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Jděte a ukažte lásku všem, protože váš život je vzácná mise:
není to břemeno, které musíte nést, ale dárek, který
můžete nabídnout.
Papež František

Biřmování | 20. 10. 2019
foto Jana Miškovská

Slovo kněze

Až na kmen…
Listopad se často nese v atmosféře opadání, ubývání světla, sotva
proniknutelných mlžných mas a plískanic. I člověk spjatý s přírodou tak
přichází o nejrůznější útěchy, útočiště a potěšení. Tma přichází brzy, počasí
nevychází vstříc. Myslíme na své zemřelé, a tedy i na smrt. Opadáváme až
na kmen. Jak opadávají listy, obnažují se kmeny stromů a někdy se otevírají
nové výhledy. Možná cítíme více než jindy svou křehkost. Uvědomuje si
svoje kořeny a zdroje vlastní životní síly. V takové „nahotě“ se může
přiblížit sami sobě, Bohu, který zůstává zdrojem života. I lidem kolem, ale
už možná bez masek ve své „syrovosti“. Je to příležitost. Celý podzim je
přirozená příležitost uvědomit si, co je důležité a co ne. A kde vlastně hledat
útěchu a bezpečí při dlouhých zimních večerech a temně mlžných ranních
oparech. Podzim nás jaksi odlíčí a obnaží. Když ne zevně, tak zevnitř. Je
to poměrně svižný proces. Nejdřív jsme vrženi do barevnosti, pak opadání,
blednutí a tlení. Cesta k adventu. Čekání až vyrazí pahýl z kořenu Jesse.
Dítě zaslíbení. Nebojme se opadávat, kořeny zůstanou a Bůh pracuje v nás,
když mu to dovolíme. A nejsme sami, jsme jako les, ve kterém se vzájemně
dotýkáme ať už ve svém kořenění nebo listoví, či větvích.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na listopad 2019
2. 11.
3. 11.
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17.00 mše svatá;
18.00 modlitba a žehnání na hřbitově
po bohoslužbách farní káva na faře;
17.00 přivítání relikvie sv. Vincenta při putování po
ČR; Růženec; 18.00 mše svatá;
19.00 – 20.00 adorace se sv. Vincentem.

4. 11.

5. 11.
6. 11.
7. 11.
9. 11.
8. 11. – 10. 11.
8., 10. 11.
12. 11.
14. 11.
15. 11.
17. 11.
18.11. – 22. 11.
19. 11.
20. 11.
22. 11. – 23. 11.
23. 11.
24. 11.
26. 11.

Během mše a adorace možnost přistoupit ke sv.
zpovědi nebo rozhovoru
8.00 ranní chvály; 8.30 škola modlitby;
10.00 sv. Vincent – muž modlitby a činu
(přednáška); 11.00 mše svatá ke cti sv. Vincenta.
10.00 -12.00 možnost sv. zpovědi či rozhovoru.
16.00-17.00 setkání společenství dětí od
předškolních do 2. třídy;
16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy
16.30 keramický kroužek na faře
19.00 setkání s rodiči dětí jdoucích příští rok
k 1. sv. přijímání
8.00 pomazání nemocných
setkání dětí po přífarním táboře
mše svatá s dětským kázáním
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 modlitby otců na faře
19.00 setkání PR a ER farnosti; setkání mládeže
13+ na faře
Růženec před druhou mší svatou povede mládež
kněžské exercicie Velehrad
17.00 – 19.00 misijní klubko
16.30 keramický kroužek na faře
duchovní obnova mládeže 18+
19.30 – 21.00 adorace
Růženec před druhou mší svatou povede mládež
16.00-17.00 setkání společenství dětí od
předškolních do 2. třídy;
16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy
19.00 biblická hodina
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29. 11. – 30. 11. 19.00 večerní duchovní obnova mládeže 13+
29. 11. – 1. 12.
30. 11.
1.12.

výstava betlémů na faře. Hlavní program 30. 11. od
13.00 do 17.00. 1. 12. od 9.00 do 12.00 s
občerstvením a drobným prodejem.
9.00 mše sv. v DPS
18:00 setkání vedoucích společenství na faře
zápis intencí na faře

