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Pán nám vždy odpouští a provází nás. Na nás je,
abychom Ho nechali dělat.
Papež František

Přífarní tábor | 18. 7. 2019
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Naděje zlátne
Vypůjčil jsem si citované sousloví z občanského setkání na Letenské
pláni, kde zaznělo z úst jednoho z řečníků. Vnímám ho jako obraz zrání
člověka v jeho směřování k pravdě a plnosti lásky – tedy k plodnosti, jak
slovo zrání naznačuje.
Prázdniny končí a pomalu se vracíme do přirozeného rytmu
běžného roku. Dětem začíná období vyučování a jejich režim ovlivňuje
i dospělé. Společně tak stojíme na prahu období, jehož součástí je nutně
objevování, poznávání, vylepšování a technicky řečeno „optimalizace“
vlastního žití. Podzim se svou únavou a barevností jako by tomu zrání
nahrával. Bylo by krásné, kdybychom dokázali zapojit prázdninové
zkušenosti, ty krásné i ty méně krásné, do tohoto procesu. Cesta všedních
dní je veliká výzva. Když v ní objevíme krásu a hodnotu, bude nám stát
za mnohé oběti, přestane být jen „obyčejná“ a stane se vzácnou. Nezáleží
potom jen na něčem, ale na všem! Stane se časem, kdy můžeme společně
prožívat svoje bytí na světě. Něco vytvořit. V přátelství s Bohem a opřeni
jeden o druhého. Nechme se dotknout dobrem a postavme se na odpor
zlu. Nebuďme lhostejní ke skutečnosti. Když se zase naplno ponoříme do
všednosti, nezapomeňme dát prostor „zvláštnímu“. Dejme prostor úžasu
nad krásou a jednoduchostí. Pohněme uvolněnými svaly a uvědomme si
je každý den. Radujme se z každého kroku, z toho, co ještě vidíme
a slyšíme, i když už to není jako dřív. Radujme se z lásky. Z každodenních
setkání. Není třeba si vždy urvat velký kus. Žijme z drobků lásky, těch je
kolem dost. A sami drobme, kde se dá. A když bude těžko a síly dojdou?
Vzpomeňme si, že máme Přítele. Toho, který je mocný. A spojme se
s Ním ve své bezmoci! On může být blíž, než si mnohdy myslíme. Jenže
my pořád čekáme někoho jiného…
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na září 2019

1. 9.

5. 9.
6. 9.
7. 9.
7.-8. 9.
8. 9.

10. 9.

14. 9.
12. 9.
13. 9.

15. 9.
17. 9.
18. 9.

Žehnání školních pomůcek po ranních
bohoslužbách;
11.00 pouť v Olešence;
16.00 farní káva na faře, opékání špekáčků a
program pro děti
16.00-17.00 setkání ministrantů
19.00 benefiční koncert ve spolupráci s městem
9.00 mše sv. v DPS
Přibyslavské slavnosti
9.30 mše svatá na náměstí
Celebruje P. Jan Paseka, generální vikář
královehradecké diecéze. Sbírka na opravu fasády a
soklu kostela (veřejná sbírka).
16.00-17.00 setkání společenství dětí od
předškolních do 2. třídy;
16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy
9.00 setkání biřmovanců;
11.30 žehnání kříže – polí a luk – Utín;
18.00 setkání mládeže (18+) na faře
19.30 modlitby otců na faře
19.30 mládež (13+) na faře
Od 13. 9. každý pátek v 15.30 setkání scholičky.
Sbírka na církevní školství;
18.00 vernisáž výstavy grafiků Miloše Slámy a
Jana Spěváčka (dále na přibyslavském Nocturnu a
každou neděli 9.00-12.00 až do 29. 9.).
17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
17.30 setkání zájemců o keramický kroužek pro
děti na faře
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19. 9.
20. 9.
21. 9.

22. 9.

24. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.

