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Nenech se vyděsit utrpeními která vidíš. Dej je před Kříž
a Eucharistii, odkud čerpáme trpělivou a soucitnou lásku.
Papež František

Východ slunce | 18. 2. 2020
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Jak si roztrhnout srdce…
„Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem,
v postu, nářku a pláči!“ Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte
se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý
a plný lásky, slituje se v neštěstí. Postní doba je výzvou především se
smyslu slova, které jste právě četli. Otevři své srdce lásce. Bůh miluje
všechny stejnou láskou a nikomu nestraní. Ale milováni všichni stejně
nejsme. Protože jakou měrou jsi milován záleží na tom, jaké překážky jeho
lásce kladeš a jak moc jsi v ní uvěřil! První výzvou postu je tak opravdu
pokání a přijetí Božího slitování. To je věc ne až velikonoční zpovědi, ale
každého následujícího dne!
Jak se tedy více otevřít Jeho lásce? Trpělivou prací na odstraňování
těch překážek. Písmo nám přitom radí. Hovoří o modlitbě, postu a almužně.
Chtít Boha přede vším. Užívat věcí k dobru všech. Sdílet svoje prostředky
k životu s bližním. Tři možné způsoby, jak se osvobodit od sebelásky,
k přijetí skutečnosti, že jsi milován Bohem. A konečně i druhými.
Modlitba. Dáváme si předsevzetí, budu se víc modlit. To je skvělé.
Ale lepší by bylo, zkusím čerpat sílu ze setkání s Bohem. A skutečně jí
čerpat, když mi dochází. Zkusím být vděčný za to, co mám a poděkovat
Mu. Zkusím s Ním odpočívat. Svěřím mu své drahé i nedrahé. To je lepší
předsevzetí, a přitom jsme stále u modlitby. Máme v kancionále krásnou
večerní modlitbu. Je to číslo 28 varianta B. Kdo by se chtěl inspirovat.
A nespěchejte s ní. Chceme číst více Písmo. Lepší by bylo chtít víc poznat
Krista. Chtít pochopit, že dějiny víry v Bibli jsou i mými dějinami. Chtít
odpovědi. Zavést rozhovor s Bohem. Třeba i ostrý.
Sebezápor. Někdo se bude chtít zbavit nějaké neřesti, která mu
možná překáží v setkání s druhými nebo s Bohem. Pak právě ta touha se
s nimi setkat je nejlepší motivací. Ne to, že budu hrdina, když se něčeho
zbavím. Vytvořit ve svém používání všech věcí prostor pro obdarování
druhých. Je pěkné nejíst čokoládu. Ale nejde tu jen o tělocvik a cvičení
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vůle. Bůh miluje radostného dárce. Tak se vzdej čokolády. Ale přijímej ji
jako dar, nebo si ji kup, když na ní máš chuť, ale daruj jí! Nebo se alespoň
rozhodni, že jí po celý půst nikdy nebudeš jíst sám! Jistě bude dobře omezit
čas u televize, notebooku, tabletu nebo mobilu. Dát si hranice
a nepřekračovat je. Být střídmý může být těžší než úplně se odstřihnout.
Co třeba nějaká poslední hodina, kdy se už odpojím, nebo alespoň nějaký
„blackout - data - day“ v týdnu, kdy se omezíme jen na nezbytnou
komunikaci? Ale i tak, nejde o to, poplácat se po rameni, že jsem to
dokázal. Pozitivní cíl je jasný. Chci se lépe dívat kolem sebe, po té bližší
skutečnosti kolem. Jít ven, s někým se potkat, odlepit oči od obrazovky,
aby mohly spočinout na kráse zázraku, ve kterém žijeme. Na kráse lidí,
kteří chodí kolem. Chci uvolnit prostor reálným výzvám a skutečným
setkáním. Někdo vedle mě na to možná už dávno čeká. Někdo bude
potřebovat méně pracovat, protože chce více milovat ty své doma!
Sdílet svoje prostředky s druhými může být rozhodnutí velmi
formální a almužna se dá i odbýt. Lepší by bylo nechat se dojmout určitými
potřebami lidí kolem sebe a dávat proto, že jejich potřeby nás palčivě
zasahují. Že jejich potřeby jsou naše povinnosti, jak to pěkně píše Silvano
Fausti. To je almužna.
V každém případě jsme voláni k obrácení, nechte se smířit s Bohem
volá svatý Pavel. To je náplň postní doby nejen výzva k velikonoční
zpovědi. Změnit svoje myšlenky, přístup ke skutečnosti, přiznat si, že může
být chybný. A něco s tím dělat. Prosit a modlit se. Předsevzetí jsou dobrá,
když jsou splnitelná, přehledná a prostá a když jich není moc. Takže
pomodlit se denně třeba Zdrávas za někoho zvláště potřebného. Každý den
něco uklidit ve svém pokoji, nenechat nádobí do rána. Pomoci manželce.
Pochválit někoho každý den a poděkovat za něj. Přečíst jednu kapitolu.
O něco se podělit. Udělat někomu radost. Vyšetřit chvíli pro Boha, nebo
pro blízké. Možností jako nápadů. A trochu si sledovat, jak se daří.
P. Pavel Sandtner

