Římsa

–+

Římskokatolická farnost Přibyslav
2. prosince 2018 | XVIII. ročník | prosinec
Já jsem přišel na zem jako světlo, aby nikdo,
kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
Jan 12,46

Misijní neděle v Přibyslavi | 21. 10. 2018
foto Veronika Málková

Slovo kněze

Aby srdce nebylo jako kus ledu
Milé sestry, milí bratři!
Vstupujeme do adventní doby. Bude zase překotná jako každý rok.
A když se budete chtít pozastavit, popřát sluchu tomu, co se ve vás děje,
svému Bohu a svým blízkým, budete si muset ten čas vytvořit. Přesněji
dát ho ze svého nedostatku. Ke krátkému zastavení může posloužit
adventní brožurka, kterou připravilo biskupství ve spolupráci s kněžími
a je k dispozici v kostele. Delší zastavení vám poskytne duchovní
obnova, kterou budeme prožívat s P. Vladimírem Novákem, kterého
jsem letos pozval. Pak bude adorace a možností složit těžkosti své
i druhých k nohám našeho Pána. Věřím, že se mu líbí, když s Ním
mluvíme o druhých. V neděli obnovíme své křestní sliby v rámci
přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Více se dočtete ve
farářovinách. Své srdce můžeme vystavit setkání s Bohem v ranních
adventních mší svatých až na výjimky v pondělí. Zváni jste i na biblickou
hodinu, která bude v souladu s tématem roku v prosinci věnována křtu.
Těšit se můžete na hojně obsazený benefiční adventní koncert. Svou
křesťanskou solidaritu můžete projevit při sbírkách na televizi Noe a rádio
Proglas nebo azylový dům matek s dětmi v Hamrech.
Před Vánoci se potřebujeme zahřát. Myslím zevnitř. A nemyslím
na ohnivou vodu, jako spíš na to nechat se rozehřát Duchem, abychom
dopluli do Vánoc s hřejivou otevřenosti a shovívavostí a ne s nervózní
úzkoprsostí a touhou, aby už bylo po nich. Jak se rozehřívá srdce
člověka? Velkorysou dobropřejností. Může se projevit v modlitbě za
druhé, tím, že se něčeho vzdáme, abychom něco získali – třeba když
necháme vypnutou televizi, odložíme na chvíli mobil, počítač
– a naplníme čas užitečněji. Promluvíme s někým, pomodlíme se,
docela v klidu se najíme se svou rodinou, jednou se pořádně vyspíme,
něco si přečteme a tak podobně. Srdce se formuje i disciplínou, když
na sobě pracujeme, jsme pohotovější k tomu pracovat pro druhé
a dávat jim co potřebují, nikoli co nepotřebují. Srdce se nerozehřeje
tolik bujarou zábavou jako spíš spočinutím v tichu.
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Tak či onak vás zvu k prožití adventu s touhle myšlenkou. Jak
rozehřát své srdce. Zkusme pro to každý den udělat nějakou drobnost.
Usmát se, rozdělit, zpomalit a vnímat lidi kolem, radovat se
z obyčejných věcí, využívat čas, dopřát si potřebný odpočinek, a když je
to jen trochu možné o něco se podělit – třeba o čas když budeme prosit
za mnohé, kteří všelijak trpí. Můžete se nějakou krátkou modlitbu
pomodlit i na můj úmysl. Obrací se na mně mnoho lidí se svými
těžkostmi, všichni je máme, za všechny se modlím. Ale ještě více za ty,
kteří si o to řeknou. Kvůli tomu jsem tady. Tak kdo byste měli chuť,
můžete mi s tím pomoci. Utrpení je všude kolem nás dost a dost i tady
v Přibyslavi. Skrze sdílenou bolest se srdce zahřívá ještě rychleji.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc prosinec 2018

1. 12.

2. 12.

3. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.

