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Pokud v našich srdcích není mír, jak si můžeme myslet, že
bude mír ve světě? Zkusme zůstat v Pánu, způsob, jak to
udělat, je milovat a milovat v maličkostech.
Papež František

Tříkrálový koncert | 4. 1. 2020
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Zasvěceni Pánu?
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli
(Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
„Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“
Byli jsme pokřtěni. Simeon přicházející do chrámu pronáší
z vnuknutí Ducha: „On je ustanoven k pádu i povstání mnohých v Izraeli
a jako znamení, kterému se bude odporovat …“ Jedněm bude cestou spásy,
druhým překážkou, o kterou zakopávají při uskutečňování vlastních plánů.
Snad bychom mohli slova proroka vztáhnout i na sebe. Můžeme se vůbec
ve snaze o poctivý život v přátelství s Kristem vyhnout tomu, aby ta slova
neplatila i o nás? Že jsme znamením, kterému se bude odporovat? Nelze
žít a „viset“ ve svém působení na druhé někde mezi tím: k pádu a k povstání
mnohých. Příliš spolu souvisíme, než aby naše působení na sebe navzájem
mohlo být nijaké. Buď se s Ježíšem stáváme světlem, kterému se někdy
odporuje, nebo se stáváme bez Krista tmou, ve které ostatní tápou a hynou
spolu s námi. Buď skrze nás mnozí povstanou, nebo padnou. A čím blíže
ke komu máme, tím spíše platí, že žádná možnost mezi oběma polohami
není. Buď jsi druhému k pádu, nebo povstání. A to úzce souvisí s tím, jestli
je tobě samému Ježíš Mesiášem nebo Překážkou. Potřebujeme si zvyknout
na to, že náš život je znamením, že my sami jsme znamením. V lepším
případě milostivé lásky Boha, nakolik ji do života skutečně vnášíme.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na únor 2020
2. 2.
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9.00-12.00 farní káva na faře

4. 2.
8. 2.
11. 2.
13. 2.
18. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
25. 2.
28. 2.
29. 2.

16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)
18.00 setkání mládeže (18+) na faře;
20.00-21.00 hodina klanění v kostele
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)
18.45 modlitby otců na faře
17.00-19.00 misijní klubko na faře
18.45 biblická hodina na faře
Začátek přípravy dětí na 1. sv. přijímání.
18.45 promítání filmu s biblickou tématikou
20.00-21.00 hodina klanění v kostele
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 2. třídy
na faře
18.45 setkání mládeže (13+) na faře
9.00 mše svatá v DPS;
18.00 setkání mládeže (18+) na faře

Návštěvy nemocných
Návštěvy nemocných vykonávají akolyté.
Kněz navštíví nemocné podle aktuálních ohlášek.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Nedělní druhá už v 9.15!!!
Protože nevím docela jistě, kdy se budu naplno moci chopit všech úkolů,
počítejte prosím s tím, že druhá mše svatá bude začínat až do 1. března už
v 9.15. Aby zastupující sloužící kněz stihl své další závazky. Pokud se
k zavedeným pořádkům budeme moci vrátit dříve, dozvíte se z ohlášek.
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Pracovní neschopnost
Pro potíže cévního charakteru na mozkovém kmeni a lehčího zakrvácení
jsem od 11. 1. v pracovní neschopnosti. Podle posouzení neurochirurga
mám na mozkovém kmeni operovatelnou cévní anomálii, který by mě
mohla v budoucnu dále ohrožovat. V červenci bude tedy provedeno nové
posouzení a případně naplánován chirurgický zákrok. Velmi rád bych se
postupně vracel do služby v druhé půli února, dá-li Pán. Možná hned
nebudu sloužit všechny mše sv., nebudu mít všechny hodiny náboženství

Poděkování
Děkuji za vaše modlitby a projevy solidárnosti, velmi si jich vážím. Opravdu
se snažím využívat těch nepříjemných projevů nemoci, abych vám taky
něco vyprosil.

