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Římskokatolická farnost Přibyslav
30. června 2019 | XIX. ročník | červenec-srpen
Bez úžasu se víra, stejně jako život,
stává šedou a rutinní.
Papež František

Bohoslužba k 110. výročí založení SDH
v České Jablonné | 15. 6. 2019
foto Eliška Pometlová

Slovo kněze

Ježíš s námi?
Prázdniny poněkud rozvolňují běžný režim života. Ocitáme se na
cestách, v různých nových situacích, na nových místech. Počasí přeje
venkovním aktivitám a rekreaci. Někdy polevíme i v bdělosti a jaksi
odpočíváme i od životní formy dané naším spojením s Ježíšem.
A z dovolených si pak odvážíme zranění, která se léčí třeba i těžko
a bolestně. Z uceleného pohledu na život je čas dovolených stejný jako
jiný. Stále jsme to my, kdo jdeme životem s odpovědností a láskou. Ať
v době zvýšeného pracovního nasazení, tak v době odpočinku.
A nejdeme sami. Podobně jako učedníci, kteří šli do Emauz.
Doprovázeli se navzájem, hovořili spolu. Přesto jim unikla přítomnost
Ježíše, který kráčel vedle nich. Možná byli příliš zavaleni vlastními
myšlenkami a smutkem. Jejich pohled byl dosti bezvýchodný
a depresivní. Ježíš šel vedle nich. Jen o tom nevěděli.
Jsem přesvědčen, že se Ježíš se připojuje i k nám. Jsme zavaleni
vlastními myšlenkami, radostmi nebo starostmi. Ale možná je
nesdílíme s Bohem. Takže jako by tu nebyl. Vlastně o to někdy ani
nestojíme. Připadáme si svobodnější, když nesdílíme svůj den
s Bohem. Ale je to iluze. Jen Bůh umí naplnit srdce člověka, jinak
zůstává po všem nakonec prázdno.
I po prázdninových zážitcích. Přeji vám všem naplněný čas
odpočinku. Bůh vás žehnej, abyste nepolevovali v ostražitosti, protože
ďábel rád využívá takových příležitostí. A zůstaňte ve spojení s Ním.
Vaše dovolená může být o to krásnější. Nezůstávejte sami. Pište si
třeba deník. Sdílejte svoje radosti i bolesti s Ním. A když bude těžko,
vzpomeňte si, co říkal učedníkům, které doprovázel do Emauz. Což to
nemusel Syn člověka vytrpět, aby vešel do Boží slávy? Když se budete
radovat, vzpomeňte si na to, co radí Maria při svatebním veselí v Káně
Galilejské: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ A budete ještě
šťastnější!
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na prázdniny 2019
1.-6. 7.
7. 7.
7.-12. 7.
8.-11.7.
21. 7.
22.-27. 7.
3.-10. 8.
11. 8.
17. 8.
18. 8.
25.-29. 8.
31. 8.
1. 9.

Farní zájezd Dolný Smokovec
11.00 pouť Česká Jablonná
Vodácký zájezd
(info Jan Křesťan z Žižkova Pole)
Suchozemská pouť
– pondělí odpoledne až čtvrtek ráno
(info P. Pavel Sandtner)
Výročí vysvěcení kostela (1753) 266 let
Přífarní tábor Přibyslav
(info Jana Málková, Přibyslav)
Dětský tábor Brtnice
(info Marie Blažíčková, Přibyslav)
Mše svatá v Nových Dvorech
Motodění
Farní pouť ke sv. Anně
Puťák s mládeží Karpaty
(info P. Pavel Sandtner)
Setkání biřmovanců
Půldenní farní zájezd na Křemešník
(info Jaroslav Horský, Dolní Jablonná)
Pouť Olešenka
Žehnání školních pomůcek, farní odpoledne

