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Bůh nám svěřil své největší dary: náš život, životy druhých a
tolik různých darů pro každého z nás. Vyzývá nás, abychom
díky těmto talentům přinášeli ovoce odvahy a tvořivosti.
Papež František

S velkou vděčností za to, že zde mohu být s vámi. S díky za všechnu
vstřícnost, pomoc a přijetí.
S radostí ze společných
setkání. V modlitbě za vás,
které mi svěřil Bůh.
Přeji
vám
a
vyprošuji
odvahu,
vytrvalost v dobrém,
věrnost Kristu Ježíši.
Lásku, pokoj, zdraví
a útěchu Božského lékaře
ve
vašich
trápeních.
Všechny milosti, které
osobně
potřebujete.
Prosím Pannu Marii, aby
se za vás stále přimlouvala
ke svému synu tak, jak to
umí jen ona: už nemají
víno.
Bůh vám žehnej
P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Statistická chyba nebo záměr?
V příběhu narození Ježíše se potkáváme s charakteristikami světa,
jako ho známe i dnes. Papíry, počítání, čísla. Má dáti – dal. Člověk se v
takovém systému skoro ztrácí jako jedno z čísel nebo údaj ve sběru dat.
Při sčítání lidu malý Ježíš nejspíš započítán vůbec nebyl. Narodil se
v rámci široké statistické odchylky, a i kdyby ho stihli započítat, nic to
nemění na tom, že to dítě málokoho zajímalo. Ve chlívech se nesčítalo.
Přijal místo opomenutého člověka, aby nikdo z podobně opuštěných a
ztracených nezůstal sám.
Ten příběh není jen dojemná historie, kterou si připomínáme. Je to
pro nás osobní záležitost. To mě svěřil Bůh to dítě. A vlastně se vůbec
nemůže narodit bez mých osobních porodních bolestí. Nemá být pro mě
jen historickou skutečností a prapodivnou odchylkou od normálu. On mě
vyzývá k přijetí a zápasu o život.
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás
k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v
tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně, a přitom očekávali v
blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista
Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil
si nás, abychom byli jeho vlastním lidem,
horlivým v konání dobrých skutků. (Tit 2, 11 – 14)
Slavíme nejen svátky počátku záchrany
všech lidí, ale i své vlastní. Dejme mu v srdci více
místa. Rozšiřme své objetí na všechny kolem
sebe. Jako dítě, které napřahuje svoje malé ruce s
důvěrou.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na prosinec 2019
1. 12.
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od 9. 00 do 12. 00 výstava betlémů na faře;

Sbírka na bohoslovce;
Po bohoslužbách zápis intencí na celý rok
16. 00 – 17.30 Setkání skupin dětí od předškolních
3. 12.
do 6. třídy
4. 12.
16.30 keramický kroužek na faře
5. 12.
16. 30 Mikulášská mše svatá
14.00 – 17.00 Duchovní obnova (P. Benedikt
7. 12.
Rudolf Machalík, Opraem.); 19.30 – 20.00 adorace
Obnova zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci
8. 12.
Panny Marie; dveřní sbírka na křesťanská media
16.00 – 17.30 Setkání skupin dětí od předškolních
10. 12.
do 6. třídy
13. 12.
19.00 setkání mládeže 13+
13.30 – 15.30 svátost smíření pro farnost;
14. 12.
18.00 setkání mládeže 18+ na faře
17. 12.
17.00 – 19.00 misijní klubko na faře
16.30 keramický kroužek
18. 12.
18.00 adventní koncert (benefiční) v kostele
19. 12.
19.00 biblická hodina
9.00 Adventní mše svatá v DPS;
21. 12.
18.00 večeře mládeže na faře
Dveřní sbírka na azylový dům + prodej drobností
ve prospěch sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň
22. 12.
životu v Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu
azylového domu pro matky s dětmi
19.00 vánoční setkání PR a ER farnosti
9.00 setkání ministrantů na faře;
23. 12.
21.30 – 22.30 bdění pastýřů – noční adorace
25. 12.
17.00 Jesličková pobožnost
14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost;
26. 12.
18.00 zpívání koled s varhaníky v kostele
24., 25., 26. 12. Sbírky na opravu fasády severní strany kostela
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27. 12.
29. 12.
31. 12.
4. 1.

