Římsa
Římskokatolická farnost Přibyslav
29. srpna 2021 | XXI. ročník |září

Modlitba je pro život životně důležitá: stejně jako nemůžeme
žít bez dýchání, nemůžeme být křesťany bez modlitby.
Papež František

Farní tábor|2. - 6. srpna 2021
foto Klára Ledvinková

Slovo kněze

Slovo o maličkostech
Keith Gilbert Chesterton uvádí v úvodní kapitole své knihy Ohromné
maličkosti jedno podobenství. Dva chlapci potkají kouzelnou bytost, a ta
jim splní jejich přání. Jeden si přeje být obrem, aby prošel svět a mohl
vstávat v deštném pralese, pít z niagarských vodopádů a večer uléhat
pokaždé u jiného moře. Ale časem se mu všechno zdálo tak malé, a všude
už byl. Ostatní kolem sebe pro jejich nepatrnost snad ani nepostřehnul. Byl
tu jen on a všechno ostatní bylo tak malé. Druhý si přál stát se trpaslíkem.
Tráva se změnila v les a obyčejný život ve velké dobrodružství. Které
nemělo konce. Zdá se, že my lidé tíhneme k tomu stát se obry a všechno
obsáhnout. Zdolat každý vrchol a navštívit každé místo. Ale může to být
nebezpečná pozice, protože druzí jsou důležitější než taková snaha. A
mnohé důvody k radosti leží v nižších patrech krajiny, než jsou vrcholy, a
na nejobyčejnějších místech než u velkých vodopádů. Obr se dívá jinak než
trpaslík. Kdo ze života asi pochopí více?
Aby si člověk zamiloval lidi a tvory i krásy světa, aby trochu
porozuměl Bohu, je pro něj výhodnější stát se trpaslíkem. A na všechno se
dívat s úžasem, jak velké to je. Snáze miluje ten, kdo v druhých vidí
velikost a krásu. A tak se povzbuzujme, pěstujme si schopnost žasnout.
Radovat se z maličkostí, které jsou ve skutečnosti ohromnostmi. A řekněme
o svém úžasu Bohu a druhým lidem. Aby mohli pochopit, jaká krása a
velikost je ukrytá i v nich. Více naslouchejme, než mluvme. A více u
druhých prodlévejme. Příležitosti k setkání tu jednou jsou, a později už ne.
Čas se vrátit nedá. Kéž by prodleva u druhých a v Boží blízkosti byla v
životě na místě častěji než spěch. Raději pokládejte druhého za lepšího, než
jste sami, píše apoštol Pavel. Tak buďme spíše trpaslíky než obry. Aby
druzí kolem nás mohli svobodně růst a cítit se milováni.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na září 2021
3. 9.
4. 9.
7. 9.
9. 9.
12. 9.
14. 9.
18. 9.
24.-26.9.
25. 9.
28. 9.
1. 10.
2. 10.
10. 10.

19.30 Setkání PR a ER farnosti
11.00 bohoslužba s posezením a občerstvením – Utín
19.00 – 20.30 adorace v kostele
Od 7. 9. (21. 9.) 16.30 – 18.00 setkávání dětí ve
skupinách od předškolních do deváté třídy
19.30 biblická hodina
15.00 farní odpoledne – začátek školního roku – na
farní zahradě
16.30-18.00 misijní klubko na faře
Národní Svatoludmilská pouť na Tetíně (odjezd 7:00
z Přibyslavi)
Přibyslavské Nocturno
9.00 mše v DPS
výlet pro rodiny do ZOO Brno s plavbou parníkem po
přehradě (8.00 nádraží Přibyslav návrat k 18.00 hodin)
19.30 společenství mládeže na faře
19.00 starší mládež na faře
15.00 Setkání manželů možnost s hlídáním v
odděleném prostoru sálu
Dětské mše 3. neděli v měsíci

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.
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Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022
Ročník
1.
2.A
2.B
2.C
3.
4.
5.
6.+7.
8.+9.