Návštěvy nemocných
1. 11.
P. Pavel město
15. 11.
P. Pavel DPS a okolí
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Pomazání nemocných
Svátost pomazání nemocných může přijmout každý, kdo je v nebezpečí
života ať už bezprostředně nebo nepřímo pro vážnou nemoc, očekávaný
operační zákrok, stáří nebo jiné. Mezi faktory ohrožující zdraví a život
člověka nepatří jen vážné fyzické neduhy, ale jistě i ty duševního
charakteru. I v takovém případě bych doporučil svátost pomazání
přijmout. Při udělování vzýváme Boha o uzdravení duše i těla a celá církev
se za to modlí. Patří k tomu také obnovení srdce ve svátosti smíření a
přijetí Eucharistie.
Poděkování
Děkuji ze srdce všem, kteří jakkoli pomáháte s chodem farnosti ať už při
dětech, mládeži, katechetické a pastorační činnosti, liturgii a jejím
doprovodu. Nemocným, a nejen jim, za modlitbu, za vaši pomoc při
stavebních, hospodářských a kostelních záležitostech. Nebo i jen za
přátelskou podporu. Prostě za všechno.
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Stav veřejné sbírky
Na účtu veřejné sbírky přibyla za uplynulý měsíc vyměřená částka úroků
a po odečtu poplatků přibylo 50.- Kč. Dosud tedy bylo vybráno 640 001.Kč (Zbývá vybrat 180 000.- Kč).
Zápis intencí
Po bohoslužbách na 1. neděli adventní si můžete na faře zapsat intence
na celý příští rok. V případě nenadálých událostí se může stát, že v
průběhu roku nebude vámi požadovaný úmysl možné sloužit. V takovém
případě se vás budeme snažit kontaktovat.

P. Pavel Sandtner

Rozhovor

Libor Jaroš, zastupitel města
Co máš v naší farnosti nejraději a proč?
Když funguje farní rodina. Když každý s něčím přispěje, usměje se,
zapojí se. Ne všude to takto funguje, a ne vždy to takto fungovalo i u nás.
A to se podařilo napříč generacemi, napříč rodinami, počínaje duchovní
správou Páterem Vláďou Novákem, Miroslawem Michalakem a
následníkům P. Zdeňkovi a Pavlovi se to jistě také dařilo a daří.
Jaké zlepšení by Ti udělalo radost?
Tak především zlepšení může začít u každého farníka zvlášť. Jací
jsou farníci, taková je farnost. Velký důraz však kladu na práci s mládeží,
která formuje. Vnímám to v dnešním světě jako velmi důležité. Proto jsem
také stále aktivní v největší české výchovné organizaci Junák, která má
tento rok již 64 000 členů v ČR a v Přibyslavi je nás přes 160. Dříve jsme
měli náš chlapecký oddíl Aldebaran hodně propojený s životem farnosti.
Myslím, že se nám v našem vůdcovském duu s Michalem Omesem toto
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docela dařilo. Nejen to, pamatuji si v mém mládežnickém věku silnou
dvougeneraci, která byla velmi aktivní v životě farnosti, především
v hudební a kulturní sekci, a dokonce se zúčastnila několika celosvětových
setkání s Papežem v Římě, Torontu, Kolíně nad Rýnem, Madridu. Jednoho
zástupce jsme měli i v Sydney. Po čase se mi zdálo, že tato aktivita usedá.
Možná vlivem menšího počtu mládeže, možná menším počtem schopných
a obětavých ty menší vést. Ale jak víme, tak ve všem jsou období vzrůstu
a recese. Nyní se mi zdá, že se zase daří, a to je právě to, co by mě udělalo
radost, aby farní mládež byla aktivní ve svém rozhodnutí víry v duchu „Vy
jste sůl země a světlo světa“. (Mt 5,13-16 / motto SDM 2002 – Toronto)
Co se Ti ve farnosti a ve městě nelíbí?
Pár toho je a týká se to především lidských vlastností. Jinak myslím,
že se daří město i farnost spravovat dle možností odpovědně. Vždy má
každý v něčem rezervy a zde by měla být potom vůle zahodit osobní zájmy
a ego. Měl by vzniknout prostor pro věcnou diskuzi a hledání nejlepšího
řešení.
Tvoje oblíbené místo ve farnosti?
Všude, kde jsou dobří lidé, nebo naopak kde není nikdo.
Pomáhá Ti víra v tvém zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
Dle (Bible, Lk 6,31, srov. Mt 7,12) a (1 Korintským 14:40) – šifry
k dohledání
.
Kdo je Tvůj oblíbený světec?
František z Assisi, Jan Bosco a musím zmínit i Jana Pavla II.,
velkého Papeže mého dětství a mládí.
Myslíš si, že má věž patřit farnosti, nebo městu a má se omítnout?
Na toto jednoznačně odpovědět by bylo pošetilé. Myslím, že
nynější model propojení správy, financování a vnímání dominanty je v naší
době optimální, a to především pro věž a jistě také pro další generace. Je to
rozumné propojení, které vyhovuje jak vedení farnosti, tak vedení města, a
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které jistě nemusí trvat věčně. Kéž by vždy věž převýšila nejen svojí
výškou pošetilost všech dalších generací.
Kamenná tvář věže je poplatná době výstavby a pro mě jediné
správné řešení. Ani vteřinu bych se nezamýšlel o jejím omítání. Pokud se
povznesu nad estetiku a obecně se zamyslím nad ochrannou funkci zdiva
omítkami, tak mi přijde v tomto případě ekonomicky zbytečná, protože
vynaložené prostředky na neustálé opravy omítky by jistě převyšovala
občasnou opravu spár mezi kameny. Tady je ale jistě prostor i pro diskuzi
se stavebními odborníky pro dlouhodobé zachování dobrého stavu věže. To
stejné se týká i hradeb.
Děkuji za odpovědi.
Zdeněk Matějka
Papež František

