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Pán nemůže vstoupit do zatvrzelých nebo ideologických
srdcí. Pán vstupuje do srdcí, která jsou jako ta Jeho:
otevřená a soucitná.
Papež František

Svatodušní vigilie| 30. května 2020
foto Marie Blažíčková

Slovo kněze

Dovolená povolená?
Je před námi čas dovolených. Bude jistě poznamenaný důsledky
událostí, které ještě nemáme zcela za sebou. Epidemie viru, kůrovec nebo
sociální či ekonomické dopady obojího. Přesto si můžeme odpočinout
a nabrat sil ve společenství s ostatními. V jakýchkoli podmínkách
zůstávejme v Kristu a v přátelství s Ním. Nejde tolik o místo, kde budeme.
Spíše jestli Ho vezmeme s sebou. Pokoj si nosíme v sobě, není mimo nás.
Zůstávejme v Kristu. To promění naši lopotu, umožní nám radovat se
z maličkostí a z toho, čeho se nám dostává. I břemena a těžkosti přijaté
v Ježíšově jménu a sdílené s Ním se pozvolna promění ve snesitelná
a smysluplná. A nebudou-li příjemná, tedy přinejmenším nebudou tak tlačit
a tížit. Dostanou smysl. V Něm najdeme občerstvení kdykoli a kdekoli,
budeme-li tomu věřit. I v prožívaných vztazích, když Ho k nim přizveme.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý
a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho
netlačí a mé břemeno netíží.
Těším se na všechna setkaní s Pánem uprostřed nás! Ať to bude kdekoli.

Návrat domů?
Milé sestry, milí bratři,
z konzultace s neurologem na začátku měsíce června vyplynulo
následující: pokud se můj zdravotní stav nezhorší a diagnostické vyšetření
8. července v Praze dopadne dobře, mohu podle aktuálního stavu uvažovat
o ukončení pracovní neschopnosti a postupném návratu do normálního
pracovního života. Protože stav se stále lepší, není prozatím důvod
usuzovat na negativní výsledek. Dá-li Pán, velmi rád bych se vrátil do
Přibyslavi po neděli 12. července. Na základě osobního setkání
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a konzultacích s generálním vikářem budu na přání pana biskupa
v Přibyslavi ve službě pokračovat. Dohodli jsme se na některých režimních
opatřeních, která budou do odvolání realizována s ohledem na můj
zdravotní stav. Většina se vás nedotkne, protože půjde o uspořádání mých
úkolů a jejich reorganizaci. Některé však ano.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na červenec a srpen 2020
20.-24. 7.
15. 8.
16. 8.
16.-21. 8.
23.-28. 8.
23. 8.
28. 8.

Přífarní tábor
Motodění
Poutní mše sv. v Nových Dvorech
Farní dětský tábor v Brtnici
Putování mládeže
Farní pouť ke sv. Anně do Pohledu
19.00 koncert Hradišťanu v kostele