18.00 mše sv. - žehnání vína s ochutnávkou
8.00 a 9.30 obnova manželských slibů při mši sv.
16.00 Děkovná mše svatá;
přípitek a zpívání koled na faře
Tříkrálová sbírka; sraz koledníků ve 13. 00
18.00 koncert ve farním sále

Návštěvy nemocných
6. 12.
P. Pavel město
13. 12.
P. Pavel DPS a okolí
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Bdění pastýřů
V předvečer štědrého dne vás zvu k vánočnímu bdění před Eucharistií
s vybranými texty a písněmi. Od 21. 30 do 22.30.
Duchovní obnova
Upřímně vás zvu na duchovní obnovu, která se uskuteční 7. 12. 2019 od
14.00 hodin. Povede ji P. Benedikt Rudolf Machalík, oPraem., děkan
z Nového Města nad Metují. Začneme přednáškou, pak může být
diskuse, duchovní rozhovor i soukromě budeme oba k dispozici, možnost
občerstvení. V 15.00 hodin bude druhá přednáška a podobný program.
Od 16.00 budeme v kostele oba k dispozici na svatou zpověď. A
zakončíme v 16.30 mší svatou. Kdo by se rozhodl udělat další krok navíc,
bude následovat adorace od 19.30 do 21.00. zakončíme ji litaniemi
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnáním. Můžete přispět něčím k
zakousnutí, pokud bych mohl prosit. Těším se na setkání s vámi i
společné naslouchání a modlitbu. Zvlášť při adoraci, kdy se vystavujeme
reálné přítomnosti Ježíše.
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Rorátní mše svaté
Jako každý rok vás zvu na adventní rorátní mše za svítání vždy v pondělí
v 7.00. Výjimkou bude 8. 12., to bude slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie!
Apoštolát modlitby
Zvu vás k modlitbě apoštolátu modlitby na zadní straně listu. Pomozte
bojovat o duše!

P. Pavel Sandtner

Rozhovor

Marie Křesťanová, zastupitelka města
Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Když jsem po škole zvažovala, jestli zůstanu v Praze nebo se vrátím
do Přibyslavi, zvolila jsem druhou možnost. I když moji rodiče (vzhledem
k mojí povaze) spíše počítali s tím, že se nevrátím, mě to táhlo domů. Je
pro mne velice důležité potkávat se s lidmi které znám. Pozdravit se s nimi,
něco prohodit, chvíli povídat. Mám zde mnoho kamarádů a přátel. A to je
to, co mám na naší farnosti nejraději.
Jaké zlepšení by Vám udělalo radost?
Velkou radost by mi udělalo, kdybych se vylepšila já sama.
Nemyslím tím žádný svůj zevnějšek, ale svoje vnitřní já, které je někdy
hodně kritické ke svému okolí. Někdy zapomínám na to, že lidé prožívají
svoje bolesti, starosti, zapomínám na to, že jsme každý úplně jiný. Když se
někdo zachová jinak, než by se podle mne měl zachovat, těžko to v tu chvíli
snáším.
Co se Vám ve farnosti a ve městě nelíbí?
Nic zásadního mě nenapadá. Ale někdy jdu po víkendu městem a
potkávám zlomené dopravní značky, ulomené a převrácené koše, vysypané
popelnice.
5

Vaše oblíbené místo ve farnosti?
Mám ráda všechna místa, kde mi je dobře. V našem kostele vždy
naleznu klid a odhodlání překonat všechny překážky a jít dál. Doma si ráda
odpočinu, natáhnu si nohy. A pak mám moc ráda tělocvičnu v naší základní
škole a sportovní halu, kde s kamarády hrajeme volejbal. A nesmím
zapomenout ani na přibyslavské restaurace U Kubínů a U Jakuba, kam si
ráda dojdu posedět s přáteli, popovídat a vypít nějaké to pivo.
Pomáhá Vám víra ve vašem zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
Určitě. Cítím Boží pomoc každou chvíli.
Co Vás zaujalo v náboženské četbě a můžete to doporučit ostatním?
V mládí jsem měla moc ráda knížky Don Bosco od Teresio Bosca a
také Píseň o Bernadettě od France Werfela. Jednu dobu jsem také pročítala
velmi starou knížku katechismu, kterou jsem našla v knihovně svých rodičů
a došlo mi, co toho neznám. Určitě bych ostatním doporučila vrátit se
někdy k základům, které jsme získali při hodinách náboženství.
Kdo je Váš oblíbený světec?
Pro mne je to Panna Maria.
Myslíte si, že má věž patřit farnosti nebo městu a má se omítnout?
Podle mne patří věž ke kostelu. Myslím si ale, že jak kostel, tak i
věž jsou nedílnou součástí města, a proto je naprosto v pořádku, že se město
hlásí k účasti na opravách těchto dvou významných památek. Věž bych
neomítala. Mě se líbí taková, jakou ji znám celý život, taková, jaká je.
Co byste popřála našim milým čtenářům?
Ráda bych popřála všem čtenářům Římsy v klidu prožité vánoční
svátky a hodně zdraví do dalších let.
Děkuji za odpovědi.
Zdeněk Matějka
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Papež František