9.00 setkání ministrantů (M. Ležák);
13.00-17.00 výstava betlémů (zahájení
vystoupením dětí);
18.00-20.30 adorace v Dolní Jablonné
9.00-12.00 výstava betlémů;
Při bohoslužbách obnovení křestních slibů a
zahájení misijního roku 2019.
Po mší svatých zápis intencí ve farní kanceláři na
celý rok 2019.
Sbírka na bohoslovce
17.00-18.30 setkání dětí na faře (10-13 let)
16.30 mikulášská mše svatá
Setkání ER farnosti
Setkání PR a ER
9.00 setkání biřmovanců na faře;
14.00-17.00 duchovní obnova farnosti se
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9. 12.
11. 12.
13. 12.
15. 12.

16. 12.
17. 12.
18. 12.
21. 12.
22. 12.
24., 25., 26. a
31. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.
5. 1. 2019

zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie;
17.00-19.00 adorace
Dveřní sbírka na křesťanská média
17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
19.00 biblická hodina na faře
9.00 mše svatá v DPS;
13.30 vánoční zpovídání + prodej knih
Dveřní sbírka na azylový dům + prodej drobností
ve prospěch sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň
životu v Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu
azylového domu pro matky s dětmi.
Odpoledne živý betlém na faře.
17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let)
18.00 benefiční koncert na opravu soklu a finální
úpravu fasády severní strany kostela
19.00 vánoční setkání PR a ER farnosti
9.00 ministrantská schůzka na faře;
17.00 vánoční setkání mládeže
Sbírky na opravu soklu a finální úpravu fasády
severní strany kostela.
16.30 jesličková pobožnost, zpívání scholičky
14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost;
18.00 zpívání koled v kostele
Žehnání vína
8.00 a 9.30 obnova manželských slibů při mši sv.
16.00 děkovná mše svatá za uplynulý rok a přípitek
na faře
Tříkrálová sbírka;
18.00 koncert ve farním sále

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
7. 12.
P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
21. 12.

4

Mariánská poutní místa

Hejnice – bazilika
Navštívení Panny Marie

Sv. Augustin

Neobávej se ale
Božího příchodu.
Neměj strach z toho,
co si tvůj Bůh přeje.
Nesebere ti prostor,
když k tobě přijde.
Naopak,
přijde-li k tobě,
otevře před tebou
nové horizonty.