Návštěvy nemocných
P. Pavel město
12. 7.
P. Pavel DPS a okolí
26. 7.
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Bohoslužby slova
V době prázdninových aktivit budou v červenci a srpnu někdy také
bohoslužby slova pod vedením ustanovených akolytů. Mohou být
doprovázeny i čtením textu místo kázání a bude připojeno svaté přijímání.
Změna v přítomnosti na faře
Od příštího školního roku budu mít náhradní volno (tzv. kněžský volný
den) v pondělí. Nikoli v úterý, jak tomu bylo doposud. Vzhledem
k současné situaci (ve farnosti působí jeden kněz) nebude v pondělí
ráno mše svatá, ale večer bohoslužba slova pod vedením akolytů.
Stěhování pana kaplana
Kauza kolem střetu pana kaplana a mladistvého byla ukončena
v přestupkovém řízení. P. Antonín Pavlas se z ustanovení biskupa
odstěhuje z farní budovy, podle své úvahy upřednostnil před
biskupovou nabídkou místa pobytu rodný domek ve Stříbrných
Horách. Doufám, že časem mu bude ze strany biskupa uvolněno i
omezení ve službě. Pokud bude moci vypomáhat i v naší farnosti, v čas
se to dozvíte. Mohlo by to ovlivnit i platnost následujících oznámení
jako i konání bohoslužeb.
Úklid fary
Prosím o účast na službě pravidelného úklidu farní budovy, která slouží
čím dál více lidem a aktivitám. Škoda, že uklízet se chodí čím dál méně.
Administrativa ve farnosti
Vzhledem ke vzrůstající administrativní zátěži bude ve farnosti působit
pastorační asistentka Eva Bártová na 0,25 úvazku, jako zaměstnanec
biskupství. Pomůže s agendou archivu, matrik, kroniky, veřejné sbírky,
přípravou dotačních podkladů a další administrativou spojenou
s fungováním farnosti a obhospodařováním majetku.
4

Nový formát scházení dětí
Model fungování společenství dětí na faře projde v příštím školním
roce reorganizací. Spolu s mládeží a vedením misijního klubka dětí o
tom budeme jednat na konci června. Chtěl bych, aby naše práce
s dětmi měla týmový charakter a sladěné cíle. Bude upřesněno
v zářijovém listě.
Už nyní vnímám důležitost práce s dětmi od 3. do 6. třídy. V souvislosti
s 1. svatým přijímáním a vzdálenou přípravou na biřmování. Nově by se
scházely prozatím jednou za 14 dní v úterý od 16. 00 do 17.30. Poprvé
12. 9. 2019.

Pavel Sandtner

Farní pouť na Křemešník
Pro příznivce půldenních zájezdů a poutí pořádá Římskokatolická
farnost Přibyslav v sobotu 31. 8. 2019 pouť na jedno z nejzajímavějších
míst Českomoravské vrchoviny – Křemešník (nebo také Stříbrný Vrch).
Odjezd autobusu ve 13. 00 hodin z autobusového nádraží.
Přihlašování u autora článku.
Jaroslav Horský

Členové Živého růžence
Milí členové Živého růžence, chci vám všem poděkovat za vaše
modlitby. Obracím se na vás s prosbou, zda byste mi mohli vrátiti
pouzdra s desátky, která již nepotřebujete. U bočního vchodu, u věže,
je krabička s nápisem Živý růženec.
Moc vám všem děkuji za vstřícnost a za ochotu. Hodně mi to
pomůže.
Miloslava Košťálová
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Rozhovor

Václav Henzl, zastupitel
města
Jaké zlepšení ve farnosti by Ti
udělalo radost?
V naší velké farnosti bych
přivítal větší účast farníků při
organizování různých akcí, brigád
a úklidů.