Den
pondělí
úterý
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
pondělí
středa
středa
středa

Čas
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
12.25 – 13.10

Vyučující
Pavel Sandtner
Lenka Omesová
Lenka Omesová
Lenka Omesová
Pavel Sandtner
Ludmila Kachlíková
Ludmila Kachlíková
Ludmila Kachlíková
Pavel Sandtner

Výuka náboženství začne od 13. září 2021
P. Pavel Sandtner

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Začátek školního roku
Pomalu a opatrně se vracíme k původním aktivitám ve farnosti. V září
dá-li Pán začne vyučování náboženství. Oslavíme také začátek školního
roku i bohoslužbou s žehnáním pomůcek. Zavedeme po dlouhé pauze
bohoslužby v DPS. Znovu se otevřou biblické hodiny. Pokračovat
budou úterní setkání dětí. Znovu otevřeme misijní klubko. Obnovíme
sobotní adorace. Farní káva, setkání veškeré mládeže a setkání
manželů (rodin) začne až v říjnu. Na svatého Václava zvu děti i
s doprovodem na výlet do brněnské ZOO s případnou jízdenkou na
plavbu parníkem na brněnské přehradě.
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Náhradní volno
Náhradní volno, které se kněžím na jeden v týdnu poskytuje, bude v
Přibyslavi úterý. Nikoli pondělí, jako dosud. V tento den budu vyřizovat
jen neodkladné záležitosti jako domlouvání pohřbu nebo pomazání
nemocných.

P. Pavel Sandtner
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
14 430 Kč. Děkujeme.

Papež František

Kdo se vyprázdní od sebe samých, jsou naplněni
Bohem
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 15. srpna 2021)
Drazí bratři a sestry, dobrý
den a krásný svátek!
V dnešním evangeliu, o
slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie,
vyniká
v
liturgii
Magnificat. Tato píseň chval je
jako "fotografie" Matky Boží.
Maria se "raduje v Bohu“. Proč?
Protože „pohlédl na pokoru své
služebnice", říká (srov. Lk 1,4748).

Mariino tajemství spočívá v
pokoře. Je to pokora, která k ní
přitáhla Boží pohled. Lidské oko
vždy hledá velikost a je oslněno
tím, co je okázalé. Bůh však
nehledí na zdání, Bůh hledí na
srdce (srov. 1 Sam 16,7) a je
okouzlen pokorou. Pokora srdce
uchvacuje Boha. Dnes, při
pohledu na Nanebevzetí Panny
Marie, můžeme říci, že pokora je
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cestou do nebe. Slovo "pokora",
jak víme, pochází z latinského
slova humus, což znamená
"země". Je to paradoxní: aby se
člověk dostal na vrchol, do nebe,
musí zůstat nízko, jako země!
Ježíš učí: "Kdo se ponižuje, bude
povýšen" (Lk 14,11). Bůh nás
nepovyšuje pro naše dary, pro
naše
bohatství,
pro
naše
schopnosti, ale pro naši pokoru.
Bůh miluje pokoru. Bůh pozvedá
ty, kdo se snižují, pozvedá ty, kdo
slouží. Maria si totiž nepřipisuje
nic jiného než "titul" služebnice,
aby sloužila: je "služebnice Páně"
(Lk 1,38). Nic jiného o sobě
neříká, nic jiného pro sebe
nehledá. Jen aby byla služebnicí
Páně.
Dnes se tedy můžeme sami
sebe, každý z nás, ve svém srdci
zeptat: Jak jsem na tom s
pokorou? Snažím se, aby mě druzí
uznávali, abych se prosadil a byl
chválen, nebo myslím spíše na to,
abych sloužil? Umím naslouchat
jako Marie, nebo chci jen mluvit a
přijímat pozornost? Umím mlčet
jako Marie, nebo pořád žvaním?
Umím ustoupit, zmírnit hádky a
spory, nebo se vždy snažím
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vyniknout? Každý z nás se
zamysleme nad těmito otázkami:
Jak si stojím v pokoře?
Maria ve své malosti dobývá
nebesa jako první. Tajemství
jejího úspěchu spočívá právě v
tom, že si uvědomuje, že je malá,
že si uvědomuje, že je sama
potřebná. S Bohem může přijmout
všechno jen ten, kdo sám sebe
považuje za nic. Jen ti, kdo se
vyprázdní od sebe samých, jsou
jím naplněni. A Maria je "plná
milosti" (v. 28) právě pro svou
pokoru. I pro nás je pokora
výchozím bodem, vždy je
počátkem naší víry. Je nezbytné
být chudý v duchu, to znamená
potřebovat Boha. Kdo je plný sám
sebe, nedává prostor Bohu, a my
jsme mnohokrát plní sami sebe, a
kdo je plný sám sebe, nedává
prostor Bohu, ale kdo zůstává
pokorný, umožňuje Pánu vykonat
velké věci (srov. v. 49).
Básník Dante nazývá Pannu
Marii "pokornější a vyšší než
stvoření" (Ráj XXXIII, 2). Je
krásné pomyslet na to, že
nejpokornější a nejvznešenější
bytost v dějinách, která jako první
celým svým já, tělem i duší,