3

Pastorační plán

Akce na březen a duben 2020
1. 3.
3. 3.
4. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
12. 3.
13. 3.
15. 3.
17. 3.
18. 3.
20. 3.

21. 3.
22. 3.
24. 3.

4

9.00-12.00 káva a čaj na faře;
17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za
nemocné
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)
16.30 keramický kroužek na faře
12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;
17.15 křížová cesta rodin (V. Lehrlová);
14.00-18.30 odpolední duchovní obnova farnosti
(povede P. Pavel Mistr)
17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za nová
duchovní povolání
18.45 modlitby otců na faře
17.15 křížová cesta mužů (P. Málek)
17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za
nenarozené děti
17.00-19.00 misijní klubko na faře
16.30 keramický kroužek na faře
12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;
17.15 křížová cesta dětí (A. Omesová);
24 hodin pro Pána (19.00-20.00 adorace s
biblickými texty; 20.00-24.00 tichá adorace)
9.00 mše svatá v DPS;
18.00 setkání mládeže (13+) na faře
Sbírka na plošné pojištění církevního majetku;
17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve
světě; misijní koláč a jarmark
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)

25. 3.
27. 3.
29. 3.
29. 3. – 4. 4.
31. 3.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
7. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.

9.00-10.30 setkání rodičů s malými dětmi
12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;
17.15 křížová cesta rodičů za děti (L. Kachlíková)
17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu
církve
Týden modliteb za mládež
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)
17.45 křížová cesta mládeže (M. Blažíčková)
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové;
13.30-15.30 svátost smíření pro farnost
9.00-12.00 káva a čaj na faře;
15.00 biblické odpoledne na faře;
17.45 křížová cesta ministrantů s knězem
16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy
na faře (2 skupiny)
Poslední večeře na faře
Velkopáteční křížová cesta (15.00)
Velikonoční vigilie (19.00)
Vzkříšení Páně; Sbírka na opravu soklu kostela I

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

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Setkání dětí maminky
Velmi rád vám doporučuji k přečtení článek o setkávání maminek s dětmi.
Všimněte si ho prosím.
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Duchovní obnova
Pro plodnější prohloubení svého vztahu s Bohem můžete využít nabídky
duchovní obnovy 7. 3. od 14.00 do 17.30 hodin. Povede ji P. Pavel Mistr
z Vysokého Mýta.

Křížové cesty
Zvu vás k účasti na pobožnosti křížových cest, které se budou konat každý
pátek a neděli od 17.15 hodin. Je to způsob, kterým si připomínáme
důležité události Ježíšova života i naší spásy. Momenty soudu nad
člověkem, chvíle pádů, důležitých životních setkání. Připomínáme si
lidskou nahotu a bezmoc, kterou na sebe Pán vzal. Ale i skutky slitování
v osobě Veroniky, Šimona a Ježíšovy matky Marie.
Třeba právě účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme pomoci sobě
nebo druhým v jejich těžkostech. Můžeme tou cestou spolu s Ježíšem jít
za sebe nebo za druhé. Nebo docela prostě sdílet s ním těžkosti života lidí
a přijímat jeho účast na svých osobních těžkostech. Přijďte a modlete se
s námi. Podobně můžete uspořádat křížovou cestu i ve svých kapličkách
na vesnicích.
Nejvíce pro nás Pán vykonal právě na kříži, když už zdánlivě nemohl nic.
Možná teprve v bezmoci, těžkostech, nemocech nebo až „na kříži“
budeme moci nejvíc udělat i my! Vyprošujme si k tomu sílu.