Sv. Pavel

Za evangelium
se nestydím.
Jím se přece projevuje
Boží moc
a přináší záchranu
každému,
kdo věří …

Co se Ti ve farnosti a i ve městě
nelíbí?
Lépe se odpovídá na to, co se
(Řím 1,16)
líbí. Těším se, až bude dokončena
oprava kostela. Nelíbí se mi přístup
na hřbitov pro vozíčkáře. Na starém
hřbitově není dodělán chodník a na nový hřbitov zajíždět brankou přes
kořeny stromů je velice obtížné.
Pomáhá Ti víra v tvém zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
Jako mladý kluk jsem to nevnímal. S přibývajícím věkem,
starostí o rodinu, zodpovědností ve farnosti, na pracovišti i ve veřejném
životě si víru stále více uvědomuji.
Kdo je Tvůj oblíbený světec?
Sv. Václav.
Myslíš, že má věž patřit farnosti, nebo městu? A má se omítnout?
Od dětství vím, že věž patří farnosti a ke kostelu. Byl bych rád,
kdyby to tak zůstalo. Problém vidím v tom, jak se o ni vlastník dokáže
postarat. Každé vlastnictví majetku stojí hodně peněz, starostí a práce.
Velice si vážím spolupráce města, kdy dochází společně k opravám.
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Vidím pokračování v dlouhodobé spolupráci s městem na bezplatném
pronájmu a provádění dalších oprav dle připravených projektů.
Děkuji za odpověď.
Zdeněk Matějka

Papež František

Putovat znamená věřit Pánu, že přichází
(Homilie papeže při mši v mariánské svatyni Sumuleu Ciuc –
Rumunsko 1. června 2019)
Mám radost a děkuji Bohu,
že jsem dnes s vámi, drazí bratři
a sestry, v této oblíbené
mariánské
svatyni,
bohaté
dějinami a vírou, kam se jako děti
přicházíme setkat s naší Matkou
a uznat, že jsme bratři. Svatyně
jsou takřka svátostným místem
polní nemocnice církve, střeží
paměť věřícího lidu, který
uprostřed svých soužení neúnavně
přichází čerpat živou vodu
a osvěžovat naději. Jsou místem
svátků a bohoslužeb, slz i proseb.
Přicházíme k nohám Matky bez
přílišných slov, abychom ji na
sebe nechali hledět, a Ona nás
svým pohledem přivedla k Tomu,

který »je Cesta, Pravda a Život«
(14,6).
Nepočínáme
si
přitom
ledajak, jsme poutníci. Každý rok
se tady, v sobotu před Letnicemi,
scházíte na pouti, abyste splnili
slib svých předků, posílili víru
v Boha a úctu k Madoně,
znázorněné monumentální dřevěnou sochou. Tato výroční pouť
je součástí transylvánského dědictví, ale ctí zároveň rumun-skou
i maďarskou náboženskou tradici,
účastní se jí také věřící jiných
vyznání, je symbolem dialogu,
jednoty a bratrství i apelem
obnoveného
svědectví
víry,
učiněné životem, a života,
učiněného nadějí. Putovat zna7

mená vědět, že přicházíme domů
jako lid. Vědět, že jsme si vědomi
toho, že jsme lidem. Lidem, jehož
bohatstvím jsou tisíceré tváře,
kultury, jazyky a tradice; svatým
věřícím lidem Božím, putujícím
spolu s Matkou a opěvující
Pánovo milosrdenství. Jestliže se
Maria v Káni Galilejské přimluvila u Ježíše, aby vykonal
první
zázrak,
nyní
bdí
a přimlouvá se v každé svatyni
nejenom u svého Syna, ale také
u každého z nás, abychom si
nenechali odcizit bratrství těmi
hlasy a ránami, vyvolávajícími
rozdělení a štěpení. Komplikované
a
smutné
zážitky
z minulosti netřeba zapomínat či
popírat, ale nemohou být ani
překážkou
či
argumentem,
branícím kýženému bratrskému
soužití.
Putovat znamená zaslechnout povolání a pobídku jít
společně a prosit Pána o milost
proměnit starou i nynější zášť
a nedůvěru v nové příležitosti ke
společenství; znamená odpoutat
se od svých jistot a pohodlností
a hledat novou zemi, kterou nám
chce darovat Pán. Pouť je výzva
objevit a sdílet ducha společného
života, nemít strach se stýkat,