Návštěvy nemocných dle aktuálních ohlášek.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Nedělní večerní mše se ruší, v sobotu večer ustanovuje
V sobotu 25. 7. budeme, dá-li Pán, ve farnosti ještě dva kněží. Proto bude
mše sv. ráno v 7.00 a nově také večer v 18.30 s nedělní platností.
Od 26. července se do odvolání ruší pravidelná mše svatá v neděli večer.
Od 1. srpna se do odvolání ruší mše svatá v sobotu ráno v 7.00. Nově bude
mše svatá v sobotu večer v obvyklém čase, s nedělní platností. Ve farnosti
tedy zůstanou tři nedělní mše, večerní bude ovšem už v sobotu.
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Stříbrné Hory, Žižkovo Pole
Ve Stříbrných Horách bude mše svatá jednou za 14 dní jako dosud, sloužit
je bude do odvolání jen P. Antonín Pavlas.
V Žižkově Poli bude bohoslužba jednou za 14 dní v sobotu večer (vždy
v 18.00) s nedělní platností, jako dosud. V srpnu výjimečně první a druhou
sobotu.
Křty, svatby
Až na výjimky budou křestní obřady probíhat hromadně, zejména při
větším počtu křtin. A to o druhém víkendu v měsíci.
Prosím také snoubence, kteří plánují v příštím roce svatbu, aby se včas
přihlásili. S pokorou vyznávám, že nebudu moci uspokojit libovolnou
poptávku.
Doufám, že s pochopením přijmete změny, které nejsou zásadní, ale jsou
to přeci jen změny. Ty jsou vždy nepříjemné. Všechny jsem je konzultoval
s generálním vikářem a byl jsem vyzván, abych je uskutečnil.
Bohoslovec ve farnosti
Prvních 14 dní bude v srpnu v naší farnosti působit bohoslovec po
4. ročníku Teologické fakulty UK v Praze Pavel Jelínek ze Sirákova. Potkat
se s ním můžete zejména v kostele a na faře při činnostech níže popsaných.
úterý 4. 8.; úterý 11. 8.; čtvrtek 13. 8. (v obvyklých časech bohoslužby)
Úvaha nad Božím slovem (místo promluvy v den, kdy homilie není
vyžadována)
pátek 7. 8. 19.30 rozjímání nad Písmem (na faře)
sobota 8. 8. 19.30 moderovaná adorace (v kostele)
pátek 14. 8. 19.30 biblická hodina (na faře)
Poděkování
Děkuji spolubratru Dmytrovi za to, jak dobře se ujal své služby v Přibyslavi.
A vám, jak srdečně jste ho přijali. Poděkujeme mu při mši svaté 19.7. Kdy
přesně bude upřesněno.
P. Pavel Sandtner
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Na skok v Přibyslavi 😊
Drazí farníci,
čas mně vyměřený pro Přibyslav je téměř naplněný. Musím říct, že
působení zde uteklo velmi rychle. Přijde mi, že 22. března bylo včera. Prožili
jsme spolu velmi náročné chvíle a dovolím si říct, že jsme je zvládli obstojně.
Patří vám za to veliké díky. Chci všem poděkovat za srdečné přijetí, za vaši
lásku a trpělivost, že jste mi byli, každý z vás, svým způsobem k ruce. Nebylo
to pro mě snadné období, to musím říct na rovinu, ale nyní vidím mnohá
požehnání, která z něj vzešla. Je to i v posledku zajímavá zkušenost farářování
nanečisto, a ještě k tomu v odlehčené verzi. Nechci se zde srdceryvně
rozepisovat. A tak jen ještě jednou mi dovolte, abych vám všem poděkoval za
požehnaný čas v této krásné farnosti. Chvalte Pána za krásu, kterou zde máte,
a stále více rozmnožujte semeno víry nám všem v hlásání svěřené. Ať je zde
stále a ve všem oslavován Bůh. Přibyslav a další obce farnosti v mém srdci i za
tu chvíli čtyř měsíců získali velké místo. A přiznám se, že si rád kus Přibyslavi
a okolí ve svém srdci odnesu.
V modlitbě za vás o modlitbu prosím.
Ze srdce vám všem žehnám.
P. Dmytro

Papež František

Modlitba Jakuba
(Generální audience, 10. června 2020)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme
v
naší
katechezi o modlitbě. Kniha
Geneze nám na životních osudech

mužů a žen vzdálených dob
umožňuje nahlédnout ty naše.
Mezi patriarchy nacházíme muže,
který z chytrosti učinil svoji
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nejlepší vlastnost: Jakuba. Bible
vypráví o svízelném vztahu
Jakuba s jeho sourozencem
Ezauem. Od malička je mezi nimi
rivalita, která nebude překonána
ani později. Jakub je druhorozený
syn – byli dvojčaty, ale podvodem
se mu podaří vyloudit na otci
Izákovi
požehnání,
patřící
prvorozenému (srov. Gn 25,1934). Je to první z dlouhé řady lstí,
kterých byl tento bezskrupulózní
muž schopen. Již samo jméno
„Jakub“ označuje někoho, kdo se
neubírá přímými cestami, je
prohnaný.
Před bratrem musí utéci
pryč, ale v životě mu patrně
všechno vychází. Je schopný
podnikatel, velice zbohatne a
stane se majitelem obrovského
stáda. Svojí houževnatostí a
trpělivostí se mu podaří oženit se
s nejkrásnější z Lábanových dcer,
do níž se doopravdy zamiluje.
Moderním slovníkem bychom
řekli, že Jakub byl mužem, který
se o sebe uměl postarat a svým
důvtipem dokázal získat vše, co si
přál. Něco však postrádá. Chybí
mu živý vztah k vlastním
kořenům.
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Jednoho dne pocítil volání
domova, svého rodiště, kde dosud
žil Ezau, bratr, se kterým nikdy
nevycházel dobře. Jakub se
vydává na dlouhou cestu a s
početnou karavanou a stády
přichází až k potoku Jabok. Tady
nám kniha Geneze podává
pozoruhodný příběh (srov. Gn
32,23-33).
Vypráví,
jak
patriarcha, poté co spolu s
karavanou a velkým stádem
přebrodí potok, zůstává o samotě
na cizím břehu. A přemýšlí o tom,
co jej druhý den čeká. Jak se k
němu zachová jeho bratr Ezau,
kterého obral o prvorozenectví? V
Jakubovi víří myšlenky… A když
se setmí, znenadání jej kdosi
neznámý napadne a začne s ním
bojovat. Katechismus k tomu
podává vysvětlení: „Duchovní
tradice církve viděla v tomto
vyprávění symbol modlitby jako
boje víry a vítězství vytrvalosti“
(KKC, 2573).
Jakub zápasil celou noc, ale
nedal se přemoci. Nakonec je
přemožen, když mu protivník
vykloubí kyčel, takže bude po
zbytek života kulhat. Onen
tajemný protivník se patriarchy