Poděkování
Jménem Římskokatolické farnosti děkuji všem dárcům za dary uložené na
účet veřejné sbírky. Celkem se v roce 2019 vybralo 847 604 Kč. Na dárce
pamatuji v modlitbách. Aktuální stav sbírky je 81 187 Kč. I v tomto roce
cílíme na částku 1 000 000 Kč.
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Milé sestry, bratři, děti!
Velmi mě mrzí, že nemohu být s vámi. Letos mi už podruhé zakrvácelo do
oblasti mozkového kmene. Neurochirurgové se vzhledem k rizikům
rozhodli útvar způsobující krvácení operativně odstranit, aby předešli
možnému prasknutí, následnému ochrnutí apod. Operace je po zklidnění
rány naplánována na 18.3. Co bude potom opravdu nevím. Budu na vás
myslet při bohoslužbách i v modlitbě a těžkostech. Jsem si jistý, že z toho
budete mít prospěch. Dejte vědět a já budu prosit... Přeji vám požehnaný
půst.
Mše svaté
Vzhledem ke sníženému počtu duchovních ve vikariátu bude v Žižkově Poli
mše svatá až do odvolání jen v sobotu před 1. nedělí v měsíci. Ve Stříbrných
Horách 3. neděli. Ve čtvrtek budou bohoslužby slova. Intence prosím
přesuňte na jindy.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Smiřte se s Bohem – Poselství papeže Františka
k postní době
(24. února 2020)
Vatikán. „Kristovým
jménem
vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“
– slovy 2. listu Korinťanům je
nadepsáno
poselství
papeže
Františka k postní době, které bylo
dnes zveřejněno ve Vatikánu. Nese
datum památky P. Marie Růžen-

cové, 7. října, při papežově římské
katedrále na Lateránu, jak je zvykem u pastoračních dokumentů.
Zdrojem křesťanské radosti
je přijetí radostné zvěsti o Ježíšově
smrti a zmrtvýchvstání. Ve světle
tohoto poselství věřící člověk
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dokáže rozpoznat a odmítnout lež
sugerující, že jsme pány svého
života, a zastírající skutečnost, že
se rodíme z Otcovy lásky. Lež
o soběstačnosti totiž nezřídka vede
k peklu již na zemi, upozorňuje
Svatý otec. K rozjímání pro letošní
postní dobu předkládá František
citaci z apoštolské exhortace
Christus vivit, věnované mladým
lidem: „Pohleď na rozepjaté paže
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě
stále znovu zachraňuje. A když
přijdeš vyznat své hříchy, pevně
věř v jeho milosrdenství, které tě
osvobozuje od viny. Kontempluj
jeho krev prolitou s tak velikou
láskou a nech se jí očistit. Tak
budeš moci být vždy jako
znovuzrozený“ (č. 123).
Milosrdenství lze zakusit
pouze “tváří v tvář” ukřižovanému
a zmrtvýchvstalému Pánu, zdůrazňuje dále papež a vyzdvihuje
proto význam modlitby, která je
dialogem od srdce k srdci
a odpovědí na Boží lásku
s vědomím, že jsme nezaslouženě
milováni. “V tomto příhodném
čase se tedy nechme vést jako
Izrael na poušti (srov. Oz 2,16),
abychom konečně zaslechli hlas
našeho Snoubence a s větší
hloubkou a ochotou mu dali v sobě
zaznít. Čím více se necháme
vtáhnout do jeho slova, tím více se
nám podaří zakusit jeho nezištné
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milosrdenství. Nenechme tedy
uplynout toto období nadarmo,
kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme
pánem času i způsobu našeho
obrácení
k Bohu.“
– Vybízí
František.
Čas nabízený k obrácení
nemáme brát jako samozřejmost.
Měli
bychom
ho
přijímat
s vděčností za to, že navzdory zlu
v životech jednotlivce i církve
a světa, Bůh s námi nepřerušuje
spásonosný dialog. „Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce
Bůh navázat dialog s každým
člověkem. Nikoli takový, jaký se
připisuje Athéňanům, „kteří se
ničím jiným nezaměstnávali než
tím, co nového by si mohli povědět
nebo vyslechnout“ (Sk 17,21).
Povídání vycházející z prázdné
a povrchní
zvědavosti
je
charakteristické pro světskou tvář
každé doby. V naší době se k nám
může vloudit i skrze zavádějící
používání komunikačních prostředků.“ – Zdůrazňuje papež.
Na závěr přivrací pozornost
ke Kristovým ranám, které vidíme
v našem světě na „nevinných
obětech válek, v mocichtivém
zneužívání života od početí až po
stáří, v nejrůznějších formách
násilí a přírodních katastrofách,
v
nespravedlivém
rozdělení
přírodního a nerostného bohatství,
v jakékoli formě obchodu s lidmi,