Hejnice, ležící v zeleném údolí
řeky Smědé a obklopené několika
přírodními rezervacemi, má staletou
poutní
tradici.
Žije
v něm přibližně 2 700 obyvatel.
Toto poutní místo bylo založeno
v roce 1211 chudým sítařem
a řešetářem, který spící pod lipou,
pomocí hlasů andělů ve snu pomohl
uzdravit svou ženu a dítě a potom
zakoupil a sem donesl sošku Panny
Marie. Na místě lípy byl postaven
důstojný dřevěný kostel, který však postupem času nedostačoval
obrovskému počtu poutníků. Proto byl roku 1252 nahrazen kamennou
kaplí s gotickým klenutím, která je v bazilice k vidění dodnes. Později,
v třicátých letech 18. století zde byl postaven barokní kostel, dnes
bazilika minor Navštívení Panny Marie, stojící na místě starého
poutního místa, kterému se přezdívá český Mariazell. Hrabě Ferdinand
Gallas povolal do Hejnic bratry františkány, aby sloužili věřícím po
duchovní i hmotné stránce. Odměnou za jejich službu jim byl koncem
17. století postaven čtyřkřídlý jednopatrový klášter. Po druhé světové
válce a odsunu zdejšího německého obyvatelstva však počet obyvatel
i přes sestěhovávání rodin z československého vnitrozemí klesal.
Během dubna 1950 došlo k přepadení místního kláštera, z něhož byl
vytvořen internační tábor pro řeholníky, kteří byli nuceni pracovat
v blízkých továrnách. Chátrající klášter po roce 1989 prošel obnovou
a roku 2001 se opětovně otevřel coby „Mezinárodní centrum duchovní
obnovy“. Během léta roku 2010 však město postihly záplavy, které
poničily i jeho část.
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Uvnitř baziliky se mj. nachází trojdílná rodinná hrobka
gallaských pánů a původní presbytář se starým polním oltářem
Albrechta z Valdštejna, v jehož podstavci trůní stařičký pařez lípy.
Na hlavním oltáři pak můžeme spatřit dřevěnou gotickou plastiku
Černé Madony z roku 1380. Před chrámem symbolicky obklopeným
korunami lip stojí také několik barokních plastik a mariánský sloup
z roku 1695. V místě najdeme i cenné umělecké sochy z období
baroka, jako sochy Sv. Václava, Sv. Jana Nepomuckého a Boží muka.
V chrámu je také umístěna expozice betléma z 18. století, jehož tvůrce
je neznámý. Prokazatelně se však jednalo o místního umělce, protože
betlém zachycuje výjevy ze života františkánů a zobrazuje
okolí Hejnic.
Baziliku Navštívení Panny Marie v Hejnicích, včetně běžně
nepřístupných míst, si lze prohlédnout i s průvodcem. Tato nabídka je
určená především skupinám, které čítají alespoň 5 osob. Poutní chrám
je otevřen denně od 8.00 do 17.00 hod. a nedělní mše svaté jsou
v 9 hodin.
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Duchovní obnova
Upřímně vás zvu na duchovní obnovu, která se uskuteční 8. 12. 2019
od 14.00 hodin. Povede ji P. Vladimír Novák, na kterého mnozí
pamatujete. Začneme mší svatou spojenou s opětovným zasvěcením
farnosti Panně Marii. Následovat budou od 15.00 dvě přednášky ve
farním sále. Abychom prožili jak je dobré, když jsou bratři a sestry
pospolu, můžete přispět něčím k zakousnutí, pokud bych mohl prosit.
Od 17.00 do 18.00 bude v kostele adorace s možností svátosti smíření.
Do 19.00 hodin bude adorace pokračovat a zakončíme ji litaniemi
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnáním.
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Pokřtění a poslaní
V novém církevním roce bychom se jako farnost připojili k přípravě na
mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Tento tok bychom zasvětili právě
misii. Tedy prožití skutečnosti, že jsme vyzýváni, abychom prožívali
s Ježíšem věrné společenství a stali se živými svědky jeho
dobropřejné lásky ke všem lidem. V modlitbě, slově i skutku. Doma,
v okolí i vzhledem ke světu. S novou pastorační radou probereme
možnosti a dozvíte se časem více. Rok bych rád svěřil přímluvě sv.
Pavla, apoštola národů.
Tématem měsíce prosince bude svátost křtu jako počátek i naplnění
naší účasti v Ježíši Kristu. Prosincová biblická hodina bude věnována
právě křtu s ohledem na apoštola národů.
Veřejná sbírka
V blízké době spustíme veřejnou sbírku na dokončení fasády kostela.
Předpokládáme náklady mezi 3 a 4 miliony korun. Za tím účelem se
brzy dozvíte o doprovodných aktivitách.
Začneme benefičním adventním koncertem 18. 12. 2019.
Modlitby apoštolátu na farní úmysl
Dříve jsem ve farnosti Nížkov k apoštolátu modlitby na každý měsíc
připojoval ještě farní úmysl vzhledem k potřebám lidí a farnosti. Rád
bych na to navázal i v Přibyslavi. Pro měsíc prosinec to bude: za naše
rodiny, aby žili ve věrném spojení s Bohem i mezi sebou navzájem a za
mladé, kteří obtížně hledají partnera, aby jim Pán ukázal cestu.

