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Římskokatolická farnost Přibyslav
5. května 2019 | XIX. ročník | květen

V Eucharistii skutečně potkáváš Ježíše,
podílíš se na Jeho životě, cítíš Jeho lásku;
tam zakoušíš, že Jeho smrt a vzkříšení
jsou pro Tebe.
Papež František

Zelený čtvrtek – umývání nohou | 18. 4. 2019
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Květen s Marií

Sv. Pavel

Jestliže má tvůj nepřítel
Milé sestry, milí bratři,
děkuji vám všem za krásné
hlad, nasyť ho,
Velikonoce i všechny služby,
a má-li žízeň,
kterými mi velmi pomáháte. Nechci
dej mu pít,
nikomu mazat med kolem úst, ale
tím ho zahanbíš
cítím se v Přibyslavi jako za
odměnu. Doufám, že na tak krásnou
a přivedeš k lítosti.
a živou farnost budu stačit. Dlužím
totiž svůj čas, schopnosti i lásku
většině farníků – kostelních i nekostelních. Všem vyprošuji požehnání
(Fil 4,13)
den co den a modlím se za vás.
Jaro se nám rozběhlo nesmírně krásně. Vstoupili jsme do měsíce
máje, který je zasvěcen úctě k Matce Boží Panně Marii. Texty liturgie
ze svátku Navštívení Panny Marie nás povzbuzují k osvojení
mariánského vnímání skutečností života. Totiž života, který se opírá
o žasnutí. A o radost, kterou dává Duch Svatý. Nejde už jen o vděčnost
za dobré Boží dary, které nám udělil. Maria velebí Pána, žasne nad
jeho díly, neboť veliké věci jí učinil ten, který je mocný. Její příbuzné
Alžběty se také zmocní Duch a ona se nechává unést úžasem nad Boží
režií života. Dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Jak jsem si to
zasloužila? Nejde o vděčnost, ale uchvácení, žasnutí a chválu. Pro vaše
procházky po kraji si vezměte s sebou krásný žalm 104, který je
chvalozpěvem stvoření. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Nebo žalm 69 pokud nevidíte
důvody k radosti. Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi,
Bože, tvoje spása. Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu
díkůvzdáním.
Zkusme žasnout a celý květen prožít s matkou, které jsme svěřeni
do péče. Dříve než pod křížem svěřil Ježíš matku Janovi, svěřil své
matce Jana – a nás všechny: to je tvůj syn. Spolu s ní oslavujme Boha
„velebí má duše Pána“. Zvu vás k modlitbám májových pobožností.
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A srdečně, spolu s jabloneckými, na poslední chvíli i na poutní
„svatofloriánskou“ mši sv. s diecézním biskupem Mons. Janem
Vokálem.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc květen 2019
1. 5.
3. 5.
4. 5.

5. 5.
7.-8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
18. 5.

Farní pouť na sv. Hostýn
19.30 setkání PR a ER farnosti k přibyslavské věži
9.00 velikonoční mše svatá v DPS;
13.00 úklid kostela;
19.00 setkání starší mládeže (18+) na faře
8.00 a 9.30 káva a čaj na faře;
15.00 pouť Dolní Jablonná (diecézní biskup Mons.
Jan Vokál)
NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ V 18.30 NEBUDE!
Děti připravující se na 1. sv. přijímání – soustředění
na faře
19.30 setkání ER farnosti
19.30 setkání ER a PR farnosti
Vlakový výlet s rodinami do ZOO Praha
s celodenní aktivitou:
6.30 mše svatá v kostele, 7.30 sraz na nádraží,
18.14 návrat
Sbírka na bohoslovce
17.00-18.30 setkání dětí na faře (9-12 let)
Mimořádné misijní klubko
9.00 setkání biřmovanců a mládeže s hostem –
kandidátem do evropského parlamentu za Jihočeský
kraj Františkem Talířem.
Pěší/vlaková pouť ke sv. Janu Nepomuckému do
Žďáru nad Sázavou: sraz v 7.45 na nádraží v
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21. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.