v honbě za ziskem, která se stává
formou modloslužby.“ Svatý otec
vybízí ke štědrosti k potřebným, ke
sdílení, které činí člověka více
člověkem.
Úsilí o vyjití z egoismu by
se mělo promítnout také do změny
ekonomických struktur, proto
papež připomíná, že svolal na
konec března (26. – 28. 3.) do
Assisi mladé ekonomy, podnikatele a changemakery. „Jak často
opakuje magisterium, politika je
významnou podobou lásky“ (srov.
Pius XI., Proslov k FUCI,
18.12.1927).

„Pro nadcházející postní
dobu
prosím
o
přímluvu
Nejsvětější Pannu Marii, abychom
přijali výzvu nechat se smířit
s Bohem, abychom zaměřili pohled
svého srdce na velikonoční
tajemství
a
obrátili
se
k otevřenému
a
upřímnému
dialogu s Bohem. Budeme se tak
moci stát tím, co Kristus říká svým
učedníkům: solí země a světlem
světa (srov. Mt 5,13–14),“ končí
papež František své poselství
k postní době.
Eliška Pometlová

Smiřte se s Bohem – Poselství papeže Františka k postní době. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30677> [cit. 2020-02-24]

Život ve farnosti

Přífarní tábor

Milí rodiče,
rádi bychom touto cestou pozvali Vaše děti na přífarní tábor.
Uskuteční se 20.-24. 7. 2020 a je určený pro děti od 1. do 4. třídy. Program
bude každý den od 8 do 17 hodin. Cena je 700 Kč. Přihlašování začne
1. 3. 2020 a ukončeno bude 31. 5. 2020; přihlásit se můžete na faře nebo
u Jany Málkové (737066529, malkova.janicka@seznam.cz). Kapacita je
omezená. Více informací bude poskytnuto jednotlivým zájemcům
a v dalším čísle ŘÍMSY.
Za tým vedoucích Jana Málková
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Fotogalerie

Ohlédnutí za únorem
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1-3 Setkání dětí na faře | 11. 2. 2020 | P. Pavel Sandtner