19.30 biblická hodina na faře
19.00 vernisáž výstavy Pavla Bezděčky v Galerii
Janáček ve spolupráci s přibyslavským Nocturnem
14.00 komentovaná prohlídka s vystavujícími
autory s ukázkou grafických technik
Přibyslavské Nocturno
17.00 představení knihy PhDr. Tomáše Somera, Ph.
D. Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a
Přibyslavi a církev ve středověku (s možností
nákupu knihy)
11.00 pouť ve Stříbrných Horách
16.00-17.00 setkání společenství dětí od
předškolních do 2. třídy;
16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy
19.30 setkání mládeže (13+) na faře
19.30-20.30 adorace (akolyté)
Pouť v Žižkově Poli;
ukončení výstavy ve farní stodole ve 12.00

Návštěvy nemocných
5. 9.
P. Pavel město
20. 9.
P. Pavel DPS a okolí

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020
Hodiny náboženství v nadcházejícím školním roce jsou rozvrženy
následovně:
Ročník
1.
2.
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Den
středa
čtvrtek

Čas
11.35 – 12.20
11.35 – 12.20

Vyučující
Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Ludmila Kachlíková

3.
4.
5.+6.

úterý
úterý
středa

7.

úterý

8.+9.

středa

11.35 – 12.20
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
12.45 – 13.30
(oběd před hod.)
12.45 – 13.30
(oběd před hod.)

Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Pavel Sandtner
Pavel Sandtner

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Volný den
Volný den, který si má kněz stanovit v běžném týdnu, bude v naší farnosti
nově pondělí. V tento den nebudu k dispozici. Prosím, abyste to
respektovali.
Úřední hodiny
pondělí
–
úterý
8.30−11.30
středa 14.30−16.30
čtvrtek
8.30−11.30
pátek
14.30−16.30

Keramický kroužek
Ve spolupráci s paní Uttendorfskou z Nových Dvorů uvažujeme o otevření
keramického kroužku na faře. Zájemci se mohou dostavit (nejlépe s rodiči)
18. 9. v 17.30 na faru.
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Společenství malých dětí a mladších žáků
Ve spolupráci a po dohodě s mládeží se na faře budou nově scházet dvě
společenství. Předškolní děti a žáci do 2. třídy se budou scházet na faře
každé úterý od 16.00 do 17.00. Mladší žáci od 3. do 6. třídy se budou
scházet ve stejný den od 16.00 do 17.30. Každé 3. úterý v měsíci se mohou
děti (nejen z těchto společenstev) potkat společně na setkání misijního
klubka dětí. Bude probíhat od 17 do 19 hodin.
Těší se celý tým moderátorů – mládež, maminky i kněz . Styční důstojníci
Lenka Omesová, Eliška Omesová, Jana Pokorná.
Společenství mladých (13+)
Společenství mládeže 13 + se bude scházet podle možností jednou za
14 dní v pátek. Výjimky potvrzují pravidlo. Vždy bude vyhlášeno
v ohláškách a pokud možno v Římse. Struktura setkání zahrnuje společné
stolování, sdílení, duchovní slovo, poznávací aktivitu a zpravidla i něco
zábavnějšího. Moderátor Jana Málková.
Starší mládež (18+)
Společenství starší mládeže si stanovuje diskusní témata, nad kterými
posedíme a promluvíme si o nich. Modlitba nechybí.
Modlitby otců a matek
Modlitby matek se budou dále scházet každý pátek po mši svaté na faře.
Výjimky mohou nastat. To když na faru z různých důvodů nikdo nepřijde.
Modlitby otců prozatím jednou za měsíc v sobotu večer. Pokud nebude
stanoveno jinak vždy 2. čtvrtek v měsíci od 19.30 (se změnou času od 19.00
hodin).
Biblické hodiny
Jednou až dvakrát za měsíc podle okolností, bude ohlášeno. Probíráme se
Skutky apoštolů. Jste srdečně zváni.
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Modlitba Růžence
Před každou ranní nedělní mší svatou se modlíme Růženec za nemocné.
Každou sudou neděli se pak před druhou mši svatou bude předmodlovat
mládež.
Kázání pro děti
Po prázdninách budou opět první a třetí neděli na druhé mši svaté kázání
pro děti. A tak i soutěž a kvízové otázky. Těšíme se, věřím všichni, na to, co
nám děti poví…
Veřejná sbírka
Zůstatek na účtu veřejné sbírky k 18. 8. byl 609 951 Kč. K 22. 8. 2019 je
zůstatek 221 229 Kč – z prostředků už byla zaplacena první faktura ve
výši 388 722 Kč. Pro dosažení vytyčeného cíle pro tento rok (1 000 000
Kč) zbývá tedy 390 049 Kč. Pokud se to nepodaří, potřebujeme
přinejmenším na zaplacení faktur ještě cca 190 000 Kč. Při dosažení
cílové částky budou prostředky použity ve druhé fázi prací v roce 2020.
Všem dárcům děkujeme. A vyprošujeme požehnání.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Nebe je otevřené, nenahání strach
(Promluva papeže na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, nám. sv. Petra,
15. srpna 2019)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V dnešním evangeliu ze
slavnosti Nanebevzetí Panny