Papež: Náboženství nejsou uzavřenými systémy
(18. listopadu 2019)
Vatikán. V Klementinském sále
apoštolského paláce přijal papež
František šedesát účastníků
mezináboženského
setkání
»Lidské
bratrství
za
světový mír a
společné
soužití«,
pořádaného
pod
patronátem
Argentinského velvyslanectví při
Svatém stolci ve spolupráci s
Papežskou
radou
pro
mezináboženský dialog.
Papež vyjádřil potěšení,
že se obsah Dokumentu o lidském
bratrství podepsaného letos v
únoru v Abú Dhabí šíří také v
Americe:
„Jak jsem řekl během
Světové konference o lidském
bratrství:
Neexistuje
žádná
alternativa, buď budeme budovat
budoucnost
společně,
nebo
nebude
žádná
budoucnost.
Zejména náboženství se nemohou

vzdát naléhavého úkolu budování
mostů mezi lidmi a kulturami“.
Přišel čas, v němž »se
náboženství mají aktivněji, s
odvahou a
smělostí, bez
falešného
oportunismu
nasazovat v
pomoci
lidské
rodině, aby
dozrála schopnost smíření, vize
naděje a konkrétní cesty míru«.
Naše náboženské tradice jsou
nezbytným zdrojem inspirace pro
podporu kultury setkání. Zásadní
je mezináboženská spolupráce,
založená na podpoře upřímného
a uctivého dialogu, směřující
beze zmatku k jednotě a
zachovávající
identitu
zúčastněných. Musí to však být
jednota,
přesahující
pouhý
politický pakt.“
Svět pozorně sleduje
postoje věřících lidí k našemu
společnému domu a k lidským
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právům, zdůraznil dále papež v
promluvě
k
účastníkům
mezináboženského setkání. Jak
dodal, od věřících se očekává také
spolupráce s lidmi,
kteří
nevyznávají žádné náboženství v
boji proti pohromám dopadajícím
na dnešní svět, od válek a hladu
přes korupci a mravní úpadek až
po krizi v rodinách, hospodářství,
a především nedostatek naděje.
„Cílem dokumentu (z Abú
Dhabí) je »přijetí kultury dialogu
jako cesty, spolupráce jako stylu,
vzájemného poznání jako metody
a kritéria.« Od nynějška lze
tvrdit, že náboženství nejsou
uzavřené systémy, které by se
nemohly změnit, ačkoli mají
vlastní identitu. A to je základní
věc: o identitě se nevyjednává,
protože pokud vyjednáváte o
identitě není to již dialog, nýbrž
podrobování. [Náboženství] jsou
na cestě se svojí vlastní
identitou.“
Papež dále poznamenal,
že lidské bratrství je složitá věc, k
níž je nutné přistupovat s

jemností. Odtud pak vyvstávají
otázky, jak prakticky podporovat
autentické bratrství, jak vytvářet
jedinou lidskou rodinu, v níž o
sebe navzájem pečujeme nebo jak
zajistit,
aby
náboženství
nerozdělovala,
nýbrž
zprostředkovávala bratrství.
„V nejistotě dnešního
světa
není
dialog
mezi
náboženstvími známkou slabosti.
Důvod své existence totiž zakládá
v dialogu Boha s lidstvem. Jde o
změnu historických postojů,“ řekl
papež a jako příklad zmínil pasáž
z Písně o Rolandovi, kde byli
muslimové postaveni před volbu
křest nebo meč:
„Byla to mentalita, kterou
dnes již nemůžeme akceptovat,
ani chápat, je to věc, která již
nemůže fungovat. Hlídejme si
skupiny integralistů, každý ty
své,“ zdůraznil František v
promluvě
k
účastníkům
mezináboženského
setkání,
pořádaného
Argentinským
velvyslanectvím při Svatém
stolci.
Eliška Pometlová