dobyla nebes, strávila svůj život
převážně
mezi
zdmi
své
domácnosti, strávila ho v
obyčejnosti, v pokoře. Dny plnosti
milosti nebyly příliš působivé.
Často probíhaly stejně, mlčky:
navenek nic zvláštního. Ale Boží
pohled na ní stále spočíval,
obdivoval její pokoru, její
přístupnost, krásu jejího srdce,
kterého se nikdy nedotkl hřích.
Je to velké poselství naděje
pro nás; pro vás, pro každého z
nás, pro vás, kteří prožíváte stejné,
únavné a často těžké dny. Maria
vám dnes připomíná, že Bůh i vás
volá k tomuto osudu slávy. Nejsou
to hezká slova, je to pravda. Není

to vymyšlený šťastný konec,
zbožná iluze nebo falešná útěcha.
Ne, je to pravda, je to čistá realita,
je to živá a pravá realita Panny
Marie přijaté do nebe. Oslavujme
ji dnes s láskou dětí, oslavujme ji
radostně, ale pokorně, oživováni
nadějí, že s ní jednou budeme v
nebi!
A nyní se k ní modleme, aby
nás doprovázela na cestě ze země
do nebe. Ať nám připomene, že
tajemství cesty je obsaženo ve
slově pokora. Nezapomínejme na
toto slovo a kéž nám ho Panna
Maria stále připomíná. A že
malost a služba jsou tajemstvím
dosažení cíle, dosažení nebe.
Eliška Pometlová

Kdo se vyprázdní od sebe samých, jsou naplněni Bohem. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-08/kdo-se-vyprazdni-od-sebe-samych-jsounaplneni-bohem.html> [cit. 2021-08-23]