„Dětská“ mše
Vzhledem ke skutečnosti, že ve farnosti máme tolik šikovných dětí,
mám za dobré dělat kázání pro děti častěji než doposud. Bylo by tedy
1. a 3. neděli v měsíci. Jestli přidáme i nějaký všední den, se ukáže.
Doufám, že se s dětmi uvidíme na mikulášské mši svaté ve středu
v 16.30 hodin. Jistě přijde i Mikuláš.
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Rorátní mše svaté
Jako každý rok vás zvu na adventní rorátní mše za svítání vždy
v pondělí v 7.00. Výjimkou bude 17. 12., to bude rorátní mše až v úterý
ráno!
Káva na faře
Od první lednové neděle bude po druhé mši svaté možnost se na faře
stavit na kávu. Pohovořit, ohřát se, třeba i něco zakousnout. Dobré
nápady jistě uvítají manželé Zrzaví, kteří si tuto milou akci vzali pod
křídla, a jsem jim za to vděčný. V plánu je i hlídání dětí v malém sálku na
faře.

P. Pavel Sandtner

Ministranti
Rádi bychom rozšířili počet ministrantů, obnovili jejich pravidelné
setkávání a vytvořili dobrou partu. Proto zveme kluky, které by služba
u oltáře lákala, aby se nebáli a přišli za námi do sakristie. Zároveň
prosíme rodiče kluků, aby jim v jejich rozhodnutí pomohli a dodali jim
odvahu být poprvé u oltáře. Pro ministranty chceme opět pořádat
pravidelná setkání, účastnit se diecézních a jiných ministrantských
setkání, ale hlavně posilovat spolupráci hochů a být dobrou partou.
Tímto zveme hochy na předvánoční schůzku v sobotu 22. prosince
2018 v 9.00 na faře. Zahrajeme si hry, dozvíme se zase víc o vánočním
příběhu a společně ozdobíme stromeček.

P. Pavel Sandtner, Martin Ležák
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Ze života farnosti

Milé vzpomínky na oslavu pana faráře
V neděli 28. října jsme se zúčastnili oslav 40. výročí oslav pátera
Pavla Sandtnera. Od prvního okamžiku při vstupu do farní stodoly se
mi rozbušilo srdíčko a nemohla jsem uvěřit, že jsem po 4 letech opět
v Přibyslavi. Pohostinnost byla veliká i dobrot bylo mnoho. K večeři
výborné maso a pečeného pašíka. Slavnostní mše svatá, při které nám
kněz přiblížil život oslavence. Páter Pavel byl výborným studentem. Že
ho farníci s láskou vítali opět doma ve farnosti. Jak se kněz v promluvě
zmínil slovy „koho Pán Bůh miluje, křížkem navštěvuje“, to pocítil
také oslavenec P. Pavel, když podstoupil těžkou operaci. Přímo
zázrakem se z toho dostal a s radostí mohl oslavit svoje 40. narozeniny.
Celá farnost se spojila v modlitbě a prosbě za jeho uzdravení.
Díky Pánu Bohu na tu nesmírnou lásku a přízeň k otci Pavlovi
a po doléčení a zotavení ho vrátil opět farníkům a službě oltáře.
Drahý pane faráři, otče Pavle, ať Vám stále Pán žehná a dává
zdraví. To Vám ze srdce přeje a Pánu Bohu za Vás děkuje bývalá farnice.
Emilie Tománková

Vánoční přání z Náchodu
Vážení přibyslavští farníci, drazí přátelé,
čas neúprosně plyne a tak opět pomalu stojíme na rozmezí roků.
Podobně jako v předcházejících letech si Vás dovoluji pozdravit
a popřát Vám k vánočním svátkům a novému roku. Přejí, aby Kristovo
narození přineslo radost světu i každému z Vás. Vánoční poselství nás
vyzývá k přijetí Boží lásky a k jejímu opětování. Nechme se při
pohledu na jesličky uchvátit něžnou láskou a žijme ji mezi sebou.
S úctou, vzpomínkou a požehnáním do nového roku 2019.
P. Zdeněk Kubeš
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Papež František