P. Pavel Sandtner

Papež František

To podstatné na životě je vztah k Bohu
(Kázání z Domu sv. Marty, 17. ledna 2019)
Nemoci duše je třeba léčit
a tím pravým lékem je tu prosba
o odpuštění, řekl papež při ranní
mši v Domě svaté Marty, během
níž komentoval dnešní evangelium
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o uzdravení ochrnutého (Mk
2,1-12). Je správné léčit nemoci
těla, ale zamýšlíme se též nad
zdravím srdce?, tázal se František.

Na to se zapomíná, ačkoli je tu
lékař, který nás může uzdravit.
Markovo evangelium dnes
předkládá příběh o uzdravení
ochrnutého v Kafarnau, kde se
kolem Ježíše shromáždil početný
zástup. Několik mužů přináší
ochrnutého a spouštějí lehátko
otvorem ve střeše přímo před
Ježíše. Ten však své okolí vyvede
z míry tím, že prohlásí: „Synu,
odpouštějí se ti hříchy.“ Teprve
poté nemocnému přikáže, aby
vstal, vzal lehátko a šel domů. Ježíš
nám svými slovy dovoluje,
abychom přešli k podstatnému,
poznamenal papež František. Jako
Boží muž léčil, avšak nebyl léčitel,
učil, ale byl víc než učitel, a když
viděl onu scénu, šel k věci:
„Podívá se na ochrnutého
a říká: Odpouštějí se ti hříchy.
Fyzické uzdravení je dar, fyzické
zdraví je dar, o který máme
pečovat. Pán nás ovšem učí, že si
máme chránit také zdraví srdce,
duchovní zdraví.“
Na to zásadní se Ježíš
zaměřuje rovněž při setkání
s kající hříšnicí ve farizeově domě.
Když mu skrápí nohy slzami,
ujišťuje ji: „Jsou ti odpuštěny

hříchy“. Druzí se pohoršují, když
se takto Ježíš dotýká podstaty,
protože zde spočívá jeho síla
a proroctví. „Už nehřeš“, obrací se
Ježíš k muži, který nikdy nestačí
sestoupit do rybníka, aby byl
uzdraven. Samaritánky, která
klade řadu otázek – má tu úlohu
teoložky, podotkl papež – se Ježíš
dotazuje na manžela. Jde tedy
k tomu podstatnému v našich
životech – a tím podstatným je
vztah k Bohu. Častokrát na to
zapomínáme, jako bychom se
obávali setkání s Pánem. Zaobíráme se svým tělesným zdravím,
radíme se o lékařích a lécích, což je
dobré, ale zamýšlíme se také nad
zdravím srdce?
„Je zde jedno Ježíšovo slovo,
která nám snad pomůže: Synu,
odpouštějí se ti hříchy. Máme ve
zvyku přemýšlet o odpuštění hříchů
a chyb jako o léku? Ptáme se, zač
Boha žádat o odpuštění? Ano, jistě,
všichni jsme hříšníci – a takto se
vše odbyde a Ježíšovo proroctví,
onen záběr k podstatnému, ztrácí
na síle. Ježíš dnes každému z nás
říká: Chci ti odpustit hříchy.“
Možná někdo nedokáže najít
hříchy, z kterých by se měl
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vyzpovídat, protože mu schází
vědomí hříchu. Vědomí konkrétního hříchu, nemoci duše, kterou
je třeba vyléčit, a to skrze
odpuštění.
„Je to velmi jednoduché
a Ježíš nás tomu učí tím, že jde

k podstatě. Podstatné je zdraví,
a to jako celek – zdraví těla i duše.
Chraňme si tělesné, ale také
duševní zdraví. A jděme za oním
lékařem, který nás může uzdravit,
odpustit nám hříchy. Proto Ježíš
přišel a za to vydal život.“
Eliška Pometlová

To podstatné na životě je vztah k Bohu. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30488> [cit. 2020-01-22]

Život farnosti

Církevní úkony za rok 2019
Během roku 2019 bylo v naší farnosti pokřtěno 45 dětí, uzavřeno
bylo 18 církevních sňatků a odslouženo 24 pohřbů. První svaté přijímání
přijalo 14 osob, svátost biřmování pak 28 biřmovanců. Pomazání
nemocných bylo uděleno 65 věřícím.
Eva Bártová

