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Milovat tak, jak nás Pán miluje, znamená ocenit člověka
vedle nás a respektovat jeho svobodu,
milovat ho takového, jaký je, zdarma.
Ne takového, jakého ho chceme mít, ale jaký je.
Papež František

První svaté přijímání|30. května 2021
foto Jana Miškovská

Slovo kněze

Cesta

Ježíš vyhnal z jeruzalémského chrámu obchodníky, kteří
zde prodávali obětní zvířata a chrámový prostor proměňovali v tržiště.
Otcův dům není obchodní centrum. Obrazy a sochy nejsou upoutávky.
A Boží slovo není reklamní slogan vybízející zákazníky, aby si vyprosili
„zboží“ v akci.
Na planině mezi Uhrami a Přibyslaví stojí kříž Petra Štáfla z Uher.
Loni jsme k němu na cestě od hesovské Savencie vytyčili křížovou cestu.
A jednáme o možnosti usadit zde zastavení trvalejší umělecké hodnoty ve
spolupráci s městem, panem Štáflem, spolkem Opuka a oslovenými
sponzory (mimo jiné dodavateli materiálů a milovníky umění). Snad se dílo
podaří nejpozději do Velikonoc 2023. Ale kdo ví, možná už za rok. Koho
by myšlenka oslovila, může se připojit ke sbírce a vložit prostředky do
pokladničky v sakristii kostela.
Kříž je prostý symbol, nemá žádný přídech obchodní mentality.
Cesta k němu je putováním do kopce. Stoupáním panoramatickou cestou
až k patě kříže. Poutník ji prochází oproštěn od zbytečných zavazadel
a možná po cestě odkládá i další těžkosti, aby to nejdůležitější donesl až na
vrchol. Je to cesta, ta se podobá životu i náboženství mnohem více než
obchod, ke kterému náboženství může svádět. Putujeme k cíli, který si
nejde koupit, je třeba k němu dojít. Nejde si ho přivlastnit, lze na něm jen
mít vlastní podíl.
Tak bych vás chtěl pozvat na „svatojakubské putování“ po dočasně
vyznačené křížové cestě. A popřát vám, aby i čas prázdnin posloužil
k tomu, abychom si ujasnili cíl, ke kterému směřujeme, a soustředili se na
to podstatné, a ne na nadbytečné. Abychom rozuměli tomu, že co je
důležité, nedá se koupit, ale jen dostat darem. Anebo – nalézt. Jako hledač
pokladů, který našel v poli poklad. Přikryl ho, teprve potom šel, prodal
všechno, co měl, a koupil to pole. Takže k nalezení musel přidat i všechno
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co doposud měl. Tak to je i v životě. Námaha cesty je nezbytná, stejně jako
hledání a „náhodný“ objev pokladu.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na prázdniny 2021
2.-6. 7.
11.-17. 7.
19.-23. 7.
25. 7.
28. 7.
30. 7.
2.-7. 8.
15. 8.
16.-20. 8.
25. 8.
4. 9.
5. 9.

Farní zájezd na Šumavu
Vodácký zájezd (a pěší putování)
Přífarní tábor
Farní „pivo“ po dopoledních bohoslužbách.
15.30 žehnání kříže
19.00 mše sv. v Dolní Jablonné
19.00 koncert „bacha“ na Šporcla
(program J. S. Bach a Niccolo Paganini, místo
konání kostel, prodej vstupenek v IC Přibyslav)
Mše sv. v 17.00.
Farní tábor Brtnice
11.00 výroční mše sv. v Nových Dvorech
putování s mládeží – Bílé Karpaty (2. výprava do
nepoznaných lokalit)
19.00 mše sv. v Dolní Jablonné
11.00 mše sv. v polích – Utín
11.00 poutní mše sv. v Olešence
Během prázdnin se nekonají pravidelná
společenství dětí a mládeže.

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.
3

Generální úklid
Upřímné poděkování patří všem cca 20 ochotníkům, kteří se zapojili
v sobotu 19. června do generálního úklidu našeho farního kostela a také
úklidu fary.