Farní zájezd 2020
Milí přátelé,
V lednovém farním listě jsme avizovali farní zájezd na Šumavu.
Předem uvádím změnu programu podle počasí. Jedeme do oblasti s
nejvyšší srážkovou aktivitou. Zájezd je koncipován pro pěší turisty. Ti
méně zdatní se svezou a max. 5 km dojdou.
Ubytování v Hotelu Belveder v Železné Rudě s polopenzí
Termín zájezdu: 15. 6. až 19. 6. 2020
Cena zájezdu: 5 000 Kč
Odjezd: 15. 6. 2020 ráno sraz v 5:00 před kostelem.
1. den: Klokoty u Tábora – mše a prohlídka
Sepekov – poutní místo prohlídka
Milevsko – klášter prohlídka
Alžbětín – Dvojnárodnostní nádraží v Železné Rudě
2. den: Hojsova Stráž – mše, Špičák, Pancíř, Železná ruda
Poté dle zdatnosti 4 až 25 km trasy na Černé a Čertovo jezero
3. den: Mechov, Srní, Modrava, Kvilda, Jezerní slať
4. den: Dobrá Voda u Hartmanic
Kašperské hory, Javorník, Hrad Rábí, Sušice
Nebo Dobrá voda, Kubova Huť, Čestice, Vimperk
Pro pěší během cesty 16 km přes Boubín do Vimperku
5. den: Zvíkov – volná prohlídka, lodní výlet
Přibyslav návrat kolem 17. hodiny
V ceně je zahrnuto: ubytování v *** hotelu, 4x snídaně a večeře,
doprava a vstupy do památek, muzeí a výlet lodí.
Lanovky a ostatní dopravní prostředky nejsou započteny do ceny.
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Peníze na zájezd vybírá od 15. 3. 2020 a případné dotazy zodpoví
Málek Petr, Wolkerova 613, 582 22 Přibyslav, tel. 732 842 617,
e-mail: malekp@zspribyslav.cz
Petr Málek

Setkání rodičů s malými dětmi
Milí přátelé, farníci. Dovolte mi, abych Vám stručně představila nové
společenství, které by v naší farnosti mohlo vzniknout a začít fungovat.
Jedná se o setkávání rodičů s malými dětmi. Jednou za dva týdny,
ve středu, se budeme potkávat na faře v Přibyslavi, abychom spolu strávili
dopoledne, a to od 9.00 do cca 10.30 hod. Toto setkání je určené pro
maminky, případně tatínky :), s dětmi předškolního věku. Setkání zahájíme
krátk ou společnou modlitbou, po ní budeme tvořit, malovat, učit se
říkanky, hrát si, svačit, popíjet kávu a povídat si.
Chtěla bych poprosit ty z Vás, kteří máte doma hračku/ hračky,
které již vaše děti "nebaví", přineste je prosím na faru, či do kostela
a předejte mně nebo P. Pavlovi Sandtnerovi. Budeme je používat při
setkání. Hračka, kterou už neocení naše děti, jistě potěší jiné, a naopak.
Prosím Vás, kteří máte zájem a chcete na setkání docházet, přihlaste
se na můj email: malkova.ludmila.91@gmail.com, nebo telefon:
+420 722 793 875. Nejedná se o závazné přihlášení, ale jen o předběžný
zájem. Učiňte tak prosím do 22. 3. včetně.
Myslím, že je dobře vědět, že někam patříme. Toto společenství by
mělo být místem, kde můžeme jako rodiče získat inspiraci, mít možnost
sdílet s ostatními své pocity, radosti i trápení bez toho, že budou vnímány
jako slabost.
Těším se na Vás.
Ludmila Málková
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Adopce na dálku
Naše farnost skrze projekt Adopce na dálku finančně podporovala
vzdělání indického chlapce Sama Paula Baretta z oblasti Belgaum, kde
působí královéhradecká Charita. Sam Paul své školní vzdělání úspěšně
ukončil a tím skončila i jeho účast v projektu.
Farnost bude pokračovat s podporou dalšího potřebného dítěte přes
tento projekt Charity. Roční podpora dítěte je vyčíslena na 6 500 Kč
a každý jednotlivec, skupina či subjekt si může "adoptovat" dítě, které
podporuje danou finanční částkou, díky níž mají možnost chudé děti získat
vzdělání, čímž se zlepšuje jejich pracovní uplatnění a životní podmínky.
Eva Bártová