Papež František: Nežijme s duší na ulici
(Kázání z domu sv. Marty, 25. října 2019)
Vatikán. Papež František
dnes po delší prodlevě vyslovil
homilii při ranní mši v Domě sv.
Marty. Kázal na dnešní perikopu
z listu Římanům (7,18-25a), kde
sv. Pavel mluví o vnitřní boji
mezi odhodlaností konat dobro a
vrozeném sklonu k hříchu, který
působí, že nekonám dobro, které
chci, nýbrž zlo, které nechci.
V
každém
člověku
ustavičně probíhá boj mezi
milostí a hříchem, proto musíme
zkoumat, zda naše rozhodnutí

pocházejí “od Pána” nebo jsou
diktována “ďáblem”, vybízel
František. Co to znamená, když
sv. Pavel mluví o tom, že koná
zlo, které nechce. Někoho by
mohlo napadnout, že patří peklu,
že byl poražen, a přece jeho slova
svědčí o tom, že je svatý, protože
světci rozpoznávají ve svém nitru
tento boj, jenž se týká každého, je
naší vezdejší válkou, poznamenal
papež.
“Je to boj mezi dobrem a
zlem. Nejde však o abstraktní
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dobro a abstraktní zlo, nýbrž o
dobro, k němuž nás inspiruje
Duch svatý, a zlo, k němuž nás
ponouká zlý duch. Je to boj. Boj
každého z nás. Pokud by snad
někdo tvrdil: “Já tohle necítím, já
jsem v pohodě, žiju si poklidně, v
pokoji…” Řekl bych mu na to:
“Ty nejsi v pohodě, jsi
znecitlivělý, nemáš ponětí, o co
kráčí.”
A tak pokračujeme ze dne
na den, dneska v tomto vnitřním
boji vítězíme, zítra přijde jiný a
pozítří další, až do konce,
konstatoval papež. A poukázal na
příklady světců, na mučedníky,
kteří museli bojovat o zachování
své víry až do konce, na světce
jako Terezička od Dítěte Ježíše,
pro kterou nejobtížnější boj přišel
na samém konci, na smrtelném
lůžku, když pocítila moc zlého
ducha, který ji chtěl odtáhnout od
Pána. Jsou tedy okamžiky
mimořádného boje, poznamenal
papež – ale mnoho jich je také
obyčejných, každodenních. Právě
na to ukazuje dnešní úryvek z
Lukášova evangelia (12,54-59),
kde Ježíš říká zástupům a
potažmo také nám všem: “Úkazy
na zemi i na obloze umíte
posoudit; jak to, že nedovedete
posoudit tuto dobu?”
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“Častokrát
se
my
křesťané zabýváme mnoha věcmi,
které mohou být dobré, ale co se
děje uvnitř? Kdo tě k nim
inspiruje? Jaké duchovní sklony
sleduješ? Kdo tě vede k tomu,
abys to dělal? Náš život je
obvykle jako život na ulici:
kráčíme ulicí života… a když
jdeme po ulici, hledíme pouze na
věci, které nás právě zajímají. –
Ostatní přehlížíme.”
Vnitřní boj se vždycky
odehrává mezi milostí a hříchem,
mezi Pánem, který nás chce
zachránit a vysvobodit z tohoto
pokušení, a zlým duchem, který
nás stále sráží k zemi, aby nad
námi zvítězil, vysvětluje papež
František. Každý by si měl
položit otázku, zda žije jako
člověk na ulici, který nijak
nereflektuje, co se s ním děje, a
zpytovat, zda jeho rozhodnutí
pocházejí “od Pána” nebo jsou
diktována naším sobectvím,
“ďáblem”.
„Je důležité poznávat, co
se děje v našem nitru. Je důležité
žít trochu uvnitř a nedovolit, aby
naše duše byla cestou, po níž se
všichni procházejí. Ptáte se, jak
toho docílit? Na sklonku dne se
zastav na dvě, tři minuty a ptej se,
co důležitého se dnes událo