Maria je stále mladá, protože je počata bez
poskvrny prvotního hříchu
(Angelus, 8. prosince 2017)
Drazí bratři a sestry, pěkný
sváteční den!
Dnes kontemplujeme krásu
Neposkvrněné Marie. Evangelium, které vypráví o zvěstování,
nám pomáhá k pochopení toho,
co slavíme, zejména prostřednictvím
andělova
pozdravu.
Gabriel se k Marii obrací
nesnadno přeložitelným slovem,
které znamená „zahrnuta milostí“,
„stvořená milostí“, „milostiplná“
(Lk 1,28). Ještě předtím, než ji
nazve Marií, ji anděl nazývá
milostiplnou, a tak odhaluje nové
jméno, které jí Bůh dal a které je
vhodnější než jméno zvolené
jejími rodiči. Také my ji tak
nazýváme při každém Zdrávasu.
Co znamená „milostiplná“?
Skutečnost, že je Maria naplněna
Boží přítomností. A pokud je cele
obydlena Bohem, není v ní místo
pro hřích. Je to něco mimořádného, protože ve světě je
bohužel všechno znečistěno zlem.
Každý z nás, když pohlédne do
svého nitra, spatřuje temné

stránky. Rovněž největší světci
byli hříšníci a veškerá skutečnost,
i ta nejkrásnější, je napadena zlem
– veškerá realita, s výjimkou
Marie. Ona je jedinou vždyzelenou oázou lidstva, jediná
nepošpiněná,
stvořená
bez
poskvrny, aby svým přitakáním
plně přijala Boha, který přicházel
na svět, a zahájila tak nové
dějiny.
Pokaždé, když ji uznáme za
milostiplnou, skládáme jí největší
poklonu – tutéž, kterou jí složil
Bůh. Pěkným komplimentem pro
nějakou paní je zdvořile říci, že
vypadá mladě. Když Marii
oslovujeme jako milostiplnou,
v jistém smyslu jí na vyšší úrovni
říkáme také toto. Uznáváme totiž,
že je stále mladá, protože nikdy
nezestárla hříchem. Existuje totiž
jediné, kvůli čemu skutečně
stárneme – vnitřně stárneme, a to
nikoli věk, nýbrž hřích. Hříchem
kornatí srdce, a proto nastupuje
stáří. Srdce se uzavírá, vadne
a propadá netečnosti. Avšak
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milostiplná je zbavena hříchu,
a tudíž je stále mladá, „mladší než
hřích“, „nejmladší z lidského
rodu“ (G. Bernanos, Deník
venkovského faráře).
Církev dnes skládá Marii
poklonu a nazývá ji tota pulchra,
celá krásná. Jako její mládí
netkví ve věku, tak její krása
nespočívá v zevnějšku. Jak
ukazuje dnešní evangelium,
Maria nevyniká vnějším dojmem
– pocházela z prosté rodiny, žila
skromně v Nazaretě, téměř
neznámé vísce. Nebyla slavná –
ani když ji navštívil anděl, nikdo
se to nedozvěděl, na místě tehdy
nebyl žádný reportér. Madona
nevedla pohodlný život, nýbrž
prožívala starosti a znepokojení –

když „od ní anděl
odešel“ (v.38), problémy
ještě přibyly.
Přesto žila milostiplná krásným životem.
Jaké bylo její tajemství?
Můžeme je postřehnout,
když se ještě jednou
zadíváme
na
výjev
zvěstování. Na mnoha
obrazech je Maria znázorněna,
jak sedí před andělem a drží
v rukou malou knihu. Maria měla
ve zvyku naslouchat Bohu
a setrvávat s ním. Jejím
tajemstvím bylo Boží Slovo
– byla blízká Božímu srdci a poté
přijala Jeho tělo do svého lůna.
Maria naplnila svůj život krásou,
protože zůstávala s Bohem a za
všech
okolností
s
ním
rozmlouvala. Nikoli vnější zdání,
nikoli pomíjivost, nýbrž srdce
pozdvižené k Bohu totiž vnáší do
života krásu. Pohleďme dnes
s radostí na milostiplnou. Prosme
ji, aby nám pomohla uchovat si
mládí, odmítat hřích a žít krásně
v přitakání Bohu.