zeptá na jméno a říká mu: »Už se
nebudeš jmenovat Jakub – už
nebudeš mužem, který nejedná
zpříma, změní mu jméno, život i
postoj. Říká mu, budeš se
jmenovat - Izrael, protože jsi
projevil sílu vůči Bohu i lidem a
obstál jsi« (Gn 32,29). Také Jakub
se tedy táže: »Sděl mi prosím své
jméno«. Ten mu jej neřekne, ale
zato mu požehná. A Jakub
pochopí, že se setkal s Bohem
»tváří v tvář« (srov. v. 30-31).
Zápas s Bohem je metafora
modlitby. Za jiných okolností
prokázal Jakub schopnost vést s
Bohem dialog a vnímat jeho
přátelství a blízkost. Avšak oné
noci z tohoto vleklého zápasu, ve
kterém téměř podlehne, vychází
Jakub proměněn. Dostává jiné
jméno, jiný způsob života, jinou
osobnost. Poprvé není tím, kdo má
situaci ve své moci, chytrost mu
není nic platná, už není stratégem
a mužem, který se vším počítá.
Bůh jej navrací pravdě smrtelníka,
který se třese a bojí. Poprvé nemá
Jakub nic jiného, co by Bohu
předložil, než svoji vlastní
zranitelnost a bezmoc. A tento
Jakub od Boha obdrží požehnání,

s nímž přibelhá do zaslíbené
země: zranitelný a zraněný, avšak
s novým srdcem. (Kdysi mi jeden
starý, dobrý muž - dobrý křesťan,
ale hříšník, který měl velkou
důvěru v Boha – řekl: Bůh mi
pomůže.
Nenechá
mne
samotného. Vstoupím do ráje jako
kulhavý, ale vstoupím.) Předtím
byl [Jakub] sebejistý, důvěřoval
svojí chytrosti. Byl člověkem
neprodyšným
pro
milost,
vzdoroval milosrdenství. Nevěděl,
co je milosrdenství. On byl tím,
kdo poroučí, měl pocit, že
milosrdenství nepotřebuje. Bůh
však zachránil, co zahynulo. Dal
[Jakubovi] pochopit, že je
hříšníkem, který milosrdenství
potřebuje, a zachránil jej.
Všichni máme nějaké noční
setkání s Bohem, nějakou noc,
temnotu,
chvíle
hříchu
a
dezorientace ve svém životě.
Vždycky tam dochází k setkání s
Bohem. On nás překvapí ve chvíli,
kdy se nenadějeme a jsme nuceni
být opravdu sami. Oné noci si v
zápase s neznámým uvědomíme,
že jsme pouze ubozí lidé a
dovolím si říci: ubožáci. Avšak
právě tehdy, kdy se cítím
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ubožákem, není třeba se bát,
protože v té chvíli nám Bůh dá
nové jméno, které obsáhne celý
náš život, změní srdce a udělí nám
požehnání, vyhrazené tomu, kdo
se od Něho nechá proměnit.

Toto
je
tedy
hezká
pozvánka, abychom se nechali
Bohem proměnit. On ví, jak to
učinit, protože každého z nás zná.
„Pane, Ty mne znáš“ – můžeme
mu říci každý – „Ty mne znáš,
Pane, proměň mne.“
Eliška Pometlová

Modlitba Jakuba. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31224> [cit. 2020-06-19]