ROK SV. JOSEFA VE FARNOSTI
Na Domov sv. Josefa v Žirči
pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou jsme
ve farní aktivitě v roce sv. Josefa doposud vybrali
13 176 Kč. Děkujeme.
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Posvícení a žehnání kříže
Kříž uměleckého kováře Petra Štáfla vztyčený v loňském roce mezi
Uhrami a Dvorkem požehnáme v neděli 25. 7. v 15.30. Den po uplynutí
268. výročí posvěcení farního kostela v Přibyslavi. Jste zváni.
Občerstvení bude zajištěno.
Pro zájemce uskutečníme na svátek svatého Jakuba, který na tuto
neděli připadá, i poutní výstup po prozatímních zastaveních křížové
cesty od hesovské Savencie. Tam začneme ve 14.45.
Farní pivo
V den oslavy posvícení zveme všechny po bohoslužbách na farní
zahradu. Bude farní „pivo“, popřípadě točená limonáda. Je to letní
obdoba farní kávy.

P. Pavel Sandtner
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Názory

A co zvony - budou mít kde být i bít?
V emotivním článku pana faráře v minulém čísle Římsy o možném
prodeji kostelní věže postrádám zmínku o zvonech, které po tisíciletí
doprovázejí život církve a jsou jeho součástí. V Přibyslavi jsou umístěny
právě ve zmiňované věži. Dostane-li se věž do majetku města, tak některé
z budoucích zastupitelstev, o jehož složení nemáme dnes ani tušení, se
může rozhodnout věž prodat. Nový majitel sice bude muset zachovat vnější
vzhled věže, ale vnitřek si může upravit. Rozhodne-li se zřídit např.
nevěstinec, zvony mu budou vadit. A protože bude vlastníkem, tak je prodá.
Dá se jistě namítnout, že to lze ošetřit tzv. věcným břemenem. Ale to je
možné různě sabotovat. Třeba tak, že zvony sice zůstanou na místě, ale
budou v „neustálé poruše“, takže to bude stejné, jako by vůbec nebyly.
Počítá se, při uvažovaném zbavení se věže i s touto možností?
Miloš Půža st.

Papež František

Bůh dává nově vzklíčit i neplodné půdě
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 13. června 2021)
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Dvě podobenství, která nám
dnes liturgie předkládá, čerpají z
běžného života a odhalují nám tak
pozorný a hluboký Ježíšův pohled,
kterým sleduje realitu, aby pak
prostřednictvím
drobných
každodenních obrazů pronikal do

Božího tajemství a lidských
událostí. Ježíš hovořil jednoduše a
srozumitelně, pomocí reálných
obrazů každodenního života. Učí
nás tak, že rovněž každodenní
záležitosti, které se zdají všechny
stejné a které jen roztržitě a
namáhavě spravujeme, obývá
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skrytá Boží přítomnost. Rovněž
my proto potřebujeme bystrý zrak,
abychom dokázali “ve všem
hledat a nacházet Boha”, jak rád
říkával svatý Ignác z Loyoly.
Ježíš
dnes
přirovnává
království Boha a jeho přítomnost,
která si učinila příbytek v srdci
věcí a světa, k hořčičnému zrnku,
tedy k nejmenšímu existujícímu
semeni, které je skutečně maličké.
Pokud je však vsazeno do půdy,
roste a stává se tím největším
stromem (srov. Mk 4,31-32).
Takto jedná Bůh. Hřmot světa
spolu s množstvím činností, které
naplňují naše dny, nám někdy
brání v tom, abychom se zastavili
a postřehli, jak Pán řídí dějiny. A
přesto – jak ujišťuje evangelium –
Bůh koná, jako malé, dobré zrnko,
které tiše a pomalu klíčí a
postupně se rozkošatí do stromu,
poskytujícího život a občerstvení
všem. Také setba našich skutků se
může jevit nepatrně, avšak vše, co
je dobré, náleží Bohu, a tudíž
mírně a zvolna přináší ovoce.
Pamatujme, že dobro vždy roste
pokorně,
skrytě
a
často
neviditelně.
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Drazí bratři a sestry, Ježíš nám
tímto podobenstvím zamýšlí dodat
důvěru. V mnoha životních
situacích se totiž může stát, že
klesáme na mysli, neboť si
všímáme, nakolik je dobro slabé v
porovnání se silou patřící zlu. A
může nás ochromit nedůvěra,
když zjistíme, že se navzdory
veškeré
snaze
nedostavují
výsledky a zdánlivě se nic nemění.
Evangelium po nás požaduje nový
pohled na sebe i realitu, žádá,
abychom rozevřeli oči a zejména
přehlédli vnější zdání, a tak
odkryli Boží přítomnost jako
pokornou lásku, která ustavičně
obdělává půdu našich životů i
dějin. V tomto spočívá naše
důvěra a toto nám dává sílu ke
každodenní trpělivé cestě a
zasévání dobra, které jednou
přinese ovoce. Jak je tento postoj
důležitý, abychom dobře vyšli z
této pandemie! Pěstujme důvěru v
naše spočinutí v Božích rukou a
současně se všichni zasaďme o to,
abychom opětovně budovali a
nově začali, trpělivě a vytrvale.
Rovněž v církvi se může
ujmout plevel nedůvěry, zejména
když procházíme krizí víry a