v tvém nitru. „Tam bylo trochu
nenávist, jinde jsem trochu
pomlouval, tady jsem udělal
dobrý skutek…“ Kdo ti pomáhal
v těchto věcech, ať už špatných
nebo dobrých? Položme si tyto
otázky, abychom poznávali, co se
v našem nitru děje. Stává se totiž,

že upovídané duše, jaké máme
všichni, sice vědí, co se děje
v naší čtvrti, v domě u sousedů,
co se však děje v našem nitru,
nevíme.“
Kázal papež František
v kapli Domu sv. Marty.
Eliška Pometlová
Papež František: Nežijme s duší na ulici. Dostupné z

< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30108> [cit. 2019--27]

Fotogalerie

Ohlédnutí za říjnem
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1 Misijní neděle | 13. 10. 2019 | autor neznámý
2 Misijní neděle | 13. 10. 2019 | Daniel Pokorný
3 Děti na faře | 14. 10. 2019 | P. Pavel Sandtner
4 Křtiny| 13. 10. 2019 | Šimon Ledvinka
5 Děti na faře | 8. 10. 2019 | P. Pavel Sandtner
6 Děti na faře | 8. 10. 2019 | P. Pavel Sandtner
7 Biřmování | 20. 10. 2019 | Jana Miškovská
8 Biřmování| 20. 10. 2019 | Jana Miškovská

Vzpomínka na naše zemřelé
Milé sestry, milí bratři,
zvu vás k modlitbám za naše zesnulé. S vírou v Boží milosrdenství a
s nadějí na ospravedlnění vzpomínejme na naše drahé. I na ty, kteří nám
mnoho dobrého neprokázali. Čiňme tak s vědomím, že každý z nás bude
jednou takovou přímluvu potřebovat. Společně se budeme modlit také
v kostele a na hřbitově. Můžete se připojit 2. listopadu v 17.00 hodin ke
mši svaté v kostele a po ní k průvodu a modlitbám na hřbitově. V oktávu
modliteb za zemřelé se budeme opět modlit ještě 8. 11. v 17.00 a potom na
hřbitově.
Možnost získání odpustků
Co jsou odpustky?
Když někdo spáchá hřích, má toto jeho jednání dvojí důsledek. Jeden
v podobě věčného trestu, druhý v podobě časného trestu. Věčný trest je
vina, která je zahlazena odpuštěním skrze lítost a svátost pokání. Odpouští
se nám pro lásku Boží v Kristu Ježíši. Časný trest spočívá v pokřivenosti,
deformaci, která na nás dopadá jako důsledek našich hříchů. Je to stopa,
kterou v nás hřích zanechává a která nás činí náchylnější k hříchům dalším
(neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují duše v očistci. Z nesmírné
velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může církev, správkyně pokladu
milosrdenství, za určitých podmínek udělit odpustky těchto časných trestů.
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Mohou být určeny jak živým, tak zemřelým. Pro liturgické vzpomínky dnů
„dušiček“ jsou odpustky určeny duším zemřelých.
Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci,
může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví, není
odloučen od Boha těžkým hříchem, ani nemá trvalé zalíbení v žádném
hříchu. Má úmysl tyto odpustky získat a vykoná požadované úkony. 1.
listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost získání
plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek
(svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba
se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8.
listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně
plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí
se tam za zemřelé.
P. Pavel Sandtner