Mikroblog o životě z víry

Jestliže chce církev skutečně
chránit život, proč je proti
rozdávání kondomů v Africe?
Papež Benedikt XIV. byl před pár lety na palubě letadla cestou do
Kamerunu, když řekl médiím, že rozdávání kondomů není řešením šířením
AIDS v Africe a že to celou situaci ještě zhoršuje. Zvedlo to obrovskou
vlnu kritiky a většina médií zcela ignorovala jeho sedmidenní návštěvy
Afriky. Papež později vysvětlil, že „pouhé zaměření na kondomy
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naznačuje banalizaci sexuality, která je nakonec přesně tím nebezpečným
zdrojem postoje, který už sexualitu nevidí jako vyjádření lásky, ale pouze
jako jakousi drogu, kterou si lidé sami podávají“. Pozornost by se měla
věnovat lásce – ne kondomům!
Kondomy nejsou řešením
Často se říká, že nejlepším řešením problémů s AIDS v Africe je
rozdávání kondomů. Existují však vědecké studie, které zpochybňují
výsledky takovéto politiky. Mnoho oficiálních humanitárních organizací
proto podporuje tzv. ABC metodu: Abstinence, Být věrný, K(C)ondom.
Abstinence před manželstvím a manželská věrnost zůstávají ideálním
způsobem, jak se vyhnout sexuálním nemocem, což je zcela křesťanský
přístup. Stále více i nekřesťanských expertů vidí používání kondomů jako
poslední řešení, pokud nelze jinak. Nevyřeší to základní příčinu AIDS,
v níž hraje důležitou roli překroucený pohled na lidskou sexualitu.
Krása sexuality
Používání kondomů jako ochrana před nakažením nemocí nebo před
otěhotněním jde proti Božímu záměru s lidskou sexualitou. Církev se snaží
bojovat proti AIDS na celém světě. V mnoha zemích jsou to pouze
katolické nemocnice, které léčí tyto pacienty a pomáhají jim předcházet
dalšímu šíření HIV, viru, který způsobuje AIDS. Nejlepším způsobem boje
proti AIDS je však znovuobjevení krásy významu a smyslu lidské
sexuality. V tomto smyslu by se po C v metodě ABC mohla skrývat čistota.
Problém s kondomy a dalšími umělými způsoby kontroly porodnosti je
v tom, že jejich použití předem předpokládá zlehčování pohlavního styku.
Poskytují také falešný pocit bezpečí, a sice že použitím kondomu se
můžeme zcela vyhnout přirozeným následkům svého sexuálního chování.
Kondomy vždycky nezajistí ochranu před otěhotněním nebo nakažením
hroznou nemocí. Vezmeme-li v úvahu fakta o pohlavním styku, církev
rozumně vyvozuje, že sexuální spojení by mělo být hlubokým vyjádřením
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jednak oddané lásky, a jednak otevřenosti pro možnost nového lidského
života.
Zabraňovat početí
V určitém období však může být od páru zodpovědné se početí dítěte
vyhnout. Když je například jeden z manželů nemocný nebo když bojují
s nedostatkem peněz nebo mají problémy s výchovou dětí, které už mají,
když rodina utíká před válkou nebo útlakem. V určitém období však není
k zabránění početí antikoncepce nutná. Manželé se mohou rozhodnout, že
nějakou dobu nebudou mít pohlavní styk, nebo alespoň ne v období
plodnosti.
Kondomy neřeší problém sexuálně přenosných nemocí. Pomohlo by
odlišné chápání sexuality!
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 366-367)
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 (4)
V srpnu 1897 se konal v Hradci Králové katolický sjezd a od 21. do
25. srpna v roce 1898 byl v Praze sjezd českoslovanských katolíků. V roce
1911 byla vyměněna šindelová střecha za taškovou, byly přidělány nové
plechové okapy a v roce 1913 byl nainstalován hromosvod na kostel.
Od 1. do 8. června roku 1914 se konaly po 70 letech misie, které
byly hojně navštíveny. Svaté přijímání přijalo 5200 osob. Nedlouho poté
dochází po atentátu na Ferdinanda k rozpoutání 1. světové války, což i
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postihlo přibyslavské občany a farnost. Jsou zde informace o bojích v
různých částech Evropy a o postupu vojsk na různých frontách.
Dne 21. září v roce 1916 přijela do Přibyslavi komise, která měla
rozhodnout, které zvony se sejmou a použijí pro vojenské účely. Měla
zůstat ve farnosti 1 třetina zvonů. Dne 23.září byly sundány zvony v
Šenfeldu a v Přibyslavi tak, že byl příkaz nechat v každé obci pouze zvon
„umíráček“. Dne 1. května 1918 byly instalovány dva nové ocelové
náhradní zvony a dne 28. června 1925 byly posvěceny čtyři zvony. Menší
ocelový byl přemístěn do Dvorku a větší byl uschován ve hřbitovní kapli.
V roce 1918 byla celá farní budova pokryta taškami a stodola pokryta
pozinkovaným plechem.
V roce 1919 dochází ke kolkování peněz, v následujícím roce
vznikla církev československá a začala se používat česká řeč při
bohoslužbách. V roce 1921 dochází k přejmenování obce Šenfeld na
Žižkovo Pole. V letech 1922 až 1924 dochází k elektrofikaci kostela, fary
a ke stavbě Katolického domu. V roce 1926 byla poškozena silným
větrem věž, a tak dochází k opravě krytiny, krovu, křížku a bylo
biřmování, které se opakovalo v roce 1936. Po 13 letech byly v Přibyslavi
od 12. do 21.března v roce 1927 misie. V letech 1928-29 byla velmi krutá
zima. V roce 1930 se maloval kostel a opravovaly Boží muka u hřbitova.
V roce 1932 se opět přezlacovala monstrance, kalichy a potom proběhla
oprava varhan. V Žižkově Poli byly v roce 1930 pořízeny dva nové zvony.
Dne 5. července 1935 slavil primici Jan Filip a dne 2. července roku
1939 slavil primici Karel Filip. V roce 1936 byl rozšířen hřbitov k Božím
mukám a obehnán novou zdí a v roce 1937 byl na starém hřbitově
vyčištěn a pozlacen kříž. V roce 1935 byly volby do poslanecké
sněmovny a volby do zemského zastupitelstva. V tomto roce proběhl
první celostátní sjezd katolíků ČSR.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka
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Fotogalerie
Ohlédnutí za prázdninami
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1-3 Farní zájezd Šumava | 2.-6.7. 2021 | Renata Kasalová
4-5 Vodácký zájezd Ohře | 11-17. 7. 2021 | vodáci
6 Vodácký zájezd Ohře| 11-17. 7. 2021 | Martin Ležák
7 Přífarní tábor | 19-23. 7. 2021 | Pavel Sandtner
8 Přífarní tábor | 19-23. 7. 2021 | Eliška Omesová
9 Žehnání kříže Uhry | 25. 7. 2021 | Stanislav Močuba
10 Farní tábor | 2.-7.8. 2021 | Klára Ledvinková
11 a 13 Farní tábor | 2.-7.8. 2021 | Pavel Sandtner
12 Putování s mládeží – Bílé Karpaty | 16-20. 8. 2021 | Pavel Sandtner