Přibyslavi (návrat nejspíše v 15.44 na nádraží).
11.00 májová pobožnost Dvorek;
19.00 modlitby otců na faře
17.00-19.00 misijní klubko
19.30 biblická hodina na faře
18.30-22.00 Noc kostelů; otevřená věž
Ministrantský fotbalový turnaj v Havlíčkově Brodě:
sraz v 7.30 na nádraží v Přibyslavi (návrat nejspíše
v 14.13 na nádraží);
18.00 setkání biřmovanců
Sbírka na pronásledované křesťany
17.00-18.30 setkání dětí na faře (9-12 let)

Návštěvy nemocných
P. Pavel město;
3. 5.
P. Pavel DPS a okolí
17. 5.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Dary do veřejné sbírky
Děkuji všem soukromým dárcům i firmám za příspěvky i přísliby do
veřejné sbírky. Jak prostřednictvím sbírkové pokladničky tak
bezhotovostně na účet. K 30. dubnu je stav účtu ve výši 233 236 Kč.
Práce na hlavním oltáři
Na začátku měsíce června začnou v kostele práce na přesunutí obrazu
z hlavního oltáře na boční stěnu presbytáře. Budou se totiž restaurovat
umělé mramory. V příštím roce snad i obraz samotný. Lešení bude po
dobu prací snad šikovně zahaleno, aby nerušilo při pohledu na hlavní
oltář. Buďte prosím shovívaví a trpěliví, děkuji.
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Pozvání do ZOO
Zveme děti s rodiči na výlet do pražské ZOO 11. 5. 2019. Na den bude
připraven program pro děti spojený s různým zjišťováním a aktivitami
týkajícími se zvířat a přírody. Mše svatá bude v našem kostele
pro zájemce ráno už v 6.30 hodin. Sraz na vlakovém nádraží 7.30.
Návrat 18.14.

Májové pobožnosti
Májové pobožnosti se budou konat vždy (pokud nebude
oznámeno jinak) v 18.00. Struktura bude volnější než dříve a zapojí se
více lidí. Po úvodní modlitbě bude možné zařadit text k předčítání, nebo
přidat více modliteb, nebo jiných vstupů dětí apod. Vždy budou ovšem
součástí i májové litanie.
Pobožnosti povedou v pondělí, středu a čtvrtek akolyté, v úterý
misijní klubko dětí, v pátek společenství modliteb matek, v sobotu
mládež a v neděli kněz.