Papež: Náboženství nejsou uzavřenými systémy. Dostupné z
< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30218> [cit. 2019-11-24]
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Soutěž

Vánoce očima dětí
Každoročně pořádáme tuto výtvarnou soutěž pro nejmenší umělce,
abychom jim dali příležitost kreativním způsobem vyjádřit jejich představy
o Ježíšově narození – které není jenom historickou událostí, ale trvale
platným poselstvím o Božím příklonu k člověku.
Tématem výtvarné soutěže je Vánoční betlém a Ježíšovo
narození.
Soutěžící jsou rozděleni do tří věkových kategorií:
1. kategorie: 4–7 let
2. kategorie: 8–11 let
3. kategorie: 12–15 let
Pravidla soutěže:
– každý soutěžící může předložit pouze jedno výtvarné dílo
– formát: obraz A4
– technika: libovolná
– na zadní straně práce musí být uvedeno:
• jméno a příjmení soutěžícího
• věk
• adresa, kontaktní e-mail / telefon
– výtvarné práce nerámujte
– výtvory zaslané do soutěže si klášter ponechá a vyhrazuje si právo
s nimi disponovat a dále je prezentovat
Výtvarné práce lze přinést do sakristie do neděle 15. 12. včetně a
budou následně hromadně odeslány nebo je můžete zaslat každý
samostatně, a to do čtvrtka 19. 12. 2018 – výtvarné práce doručené po
tomto termínu, nebudou již do soutěže zařazeny.
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Adresa pro zaslání je Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9,
118 00 Praha 1, na obálku uveďte: Soutěž „Vánoce očima dětí“.
Vyhlášení
vítězů
proběhne v sobotu 18. ledna
2020 od 14 hodin v kostele
Pražského Jezulátka. O
výsledcích soutěže budeme
vítěze předem informovat
(prostřednictvím školy či
farnosti).
Nejzajímavější
práce budou vystaveny
v kostele
Pražského
Jezulátka.
Hana Říhová
(kontakt: +420 257 533 646, mail@pragjesu.cz)

Ze života farnosti

Poděkování
Výtěžek letošního Misijního jarmarku byl 13 870 Kč. Mnohokrát
děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla.
Za misijní klubko Lenka Omesová

Neděle v rodině
Milé rodiny s dětmi!
Po úspěšné mobilní aplikaci „Prázdninová cestička k Bohu“ jsme
rodinám připravili pro nadcházející liturgický rok aplikaci novou. V této
aplikaci nabízíme různé materiály k prožívání neděle. Uživatelé si mohou
vybrat z široké nabídky podkladů, které mohou využívat každou neděli
během celého roku. Jsou v ní dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro
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děti, ale i pro rodiče. Rodiny se během roku budou moci i aktivně zapojit a
přispívat tak k obohacení aplikace. K nedělním evangeliím mohou
vymýšlet krátká hesla pro povzbuzení (zdařilé dvojverše budeme průběžně
zveřejňovat), a pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco
vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii.
Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí
připravili materiály a děkujeme za možnost využití pro tuto aplikaci.
Věříme, že i díky této aplikaci bude možnost zase o kousek pokročit
na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.
Webová stránka má tuto adresu - nedelevrodine.cz
Mobilní aplikaci lze stáhnout na Google Play (název aplikace „Neděle
v rodině“).
Centrum pro rodinný život Olomouc