selhávají různé projekty a
iniciativy. Nezapomínejme ovšem
nikdy,
že
výsledky
setby
nezávisejí
na
našich
schopnostech, nýbrž na Božím
působení. Nám přísluší láskyplně,
usilovně a trpělivě zasévat. Síla
této setby je však božská, jak Ježíš
vysvětluje v jiném dnešním
podobenství:
rolník
zaseje
semeno,
ale
pak
už
si
neuvědomuje, jak plodí, protože
samo semeno samovolně roste ve

dne i v noci, aniž by věděl jak
(srov. 26-29). S Bohem se i v té
nejvyprahlejší půdě vždy můžeme
nadít nového klíčení.
Nejsvětější
Panna
Maria,
pokorná služebnice Pána, kéž nás
učí, abychom si všímali velikosti
Boha, který jedná v malých
věcech, a přemáhali pokušení
malomyslnosti skrze každodenní
důvěru v Něho.

Eliška Pometlová
Bůh dává nově vzklíčit i neplodné půdě. Dostupné z <https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/202106/buh-dava-nove-vzklicit-i-neplodne-pude.html> [cit. 2021-06-17]

Mikroblog o životě z víry

Je špatné,
když mám problém s čistotou?
Čistota (zdrženlivost) nám pomáhá správně ovládat své sexuální
touhy. Křesťanská zdrženlivost není nějaký divný protest proti sexualitě,
ale svědectví o tom, že lidská sexualita je určená k něčemu víc než jen
k momentálnímu tělesnému potěšení. V mnoha oblastech našeho života je
někdy těžké se ovládat. Přesto existuje mnoho důvodů, proč se o to
nepřestat snažit. Čistota a sebeovládání nám pomáhají k velmi šťastnému
životu – plnému přátelství, lásky a sebedarování. Ve vztazích založených
na sexualitě toto chybí.
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Čistota pro všechny
Ctnost čistoty potřebují všichni. Pro někoho, kdo nežije v manželství,
čistota znamená vyhýbat se pohlavnímu styku. Pro ty, kteří žijí
v manželství, čistota znamená být věrný svému partnerovi a přijmout fakt,
že ten druhý není vždy k dispozici nebo nemá o sex stejný zájem. Čistota
zahrnuje celou tvou bytost. Abys mohl/a žít šťastně, v souladu se svým
tělem, a mohlo se projevovat tvé nejlepší já, je třeba, aby všechny tvé touhy
– ať už jídlo, pití, sex nebo ostatní příjemné věci – byly pod kontrolou.
Sebekontrolu potřebuješ také proto, abys sebe nebo druhé nezranil/a
jakoukoli nestřídmostí. Každý má sexuální touhy. A každý se musí naučit,
jak dát těmto touhám ve svém životě správné místo.
Sexualita
Naši sexualitu nám dal Bůh. Stvořil nás buď jako muže, nebo jako
ženu s určitými přirozenými touhami či instinkty. Dal nám také svobodnou
vůli, abychom nebyly otroky svých tužeb. Lišíme se od zvířat tím, že se
můžeme svým rozumem rozhodnout, co se svými instinkty a vášněmi
uděláme. Můžeme si vybrat, jak budeme se svými sexuálními touhami
zacházet. Obzvlášť v médiích to občas vypadá, jako by byl sex tou
nejdůležitější věcí na světě. Zároveň se často prezentuje tak, jako by šlo
pouze o osobní potěšení. Na tomto ztvárnění sexu je něco nezáživného.
Většina z nás chce něco víc než jen uspokojit své sexuální touhy; chceme
lásku.
Zvolit si lásku
Polož si tuto otázku: „Obětoval/a bys raději nějaké momentální
uspokojení kvůli trvalému a láskyplnému vztahu s druhým člověkem, nebo
raději obětuješ takový vztah pro pár chvil rozkoše?“ Jestli chceš pravý
vztah potřebuješ čistotu; není to však snadné. Sexuální touhy můžou být
hodně silné a hodně lidí s nimi bojuje. Neboj se o tom mluvit se svým