Pavel Sandtner

Rozhovor

Václav Matějů, tajemník města
Protože jsi se nedávno do naší farnosti přistěhoval, tak prosím
o krátké představení.
Narodil jsem se v roce 1975 a celý svůj život až do nedávna jsem
žil v jižních Čechách ve Veselí nad Lužnicí. Po absolvování gymnázia
v nedaleké Soběslavi jsem studoval v Praze na Vysoké škole
ekonomické. Poté mě čekala jednoroční základní vojenská služba
v Táboře. V roce 1999 jsem nastoupil do veselské dřevozpracující
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firmy Grena, a. s. Zde jsem pracoval jako vedoucí výroby kuchyňských
dvířek a následně jako manažer jakosti. V roce 2006 jsem se stal
místostarostou Veselí nad Lužnicí a v této funkci jsem působil tři
volební období až do roku 2018. S koncem volebního období jsem
ukončil jednu svou životní etapu a přestěhoval jsem se natrvalo do
Přibyslavi. Z Přibyslavi je totiž moje manželka, takže po svatbě
nejdříve ona šla za mnou do Veselí nad Lužnicí a nyní jsem následoval
já ji do Přibyslavi.
Jaké je Tvoje porovnání s minulou farností?
Farnost Veselí nad Lužnicí je jednou z nejaktivnějších farností
v českobudějovické diecézi. Ve farnosti se uskutečňují například tyto
aktivity (seřazeno abecedně): adopce na dálku, Boží Tělo, drahovská
pouť, farní tábory, fatimský apoštolát, chrámový sbor, májové
pobožnosti, neokatechumenátní cesta, Noc kostelů, setkávání manželů,
středisko volného času Síť, velikonoční pomlázka, veselská pouť,
výuka náboženství. Každý farník si tedy může vybrat z dostatečně
pestré nabídky, pokud se chce do života farnosti intenzivněji zapojit.
Oceňuji, že i přibyslavská farnost je farností velice živou a nabízí velké
množství duchovních aktivit. Zajímavostí při porovnávání obou
farností je to, že u hlavních kostelů obou farností chybí v současné
době na střechách kříž.
Co se Ti ve farnosti a ve městě nelíbí?
Ve farnosti se mi momentálně nelíbí oprýskaná omítka na
soklech vnějších zdí kostela, protože to kazí první dojem při pohledu
na kostel. Ve městě se mi nelíbí autobusové nádraží na náměstí, které
mi přijde předimenzované ve vztahu k aktuálním potřebám veřejné
dopravy. Nelíbí se též dům naproti radnici, který svou opadávající
omítkou hyzdí jinak docela pěkné centrum města.
Pomáhá Ti víra v tvém zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
Ano, pomáhá. Hlavně ve svém předchozím zaměstnání
místostarosty města Veselí nad Lužnicí jsem se dost často setkával se
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situacemi, u nichž to vypadalo, že snad ani nemají řešení. Až když
jsem si dokázal přiznat, že všechno nezvládnu vyřešit jen sám svými
vlastními silami a požádal jsem Pána o pomoc, vždy mi pomohl nalézt
řešení.
Myslíš si, že má věž patřit farnosti, nebo městu a má se omítnout?
Obě možnosti vlastnictví mají své výhody a nevýhody. Těžko
soudit, co by bylo z dlouhodobého hlediska pro věž, farnost a město
prospěšnější. Za podstatné považuji, aby se na tom shodli oba aktéři, tj.
farnost a město, a neexistoval tu ohledně této záležitosti nějaký spor.
Věž se mi líbí neomítnutá. Věřím, že omítkou může věž získat určitou
přidanou hodnotu, která však může být brzy pryč, pokud začne omítka
degradovat a opadávat, s čímž se u historických staveb setkávám
bohužel poměrně často.
Děkuji za odpovědi.
Zdeněk Matějka

Papež František

O přímluvné modlitbě
(Kázání z Domu sv. Marty 4. dubna 2019)
O odvaze, kterou je třeba
vkládat do modlitby, kázal Svatý
otec při ranní mši, které se v kapli
Domu
sv.
Marty
účastnil
prezident Italské republiky Sergio
Mattarella.
Podnětem bylo papeži první
čtení z knihy Exodus (32,7-14),

které
podává
Mojžíšovu
přímluvnou modlitbu za lid, který
si ulil zlatého býčka, aby se mu
klaněl jako by to byl Bůh. Sám
Hospodin sděluje Mojžíšovi:
»tvůj lid, který jsi vyvedl
z egyptské země, si přivodil
zkázu« a – paradoxně – jej
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vyzývá »nebraň mi, ať vzplane
můj hněv proti nim, ať je
vyhubím«. „Mojžíš – komentoval
papež František – začne prosit
Boha, aby tak nečinil, a mluví
jako
mistr
k
učedníkovi.
Přesvědčuje
Boha
mírně
a rozhodně, aby upustil od svého
záměru: »Proč plane tvůj hněv
proti tvému lidu, který jsi vyvedl
velkou silou z egyptské země?
Proč mají Egypťané říkat: Do
zkázy je vyvedl, aby je povraždil
v horách? Rozpomeň se na
Abraháma, Izáka a na Izraele, své
služebníky«. „Mojžíš – komentoval papež – jako by říkal:
neudělej
si
ostudu
něčím
takovým.“ A Hospodin se »se nad
nimi slitoval« – uzavírá dnešní
liturgické čtení.
Papež ve stejné souvislosti
zmínil jednu evangelní epizodu,
v níž Ježíš provokativně odpovídá
kananejské ženě, která po něm
žádá, aby z její dcery vyhnal
zlého ducha (Mt 15,21-28): »Není
správné vzít chléb dětem a hodit
ho psíkům« (v. 26). „Ženu to však
neodradí, nezděsí se a neodbytně
prosí dál, až dosáhne cíle. Tak
jednají ti, kdo věří, že Pán může
udělit milost – dodal Svatý otec.