Marie se Nejsvětější Panna modlí
slovy: »Velebí má duše Pána a můj
duch jásá v Bohu, mém spasiteli«
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(Lk 1,46-47). Podívejme se na
slovesa této modlitby: velebí
a jásá. Jásot propuká, dojde-li
k něčemu natolik krásnému, že
nepostačuje zaradovat se v nitru,
v duši, ale štěstí se chce projevit
celým tělem a zajásá. Maria jásá
kvůli Bohu. Kdo ví, zda jsme také
my někdy jásali nad Pánem.
Jásáme nad dosaženým výsledkem, nad obdrženou dobrou
zprávou, avšak Maria nás dnes učí
jásat v Bohu, protože činí »veliké
věci« (srov. v. 49).
K velikým věcem odkazuje
další sloveso: velebit. Velebit totiž
znamená chválit něčí velikost, něčí
krásu… Maria vyzdvihuje Pánovu
velikost, chválí Jej a říká o Něm, že
je doopravdy veliký. V životě je
důležité hledat veliké věci, jinak se
ztratíme ve spoustě maličkostí.
Maria nám ukazuje, že chceme-li,
aby náš život byl šťastný, je třeba
dávat první místo Bohu, protože
jedině On je veliký. Kolikrát jen
však v životě sledujeme věci
nepatrného významu: předsudky,
nevraživost, rivalitu, závist, iluze
a pomíjivá materiální dobra…
Kolik hloupostí v životě! Známe
to. Maria dnes vybízí, abychom
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vzhlíželi k »velikým věcem«, které
jí učinil Pán. A také nám, každému
z nás Pán činí veliké věci. Je třeba
rozpoznat je, zajásat nad nimi
a velebit Boha za tyto veliké věci.
Dnes totiž slavíme tyto
»veliké věci«. Marie je vzata na
nebe.
Nejvznešenější
slávy
dochází jako první ta nepatrná
a pokorná. Ona, která je lidským
tvorem a jednou z nás, duší i tělem
dosahuje věčnosti. A tam nás
očekává, jako matka čekající, až se
její děti vrátí domů. Boží lid ji
proto vzývá jako „bránu nebeskou“. Jsme poutníky na cestě
k domovu tam nahoře. Díváme se
dnes na Marii a vidíme cíl. Vidíme,
že jedna stvořená bytost byla
přijata do slávy Ježíše Krista
vzkříšeného a touto bytostí nemohl
být nikdo jiný než Ona, Matka
Vykupitele. Vidíme, že v ráji spolu
s Kristem, novým Adamem, je
také Maria, nová Eva, což nám na
naší pozemské pouti dodává
útěchu a naději.
Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie je pobídkou pro všechny,
zejména pro ty, kdo trpí
pochybnostmi, rmoutí se, žijí se
sklopeným
zrakem,
který