setkávat a pomáhat si. Putovat
znamená mít podíl na onom
poněkud chaotickém proudu,
který se může proměnit na
opravdovou zkušenost bratrství
a neustále solidární karavanu
budující dějiny (srov. Evangelii
gaudium. 87). Putovat znamená
vidět nejenom to, co by mohlo být
(a nebylo), ale spíše všechno to,
co nás očekává a co nelze dále
odkládat. Putovat znamená věřit
Pánu, že přichází a je mezi námi,
podchycuje a stimuluje solidaritu,
bratrství a touhu po dobru, pravdě
a spravedlnosti (srov. tamt., 71).
Je to závazek k boji, aby se ti, kdo
zůstali včera vzadu, zítra stali
aktéry, a aktéři dneška se zítra
neocitli vzadu. To, bratři a sestry,
vyžaduje
rukodělnou
práci
společně spřádající budoucnost.
Jsme proto tady, abychom řekli
společně: Matko, nauč nás sešívat
budoucnost.
Pouť do této svatyně obrací
náš pohled k Marii a k tajemství
Božího vyvolení. Ona, dívka
z Nazareta, nepatrné galilejské
lokality na periferii římského
impéria i na periferii Izraele,
svým přitakáním dokázala otevřít
cestu překypující laskavosti (srov.
tamt. 88). Tajemné vyvolení
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Bohem, který hledí na slabé, aby
zmátl mocné, podněcuje a povzbuzuje také nás, abychom
jakom ona, Maria, přisvědčili
a vydali se stezkami smíření.
Bratři a sestry, nezapomínejme, že ten, kdo riskuje,

není zklamán Pánem. Jděme,
společně putujme a ponechme na
evangeliu, ať prokvasí všechno
a daruje našim národům radost ze
spásy.

Eliška Pometlová
Putovat znamená věřit Pánu, že přichází. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29495> [cit. 2019-06-21]

Papežské misijní dílo

Modleme se a pomáhejme
Modleme se a pomáhejme
křesťanům zůstat v Sýrii a na
Blízkém východě jako svědkové
milosrdenství, odpuštění a smíření.
Ať plamen naděje dosáhne také
všechny, kdo v těchto dnech trpí
konflikty a napětími v různých,
blízkých i vzdálených částech světa.
Modlitba církve ať nám pomáhá vnímat blízkost věrného Boha
a pohne každým svědomím k upřímné snaze o mír. A Bůh, náš Pán, ať
odpustí všem těm, kdo vedou válku a vyrábějí zbraně, aby působili
zmar, a obrátí jejich srdce. Modleme se za mír v milované Sýrii.
Z promluvy papeže Františka dne 2. prosince 2018.
Marie Pleslová
Zpracováno dle Misijní magazín 25/2019
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Příprava na Mimořádný misijní
měsíc říjen 2019

Červenec a srpen 2019

Téma na prázdniny: JDĚTE DO
CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE
EVANGELIUM VŠEMU
STVOŘENÍ

Misijní říjen 2019
Biblické texty
k zamyšlení:
Misijní vyslání
• Mt 28,16-20
• Mk 16,15-20