Eliška Pometlová
Maria je stále mladá, protože je počata bez poskvrny prvotního hříchu. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26837> [cit. 2018-11-16]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za oslavou

1

2

3
12

4

5
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1 Modlitba růžence v Olešence | 21. 10. 2018 | Jan Omes
2 Oslava narozenin otce Pavla | 28. 10. 2018 | Stanislav Močuba
3 Oslava narozenin otce Pavla | 28. 10. 2018 | Stanislav Močuba
4 Oslava narozenin otce Pavla | 28. 10. 2018 | Stanislav Močuba
5 Oslava narozenin otce Pavla | 28. 10. 2018 | Veronika Málková

Misijní říjen 2019

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
„Zvu
každého
křesťana na jakémkoli
místě a v jakékoli situaci
k tomu, aby se hned
dnes navrátil ke svému
osobnímu
setkání
s Ježíšem Kristem, nebo
alespoň
aby
učinil
rozhodnutí, že se s ním
chce setkat a že ho bude
každý den bez ustání
hledat. Nikdo nemá
sebemenší důvod myslet
si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh,
není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní
malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal
s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu:
„Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před
tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu
s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět
do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté
co jsme se ztratili!“ apeluje papež František ve své exhortaci
Evangelii Gaudium.
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Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův
příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu
tvorstvu.“ (Mk 16,15)
V sobotu 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání
apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež
Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls
misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným
motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené
svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět
důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se
v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc,
kterému by měla předcházet celoroční příprava.
Promysleme si proto ve svých farnostech a společenstvích, jak
vyjít sami ze sebe, třeba do svého nejbližšího okolí, jak druhým
zprostředkovat to, co sami známe, co jsme zadarmo dostali od Pána.
Tento čas roční přípravy na misijní měsíc bude v naší farnosti
svěřen sv. Pavlovi, apoštolovi národů.
Eva Bártová
Příprava na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Dostupné z
<http://www.missio.cz/headline/priprava-na-mimoradny-misijni-mesic-rijen-2019/> [cit. 201811-18]

Soutěž

Vánoce očima dětí
Každoročně pořádáme tuto výtvarnou soutěž pro nejmenší
umělce, abychom jim dali příležitost kreativním způsobem vyjádřit
jejich představy o Ježíšově narození – které není jenom historickou
událostí, ale trvale platným poselstvím o Božím příklonu k člověku.
Tématem letošní soutěže je Vánoční betlém a Ježíšovo
narození.
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Soutěžící jsou rozděleni do tří věkových kategorií:
1. kategorie: 4–7 let
2. kategorie: 8–11 let
3. kategorie: 12–15 let
Pravidla soutěže:
– každý soutěžící může předložit pouze jedno výtvarné dílo
– formát: obraz A4
– technika: libovolná
– na zadní straně práce musí být uvedeno:
 jméno a příjmení soutěžícího, věk
 adresa, kontaktní e-mail / telefon
– výtvarné práce nerámujte
– výtvory zaslané do soutěže si klášter ponechá a vyhrazuje si právo
s nimi disponovat a dále je prezentovat
Výtvarné práce lze přinést do sakristie do neděle 16. 12 včetně
a budou následně hromadně odeslány nebo je můžete zaslat každý
samostatně, a to do čtvrtka 20. 12. 2018 – výtvarné práce doručené
po tomto termínu, nebudou již do soutěže zařazeny. Adresa pro zaslání
je Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1,
na obálku uveďte: Soutěž „Vánoce očima dětí“.
Vyhlášení vítězů proběhne
v sobotu 26. ledna 2019 od 14
hodin
v kostele
Pražského
Jezulátka. O výsledcích soutěže
budeme
vítěze
předem
informovat
(prostřednictvím
školy či farnosti). Nejzajímavější
práce budou vystaveny v kostele
Pražského Jezulátka.
Hana Říhová
(kontakt: +420 257 533 646, mail@pragjesu.cz)
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Pozvánky