„Je zapotřebí velké odvahy
k takové modlitbě. A my jsme
nezřídka vlažní. Někdo nám např.
řekne: Modli se za mne, protože
mám ten a ten problém. Odpovím,
že ano, a pomodlím se dvakrát
Otčenáš, dvakrát Zdrávas a potom
zapomenu. Takto ne! Modlit se
jako papoušek nestačí. Pravá
modlitba se vede s Pánem.
A když se mám přimlouvat,
musím si počínat takto odvážně.
Lidé v běžné mluvě používají
výraz, který je pro mne
výmluvný, když řeknou, že něco
»dělají naplno«. Platí to také v
přímluvné modlitbě. Je to odvaha
zajít dál. Možná, že vznikne
pochybnost: jak vím, že mne Pán
vyslyší? Máme jednu jistotu. Ježíš
je tím velkým přímluvcem.“
Ježíš – řekl dále papež – je
po Nanebevstoupení před Otcem
a přimlouvá se za nás, jak před
svým Umučením přislíbil Petrovi,
že se za něho bude přimlouvat,
aby jeho víra nezanikla (srov. Lk
22,32): „Ježíš se přimlouvá. Prosí
za nás nyní. A když se modlím, ať
přesvědčováním či smlouváním,
žvatláním
či
diskutováním
s Pánem, je to Ježíš, kdo moji
prosbu přináší a předkládá Otci.
A Ježíš nemusí před Otcem
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mluvit, ukazuje mu svoje rány.
Otec vidí tyto rány a uděluje
milost. Když se modlíme,
mysleme na to, že tak činíme
spolu s Ježíšem. Když se
přimlouváme odvážnou modlitbou, činíme tak s Ježíšem, který
je naší odvahou. Ježíš je naší
jistotou a přimlouvá se nyní za
nás.“

„Odvaha, je tedy tím, co je
třeba vkládat do modlitby,“
vybízel papež. „Kéž nás Pán
obdaří milostí ubírat se touto
cestou a učit se přímluvné
modlitbě. A když nás někdo
požádá o modlitbu, neodbýt to
dvěma modlitbičkami, nýbrž
vážně, v Ježíšově přítomnosti
a s Ježíšem, který se za nás
všechny přimlouvá u Otce.“
Eliška Pometlová

O přímluvné modlitbě. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29212> [cit. 2019-04-25]

Papežské misijní dílo

Členské aktivity Papežského misijního díla
Staňte se členy PMD – vyberte si a zapojte se!
Misijní růže – denní modlitba desátku růžence
Misijní klubko – pro děti, denní
modlitba za děti světa, týdenní
spoření na Misijní bonbónek
Misijní klub – denní modlitba za
misie, týdenní spoření na Chléb pro
misie, podpora aktivit PMD
Dárcovství – finanční podpora misií
Adorace pro misie – duchovní
podpora misií
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Misijní unie – pro kněze, řeholníky a laiky – otevřenost pro misijní
spolupráci
Kontakt:
Papežská misijní díla, Na Kropáčce30/1, 50003 Hradec Králové
tel. 604 838 882
pmd@missio.cz, www.missio.cz
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz
Marie Pleslová
Zpracováno dle Misijního zpravodaje 24/2018