O prázdninách vycházíme ze svých domovů a můžeme být
Ježíšovými svědky i tam, kam budeme přicházet. Pán nás posílá do
celého světa. Poučovat? Ne, v první řadě dávat lásku. A pak ať nám On
řekne, co dělat dál. Ve všem stvoření kolem nás, v přírodě i lidech,
můžeme vnímat stopy Boží existence. Nebojme se darovat svůj čas
Božímu stvoření.
O prázdninách se nám nabízí svědectví několika svatých
k zamyšlení a rozjímání – Pauline Jaricot, Cyril a Metoděj.
Apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium
(Radost evangelia, vydaná 2013), článek 23:
Důvěrný vztah mezi církví a Ježíšem je vztahem poutnickým
a společenství „je ze své podstaty společenstvím misijním“ Ve věrnosti
Mistrovu příkladu je životně důležité, aby dnes církev vycházela
zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti,
neprodleně, bez zdráhání a beze strachu. Radost evangelia je pro
všechen lid a nemůže nikoho vylučovat. Anděl oznamuje pastýřům
v Betlémě toto: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid“ (Lk 2,10). Kniha Zjevení mluví o „věčně platném
radostném poselství zvěstovaném obyvatelům na zemi, každému
národu, kmeni, jazyku i lidu“ (srov. Zj 14,6).
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)
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1 Prázdninová párty dětí na farní zahradě | 24. 6. 2019 | P. Pavel Sandtner
2 Náboženství 1. třída – těšíme se do nebe | 10. 6. 2019 | P. Pavel Sandtner
3 Bohoslužba k 110. výročí založení SDH v České Jablonné | 15. 6. 2019 |
Eliška Pometlová
4 Farní odpoledne | 9. 6. 2019 | P. Pavel Sandtner
5 Farní odpoledne | 9. 6. 2019 | P. Pavel Sandtner
6 Farní odpoledne | 9. 6. 2019 | P. Pavel Sandtner
7 Restaurování kazatelny | 11. 6. 2019 | Stanislav Močuba
8 Ustanovení nových akolytů | 20. 6. 2019 | Stanislav Močuba
9 Ustanovení nových akolytů | 20. 6. 2019 | Stanislav Močuba
Úvaha

Země slepců
Jeden z možných katastrofických scénářů vývoje naší bohaté,
sobecké a myšlenkově prázdné společnosti nabízí fantastický příběh
Herberta George Wellse, který ve své původní verzi pochází již z roku
1904 a nazývá se The Country Of The Blind, česky Země slepců.
Jistý mladý muž (říkejme mu Pedro) se na horské túře, za
špatného počasí a nastávající noci, nešťastně zřítí do propasti. Přežije.
Ocitne se v opuštěném údolí v jihoamerických Andách, které je úplně
izolováno od ostatního světa a z něhož nevede žádná známá a schůdná
cesta ven, zpět k civilizaci. Brzy zjistí, že tam žijí lidé. Ale ti lidé
nejsou jako on. Jsou všichni slepí. Seznámí se s nimi a popisuje jim, co
vidí. Nechápou, že je možné nebýt slepý. Marně jim vypráví o krásách
jejich zeleného údolí lemovaného štíty zasněžených velehor. To, že
slunce hřeje, vědí. Ale nevědí, že také zalévá krajinu svým světlem
a dává růst barevné nádheře květin. Marně jim vypráví o modrém nebi
a bílých oblacích. Nikdy neviděli víc než tmu. Pedro ale vidí, a ví tudíž
o skutečném světě víc a rozumí mu lépe než oni. Tím se pro
domorodce stává podezřelým. Přesto se s nimi postupně sblíží a
dokonce si po čase najde i dívku svého srdce. Pro její rodinu i kmen je
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však sňatek nepřijatelný, protože onen mladý muž je jediný mezi nimi,
kdo vidí. Je jiný…
Nelze přece být jiný! Jinakost neznamená obdarování a výsadu,
pro kterou by se mohl stát dokonce i náčelníkem domorodců, ale stává
se v jejich vnímání těžkou vadou, kterou je třeba odstranit. Saroté,
Pedrova nastávající žena, jejíž láska dokáže přijmout i jeho jinakost,
hledá řešení u stařešinů a lékaře kmene. „Má přeludy a podrážděný
mozek,“ řekl slepý lékař. Stařešinové souhlasně zabručeli. „Příčinou
jeho choroby jsou oči!“ A tak je rozhodnuto: Pedro se stane „stejným
jako oni“ pouze tak, že vstoupí do „jejich světa“. Bude oslepen!
Pedro si s hrůzou uvědomí nesplnitelnost oběti, která se po něm
žádá. Ale neztrácí naději. Věří, že z osudového údolí musí přece jen
existovat nějaká cesta ven! A skutečně: naděje se stane matkou jeho
vytrvalosti a konečného úspěchu. Pedro a jeho vyvolená Saroté nakonec
šťastně uprchnou skrytou jeskynní průrvou, kterou Pedro objevil.
Tato Wellsova fikce – naposledy upravená roku 1939 tak, aby
měla šťastný konec – je dokonalou metaforou naší současné (nejen
politické) skutečnosti. Ti, kdo vidí dál, vědí víc a rozumí světu lépe než
drtivá většina společnosti (a mohli by se proto stát zcela přirozenými
a schopnými vůdčími osobnostmi), jsou dnes nežádoucí! Podmínkou
volebního úspěchu dnes je (kromě hlučné reklamy plné nesplnitelných
slibů), nepopuzovat vědomostmi a jinakostí! Mnohé z toho, co vidíme
kolem sebe a co každodenně prožíváme, nasvědčuje tomu, že se
Wellsovo 115 let staré varovné poselství o „Zemi slepců“ naplňuje!
Cožpak neplatí a není doloženo příběhy, které se staly a stávají
(církev nevyjímaje), že vidět dál, vědět víc a odlišovat se tak od
většiny, je často vnímáno jako vada, postižení a choroba, kterou je
třeba vymýtit? Jaké prostředky má menšina „vidoucích“ prosadit se
tam, kde o tom, co je „správné“ (a stává se tak závaznou normou)
rozhoduje zmanipulovaná či vlastní vinou špatně informovaná většina
„slepých“?
Dějiny ukazují, že společnost posouvaly vpřed (silou svých
myšlenek a osobních příkladů) nikoli masy, ale tvůrčí jednotlivci nebo
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nejvýše menšiny těch, kteří „viděli dál“. Platí tato zkušenost ještě
i dnes? A co teprve do budoucna? Smíme ještě doufat?
Pavel Jajtner, D. G.
Modlitby