Adventní aktivita
Chvála Kristu!
Přátelé, chtěl bych vás požádat, abyste svým známým nabídli
adventní aktivitu.
Jedná se o jednoduchou webovou stránku (aplikaci) pro ranní
adventní modlitbu - RORÁTY. Modlitby, žalmy, úryvky z Bible,
zamyšlení, přímluvy a staročeské rorátní zpěvy (nahrávky - řádové sestry
boromejky). Součástí webu je i online přenos přes AudioKostel
(www.audiokostel.cz)
Webová
stránka má
tuto
adresu
- www.roraty.jednoduse.cz
Android aplikaci lze stáhnout na Google Play (název aplikace
RORÁTY).
P. Petr Hofírek
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Fotogalerie
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2 Společenství dětí | 26. 11. 2019 | P. Pavel Sandtner
3 Relikvie sv. Vincenta v Přibyslavi | 3. 11. 2019 | Stanislav Močuba
4 Při hodině náboženství | 8. 10. 2019 | P. Pavel Sandtner
5 Víkend dětí na faře | 9. 11. 2019 | Kristina Omesová
6 Víkend dětí na faře | 9. 11. 2019 | Pavel Venc
7 Výlet víkendové setkání dětí | 9. 11. 2019 | Jana Málková
8 Výlet víkendové setkání dětí | 9. 11. 2019 | P. Pavel Sandtner
9 Výlet s biřmovanci | 30. 10. 2019 | P. Pavel Sandtner
10 Víkend dětí na faře | 9. 11. 2019 | P. Pavel Sandtner
11 Děkanský kostel sv. Vavřince v Náchodě | 12. 11. 2019 | P. Zdeněk Kubeš
12 Zrcadlení | 23. 5. 2019 | Veronika Málková
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Vánoční přání a pozdrav z Náchoda
Vážení a milí přibyslavští farníci,
s blížícími se Vánocemi a nastávajícím koncem roku 2019 si Vás
dovoluji pozdravit a zároveň popřát radostné prožití vánočních svátků.
Pokoj, Boží láska ať Vás všechny provází v novém roce.
Vzpomíná a žehná P. Zdeněk Kubeš, Náchod

Pozvánky

Pojďme všichni k Betlému 2019
Vážení spoluobčané města Přibyslav a okolních obcí,
jako již každoročně, tak i letošní rok Vás všechny i ty nejmenší
srdečně zveme jménem Kulturního zařízení města Přibyslav na malé
předvánoční pozastavení, které se bude konat v neděli dne 15. 12. 2019 od
14:30 hod ve farní stodole v Přibyslavi. Doufáme, že si najdete i v tyto dny
chvilku na setkání s ostatními lidmi dobré vůle a strávíte tak pár pěkných
chvil v jejich společnosti.
Na co se ještě můžete těšit:
− na andílka, od kterého dostanete malý dáreček u vstupu
− na vystoupení dětské scholičky z Přibyslavi
− na vystoupení dětí z Mateřské školy v Přibyslavi
− na dílničky pro děti
− na kováře, ukázku jeho práce a možnost zakoupení jeho výrobků
Děti se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit
například vánoční ozdobičku, svícínek, stromeček v mnoha variantách
nebo vánoční svícen.
Dále si tu budete moci zakoupit čaje, náušnice, perníčky, keramické
ozdobičky, látkové andílky a spoustu dalších výrobků.
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ŽIVÝ BETLÉM 2019 začátek od 16.00 hod.
− cesta sv. Josefa a Panny Marie z města Nazareta vzhůru do Judska - do
Betléma společně s „ŽIVÝM OSLÍKEM“ a v doprovodu císařských
VOJÁKŮ
− příchod sv. Josefa a Panny Marie společně s oslíkem do Betléma do
města Davidova
− narození Ježíška - přednesení básniček našich dětí a předání jejich
dárečků Ježíškovi
− příchod Tří králů od východu se sluhy s převzácnými dary pro Ježíška
− společné zpívání vánočních koled společně si u jesliček zazpíváme
− andělíček bude rozdávat dárečky našim milým dětem
− občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce jak pro děti tak pro
dospělé – ZDARMA
za pořadatele
Irena Rezničenková a Marie Blažíčková

Pozvánka na Adventní benefiční koncert
Ve středu 18. prosince 2019 v 18 hodin se v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v Přibyslavi bude konat již tradiční Adventní sborový
koncert.
Těšit se můžete na adventní, vánoční a duchovní hudbu v podání
Dívčího pěveckého sboru Prímadonky, DĚSu naší ZUŠ a Přibyslavského
příležitostného pěveckého sboru za doprovodu Šárky Baštové.
Koncert je součástí řady benefičních koncertů, jejichž výtěžek je
věnován na opravy našeho kostela.
Srdečně zveme Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní čas,
podělit se s námi o radost z hudby a zároveň přispět na dobrou věc.