zpovědníkem. Stojí za to o čistotu bojovat, protože tuto ctnost potřebuješ
k nalezení opravdové lásky a k tomu, abys mohl/a být opravdu svobodný/á
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a šťastný/a. Čistota ti pomůže také lépe následovat Ježíše. Vybral si nás,
abychom se stali jeho přáteli, a zcela se nám daroval, dokonce skrze svou
vlastní čistotu.
Sexuální touhy patří k člověku. Čistota nám pomáhá správně se
rozhodnout, jak s nimi zacházet. Skutečná láska, ne žádostivost, nám
přináší opravdové štěstí.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 364-365)
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.

Ze života farnosti

Z farní kroniky (3)
V kronice je zajímavý zápis o problému s přeložením farní kašny
a to z roku 1890. Cituji:
Poněvadž lidé z okolí fary a kostela příliš do farního dvora a do
farní kašny na nabírání vody choditi, děti a rozpustilých chlapců pro vodu
posílali, tak že u kašny na dvoře farním bylo mokro a nečistotu činili a v
době zimního času u kašny na dvoře farním takto náledí se tvořilo
nebezpečné pro lidi i koně farní a také i osoby zvědavé pro vodu do
farního dvora chodili dovolil na žádost obecního úřadu města podepsaný
farář Knop, aby farní kašna z jedné třetiny byla vyvedená do uličky, čili
přeložena, aby si lidé venku v ulici s farní kašny vodu nabírati mohli,
a níž by do farního dvora vkročili. Tato práce byla v září 1890 vykonaná.
Do farního dvora pro vodu choditi se zapovídá.
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Souhlas za obecní radu podepsal starosta Augustin Bedřich Čepl
a Antonín Sládek, radní. Zde se ještě podotýká, že přeložení této farní
kašny se stalo na útraty obce a že místní farář Knob žádných výloh neměl.
V několika statích se objevují informace o staré škole a o platech
učitelů. Dne 13.září v roce 1895 byla otevřena první třída měšťanské
školy chlapecké. Dalšího roku druhá a další rok třetí třída. V srpnu 1897
se začala stavět nová budova pro obecní a měšťanskou školu. Základní
kámen byl položen a posvěcen 24.října 1897. Dne 28.září 1898 byla
slavnostně vysvěcena nová školní budova. V roce 1899 je sepsána
smlouva o prodeji pozemku na stavbu nové školy v Šenfeldu, která v roce
1906 byla vysvěcena.
V roce 1898 posvětil P. Knob v Polné novou školní budovu
měšťanské dívčí školy a několik překrásných oltářů v postranních lodích
polenského chrámu. V jeho zápisech se objevují informace o mnoha
význačných pohřbech té doby.
V roce 1899 byl do filiálního kostela v Šenfeldu pořízen nový hlavní
oltář s obrazem na plátně, kde je namalovaný sv. Michael archanděl.
V roce 1901 posvětil nový zvonek do nově vystavěné kaple ve Volešné
vedle školy postavené. V tomto roce posvětil též malý zvon na malou
věžičku v kostele v Přibyslavi. V roce 1903 bylo krupobití
a v následujícím roce zase velké sucho. V roce 1905 dochází k odprodeji
farních pozemků. V roce 1906 od malíře sochaře a pozlacovače Antonína
Suchardy nechal vyčistit a pozlatit monstranci, cibórium, hlavní oltář
a pak postranní oltář Panny Marie růžencové, oltář postranní u křtitelnice,
křtitelnici, kazatelnu a v roce 1906 byly pořízeny železné dveře
k hlavnímu vchodu.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka
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Ze života farníků