Modlitba na prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa,
dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu,
abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími,
děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl,
neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost.
Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.
Amen.
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, vydalo nakladatelství Zvon)

Modlitba řidiče
Dopřej mi Pane, pevnou ruku a jisté oči.
Ty jsi dárce života, prosím Tě, dej, abych žádným svým skutkem
nezničil nebo nepoškodil tento dar.
Ať se těším z krásy stvořeného světa
a jedu na svých cestách klidně a vyrovnán.
Ať bez nehody a poruchy dojedu k svému cíli.
Pane, můj průvodce na mých cestách,
pomáhej mi a chraň mne, i ty jež jsi mi svěřil.
Amen.
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2019
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.

7.30
19.00
7.30
19.00

5. 7.
6. 7.

7. 7.

8. 7.
9. 7.
10. 7.

8.00
7.00
18.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30

11. 7.

18.30

12. 7.
13. 7.

18.30
7.00

14. 7.

8.00
9.30
18.30

15. 7.
16. 7.

7.30
18.30

Za manžele Korábovy a dceru Libuši
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Za rodinu Dohnalovu a Krechlerovu
Památka sv. Prokopa, opata
Za duchovní povolání
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
Bohoslužba slova
Žižkovo Pole
14. neděle v mezidobí
Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za farnost
Pouť Česká Jablonná
Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Bohoslužba slova
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka Romana
Za Ladislava Řezníčka a celý jeho rod
15. neděle v mezidobí
Na poděkování za ____ let společného života
Za Alžbětu a Jana Novotných, celý rod, vnuka
Vladimíra a duše v očistci
Za farnost
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Bohoslužba slova
Panny Marie Karmelské
Za Stanislava a Ivu Skalovy, oboje rodiče a duše v oč.
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17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

21. 7.

22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

7.30
18.30
18.30
7.00
18.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18.30
7.30
18.30
18.30
7.00
8.00

28. 7.

9.30
18.30

29. 7.
30. 7.
31. 7.