Výtěžek tříkrálové sbírky 2020
Tradiční dobročinná akce na Přibyslavsku vynesla částku 262 404 Kč
(loni sbírka činila 257 838 Kč). Charita Havlíčkův Brod vybrala 2 611 504
Kč (sečteno 98,7 %; loni 2 425 836 Kč) a královéhradecká diecéze 20 569
465 Kč (sečteno 99,3 %; loni 18 452 852 Kč).
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Celkem sbírka v naší zemi vynesla částku 127 642 659 Kč (sečteno
96,9 %; loni 119 924 715 Kč).

Eva Bártová
Dostupné z ˂www.trikralovasbirka.cz/vysledky/˃[cit. 2020-01-28]

Farní knihovna po 3 letech, jak dál?
Milí a vzácní přátelé, sestry a bratři,
před 3 lety, 2. února 2017 jsme s velkým idealismem a nadšením
znovuobnovili provoz farní knihovny, který inicioval náš otec Pavel.
Musím poctivě a pravdivě přiznat, že se z našich dobře míněných úmyslů
podařilo naplnit jen velmi málo.
Mně, dobrovolnému knihovníkovi, se podařilo získat a zprovoznit
volně dostupný program pro evidenci knih a jejich výpůjčky a postupně
zadávat všechny tituly do programu. V prvním roce provozu se přihlásilo
celkem 17 čtenářů a čtenářek ze všech věkových kategorií. Zájem
postupně upadal a doposud eviduji několik čtenářů, kteří, v některých
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případech po více než 2 letech, nevrátili knihy, které si zapůjčili. Už po
prvním roce provozu jsme upustili od úmyslu nakupovat nové knihy. Není
pro koho. Několik málo návrhů od čtenářů se objevilo, ale výsledek by
neodpovídal vynaloženým prostředkům. Pro těch málo skutečných
zájemců existují jiné, dobře známé cesty, jak se ke kýženým knihám
dostat…
Jaké jsou možné příčiny?
Mohl bych dlouze analyzovat ty podružné. Nicméně tou hlavní
příčinou je nezájem. Četba je namáhavější než audiovizuální prostředky
a sociální sítě, které nabízí tato zběsilá a povrchní doba. Mít pokud možno
vše, tady a teď, nejlépe bez námahy a úsilí. Takový je všeobecný trend
doby. I my, křesťané, kteří bychom měli vědět, komu jsme uvěřili,
chceme plout s tímto kalným proudem? Stále bude platit, že dobré knihy
jsou lepší než nejlepší univerzity. Ale poznání a vědění, které je klíčem
k plnosti našeho lidství, nejen po stránce hmotné, je třeba si odpracovat.
Prosím o správné přijetí mých slov. Nedovolil bych si nikoho kritizovat
a už vůbec ne soudit. Ale zklamání se ubránit nemohu. To není těžké
pochopit…
Přesto, nabízím svůj čas i práci, rady i životní zkušenosti dál.
Prakticky tomu - po dohodě s otcem Pavlem – bude napříště tak,
jak již bylo oznámeno v ohláškách loni, že zájemcům jsem ochoten
posloužit na přání. Jednak po osobní domluvě, jednak po dohodě na mém
telefonním čísle 776 696 462 případně prostřednictvím e-mailu:
pavel.jajtner@seznam.cz
Dovoluji si snažně poprosit ty, kdo mají knihy stále ještě
vypůjčené, aby je mým prostřednictvím do farní knihovny vrátili co
nejdříve. Ani je by asi netěšilo, kdybych jejich jména musel zveřejnit.
S přáním pokoje a dobra, jakož i hojnosti všech potřebných darů
pro duši i tělo…
Pavel Jajtner
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Nabídka