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Květen 2019

Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA
Maria je mostem mezi člověkem a Bohem, je naší věrnou
přímluvkyní a ochránkyní, matkou každého z nás, která o nás láskyplně
pečuje.
V květnu ji oslavujeme při májových pobožnostech a naše
farnost tradičně putuje k mariánskému obrazu do Dvorku. Členové
PMD se připojují k Misijní růži, což znamená to, že se modlí denně
jeden desátek růžence za misie. Do každého desátku vkládáme misijní
úmysly Svatého otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí i své
vlastní prosby. Benedikt XVI. Mluví o Panně Marii jako
o nejkrásnějším květu stvoření, o „růži“, která se rozvinula v plnosti
času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro.
V květnu se nám nabízí svědectví několika svatých k zamyšlení
a rozjímání – Jan Sarkander, Jan Nepomucký, Klement Hofbauer,
Augustin z Canterbury, Zdislava.
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Apoštolská exhortace
papeže Františka Evangelii
Gaudium (Radost evangelia,
vydaná 2013), článek 288:

Misijní říjen 2019
Biblické texty k zamyšlení:
Ester
• kniha Ester
zázrak v Káně
• Jan 2,1-11
Maria v Ježíšově životě
• Mt 2,13-15
• Lk 1,26-47; 2,14-52
• Jan 2,1-12; 19,25-27
• Sk 1,13-14

Evangelizační
působení
církve má mariánský styl.
Neboť
pokaždé,
když
pohlédneme na Marii, opět
věříme v převratnou sílu
něhy a lásky. Na ní vidíme,
že pokora a něha nejsou
ctnostmi slabých, nýbrž
silných, kteří nepotřebují
zacházet s druhými špatně,
aby pocítili svoji důležitost.
Při pohledu na ni zjišťujeme,
že ta, která velebila Boha, protože „mocné sesadil z trůnu“ a „bohaté
propustil s prázdnou“(Lk 1,52-53), je tatáž, která zajišťuje domácí
teplo našemu hledání spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává
„všechno v srdci a rozvažuje o tom“ (srov. Lk 2,19). Maria dovede
rozpoznávat stopy Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch,
které se zdají nepostřehnutelné. Evangelizátor by se proto neměl tvářit
pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou,
útěchyplnou radost ze šíření evangelia, a to i tehdy, musíme-li zasévat
v slzách. ... Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve
své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů smutných, malomyslných,
netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž život
kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost.“
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)
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Fotogalerie

Ohlédnutí za Velikonocemi

1

2
12

3

4
13

1 Velkopáteční křížová cesta | 19. 4. 2019 | Stanislav Močuba
2 Velkopáteční obřady | 19. 4. 2019 | Stanislav Močuba
3 Bílá sobota | 20. 4. 2019 | Stanislav Močuba
4 Bílá sobota | 20. 4. 2019 | Stanislav Močuba