Mikroblog o životě z víry

Co je špatného na prenatálních
vyšetřeních?
Prenatální vyšetření obecně představují
souhrn vyšetření u těhotné ženy a plodu. Některá z nich mají za cíl zjistit
možné riziko ohrožení zdraví plodu, diagnostikovat určitou nemoc nebo
vadu plodu. Výsledek některých těchto vyšetření pomůže včas provést
lékařské úkony v průběhu těhotenství, nebo po porodu, které zabrání
onemocnění plodu nebo zmenší zdravotní postižení narozeného dítěte nebo
někdy zachrání život nenarozeného dítěte.
Prenatální vyšetření?
Na straně druhé se v těhotenství provádějí i prenatální vyšetření
s cílem včas odhalit genetické postižení plodu a v případě jejich
pozitivního výsledku staví matku před rozhodnutí ukončit těhotenství, aby
se zabránilo narození dítěte s genetickým postižením. Tato vyšetření jsou
zaměřena na odhalení pouze těch nejčastějších genetických vad a jejich
výsledek nemá stoprocentní výpovědní hodnotu. Výsledek těchto vyšetření
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může být v některých případech falešně pozitivní, a tak označit plod jako
geneticky nemocný, i když to tak není. Pokud jsou maminka (a tatínek)
rozhodnuti ponechat si dítě i v případě jeho možného genetického
postižení, nemá smysl takovéto vyšetření podstupovat. Provedení takového
vyšetření často vede pouze k zvýšení psychického stresu těhotné ženy,
zvýšení rizika potratu nebo předčasného porodu, nebo dokonce může
v některých případech ohrozit život dítěte (při odběru vzorků placenty,
plodové vody nebo pupečníkové krve je riziko samovolného potratu po
výkonu 0,5 – 1 %).
Rozsudek smrti
Je skvělé, pokud mohou prenatální vyšetření pomoci ke zdraví
a blahu nenarozeného dítěte nebo když mohou pomoci při přípravě
nezbytných lékařských zákroků po porodu a někdy i před ním. Cílem těchto
testů však vždycky musí být léčba dítěte. Lékaři a rodiče dítěte musí
v každém individuálním případě pečlivě zvážit, zda možný prospěch
tohoto testování převažuje nad možností ublížení dítěti.
Používat prenatální vyšetření kvůli rozhodnutí, zda jít na potrat,
protože by dítě mohlo mít nějaká vážná poškození, je špatné. Lidskou
bytost, dokonce i když je velmi malá, není možné zabít kvůli tomu, že je
nemocná, deformovaná nebo má nějakou vadu. Právo na život buď platí
pro všechny, nebo nemá význam. Výsledkem lékařských proto nikdy
nemůže být rozsudek smrti!
Prenatální vyšetření je dobré tehdy, pokud je jeho cílem pomoc dítěti;
nikdy nesmí sloužit k rozhodnutí, zda jít na potrat.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 374-375)
Eliška Pometlová
REMERY, Michel. Tweetuj s Bohem: #velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích,
povolání. Přeložil Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-214-9.
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Fotogalerie

Ohlédnutí za červnem
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1 Svatodušní vigilie | 30. 5. 2020 | Marie Blažíčková
2-3 Úklid kostela a fary | 6. 6. 2020 | P. Dmytro Romanovský
4 Slavnost Těla a Krve Páně | 14. 6. 2020 | Jan Bárta
5-7 Noc kostelů | 12. 6. 2020 | Marie Blažíčková
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Pozvánka

Hradišťan přijede v srpnu do Přibyslavi!
Koncert kapely Hradišťan a Jiřího
Pavlici se uskuteční v novém termínu – 28.
8. od 19.00 v kostele Narození sv. Jana
Křtitele v Přibyslavi. Vstupenky budou
v předprodeji od 1. 7. v přibyslavském
informačním centru.
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé
hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová
tradice.
Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost
– houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se
dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí
historických, geografických, ale i společenských. Postupně se začala
významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá
v posledních projektech.
Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově pracuje
zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem.
Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých
kultur celého světa. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem,
koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových
nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice
Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.
Na koncert srdečně zve kapela Hradišťan a spolek Živá Přibyslav
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2020
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
7.00
18.00

6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

10. 7.

18.30

11. 7.

7.00

5. 7.

8.00
12. 7.

9.30
18.30
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Za Věru Bukovskou
Na dobrý úmysl
Za duchovní povolání
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Za Jana Musila
Památka sv. Prokopa, opata
Za Ladislava Řezníčka a celý jeho rod
Žižkovo Pole
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
Za Šrámkovy a syna a rodinu Novotných
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Za Oldřicha Fišara a syna Lubomíra
Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za Boženu a Leopolda Roseckých a jejich syna
Za rodiče Novotných z obojí strany, syna Stanislava
a vnuka Romana
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Za Ludmilu a Františka Pometlovy a jejich
sourozence
15. neděle v mezidobí
Za rodiče Hejkalovy, Tonnerovy, Křesťanovy a syna
Josefa a duše v očistci
Za Alžbětu a Jana Novotných, živé i zemřelé z toho
rodu a vnuka Vladimíra
Za farnost

13. 7.

7.30

14. 7.

18.30

15. 7.

7.30

16. 7.

18.30

17. 7.