Dětem
Ahoj děti!
Co myslíte, mohl by u nás v kostele ode dneška do Velikonoc rozkvést
stromek? Já myslím, že ano. Zkusíme to dokázat společně! Po každé mši
svaté si vezmete z košíčku kytičku s papírkem. Kytičku přivážete na větvičku
a papírek si odnesete domů. Na papírku bude obrázek, který vybarvíte,
zezadu podepíšete a napíšete, který příběh z Bible na obrázku je nebo aspoň,
jestli je ze Starého či Nového zákona (záleží, kolik je vám let a co všechno
už zvládnete!). A až půjdete příště do kostela, obrázek dáte do připravené
krabičky. Na Boží hod velikonoční bude pro vás nachystané překvápko.
A nakonec ještě tip, námět (nebo prosba) pro rodiče: pomozte dětem
najít daný příběh v Bibli (třeba jen dětské) nebo ho převyprávějte. A co
třeba nedělní „pohádka“ na dobrou noc?
Děkuji, vaše Lenka O.
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Březen L. P. 2020
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.

8. 3.

9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.

15. 3.

16. 3.
17. 3.
18. 3.
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7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00

Za Emilii Kubešovou
Za Jitku Valečkovou a bratra Ladislava
Na dobrý úmysl
Bohoslužba slova
Za duchovní povolání
Za Miloslava Kasala, za živé i zemřelé členy rodiny
Valáškovy a Kasalovy
17.30 Za Josefa a Marii Sedlákovy, celý rod a duše v očistci
2. neděle postní
8.00 Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
9.15 Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu a
Josefa Tománkovy a jejich rodiče
18.00 Za farnost
7.30 Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání
do dalších let
18.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
7.30 Na dobrý úmysl
18.00 Bohoslužba slova
Výroční den zvolení papeže Františka
18.00 Za Josefa a Růženu Zychovi a duše v očistci
7.00 Za Františku a Jaroslava Hánovy
3. neděle postní
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Veselých, Novotných a duše
v očistci
9.15 Za Emilii Mokrou, rod Mokrých a Lemperů
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
7.30 Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče, sourozence
a dceru
18.00 Za Jiřího Sobotku
7.30 Za život a zdraví otce Pavla

19. 3.
20. 3.
21. 3.

18.00
18.00
7.00
8.00

22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.

29.3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.

9.15
18.00
7.30
18.00
8.00
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00
9.15
18.00
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
7.00
17.00
8.00

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Bohoslužba slova
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče
a sourozence
4. neděle postní
Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich sourozence
a jejich rodiče a sourozence, Lukáše a Mirka
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost
Za Stanislava Landu, syna Stanislava a dceru Jarmilu
Slavnost Zvěstování Páně
Za Hanu Frýdlovou
Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava
Bohoslužba slova
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Za Františka a Marii Rutovy, živé i zemřelé z toho
rodu a duše v očistci
5. neděle postní
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v očistci
Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00 → 3.00)
Za rodinu Kubíčkovu
Na dobrý úmysl
Bohoslužba slova
Za Vladimíra Kalinu a jeho rodiče a duše v očistci
Žižkovo Pole
Květná neděle
Za rodiče Štefovi, živé i zemřelé z obojí strany a duše
v očistci
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9.15
18.30
6. 4.

7.30

7. 4.

18.30

8. 4.

7.30
18.30

9. 4.

18.00

10. 4.
11. 4.

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů, i z rodu Veselých a duše v očistci
Za farnost
Pondělí svatého týdne

15.00
19.00
8.00

12. 4.
9.15
18.30

Úterý svatého týdne
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a Miloslava
Zvolánka
Středa svatého týdne
Na dobrý úmysl
Olešenka
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
Velkopáteční obřady
Bílá sobota
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Marii Syberovou, manžela a všechny živé
i zemřelé z toho rodu
Za Marii a Albína Jajtnerovy a ten rod
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

V případě zapsání intencí nebo jiných administrativních záležitostí se
obracejte na pastorační asistentku nebo na pana Jana Henzla
Kontakt na pastorační asistentku
Eva Bártová
Tel: 774 928 766, Email: bartova.eva@dihk.cz
Jan Henzl
Tel: 606 198 148
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Apoštolát modlitby

Úmysly na březen 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:
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v
jednotě.
národní úmysl:
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím
pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
farní úmysl:
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, aby s Pánem navázaly přátelství.
úmysl kněze:
Ať nežijeme z chleba, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.
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 20. 2. 2020
je stav na účtu 81 187Kč.
Děkujeme.
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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