nedokážou pozvednout vzhůru.
Hleďme vzhůru, nebe je otevřené,
nenahání strach, už není daleko,
protože na prahu nebe je matka,
která nás očekává. Je to naše
matka. Miluje nás, usmívá se
a bedlivě nás podporuje. Jako
každá matka chce pro svoje děti to
nejlepší a říká nám: „Jste v Božích
očích drahocenní; nebyli jste
stvořeni pro malé světské potěchy,
nýbrž pro veliké nebeské radosti.“
Ano, Bůh se totiž raduje, nenudí se.
Bůh je radost. Nechme se vzít

Madonou za ruku. Pokaždé když
bereme
do
rukou
růženec
a modlíme se k ní, činíme krok
vpřed směrem k velikému cíli
života.
Nechme se přitahovat pravou
krásou, nenechme se vysát
životními maličkostmi, nýbrž
volme nebeskou velikost. Svatá
Panna, nebeská brána, ať nám
každý den pomáhá
hledět
s důvěrou a radostí tam, kde je náš
pravý domov, ve kterém nás jako
matka očekává.
Eliška Pometlová

Nebe je otevřené, nenahání strach. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29774> [cit. 2019-08-22]

Pozvánka

Kousek Indie v Přibyslavi
V sobotu 12. října 2019 se v sále přibyslavské radnice uskuteční
tematické programy, které zájemcům přiblíží život indických dětí. Od
17 do 18 hodin si přijdou na své děti od 6 let. Připraveny pro ně budou
drobné indické hry, soutěže a rukodělné aktivity. V 18 hodin začne
prezentace fotografií a videí z cesty do Indie určená pro širokou veřejnost.
O své zážitky se podělí vedoucí projektu Adopce na dálku® hradecké
Diecézní charity Vojtěch Homolka.
Ve stejný den bude v přízemí radnice instalována putovní výstava
příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec
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Králové tímto způsobem vypráví příběhy úspěšných absolventů projektu
Adopce na dálku®. Výstava zůstane v Přibyslavi až do konce října. Pro
veřejnost bude přístupná vždy v úředních hodinách Městského úřadu.
Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem.
K některým jsou k dispozici také krátká videa s českými titulky
(youtube.com/AdopceNaDalku). Mnozí z dnes již dospělých absolventů
prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů.
Naštěstí se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na dálku®. Když se
pak tito mladí lidé postavili na vlastní nohy, začali někteří sami finančně
podporovat chudé děti a další jim ve svém volném čase pomáhají třeba
s domácími úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli od roku 2000 již
téměř 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců
má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní
sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří
se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou
společnost.
Vojtěch Homolka,
vedoucí projektu Adopce na dálku® hradecké Diecézní charity

Ze života farnosti

Farní tábor v Brtnici (3.-9. srpna 2019)
I tento rok se konal farní tábor v Brtnici. Téma tábora bylo Piráti
a námořníci. Dětem na začátku tábora přišel balík s truhličkami, které
dostaly od „Bora“ (Martina, vedoucího, který s námi jezdil na tábor a je
momentálně v USA). V dopise bylo psáno, že nám posílá svůj poklad, aby
ho uchránil před piráty, kteří po něm jdou, proto svěřuje poklad dětem.
Jenže piráti poklad vystopovali a ukradli nám ho. Společně jsme tedy
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s dětmi museli dohonit piráty, a jelikož piráti plují po moři, tak jsme se stali
námořníky, abychom piráty co nejrychleji chytli a získali poklad zpět.
Pro děti byl připraven pestrý program. Starší děti byly na puťáku.
Mladší trávily čas víceméně na faře a jeden den se byly koupat na koupališti
v Bransouzích. Na táboře nás navštívil i náš pan farář, který pro děti
připravil krásnou adoraci.
Věřím a pevně doufám, že se tábor líbil všem dětem a každý si tam
našel něco, co ho bavilo.
Za kolektiv vedoucích Marie Blažíčková