18.30
7.00
18.00

18. 7.

19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30

Za Helenu Trníkovou
Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání
do dalších let
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Na poděkování za dar víry a obdržené milosti při
příležitosti 50. výročí křtu
Panny Marie Karmelské
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Na dobrý úmysl
Žižkovo Pole
16. neděle v mezidobí
Za rodiče Podrázských, syna Viléma a duše v očistci
Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Svátek sv. Marie Magdalény

7.30
23. 7.
24. 7.
25. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18.30
18.30
7.00
18.30
8.00

26. 7.
9.30
18.30
27. 7.
28. 7.

7.30
18.30

Za rodinu Mokrých a Roseckých
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
Za Annu Lánovu, manžela a ten rod
Za farnost (s nedělní plaností)
Výročí posvěcení kostela
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, jejich rodiče a
sourozence
Za Jana a Annu Novotných
MŠE SVATÁ NEBUDE
Památka sv. Gorazda a druhů
Za farnost
MŠE SVATÁ NEBUDE
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29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.

Památka sv. Marty
7.30
18.30
18.30
18.30
18.00
8.00

2. 8.

9.30

3. 8.

11.00
18.30
7.30

4. 8.

18.30

5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.

18.30
18.30
18.30
18.30
8.00
9.30
18.30

11. 8.
16

Památka sv. Jana Vianneye, kněze
Za Boženu a Jindřicha Prchalovy, jejich děti a duše
v očistci
Posvěcení římské baziliky Panny Marie

7.30

9. 8.

10. 8.

Za Jana Strašila, rodiče a tři bratry
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Za Vladimíra Jelínka, živé i zemřelé toho rodu
Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Za farnost (s nedělní plaností)
Žižkovo Pole
18. neděle v mezidobí
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče a celý
rod
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
MŠE SVATÁ NEBUDE

Svátek Proměnění Páně
Za duchovní povolání
Za Stanislava Novotného a jeho rodiče
Památka sv. Dominika, kněze
Za farnost (s nedělní platností)
Žižkovo Pole
19. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy
a vnuka
Za Marii Klementovou, živé i zemřelé toho rodu
MŠE SVATÁ NEBUDE
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7.30
Památka sv. Kláry, panny

18.30
12. 8.

7.30

13. 8.

18.30

14. 8.

15. 8.

18.30
13.00
18.30
8.00
9.30

16. 8.

17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.

11.00
14.00
18.30
7.30
18.30
7.30

Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků a
Křiklanů
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
Za rodiče Kodrasovy, jejich sourozence a vnuka
Tomáše
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Motodění
Za Jana Musila (s nedělní platností)
20. neděle v mezidobí
Za Růženu Pospíchalovou
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé z
obou rodů, i z rodu Veselých a duše v očistci
Stříbrné Hory
Nové Dvory – pouť
MŠE SVATÁ NEBUDE
Za farnost
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

18.30
18.30
18.30
8.00

23. 8.
9.00
18.30
24. 8.

Za Marii a Václava Kasalovy, rod Řezníčků
a Píbilů

Památka sv. Pia X.
Za Růženu a Jana Holcmanovy a jejich rodiče
Památka Panny Marie Královny
Za farnost (s nedělní plaností)
21. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy, za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Farní pouť u sv. Anny v Pohledu ?
MŠE SVATÁ NEBUDE
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30
17

25. 8.
26. 8.

18.30
7.30

27. 8.

18.30

28. 8.
29. 8.

16.30
18.30
8.00

30. 8.
9.30
18.30

MŠE SVATÁ NEBUDE
Za farnost
Památka sv. Moniky
Za živé i zemřelé z rodu Karlových, Fišarových
a Linhartových
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Za P. Jana Cimburka (s nedělní plaností)
22. neděle v mezidobí
Za Františka Kubáta a jeho rodiče, snachu Táňu
a rodiče Pospíchalovy
Za Bohuslava Fišara a celý rod
MŠE SVATÁ NEBUDE
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 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:
ČERVENEC
všeobecný úmysl: Naše rodiny
Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce
nalezli životní východisko.
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národní úmysl:
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou
a radou.
farní úmysl:
Za ty, kteří touží po společenství manželství a nikoho nepotkali.
úmysl kněze:
Za týrané děti a ty, které trpí nedostatkem lásky svých nejbližších.
SRPEN
evangelizační úmysl: Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře
a jejich rodiny.
národní úmysl:
Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu
sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
farní úmysl:
Abychom si osvojili ducha chudoby a vzepřeli se plýtvání přírodními
zdroji.
úmysl kněze:
Za požehnání pro manžele, kteří na své děti teprve čekají.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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