Květen, měsíc Panny Marie

Modlitba

Ó, neposkvrněná a svatá Panno, bytosti před Bohem
nejpokornější a nejvznešenější! Tys byla tak nepatrná v očích
vlastních, ale tak veliká v očích svého Pána, že tě vyvolil za svou
Matku a povýšil tě za Královnu nebe a země. Děkuji Bohu za tvé
povýšení a raduji se s tebou, že jsi tak vroucně spojena, s Bohem, že
pouhému tvoru nelze se s ním těsněji spojití. Já bídný hříšník, tak
pyšný i při svých hříších, stydím se předstoupit před tebe, tak pokornou
při tolika dokonalostech. Ale ve své bídě chci tě také pozdravit:
Zdrávas, Maria, milostiplná!
Vypros i mně účast na plnosti milostí svých.
Pán s tebou:
Pán, jenž byl s tebou od prvního okamžiku tvého stvoření,
spojil se nyní s tebou ještě dokonaleji, stav se tvým Synem.
Požehnaná ty mezi ženami:
Vypros i nám Boží požehnání!
A požehnaný plod života tvého:
Ó svatá ratolesti, jež jsi přinesla světu tak vzácný a svatý plod!
Svatá Maria, Matko Boží:
Ó Maria, vyznávám, že jsi pravou Matkou Boží, a jsem ochoten
za tuto pravdu tisíckrát obětovat život.
Pros za nás hříšné:
Jsi-li Matkou Boží, jsi i matkou naší spásy a matkou nás,
ubohých hříšníků, poněvadž pro spásu hříšníků stal se Bůh člověkem.
A tebe učinil svou matku, aby tvé modlitby mohly zachránit každého
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hříšníka. - Nuže, pros za nás, Maria!
Nyní i v hodinu smrti naší:
Pros neustále! Pros nyní, kdy toneme v tolika pokušeních a
nebezpečích ztratit Boha; pros však zvláště potom v hodině smrti naší,
až budeme opouštět tento svět, abychom se objevili před soudnou
stolicí Boží. Pros za nás, abychom se spasili pro zásluhy Ježíše Krista a
na tvou přímluvu a mohli jednou přijít do nebe, kde nám již nebude
hrozit nebezpečí záhuby. Tam budeme chválit a velebit tebe a Syna
tvého po celou věčnost. Amen.
Eva Bártová
P. Stanislav Přibyl, Květen – měsíc Panny Marie. Dostupné z
<http://www.nove-straseci.eu/duchovni/kveten-mesic-panny-marie.html> [cit. 2019-04-25]

Mariina pokora
Jednou se jeden exorcista odvážil položit ďáblovi otázku: „Proč
se tak bojíš Marie?“ Nesmíme zapomínat, že ďábel je od přírody
podvodník a lhář, a tak by si člověk raději neměl všímat, co říká. Ale
jsou vzácné chvíle, kdy musí říci pravdu, protože mu to přikáže sám
Bůh. Tohle byla jedna z mála příležitostí, kdy Zlý musel odpovědět
pravdivě. Když mu tedy exorcista položil zmíněnou otázku, odvětil: „Z
Marie máme obrovský strach, protože je příliš pokorná.“ Z toho pro
nás plyne důležité ponaučení: buďme pokorní. Mějme na paměti, že
pokora je účinnou zbraní. Ďábel vždycky nabízí člověku moc. Sám se
pro svou touhu po moci stal padlým andělem a změnil se z Lucifera,
nositele světla, v podvodníka. Nejvíc se bojí dvou věcí: eucharistie,
protože eucharistie je pokora, která mu způsobuje porážku, a Marie,
protože Maria je pokorná. Mariiným úkolem je ochraňovat nás a bránit
před nepřítelem. Vzýváme ji ve chvílích pokušení, v okamžicích
znechucení, kdy na nás ďábel útočí a různými způsoby se nás snaží
zasáhnout. Když ji voláme na pomoc, Zlý má strach, protože Maria je
viditelným znamením jeho porážky.
Eva Bártová
Mariina pokora. Dostupné z
<http://www.vojtechkodet.cz/temata/maria/mariina-pokora.html> [cit. 2019-04-25]
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Putování do Dvorku
V sobotu 18. května se uskuteční tradiční putování k obrázku
Panny Marie do Dvorku. Sraz pěších poutníků je v 10.00 u věže,
májová pobožnost začne v 11.00.
Těšíme se na velké i malé poutníky!
Marie Pleslová

Pěší pouť k Panně Marii Karmelské do Sázavy
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Ministrantské okénko – květen 2019
V měsíci květnu nás čekají tyto akce,
na které srdečně zvu všechny ministranty,
ale i ostatní hochy, kteří o službě u oltáře
uvažují.
Pěší/vlaková pouť ke sv. Janu
Nepomuckému do Žďáru:
sobota 18. 5., sraz v 7.45 na nádraží v Přibyslavi (návrat nejspíše
v 15.44 na nádraží).
S sebou:
vhodnou obuv a oblečení, kartičku zdravotní pojišťovny, peníze na
jízdné a kapesné na pouťové atrakce.