Prosba

Výstava betlémů
Zájemci, kteří by byli ochotni zapůjčit betlém ho mohou přinést ve
čtvrtek 28. 11. od 16 do 18 hodin na faru. Výstava bude otevřena již od
pátku pro školy. Moc děkujeme. Kdo by chtěl zapůjčit betlém, ale bylo by
pro něj obtížné betlém dopravit, může zavolat na tel. 6050246737. Betlémy
budou k rozebrání v pondělí 2.12. od 14.00 hodin. Těšíme se na setkání
s Vámi a děkujeme za spolupráci na této milé akci.
Jana Miškovská
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Pozvánka

Víkend pro děti na faře
Milí rodiče,
rádi bychom touto cestou pozvali Vaše děti na podzimní
víkendovku, která se bude konat 8. - 10. 11. na faře v Přibyslavi, a je určena
dětem od 1.- 6. třídy.
Jedná se o víkend strávený na faře, kde si společně zahrajeme
spoustu her, půjdeme do přírody, budeme mít duchovní program a
modlitbu. Společně přespíme v pátek a v sobotu na faře. Zájemci se mohou
zapsat v sakristii nebo se přihlásit u Jany Málkové.
Kapacita je omezená. Důležité informace budou poté zaslány rodičům na
emailové adresy.
Kontakty: email: malkova.janicka@seznam.cz, tel. číslo: 737 066 529
Jana Málková

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2019
4.11.
5.11.

7.30
18.00
7.30

6.11.
7.11.
8.11.
9.11.

18.00
18.00
17.00
8.00
17.00
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Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za Jaroslavu Šrámkovou a duše v očistci
Za Františka a Marii Pátkovy, rodiče a sourozence
Za rodinu Močubovu, Holasovu, Theiszovu,
Biňovcovu a Medovu
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Za děti, mládež a studenty
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Za nemocné (společné udílení svátosti pomazání
nemocných během mše sv.)
Žižkovo Pole

10.11.
11.11.
12.11.

13.11.
14.11.
15.11.
16.11.

8.00
9.30
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
17.00
8.00

17.11.

9.30
11.00
18.00

18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.

32. neděle v mezidobí
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Josefa a Marii Bencovy
Za farnost
Památka sv. Martina, biskupa

7. 30
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Za Vladimíra a Emílii Polákovou, rodinu Polákovou,
Votoupalovou, Neubauerovou a Tonarovou
Památka sv. Anežky České, panny
Za Marii a Františka Rutovy a živé i zemřelí z obou
rodů
Olešenka
Za živé a zemřelé z rodů Linhartů, Zadáků, Nováků a
Křiklánů
Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
Za Františka Tonnera, rod Hejkalů a Křesťanů
Žižkovo Pole
33. neděle v mezidobí
Za Věru Bukovskou, Miroslava Bukovského,
Helenku a Elišku
Za živé a zemřelé členy rodiny Hrubých, Zrnových a
Stejskalových
Stříbrné Hory
Za farnost
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Za Jana Zacha, rodiče a sestru
Za snachu Ivanu a duše v očistci
Dolní Jablonná
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Za Jana Vlčka, ten rod, rod Novotnů, rodiče Palendalovy
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23.11.

24.11.

25.11.
26.11.
27.11.

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hl.
patrona diecéze
8.00
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

28.11.
29.11.
30.11.

18.00
7.00
9.00
17.00
8.00

1.12.

9.30
11.00
18.00

Slavnost Ježíše Krista Krále
Za dědu, babičku a rodinu Pospíchalovu
Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru, snachu, tři zetě a
rodiče Jonákovy, jejich syna a zetě
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Bohuslava a
Jiřího
Česká Jablonná
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku, syna
Miloslava, živé i zemřelé z toho rodu, rod Řezníčků a
Vlaďku Kolkovou
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše v
očistci
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
DPS
Žižkovo Pole
1. neděle adventní
Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, celý rod a duše v
očistci
Za Emilii Mokrou, snachu, Janáčkovy a rod Lemperů
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 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: Dialog a smíření na Blízkém východě
Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny
sdílejí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
národní úmysl:
Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme
tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
farní úmysl:
Prosme za náš národ, politiky i za sebe samé, abychom se po 30 letech od
sametové revoluce odvážili udělat kroky ke skutečnému obrácení.
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. 10. 2019 bylo vybráno 640 001 Kč.
Děkujeme.
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Příští číslo vyjde 1. 12. 2019 (uzávěrka pro toto číslo je 22. 11. 2019).
Příspěvky, fotografie do Římsy můžete zasílat na adresu
flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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