17

18

Ze života farníků

Vzpomínka na léto 1969
Dne 20. července 1969 přistál na Měsíci měsíční modul Eagle
(Orel), který byl součástí americké měsíční mise Apollo 11. Je téměř
neuvěřitelné, že letos (píše se červenec 2021) od této historické události
uplynulo již 52 let a že jsem směl tak trochu „být u toho“.
Televizní přijímače byly tehdy ještě vzácností, ale díky dobrému
sousedství jsme čas od času směli chodívat „na televizi“ právě k některým
z oněch dobrých sousedů. Šlo tehdy o přímý přenos a bylo to v noci.
Televizor byl malý a místnost zcela zaplněná. Nikomu z mnoha
přítomných to nevadilo. Překvapivý byl i sám fakt, že ač šlo o triumf
„amerických imperialistů“ (jak bylo obvyklé vše, co nějak souviselo s
USA, nazývat v režimní hantýrce té doby), i tehdejší Československá
televize, evidentně ještě ne zcela „znormalizovaná“ (necelý rok po vpádu
vojsk Varšavské smlouvy a začátku sovětské okupace) přistání mise
Apolla 11 přenášela.
Astronaut Edwin Aldrin byl druhým člověkem, který stanul po
Neilu Armstrongovi na Měsíci, a právě díky jeho kameře jsme směli tuto
událost i u nás sledovat. Byl to „malý krok pro člověka, ale velká událost
pro lidstvo, jak zněla dobře připravená první slova Neila Armstronga
poté, co zanechal slavnou první stopu v měsíčním prachu.
Co už jsme se tehdy nesměli dozvědět, byla informace o tom, že
kromě toho, co astronauti z Měsíce přivezli, tam také něco zanechali.
Abyl to právě Edwin (Buzz) Aldrin, který na Měsíci zanechal ve jménu
všech lidí dobré vůle z naší planety Země také modlitbu. Jejím autorem
byl James Dillet Freeman.
Až po letech jsme se to směli dozvědět i v oněch zemích sovětského
impéria, kde jsme my, věřící, byli považováni za občany nižší kategorie
a nezřídka pronásledováni.
S vděčností za to, že dnes už svou víru vyznávat smíme, si dovoluji
pro všechny, kdo hledají Boha, a kterým není lhostejné, do jak
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nebezpečné míry se moci v naší zemi zmocňují její nepřátelé, text první
„měsíční“ modlitby, s prosbou za shovívavost těch, kdo by dokázali
originální anglické znění přeložit lépe, nejen připomenout, ale také
přijmout za svou a šířit dál:
Modlitba za ochranu
Ať nás ozařuje Boží světlo.
Ať nás naplňuje Boží láska.
Ať nás chrání Boží moc.
Ať nad námi bdí Boží přítomnost.
Ať nás vede Boží mysl.
Ať v nás proudí Boží život.
Ať plníme Boží zákon.
Ať v nás zůstává Boží pokoj.
Ať nás pozvedá Boží radost.
Ať nás obnovuje Boží síla.
Ať nás okouzluje Boží krása.
Ať jsme kdekoli, Bůh je s námi!
A všechno je tak dobře!
Amen!
Na Měsíci je od roku 1971 uložena ještě i modlitba druhá, od
stejného autora, kterou tam při misi Apolla 15 doručil James Irwin, ale o
tom snad až někdy příště.
S přáním pokoje a dobra všem
Pavel Jajtner
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Ze života církve

Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na
nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru
Ve shodě s obecným církevním právem v době pandemie
koronaviru 11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl biskup věřícím na
území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a
sváteční Mši svaté z těchto důvodů:
příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního
onemocnění,
povinná karanténa,
dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové
skupiny, ochrana druhých),
omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit
se bohoslužby.
V současné době se situace postupně navrací k normálu, a navíc je
dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze
zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu
kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 biskup odvolal
udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.
Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních)
omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat
na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.
Farní redakce
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Pozvánky