Růženec dětí
V rámci přípravy na Mimořádný
misijní měsíc říjen 2019 vás zveme ke
společné modlitbě růžence. Modlili bychom
se každé 3. úterý v měsíci po mši svaté.
Zveme především děti, které se budou moci
do modlitby aktivně zapojit.
Papež František vybízí k časté
modlitbě růžence. Růženec je mocný
nástroj, který přináší pokoj našim srdcím,
církvi a světu. A poukazuje na krásu prosté, kontemplativní modlitby,
která je přístupná všem, jak velkým tak malým.
2

6

Lenka Omesová

Pozvánka na adventní koncert
V úterý 18. 12. 2018 v 18 hodin se v kostele Narození sv. Jana
Křtitele v Přibyslavi bude konat benefiční Adventní koncert.
Dívčí pěvecký sbor Prímadonky si tentokrát přizval
k spoluúčinkování dvě nová pěvecká tělesa. V minulém roce sestavený
Přibyslavský příležitostný sbor a zbrusu nový Dětský sbor, vzniklý
letos v přibyslavské ZUŠ. Všechna tělesa vystoupí pod vedením
Ondřeje Štefáčka a za doprovodu Šárky Baštové a Michaely
Štefáčkové.
Srdečně zveme Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní
čas, podělit se s námi o radost z hudby a zároveň přispět na dobrou věc.
Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na opravu našeho kostela.
Za účinkující MgA. Ondřej Štefáček
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Pojďme všichni k Betlému
Vážení čtenáři,
srdečně Vás všechny, i ty nejmenší, jménem města Přibyslav
zveme na malé předvánoční pozastavení, které se bude konat v neděli
16. 12. 2018 na faře, a doufáme, že si najdete v tyto dny chvilku na
setkání s ostatními lidmi dobré vůle a strávíte tak pár pěkných chvil
v jejich společnosti.
Na co se ještě můžete těšit:
- na andílka, který Vám bude dávat u vstupu Betlémské světlo do
vašich lucerniček,
- na vystoupení scholy z Přibyslavi,
- na vystoupení dětí z Mateřské školy Přibyslav,
- na dílničky pro děti,
- na prodej čajů, perníčků, náušniček,
- na kováře, ukázku jeho práce a možnost zakoupení jeho
výrobků.
Děti se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit
například sněhuláka, soba, andílka, stromeček v mnoha variantách
nebo vánoční svícen. Dále si tu budete moci zakoupit čaje, náušnice,
perníčky.
ŽIVÝ BETLÉM
- cesta Sv. Josefa a Panny Marie z města Nazareta vzhůru do
Judska, do Betléma v doprovodu živého oslíka a Betlémského
světla,
- příchod sv. Josefa a Panny Marie společně s oslíkem do
Betléma, do města Davidova,
- narození Ježíška – přednesení básniček našich dětí a předání
jejich dárečků Ježíškovi,
- příchod Tří králů od východu se sluhy s převzácnými dary pro
Ježíška,
19

-

společné zpívání vánočních koled, společně si u jesliček
zazpíváme,
andělíček bude rozdávat dárečky našim milým dětem,
občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce jak pro děti, tak
pro dospělé ZDARMA.
Za pořadatele Irena Rezničenková a Marie Blažíčková