Ministrantský fotbalový turnaj v Havlíčkově Brodě:
sobota 25. 5., sraz v 7.30 na nádraží v Přibyslavi (návrat nejspíše
v 14.13 na nádraží)
S sebou:
vhodnou sportovní obuv a oblečení, kartičku zdravotní pojišťovny,
peníze na jízdné a kapesné.
Na obě akce se zapisujte v sakristii.
Martin Ležák
19
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Květen L. P. 2019
6. 5.
7. 5.
8. 5.

9. 5.
10. 5.
11. 5.

7.30
18.30

7.30
18.30
18.30

Za rod Landů, Sobotků, Niklů a Jana Kučeru

18.30
6.30

Za Stanislava Novotného a jeho rodiče
Za Ludvíka Lána, manželku a syna
4. neděle velikonoční
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího
a Bohuslava
Za manžele Matějů, Sejkorovy, Trödlerovy
a Miškovských
Za farnost
Památka Panny Marie fatimské
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Svátek sv. Matěje, apoštola
Za Josefa a Marii Sobotkovy a ten rod

8.00
12. 5.

9.30
18.30

13. 5.
14. 5.
15. 5.

7.30

18.30
7.30

16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.

Za rodiče Rázlovy a jejich rodiče z obojí strany
Památka Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
Za rodiče Ledlovy, syny Jiřího, Karla a celý rod
Olešenka

18.30
18.30
7.00
18.00
8.00
9.30

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
Za Růženu a Jana Dejmalovy
Za rodiče Hradovy a dvě dcery
Žižkovo Pole
5. neděle velikonoční
Za Jana Mokrého, manželku a rodinu Roseckých
Za Jana a Bohumilu Roseckých, rodiče, sourozence
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20. 5.

11.00
18.30
7.30

21. 5.

18.30

22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

7.30
19.00
18.30
18.30
7.00

27. 5.

8.00
9.30
18.30
7.30

28. 5.

18.30

29. 5.

7.30
18.30

26. 5.

30. 5.
31. 5.
1. 6.

18.30
18.30
7.00
18.00
8.00

2. 6.
9.30
18.30

a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Jindřicha a Marii Teclovy, rodiče a duše
v očistci
Dolní Jablonná
Za živé a zemřelé z rodů Linhartů, Zadáků, Nováků
a Křiklánů
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Na poděkování za dar manželství
6. neděle velikonoční
Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a celý rod
Za rodiče Sobotkovy a Kamarádovy
Za farnost
Za Viléma Podrázského, rodiče a Stanislava
Coufala
Za Václava Henzla a živé i zemřelé z toho rodu
Česká Jablonná
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za Ing. Otakara Lišku, manželku a sestru Miloslavu
Svátek Navštívení Panny Marie
Na dobrý úmysl a za duše v očistci
Památka sv. Justina, mučedníka
Žižkovo Pole
7. neděle velikonoční
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, tři syny a duše
v očistci
Za rodiče Bartoňovy
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
22

Apoštolát modlitby

Úmysly na květen 2019
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:
evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem
jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
národní úmysl:
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a
vzájemného přijetí.
farní úmysl:
Abychom ve všem chválili Boha a žili s vědomím obdarování a úžasu
nad darem života i druhých lidí.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
Veřejná sbírka na opravu fasády kostela
Číslo účtu 5528414319/0800. Ke dni 30. 4. 2019 je na účtu 233 236 Kč.
Děkujeme.
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