Studium náboženské výchovy v Hradci Králové
Právě nyní je čas podat si přihlášku ke studiu Náboženské výchovy,
kombinovaném bakalářském studijním oboru na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové, připraveném s Diecézním teologickým
institutem (DTI) při Biskupství královéhradeckém.
Přihlášku k bakalářskému studiu je možné do 29. 2. 2020
prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK.
Přijímací zkouška proběhne letos v květnu nebo v červnu ve formě
pohovoru, zaměřeném na otázky související s motivací ke studiu, s
představami o náplni teologického studia a dalšími předpoklady, ke kterým
lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti.
Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád
poskytne předseda oborové rady Jan Hojda (tel. 737 215 333; e-mail:
jan.hojda@uhk.cz).
Eva Bártová
Dostupné z ˂http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5686-zacnete-studovat-obornabozenska-vychova.html˃ [cit. 2020-01-24]

Život církve

Rok 2020 bude Rokem Bible
Na neděli 17. listopadu 2019, tj. týden
před Slavností Ježíše Krista Krále, připadl
tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit
šíření Bible v našich zemích. A rok 2020
vyhlásila Katolická biblická federace Rokem
Bible, který se začal slavit o první neděli
adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do
památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
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Fotogalerie

Ohlédnutí za lednem
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1 Návštěva dětí MŠ v kostele | 7. 1. 2019 | P. Pavel Sandtner
2 Návštěva dětí MŠ v kostele | 7. 1. 2019 | P. Pavel Sandtner
3 Tříkrálový koncert | 4. 1. 2020| P. Pavel Sandtner
4 Tříkrálový koncert | 4. 1. 2020| P. Pavel Sandtner
5 Tříkrálový koncert | 4. 1. 2020| P. Pavel Sandtner