Fotogalerie

Ohlédnutí za prázdninami
1
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1 Farní tábor v Brtnici | 3.-9. 8. 2019 | Marie Blažíčková
2 Farní tábor v Brtnici | 3.-9. 8. 2019 | Marie Blažíčková
3 Bohoslužba kapli sv. Floriana v Dolní Jablonné | 20. 8. 2019 | Marie Blažíčková
4 Přífarní tábor – výlet na Devět skal | 17. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
5 Farní zájezd Tatry – Zelené pleso | 3. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
6 Farní zájezd Tatry – Bystrá lávka | 5. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
7 Farní zájezd Tatry – pleso nad Skokom | 5. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
8 Farní zájezd Tatry – Jeníček | 6. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
9 Farní zájezd Tatry – Mariánská Hora u Levoči | 4. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner
10 Farní zájezd Tatry – odjezd | 6. 7. 2019 | P. Pavel Sandtner

11 SMS (max. 160 znaků)
z našeho poutního zájezdu na Slovensko
 1. 7. 2019. Cesta busem. Policejní doprovod – došel nám kredit na
dálniční poplatky. Dolný Smokovec. Domov sester Charity. Přijetí.
Starý Smokovec. Mládež pěšky
 na Hrebienok. Ostatní lanovkou. Dlhý vodopád, vodopády Studeného
potoka, Obrovský vodopád, Zámkovského chata. 8 km. Tatranský
čaj. Pivo. Tulivé mušky
 – nekoušou. Slunečno, 28 stupňů, bezvětří. 2. 7. 2019 Bohoslužba
ráno. Výstup. Dobšínské ladové jaskyně. Termály Vrbov. 36, 34, 32
a 30 stupňů. Mládež horský
 výlet. Večer adorace. Polojasno 20 stupňů. Občasné přeháňky. 3. 7.
2019. Bohoslužba ráno. Národní svátek – Navštívení Panny Marie.
Tatranská Lomnice, lanovkou
 na Skalnaté Pleso. Někteří Lomnické sedlo. Jiní přes Malou
Svišťovku. Další přes Velkou Svišťovku (2038m) a sedlo pod
Svišťovkou přes Čierné pleso na Zelené
 Pleso. Zpět přes Biele pleso, Trírohé pleso. 15 km. 25 stupňů, jasno,
mírný větřík. Večer Růženec, adorace – odložený svátek Navštívení
Panny Marie. 4. 7. 2019
15

 Bohoslužba ráno. Pouť do Levoči. Bazilika sv. Jakuba Staršího a
oltář mistra Pavla. Procházka městem, radnice, domy. Mariánská
hora pěšky. Litanie zpívané.
 Spišská Kapitula s prohlídkou. Kežmarok. Drevený artikulární
kostelík. Evangelický kostel. Zámek. Dravci na nádvoří. Večer
adorace. Asi 27 stupňů, jasno, mírný
 větřík. 5. 7. 2019. Bohoslužba ráno. Cesta na Štrbské Pleso. Někteří
na Popradské Pleso. Jiní na Rysy. Další Mlynická dolina. Vodopád
Skok, Pleso nad Skokom.
 Capie Pleso, Okrúhle Pleso. Bystrá lávka (2300m). Řetězy. Vyšné a
Nižné Wahlbergovo Pleso. Furkotská dolina. 15 km. Poslední večer,
zpívání. 15 stupňů, na
 horách silnější vítr a občasný déšť. 6. 7. 2019. Jídlo dobré, podmínky
příjemné, sestry milé. Počasí požehnané. Odjezd domů. Jedeme,
jedeme a nakupujeme sýry.
P. Pavel Sandtner