7.30
18.30

Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
Za MUDr. Otakara Kohouta a manželku
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za Annu a Jana Novotných
17. neděle v mezidobí
Za Jaroslava, Annu Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence a Zdeňka Dvořáka
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
Za farnost
Památka sv. Marty
Bohoslužba slova
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

7.30

1. 8.
18.30
2. 8.

Za Leopolda a Boženu Roseckých a dva syny
Za rodiče Podrázských, syna Viléma a duše v očistci
Mše svatá nebude (jsou dvě svatební mše sv.)
Žižkovo Pole
16. neděle v mezidobí
Za Annu Lánovou
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek sv. Marie Magdalény

19.00

Památka sv. Alfonse z Liguori,
biskupa a učitele církve
Bohoslužba slova
Za Vladimíra Jelínka, jeho rodinu, rodiče a duše
v očistci
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3. 8.

7.00
18.00
8.00

4. 8.

9.30
18.30

5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.

7.30
18.30
7.30
18.30

9. 8.
18.30
10. 8.

Bohoslužba slova
Žižkovo Pole
18. neděle v mezidobí
Za Františka Kubáta, jeho rodiče, snachu Táňu
a rodinu Pospíchalovu
Za Marii a Václavy Kasalovy, celý rod a duše
v očistci
Za farnost
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Svátek Proměnění Páně
Na dobrý úmysl
Památka sv. Dominika, kněze
Za živé a zemřelé z rodů Linhartů, Zadáků, Nováků
a Křiklánů
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice
Za rodiče Fidlerovy, Horňákovy a rodinu Hrabákovu
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7.00
8.00

11. 8.

9.30

12. 8.
13. 8.

11.00
18.30
7.30
18.30

14. 8.

19. neděle v mezidobí
Za Danu Sedlákovou, manžela, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé z
obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Nové Dvory
Za farnost
Bohoslužba slova
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

7.30
15. 8.

8.00

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Za Marii a Františka Klementovy, jejich syny, snachy
a vnuka
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16. 8.
17. 8.

18.30
18.30
7.00
13.00
18.00
8.00

18. 8.

9.30

19. 8.

11.00
18.30
7.30

20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
18.30
Památka sv. Pia X.
7.30
18.30
18.30

26. 8.
27. 8.

19.00

28. 8.
29. 8.
30. 8.

Památka Panny Marie Královny
Na dobrý úmysl
Za Věru Bukovskou, Miloslava Bukovského,
Helenku a Elišku
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.00
8.00
11.00
18.30
7.30

25. 8.

Za Růženu Pospíchalovou
Mše svatá nebude
Motodění
Žižkovo Pole
20. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy, za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Za rod Hejkalů, Křesťanů, syna Josefa a duše
v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30
19.00
18.30

21. neděle v mezidobí
Za Marii a Josefa Kasalovy a duše v očistci
Mše svatá u sv. Anny za farnost
Na dobrý úmysl
Památka sv. Moniky
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Fišarových
a Linhartových
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Za P. Jana Cimburka
Za rodinu Kubíčkovu
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31. 8.

1. 9.

7.00
18.00

Žižkovo Pole

8.00
9.30
11.00
18.30

22. neděle v mezidobí
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za Bohuslava Fišara a jeho rodiče
Pouť v Olešence
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 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:
ČERVENEC
všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby
nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
národní úmysl:
Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude
objevují radost z Boží blízkosti.
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farní úmysl:
Abychom se otevřeli Bohu, který k nám promlouvá z podivuhodné
krásy stvoření a dovedli se k přírodě chovat jako dobří hospodáři.

SRPEN
evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více
„školami“ skutečného lidského zrání.
národní úmysl:
Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně
jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
farní úmysl:
Abychom vnímali druhé, nechali se jimi obohatit a všímali si zvláště
potřebných a sklíčených na našich cestách.

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 26. 6. 2019 je na účtu 312 914 Kč.
Děkujeme.
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