20

Pokud ve středu nemůžete, nezoufejte. Koncert se bude opakovat v
pátek 20. prosince 2019 v 18 hodin v klášterním kostele sv. Rodiny v
Havlíčkově Brodě.
Za všechny účinkující se na Vás těší
Michaela a Ondřej Štefáčkovi

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2020 se uskuteční tradiční
Tříkrálová sbírka v Přibyslavi a v okolních obcích,
kterou pořádá Charita České republiky. Sraz
koledníků – dětí a dospělých bude ve 13 hod.
v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním
dvoře.
Z výtěžku v roce 2020 OVH Havlíčkův Brod podpoří:
Domácí hospicovou péči
− nákup zdravotnického vybavení
− dofinancování provozních nákladů Středisko charitní pomoci
(Šatník)
− financování nákladů na provoz
− Obměna a dovybavení Půjčovny kompenzačních pomůcek
Bližší informace
Michael Omes tel.: 728 264 579, email: michael.omes@seznam.cz
Eliška Pometlová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec L. P. 2019
2.12.
3.12.

7.00
18.00
7.30

4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

8.12.

18.00
16.30
18.00

7.00
16.30
8.00
9.30

Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Za Marii a Josefa Sejkorovy, celý rod a duše v očistci
Za Věru Bukovskou, Miroslava Bukovského,
Helenku a Elišku
Nové Dvory
Za děti a mládež
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za Marii Smejkalovou, manžela a dceru
Za farnost
2. neděle adventní
Za Marii Rázlovou, sourozence a duše v očistci
Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče a
sourozence

18.00
9.12.

10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

24

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
8.00
18.00
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00

Za Jana Prchala, ten rod a duše v očistci
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Píškových a
Polívkových
Olešenka
Panna Maria Guadalupská
Za rodiče Rázlovy a jejich rodiče
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Za rodinu Peřinovu a Bohuslava Soudničku

14.12.

7.00
17.00
8.00

15.12.

16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.

9.30
11.00
18.00
7.00
18.30
18.00
7.30
18.00
18.00
7.00

8.00
22.12.

23.12.

9.30
18.00
7.00
18.00

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
Žižkovo Pole
3. neděle adventní
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany, jejich děti
a duše v očistci
Za Albína a Marii Jajtnerovy a rod Rymešů
Stříbrné Hory
Za farnost
Dolní Jablonná
Za Františka a Marii Petrašovy, rodiče a syna Pavla
Za rodinu Kubíčkovu
Za Jana Kasala, manželku a rodiče
Za Dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše v
očistci
4. neděle adventní
Za Zdeňka Dvořáka, Jaroslava a Annu Bezpalcovy a
duše v očistci
Za Jana Macha, vnuka Jiřího a celý rod
Za farnost
Česká Jablonná
Štědrý den

24.12.

25.12.

16.00
24.00
8.00
9.30
11.00
18.00

Za děti a mládež
Za farnost
1. svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
Za Františka Bořila a duše v očistci
Stříbrné Hory

25

26.12.

27.12.
28.12.

29.12.

30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.00
8.00
9.30
18.00
7.30
16.00
8.00
9.30
11.00
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30
11.00
18.00

2. svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Za zemřelou Renatu Špinarovou a její živou rodinu
Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
Žižkovo Pole
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za Františka a Františku Pelikánovy
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Za Josefa Jeřábka a celý rod
Za farnost
Pondělí v oktávu Narození Páně
Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc do nového roku 2020
Stříbrné Hory
Za farnost

Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 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: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění
budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně
strádají.
národní úmysl:
Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce
Božího Ducha pro tento svět.
farní úmysl:
Prosme za to, abychom v druhých rozpoznali svoje bratry a sestry. Zejména
v těch, ve kterých je nevidíme rádi a jsou sami.
úmysl kněze:
Prosme za pomoc pro ty, kteří jsou vystaveni těžkým pokušením,
zkouškám, a zraněním. Zápasí o víru i lásku. O pomoc pro všechny,
kterým dochází síly, chybí jim podpora druhých i chuť do života.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Anděl Páně…

Veřejná sbírka na opravu fasády kostela
Číslo účtu 5528414319/0800. Vzhledem k probíhajícím finálním platbám a
žádostem o příspěvky ještě nezrealizovaným, zveřejníme stav ke 31. 12.
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Vydává Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav,
www.farnostpribyslav.cz, facebook.com/FarnostPribyslav,
bankovní spojení: Č. S. 1120706379/0800
Kontakty: fara: 736 513 352 (kancelář); P. Pavel Sandtner: 605 727 555;
e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz;
Redakce: P. Pavel Sandtner, Eva Bártová, Zdeněk Matějka, Eliška Pometlová.
Příští číslo vyjde 5. 1. 2020 (uzávěrka pro toto číslo je 20. 12. 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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