Pastorační rada farnosti

Výsledky voleb pro období 2019-2023
Při volbách do pastorační rady farnosti bylo odevzdáno 131
lístků. Prvních šest kandidátů je zvoleno, dojmenovat jsem se rozhodl
dalších šest v pořadí. Obsazení rady pro období 2018 – 2022 vyplývá
z pořadí: 1. Michael Omes (81 hlasů) – zvolen, 2. Petr Kasal (80) –
zvolen, 3.-5. Ing. Marie Málková (76) zvolena, 3.-5. Marie
Blažíčková (76) zvolena, 3.-5. Eliška Pometlová (76) zvolena, 6. Jan
Henzl (58) zvolen, 7. Anna Omesová (54) jmenována
administrátorem, 8. Martin Ležák (52) jmenován, 9. Jan Bárta st.
(45) jmenován, 10. Petr Málek st. (43) jmenován, 11. Veronika
Lehrlová (39) jmenována, 12.-13. Eva Bártová (33) jmenována, 12.13. Štěpán Bechyně (33), 14. Tomáš Lehrl (28), 15. Jan Bechyně (15).
Srdečně děkuji všem dosavadním členům rady farnosti a zvu je na
společné setkání na faře 21. 12. v 19. 00 hodin. Novou pastorační radu
zvu na setkání 7. 12. v 19. 00 hodin na faře, jako i 21. 12. v 19.00 hodin.
Pavel Sandtner
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec L. P. 2018
3. 12.
4. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7.00
18.00

Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé i zemřelé z toho
rodu
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5. 12.
6. 12.

16.30
18.00

7. 12.

18.00

8. 12.

7.00
14.00

9. 12.

10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.00
18.00
7.30
18.00

Za zdraví a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci
Za rodiče Rázlovy, syna, dvě snachy a duše v očistci
Olešenka
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

18.00
18.00
7.00

15. 12.
17.00
8.00
16. 12.

Mikulášská mše sv. za děti a mládež
Památka sv. Mikuláše, biskupa
Za nová a stávající duchovní povolání
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu (doporučený svátek)
Za Marii Rázlovou, rodiče a sourozence
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
+ za farnost (úmysl přednášejícího na duchovní obnově)
2. neděle adventní
Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče
a sourozence
Stříbrné Hory
Za farnost

9.30
11.00
18.00

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Za Jana Prchala, ten rod a duše v očistci
Za Dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
Žižkovo Pole
3. neděle adventní
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany, jejich
děti a duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
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17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.

23. 12.

24. 12.

25. 12.

18.00
7.00
7.30
18.30
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30
11.00
18.00
16.00
24.00
8.00
9.30
18.00

Za Františka Petraše, jeho rodiče a syna Pavla
Dolní Jablonná
Za Jana Němce
Za Jana Kasala, manželku a rodiče
4. neděle adventní
Za Marii a Karla Peřinovy a Bohuslava Solničku
Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
Stříbrné Hory
Za farnost
Štědrý den
Za děti a mládež
Za farnost
Slavnost Narození Páně
Za Jana Macha, živé i zemřelé z toho rodu
Za Františka Bořila a duše v očistci
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

26. 12.

27. 12.

8.00
9.30
11.00
18.00

28. 12.

18.00

29. 12.

7.00

30. 12.

8.00
9.30
11.00
18.00

Za zemřelou Renatu Špinarovou a její živou rodinu
Žižkovo Pole
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za Věru a Miloslava Bukovských, Helenku a rodiče
z obou stran
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 2018
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu
světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:
1. všeobecný úmysl:
(Zveřejněn po 1. neděli v měsíci: http://www.modlitba.net/apostleship)
2. evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem
kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
3. národní úmysl:
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu
(srv. Žl 63/62).
4. farní úmysl:
Za naše rodiny, aby žili ve věrném spojení s Bohem i mezi sebou
navzájem a za mladé, kteří obtížně hledají partnera, aby jim Pán ukázal
cestu.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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