Rok Božího slova
V roce 2019 slavila
Katolická biblická federace
50 let od svého založení.
V roce 2020 si připomeneme
šestnáctisté výročí od úmrtí
svatého Jeronýma, velkého
překladatele Bible, který
dokázal přeložit Písmo do
„každodenního“
jazyka
obyčejných lidí a učinil tak
psané
Boží
slovo
dosažitelným pro všechny.
Jeho horlivost týkající se
dostupnosti
Písma
lidem
vychází
z
jeho
přesvědčení,
že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“ (oficiální text)
Připojíme se k iniciativě Katolické biblické federace a prožijeme
liturgický rok Božího Slova. Každý měsíc, vyjma letních prázdnin, bude
nějaká aktivita s tím související. V kostele bude rovněž možné si vzít
úryvek Písma a nechat se jím pro následující týden inspirovat. Záleží i na
vás, jak se k slavení tohoto roku připojíte. Jestli četbou s dětmi, nebo
nějakým osobním závazkem přečíst ucelenou část Písma, či opisováním
části Písma při zapojení celé rodiny. Způsobů je více.
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Každý měsíc se pokusíme uskutečnit jednu z aktivit, které se nám
nabízí. Vyjmeme-li čas prázdnin, máme v tomto liturgickém roce
k dispozici 8 měsíců.
1. filmový večer na biblické téma (21. 2.)
2. adorace s biblickými texty (20. 3.)
3. biblické farní odpoledne (5. 4.)
4. biblická přednáška (30. 5.)
5. podvečer rozhovorů nad Písmem (13. 6.)
6. biblické herní odpoledne (6. 9.)
7. biblický Růženec s využitím projekční techniky (3.10.)
8. společné opisování a ilustrace částí Písma (14. 11.)
Budeme se také modlit modlitbu, kterou máte v kancionálech už
připravenou.
Připomenu několik důležitých slov z ustavující listiny dne Božího
slova, jímž papež ustanovil 3. neděli v mezidobí.
„Než Vzkříšený přichází k učedníkům, kteří jsou zavřeni v domě,
a než jim dává schopnost, aby rozuměli Písmu (srov. Luk 24,44–45),
ukazuje se dvěma z nich na cestě z Jeruzaléma do Emauz (srov. Luk 24,13–
35). Evangelista Lukáš poznamenává, že šlo o den vzkříšení, tedy o neděli.
Oba učedníci hovoří o nedávných událostech, o Ježíšově utrpení a smrti.
Jejich cesta je poznamenána smutkem a zklamáním z tragického konce.
Doufali v něho jako v Mesiáše a Vysvoboditele. Nyní jsou konfrontováni
s šokující zkušeností Ukřižovaného. Vzkříšený se k učedníkům sám
přibližuje nenuceným způsobem, jde s nimi, ale oni ho nepoznávají (srov.
v. 16). Cestou se Pána vyptávají a poznávají, že nepochopili smysl jeho
utrpení a jeho smrti; on o nich mluví jako o „nechápavých a neschopných
uvěřit“ (srov. v. 25) a „vykládá jim počínaje od Mojžíše a všech proroků,
co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma“ (Luk 24,27). Kristus je
prvním exegetou! Už starobylá Písma předjímala, co měl naplnit. On sám
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chtěl být věrný tomuto slovu, aby zjevil dějiny spásy, které se naplňují
v Kristu.
Jako Písmo svaté hovoří proto Bible o Kristu a zvěstuje ho jako toho,
kdo musí projít utrpením, aby dosáhl své slávy (srov. v. 26). Hovoří o něm
všechny biblické spisy, nejen jejich část. Bez nich nelze pochopit jeho smrt
a jeho vzkříšení. Z tohoto důvodu zdůrazňuje nejstarší vyznání víry:
„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen
třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi …“ (1 Kor 15,3-5). Protože
Písmo hovoří o Kristu, můžeme věřit, že jeho smrt a vzkříšení nepatří
k bájím, ale je dějinnou událostí a jádrem víry jeho učedníků.
Spojení mezi Písmem svatým a vírou pokřtěných je hluboké. Protože
věříme na základě poselství a poselství se děje Kristovým slovem (srov.
Řím 10,17), vyplývá z toho výzva věřícím, aby brali vážně naléhavost
a důležitost naslouchání slovu jak v liturgii, tak i v osobní modlitbě
a rozjímání.
„Cesta“ Vzkříšeného s emauzskými učedníky končí večeří. Tajuplný
poutník vyhoví naléhavé prosbě obou učedníků: „Zůstaň s námi, neboť se
připozdívá a den se už nachýlil (Luk 24,29). Usedají ke stolu, Ježíš bere
chléb, modlí se, láme jej a podává jim. Tu se jim otevírají oči a poznávají
ho (srov. v. 31).
Díky této scéně chápeme, jak nerozlučné je spojení mezi Písmem
svatým a Eucharistií. Druhý vatikánský koncil učí: „Církev měla vždy
v úctě Boží Písma stejně jako samé tělo Páně, protože – hlavně v posvátné
liturgii – bez ustání přijímá ze stolu slova Božího i ze stolu Kristova těla
chléb života a podává ho věřícím“ (Dei Verbum, čl. 21).
Pravidelná četba Písma svatého a slavení Eucharistie umožňuje lidem
poznat, že patří k sobě. Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě
dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám
a sytí nás. Bibli věnovaný den se nemá konat „jednou do roka“, ale po celý
rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem
svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve
společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti
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Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože
jsme, takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.
Písmo svaté a svátosti jsou nerozlučně navzájem propojeny. Když
Boží slovo uvádí do svátostí a svátosti objasňuje, ukazují se svátosti
zřetelněji jako cíl cesty, na níž sám Kristus otevírá ducha a srdce, abychom
poznali jeho spásné působení. V této souvislosti nesmíme zapomenout
nauku Janova Zjevení. Jan učí, že Pán stojí u dveří a klepe. Když někdo
uslyší jeho hlas a otevře mu, on vstoupí a usedá s ním k hostině (srov. Zj
3,20). Ježíš Kristus klepe prostřednictvím Písma svatého na naše dveře;
poslechneme-li a otevřeme dveře ducha a srdce, pak vstoupí do našeho
života a zůstává s námi.“
Úryvek z Aperuit illis apoštolský list daný „motu proprio“ papeže
Františka k zavedení neděle Božího slova.
P. Pavel Sandtner