Pohled vzhůru (druhá část)
Soukromé dlouhé rozhovory na téma prohlubování osobní víry
s kněžími – s výjimkou zpovědi, kde bylo zpravidla málo času, si
nepamatuji. Pro kněze nebylo snadné, sblížit se takto osobně s větším
počtem věřících. Nejmenším postihem za rozkvět víry ve farnosti bylo
přeložení kamsi do pohraničí, kde bylo nemálo zřícených kostelů,
neobyvatelná fara a farní společenství několika babiček. Za to, že farnost
byla živá a věřící byli s knězi v přátelském vztahu, mohli kněží dokonce
ztratit státní souhlas k výkonu kněžské služby (Komunistický režim tímto
diskriminačním opatřením omezoval svobodu vyznání a svědomí věřících
v rozporu s tehdy na papíře deklarovaným ústavním právem občanů.
Ostatně, vzhledem k tomu, že v tehdejší Ústavě byl zakotven článek o tak
zvané „vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti“, byla celá
Ústava do roku 1989 jen kamufláží.). To se nejednou stalo.
Náboženství mě ve čtvrté třídě (1957) učil pater Jan Král. Skvělý
kreslíř, který nakreslil při každé hodině ilustraci některého biblického
příběhu. Bylo napínavé sledovat, jak se ze změti čar vynořila na tabuli
Kristova tvář. Za chvíli byla celá scéna se vzkříšeným mládencem
a množstvím lidí kolem hotova. Na konci hodiny nikdo nechtěl tabuli
smazat. Děvčata si nechávala nakreslit od P. Krále něco do památníku.
To jsme jim, my kluci, záviděli. Nevím, proč památník mívala tenkrát jen
děvčata.