Život církve
Národní pouť k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České
· Řím 11.-13. listopadu 2019 · Praha 16. listopadu 2019
Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším
primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským
metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími,
bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem
Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU.
Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku (17. 11.) se spojíme
v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit
o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za
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návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší
Cestě, Pravdě a Životu.
Účast zajišťuje 7 cestovních kanceláří (jejich seznam na
anezka2019.cz), které se do přípravy národní poutě do Říma zapojily
– nabízí účast na pouti s využitím dopravy busem či letecky, v jejich
nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných
programech národní pouti, vstupné na společné bohoslužby a programy.
Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít
v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme, včas
si objednejte u poutního výboru (email: poutnik@bihk.cz) poutní balíček,
který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky
jednotný (10 euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku
i finanční podpora na povinné platby vstupů do bazilik při národní
rezervaci, částečná podpora pro TV NOE na zajištění přímých přenosů aj.
SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ
Pondělí 11. 11. 2019
11.00 hod. Společná modlitba litanií k našim národním patronům v
bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila – 1150 let výročí jeho úmrtí
v Římě.
15.00 hod. Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa
Maria Maggiore.
18.00 hod. Reprezentativní koncert České nebe v bazilice Sv. Jana v
Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a
pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV, Schola
brněnské mládeže a SMoG.
Úterý 12. 11. 2019 – den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České
Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v 10.00
hod. po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá
modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv.
Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku
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kardinála Josefa Berana. Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory
večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti zdarma.
Středa 13. 11. 2019 – svátek sv. Anežky České
Generální audience u papeže Františka – Svatopetrské náměstí ve
Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR
papeži Františkovi pro chudé a potřebné.
15.00 hod. Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní
zakončení národní pouti v Římě. Setkání s českými poutníky žijícími v
zahraničí v papežské koleji Nepomucenum.
Kontakty na Poutní výbor:
Biskupství královéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01
Hradec Králové, e-mail: poutnik@bihk.cz
ČM Fatima Koclířov, recepce: tel. 731 646 800, e-mail: recepce@cmfatima.cz
Pastorační asistentka Ing. Hana Frančáková – e-mail: cm-fatima@cmfatima.cz
anezka2019.cz

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
Září 2019
Téma na září: KŘEST – PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ RADOST
EVANGELIA
Přípravy na Misijní měsíc říjen 2019 vrcholí.
My jsme – každý z nás – součástí Církve, starejme se o to, aby byla
přitažlivá pro druhé. Svojí účastí na bohoslužbě potvrzuji společenství
s druhými lidmi, s Ježíšem, který nás křtem zve k následování. Jen na nás
je, zda Jeho volání odpovíme.
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V září se nám nabízí svědectví
několika svatých k zamyšlení a rozjímání
– Václav, Ludmila, Matka Tereza, Petr
Claver.
Apoštolská
exhortace
papeže
Františka Evangelii Gaudium (Radost
evangelia, vydaná 2013), článek 47:
Církev je povolána k tomu, aby byla
vždycky otevřeným domem Otcovým.
Jedním z konkrétních znamení této
otevřenosti jsou všude otevřené dveře
kostelů, aby se někdo, kdo chce
následovat hnutí Ducha a přiblížit se
Bohu, nesetkal s chladem zamčených
dveří. Ale jsou i další dveře, které také
nemají být zavřeny. Všichni se mohou
určitým způsobem účastnit církevního
života, všichni mohou být součástí
společenství a ani dveře svátostí by
neměly být zavírány z ledajakého důvodu.
Platí to zejména o svátosti, která je
„branou“ – o křtu. Eucharistie, byť
představuje plnost svátostného života,
není odměnou pro dokonalé, nýbrž
velkorysým lékem a pokrmem slabých.
Tato přesvědčení mají také pastorační
důsledky, kterými jsme vyzváni se zabývat
s rozvahou a odvahou. Častokrát se
chováme jako kontroloři milosti, a nikoli