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života
Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků?
Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je
to, jako když žízniví pijí z pramene.
Boží slovo je mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují
z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha barvami, aby každý, kdo
se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl ve svém slově
nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro
sebe vytěžit.
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Boží slovo je stromem
života, který ti ze všech stran
nabízí své požehnané plody, a je
jako skála, která se otevřela na
poušti a všem kolem poskytla
duchovní nápoj. Apoštol říká:
Jedli duchovní pokrm a pili
duchovní nápoj.
Nikdo, kdo dostane
nějaký díl tohoto bohatství, by
si neměl myslet, že je v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si
uvědomí, že z toho všeho, co Boží slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto
málo. A také by proto, že se mu podařilo získat pro sebe jen tuto částečku,
neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo jím pohrdat, ale spíš
děkovat za jeho bohatství, i když je není s to vyčerpat. Raduj se, že jsi
Božím slovem nasycen, a nermuť se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje.
Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít, a nermoutí se z toho,
že nemůže vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň, a ne aby tvá
žízeň zdolala pramen. Když totiž uhasíš žízeň, aniž vyčerpáš pramen,
můžeš pít znovu, až zase dostaneš žízeň. Kdežto kdybys zahnal žízeň tím,
že bys celý pramen vypil, tvé vítězství by ti bylo jen ke škodě.
Děkuj za to, cos dostal, a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito.
Cos dostal a čehos dosáhl, je tvůj podíl; co zbylo, je tvé dědictví. Cos
nemohl pro svou nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když
vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhltnout naráz, co najednou zhltnout
nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš.
Z komentáře svatého Efréma, jáhna, k evangelní harmonii
„Diatessaron“ (1,18-19: SCh 121,52-53)
Eva Bártová
Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života. Dostupné z
˂http://www.vojtechkodet.cz/temata/bozi-slovo/bozi-slovo-je-nevycerpatelnymzdrojem-zivota.html˃ [cit. 2020-01-25]
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Únor L. P. 2020
3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.

7.30
18.00
7.30
18.00

Památka sv. Blažeje
Úmysl dárce
Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii, zetě Jiřího
a rod Sokalů
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
--------

Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků
Bohoslužba Slova
Za Jaroslava a Marii Blažkovy, jejich rodiče
18.00
a sourozence
7.00 Za zdraví a požehnání pro celou rodinu
5. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
9.15! Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.00 Za farnost
Památka sv. Scholastiky, panny
7.30
Panna Maria Lurdská
18.00 Za Martu Močubovou a duše v očistci
7.30 Za Josefa Močubu, živé i zemřelé z rodu Velínových
a Močubových a jejich děti
18.00 --------18.00 Bohoslužba slova
18.00 Za Růženu Matouškovou
7.00
17.00 Žižkovo Pole
6. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Annu Novotných a duše v očistci
9.15! Za Jiřího Musila, za všechny živé i zemřelé toho rodu
18.00
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17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Za dr. Lišku, manželku Chlubnovou
-----Bohoslužba slova
Za Vladimíra Omese a jeho rodinu
Svátek Stolce sv. apoštola Petra

7.00
7. neděle v mezidobí

23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.

8.00 Za farnost
9.15! Za Františku a Jana Sobotkovi a jejich děti
18.00 Za Jindřicha a Marii Teclovi, rodiče
a sestru Annu
7.30
18.00
Popeleční středa
8.00
18.00
18.00
Za Václava a Františka Pometlovy
a duše v očistci

28. 2.

18.00

29. 2.

7.00
17.00

Žižkovo Pole

8.00
9.15!
11.00
18.00

1. neděle postní
Za Marii Caklovou a rodiče
Za Vladimíra Huška, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Za farnost

1. 3.

Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na únor 2020
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: Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů,
našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
národní úmysl:
Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších
situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
farní úmysl:
Prosme za rozhodnost a odhodlanost k následování Ježíše Krista. O lásku
k jeho Slovu a poslušnost.
úmysl kněze:
Prosme za děti zneužívané v rodinách. Aby Pán hojil jejich rány, které
utržili od svých nejbližších.
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. Ke dni 29. 1. 2020 14.13 hodin
bylo celkem vybráno 81 167Kč.
Děkujeme.
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