15

Bylo to nezapomenutelné a myslím, že i pedagogicky velmi
účinné. Životní příběh P. Krále je osud na román: za nacistů prošel
koncentrákem a po inscenovaném procesu ho zavřeli i komunisté. Zemřel
jako mučedník komunismu na konci šedesátých let. Pochován je na
hřbitově v České Bělé.
Na vyšším stupni mě učil pater Josef Pípal. Chlapci ze Žižkova
Pole ho nelidsky zlobili a on se zlobil také. Kolikrát jsem slýchal: „Joukl,
Kárník, Neubauer, definitivně ven!“ je těžko spočítat. Proto z těch hodin
mnoho užitečného nezbylo. Je to škoda. Pater Pípal byl znamenitý kněz
a mohli jsme od něj mnoho získat. Ale darebáci pravidelně a systematicky
rozbili každou hodinu. Otec Pípal byl dobrý a aktivní kněz. Když nebyly
k dostání nové kancionály, koupil sešity malého formátu a písně jsme
my, farníci, opisovali. Otec Josef opisoval také, šel příkladem. Měl
krásný rukopis. Škoda, že se ty rukou psané kancionálky nedochovaly.
Nebo snad alespoň jeden ano?
Účinky náboženské výchovy ve škole nebyly valné. Nebyla
učebnice (pominu-li biblickou dějepravu po mamince s krásnými
obrázky), nebyla systematičnost, nebyla svoboda. Nad jakoukoli
iniciativou visela hrozba zákazu. Mnohde zcela chyběl příklad rodičů
a opora rodinného prostředí. Navíc stále sílil tlak režimu. Lidé se báli
vyznávat svou víru veřejně. „Správné“ bylo nevěřit. Alespoň navenek.
Není divu, že tak mnozí víru docela ztratili. Trpíme tím dodnes.
Koncem šedesátých let přišel do Přibyslavi otec Jan Bárta, velmi
jemný a ušlechtilý člověk. Pocházel z Věže, vesničky za Havlíčkovým
Brodem. To on nás s Liduškou v roce 1972 připravoval ke katolickému
sňatku. Jednou se mě při přípravě na manželství zeptal: „Jestlipak, Pavle,
víte, jakou barvu mají ženy nejraději?“ „Nevím“, odvětil jsem po pravdě.
„No, přece zelenou!“ Nepochopil jsem. Otec Jan mně to tedy vysvětlil:
„Zelená je stokoruna.“ To byla tehdy největší bankovka. Je ale pravda, že
velmi častým tématem manželských neshod jsou peníze. A dobrý otec Jan
Bárta to dobře věděl. Synovec otce Bárty, také Jan, je knězem. Patří do
naší generace. Podařilo se mu v šedesátých letech utéci za hranice
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a vystudoval v Římě. V roce 1989 nám tam při pouti na svatořečení
Anežky České dělal průvodce. Byl přeborníkem na římskou dopravu. Po
převratu se vrátil do vlasti a měl svoji „českou“ primici v krásném
barokním chrámu ve Skále. Nyní je děkanem v Ledči nad Sázavou.
Zvláštní zmínku si zaslouží chrámová hudba a zpěv. Varhaník, pan
Pavlík, mě záhy objevil a angažoval jako houslistu. Už jako školák jsem
začal hrát drobná houslová sóla s průvodem varhan. Zvlášť oblíbená byla
pastorela Jakuba Jana Ryby Rozmilý slavíčku pro soprán s doprovodem
houslí a varhan, v níž jsem doprovázel zpěv paní Sedláčkové. Hrát na
housle v chrámě je mimořádné privilegium. Zvuk houslí je tam násoben
výtečnou akustikou prostoru.
Mnoho let jsem směl takto přispívat k tomu, aby se moje – a snad
i jiná – totalitou ztrápená lidská srdce potěšila „pohledem vzhůru“
a hledáním toho, co nás přesahuje.
Konec druhé části.
Pavel Jajtner

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2021
28. 6.
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
7.30 Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18.30 Za Jaroslava Prokeše a živé i zemřelé z toho rodu
Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče, sourozence, dceru
7.30
a duše v očistci
18.30 Za duchovní povolání
18.30 Za rodinu Tonarovu, živé i zemřelé z toho rodu
Svátek sv. Tomáše, apoštola
8.00 Za dar živé víry pro Adrianu, Frederiku a Franka
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4. 7.

5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.

12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
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18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
14. neděle v mezidobí
8.00 Za Jaroslava Jakšla
9.30 Za rodinu Kamarádovu, Moravcovu, Vondrovu,
za Františka Kamaráda, za Holasovy a syna
Vítězslava
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
Slavnost Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
8.00 Za Oldřicha Fišara a syna Lubomíra
18.30 Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
7.30
a Helenku Trníkovou
18.30 Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za Matouškovy, Bártovy, Pometlovy a živé i zemřelé
18.30
obou rodů
7.30 Za Antona Kulíka
15. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Prchalovu, živé i zemřelé a duše v očistci
9.30 Za Marii a Josefa Kasalovy, Marcela Čelouda a za živé
i zemřelé z obou rodů
18.30 Za farnost
Za Libuši Pochopovou, jejího manžela, rodiče a duše
7.30
v očistci
18.30 Za MUDr. Barboru Nejedlou
7.30 Na dobrý úmysl
Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
18.30 Za Leopolda a Boženu Roseckých, dva syny a snachu
Panny Marie Karmelské
18.30 Za rodiče Novotných z obojí strany, syna Stanislava
a vnuka Romana
7.30 Za Jaroslava Staňka, bratry Josefa a Miroslava,
maminku Růženu, syna Jakuba a příbuzné

18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.