Od „lípy k břízkám“
V sobotu 4. 9. se bude konat – s následným přátelským posezením
a pohoštěním – v 11.00 mše svatá u Božích muk v Utíně.
Srdečně zvou farníci z Utína

Ze života farnosti

Farní tábor v Brtnici
První týden v srpnu se konal farní tábor v Brtnici nedaleko Jihlavy.
Akci jsme zahájili nedělní mší svatou v přibyslavském kostele, která byla
22

doprovázena zpěvem scholy. Celým týdnem nás provázel příběh zmrzlé
země Narnie, do které jsme se společně s hlavními hrdiny Petrem,
Zuzanou, Edmundem a Lucií dostali přes zázračnou skříň. Postupně jsme
zjistili, že v Narnii vládne Bílá královna, která v této zemi nastolila věčný
sníh a led. Vypravili jsme se za armádou Aslana, lva, který je mocnější
než Bílá čarodějnice. Přestože to nebylo jednoduché, tak se nám ke konci
tábora podařilo královnu porazit.
I když často pršelo a slunce vysvitlo jen někdy, celý tábor se nám
povedl a všichni si společné chvíle moc užili. Myslím, že na tento týden
budeme vzpomínat ještě hodně dlouho. Chci poděkovat všem dětem i
rodičům za přízeň a spolupráci, také panu faráři Pavlu Sandtnerovi za
ochotu a podporu, a hlavně v neposlední řadě celému týmu vedoucích,
bez kterých by tábor nemohl proběhnout.
Za kolektiv všech vedoucích
Klára Ledvinková
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Září L. P. 2021
30. 8.
31. 8.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.

5. 9.

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

24

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

Na dobrý úmysl
Za Josefa Hausvatera a duše v očistci

Nové Dvory
Za duchovní povolání
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
18.30 Za rodiče Hejkalovy, Tonarovy, Křesťanovy a syna
Josefa
7.30
11.00 Utín
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
23. neděle v mezidobí
8.00 Za Františka Kubáta a jeho rodiče, rodinu
Pospíchalovu a snachu Táňu
9.30 Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé z
obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
11.00 Pouť v Olešence
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
7.30
Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou
18.30
a celý rod
Svátek Narození Panny Marie
7.30 Na dobrý úmysl
18.30 Olešenka
Za Lidušku Kasalovou a rodiče, bratra Miloslava a
18.30
celý rod a za rod Řezníčků, za Vlaďku Kolkovou
Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii a ten
18.30
rod
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany a duše
7.30
v očistci

24. neděle v mezidobí
Za P. Václava Konfršta, sourozence a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
9.30 Mše sv. na náměstí (Přibyslavské slavnosti)
18.30 Za farnost
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
7.30
Svátek Povýšení svatého kříže
Za Vladimíra a Emílii Polákovy a celou rodinu
18.30
Polákovu, Votoupalovu, Neubauerovu a Tonarovu
Památka Panny Marie Bolestné
7.30
19.00 Dolní Jablonná
Památka sv. Ludmily, mučednice
18.30 Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče a
sourozence
18.30 Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčků
7.30 NENÍ
25. neděle v mezidobí
8.00 Za farnost
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
18.30 Za Josefa a Marii Sobotkovy a rod Peřinů
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
7.30 Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18.30 Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče
7.30
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
18.30 Na dobrý úmysl
18.30 Za živé i zemřelé ministranty
7.30
9.00 DPS
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
8.00

12. 9.

13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.

20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
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26. 9.

27. 9.
28. 9.

29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.

3. 10.

26. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Hladíkovu, Šmidrkalovu a Grubauerovu
9.30 Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a
Zdeňka Myslivce
18.30 Za farnost
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
7.30
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
8.00
19.00 Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
7.30
18.30 Česká Jablonná
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18.30 Za duchovní povolání
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve
18.30 Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
Památka sv. andělů strážných
7.30 Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
27. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Březinovu, Šauerovu, Hubáčkovu a
Kohoutovu
9.30 Za Jaroslava a Miladu Švomovy
11.00 Pouť Stříbrné Hory
11.00 Pouť Žižkovo Pole
18.30 Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na září 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:
všeobecný úmysl: Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní
styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to
odhodlaně usilují.
národní úmysl:
Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v
církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v
Krista.
farní úmysl:
Prosme za pomoc pro děti, které duševně trpí následky covidových
omezení v minulosti. A za děti sužované konfliktem v Afghánistánu.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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