Misijní říjen 2019
Biblické texty
k zamyšlení:
Elizeus/Elíša
• 2Král 5,1-19
Jeremiáš
• Jer 1,4-19
• Jer kap. 19
Ezechiel
• Ez 1,3-2,10
Daniel
• Dan kap. 3
blahoslavenství
• Mt 4,23-5,12
• Lk 6,20-49
vyslání
• Mt 10,1-20;16,24
• Lk 9,1-5
zvolení Matěje
apoštolem
• Sk 1,15-26
Šavel - Pavel
• Sk 9,1-22
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jako její nástroje. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde je
místo pro každého i s jeho úmorným životem.
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)

Misijní klubko
Poděkování
Chtěla bych moc a moc poděkovat všem dětem, které se v tomto
školním roce aktivně zapojily do činnosti Misijního klubka, a to jak svou
tvořivostí a šikovností, tak také modlitbou.
Děkuji také rodičům a prarodičům, kteří děti v této aktivitě, která
pomáhá druhým, podporují.
Poděkování patří i vám všem, kdo jste si na misijních jarmarcích naše
výtvory zakoupili. Díky naší snaze a hlavně vaší štědrosti jsme na PMD v
roce 2018 odeslali celkem 16 130 Kč.
A poslední díky patří paní Marušce Pleslové a panu faráři za pomoc
a podporu při vedení misijního klubka.
V září se na všechny těším 😊.
Lenka Omesová

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Září L. P. 2019
2. 9.
3. 9.
4. 9.
20

7.30
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18.30
7.30

5. 9.
6. 9.
7. 9.

8. 9.

9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.

15. 9.

16. 9.
17. 9.
18. 9.

Nové Dvory
Za nová duchovní povolání (P. S.)
Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou
17.30!
a celý rod
7.00 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče
a sourozence
9.00 Mše sv. v DPS
23. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich tři syny
a duše v očistci
9.30 Mše sv. na náměstí za farnost a město (Přibyslavské
slavnosti)
18.30 Za farnost
7.30
18.30
7.30 Za nemocné, trpící, opuštěné a umírající (P. S.)
18.30 Olešenka
Jméno Panny Marie
18.30 Na dobrý úmysl
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
18.30 Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Svátek Povýšení svatého Kříže
7.00 Za rodinu Coufalovu, rodinu Vlčkovu a všechny živé
i zemřelé z obou rodů
24. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Grubauerovu, Šmidrkalovu a Hladíkovu
9.30 Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
Památka sv. Ludmily, mučednice
7.30
18.30
7.30 Za rodiny a manželství v krizi (P. S.)
19.00 Dolní Jablonná
18.30
18.30

21

19. 9.
20. 9.
21. 9.

22. 9.

23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.

28. 9.

29. 9.

Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Památka sv. Ondřeje Kim Taegon, Pavla a druhů
17.30! Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
7.00
18.00 Žižkovo Pole
25. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany
a duše v očistci
9.30 Za rod Klusáčků a Dvořáčků
11.00 Poutní mše sv. ve Stříbrných Horách
18.30 Za farnost
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
7.30
Na dobrý úmysl
18.30
7.30 Za naše politiky a mír ve světě (P. S.)
18.30 Česká Jablonná
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
18.30
Stankovou
Památka sv. Vincence z Pauly
18.30 Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence
a synovce
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
7.00
Za Václava a Antonii Holcmanovy, jejich děti a duše
v očistci
18.30 Za P. Václava Konfršta, sourozence a celý rod
26. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiny Mokrých a Roseckých
9.30 Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
11.00 Poutní mše sv. v Žižkově Poli
18.30 Za farnost
18.30

Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na září 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:
všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří
a oceánů.
národní úmysl:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě
a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
farní úmysl:
Za všechny studující, aby hledali a nacházeli. A za nás všechny, abychom
je v tom následovali.
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 18. 8. 2019 je na účtu 609 951 Kč.
Děkujeme.
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