23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
16. neděle v mezidobí
8.00 Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy a zetě Zdeňka
9.30 Za rodiny Miškovských, Sejkorů, Matějů a Trődlerů
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
7.30 Za Pometlovy
18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
7.30
Svátek sv. Marie Magdalény
18.30 Za Magdalenu Němcovou, rody z obou stran a duše
v očistci
Svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy
18.30 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé z toho
rodu
7.30
Výročí posvěcení kostela
8.00 Za Annu a Jana Novotných
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.30 Za farnost
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
7.30
Památka sv. Gorazda a druhů
18.30 Za rodinu Pejzlovu a syna Jaroslava
7.30
19.00 Dolní Jablonná
Památka sv. Marty
18.30 Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii, zetě Jiřího, zetě
Michala a rod Sokalů
Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
17.00
v očistci
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
7.30
19

1. 8.

2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.

9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
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18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci
9.30 Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
7.30
18.30 Za Vladimíra Kalinu, rodiče a duše v očistci
Památka sv. Jana Vianneye, kněze
7.30
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
18.30 Za duchovní povolání
Svátek Proměnění Páně
18.30 Za živé i zemřelé z rodů Kasalů, Řezníčků, Píbilů,
Pelikánů a Matějů
7.30
19. neděle v mezidobí
8.00
9.30 Za Alžbětu a Jana Novotných, živé i zemřelé z obou
rodů
18.30 Za farnost
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
7.30
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
18.30 Za Jindřicha a Boženu Prchalovy a jejich děti
Památka sv. Kláry, panny
7.30
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků
18.30
a Křiklánů
Za rodiče Zárubovy a syna Karla a manžele
18.30
Tachovských

14. 8.

15. 8.

16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
7.30
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
8.00 Za Růženu Pospíchalovou a rodiče
9.30 Za Marii a Jana Němcovy, syna Václava a za živé
i zemřelé z obou rodů
11.00 Poutní mše sv. Nových Dvorech
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
7.30
a Helenku Trníkovou
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
18.30 Za Jaromíra a Annu Rezničenkovy, Ludmilu
Rezničenkovou a celou rodinu
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy
7.30
a vnuka
Za Marii Vábkovou, rod Novotných a živé a zemřelé
18.30
z toho rodu
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
18.30 Za P. Františka a Václava Pometlovy a Emilii
Pechovou
Památka sv. Pia X.
7.30
21. neděle v mezidobí
8.00
9.00 Farní pouť u sv. Anny v Pohledu
18.30 Za farnost
7.30
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
18.30 Za Ladislava Řezníčka a ten rod
7.30 Za Augustina Janáčka, jejich rodinu a duše
v očistci
19.00 Dolní Jablonná
21

26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.

Za živé i zemřelé z rodu Karlových, Fišarových
a Linhartových
Památka sv. Moniky
18.30 Za Marii Niedermenrtlovou, její maminku, rody
z obou stran a duše v očistci
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
7.30
22. neděle v mezidobí
8.00 Za P. Jana Cimburka
9.30 Za Bohuslava Fišara a jeho rodiče a rodiče Sobotkovy
18.30 Za farnost
18.30

Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 2021
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: Za přátelství ve společnosti
Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a
politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet
přátelství.
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národní úmysl:
Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou
milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme
se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání
mládeže v Hradci Králové.
farní úmysl:
Prosme za děti a mládež, aby je Bůh chránil a provázel na prázdninových
cestách.

SRPEN
evangelizační úmysl: Církev
Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu
obnovovat se ve světle evangelia.
národní úmysl:
Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují
oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně,
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)
farní úmysl:
Prosme za rodiny a osamělé, aby se jim čas dovolených stal příležitostí
k prohlubování vztahů. A za nemocné, aby nezůstali sami.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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