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Krása Vánoc září ve sdílení malých gest opravdové lásky.
Není odcizující, není povrchní, není vyhýbavá, naopak,
rozšiřuje srdce a otevírá k darování sebe sama.
Papež František

Oknem|30. listopad 2021
foto Pavel Sandtner

Slovo kněze

Uvidíme veliké světlo!
V době, kterou prožíváme potřebujeme všichni nějak „nahmatat“
naději. Spolehnout se na slovo, které má moc proměnit naši skutečnost ve
„světlejší“. V textech půlnoční mše čteme: „Lid, který chodil ve tmě, vidí
veliké světlo.“ (Iz 9,1). Snad všichni jdeme v této době přinejmenším
tápavě, nejistě. Hned v závěsu za prvním textem zazní při půlnoční druhý.
„Boží dobrota nás vede k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i
světských žádostí, a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a
zbožně, a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého
Boha a spasitele Krista Ježíše.“ (Tit 2,12). Nebojte se! Mějte se rádi. Držte
se Boha. Důvěřujte mu. Dobře to dopadne. Připomíná se mi jiný text z
43. kapitoly proroka Izaiáše: „Tak mluví nyní Hospodin, tvůj stvořitel,
Jakube, tvůj tvůrce. Izraeli: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil, dal jsem ti
jméno, jsi můj! Když se budeš brodit vodou, budu s tebou, řeky tě nezatopí.
Když půjdeš ohněm, nespálíš se, plamen tě neožehne. Neboť já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj vykupitel.“ Požehnané Vánoce a
šťastný celý nový rok! Myslím na vás všechny. Klidně přijďte, volejte,
udělám si čas!
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na prosinec 2021
Všechny plánované akce mohou být zrušeny nebo přesunuty podle
epidemiologické situace v regionu! Sledujte prosím aktuální ohlášky.

5. 12.
7. 12.
11. 12.
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Dveřní sbírka na televizi Noe a rádio Proglas
16. 00 Mikulášská mše svatá
16.30-18.00 misijní klubko na faře
19.00 – 20.00 adorace

12. 12.
14. 12.
18. 12.
19. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.
8. – 9. 1.
8. 1.

Sbírka na bohoslovce
16.30-18.00 setkání dětí na faře
9.00 mše v DPS
Dveřní sbírka na azylový dům pro matky s dětmi v
Hamrech;
Prodej knih po bohoslužbách venku nebo ve stodole
16.30 Jesličková pobožnost
8.00 a 9.30 obnova manželských slibů při mši sv.
16.30 zpívání koled s varhaníky v kostele
18.00 bohoslužba s žehnáním vína
16.00 Děkovná mše svatá; po mši přípitek na faře
Tříkrálová sbírka
18.00 Tříkrálový koncert

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Rorátní mše svaté
I tento rok budou krátké adventní rorátní mše 6. 12., 13. 12 a 20. 12. od 7.00.
Pozvání je určeno pro děti před nástupem do školy.
Setkání mládeže, pastorační a ekonomické rady
Vánoční setkání mládeže, pastorační a ekonomické rady bude podle
situace pravděpodobně mezi 17. 12. – 20. 12.
Farní zájezd
Farní zájezd v příštím roce se uskuteční v termínu od 4.7. do 8.7. Bližší
informace budou upřesněny v dalších vydání Římsy.
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Svátost smíření v předvánočním čase
14.12. (úterý)
přede mší sv. P. Pavlas, P. Sandtner;
po mši sv. oba pokračují, dokud bude koho zpovídat cca do 19.30

16. 12. (čtvrtek)
přede mší sv. P. Sandtner;
po mši svaté P. Sedlák; případně P. Sandtner cca do 19.30
17. 12. (pátek)
přede mší sv. P. Sandtner;
po mši svaté P. Sedlák případně P. Sandtner cca do 19.30
18. 12. (sobota) 13.30 – 15.30 (P. Pavlas, Sedlák, Sandtner)
Časy a termíny mohou být upraveny podle aktuální situace. Sledujte prosím
ohlášky.

Sobotní mše s nedělní platností
Ve farnosti budou od nového roku slouženy mše v sobotu ráno na
1. sobotu v měsíci, a vždy večer s nedělní platností. V neděli večerní
bohoslužby nebudou.
P. Pavel Sandtner
Papež František

Křesťan ať žije bez masek a dvojakosti
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 21. listopadu
2021)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium dnešní liturgie,
poslední neděle liturgického roku,
vrcholí Ježíšovým výrokem: "Já
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jsem král" (J 18,37). Tato slova
pronáší před Pilátem, zatímco dav
křičí, aby ho odsoudil k smrti. On
říká: "Já jsem král", zatímco dav

křičí, aby ho odsoudil k smrti.
Jaký kontrast! Nastala rozhodující
hodina. Předtím se zdá, že Ježíš
nechtěl, aby ho lidé prohlašovali
za krále. Vzpomeňme na chvíli po
rozmnožení chlebů a ryb, kdy se
odebral do ústraní, aby se modlil
(srov. J 6,14-15).
Skutečnost je taková, že
Ježíšovo kralování je zcela odlišné
od
toho
světského.
"Mé
království," říká Pilátovi, "není z
tohoto
světa"
(J
18,36).
Nepřichází ovládat, ale sloužit.
Nepřichází se znameními moci,
ale s mocí znamení. Není oděn
drahocennými insigniemi, ale je
nahý na kříži. A právě v nápisu na
kříži je Ježíš nazván "králem"
(srov. J 19,19). Jeho kralování je
skutečně nad lidské síly! Můžeme
říci, že není králem jako ostatní,
ale je králem pro ostatní.
Vzpomeňme si na to: Kristus před
Pilátem říká, že je králem, ve
chvíli, kdy je dav proti němu,
zatímco když ho následovali a
oslavovali, od tohoto oslavování
se distancoval. Jinými slovy, Ježíš
se ukazuje jako svrchovaně
svobodný od touhy po pozemské
slávě. A my – ptáme se sami sebe

– umíme ho v tom napodobit?
Víme, jak řídit svou tendenci být
neustále vyhledáván a oceňován a
děláme vše pro to, aby si nás druzí
vážili? V tom, co děláme, zejména
v našem křesťanském nasazení, si
kladu otázku: Na čem záleží?
Počítá se potlesk, nebo služba?
Ježíš se nejen vyhýbá
jakékoli honbě za světskou
velikostí, ale také činí srdce těch,
kdo ho následují, svobodným a
svrchovaným. On nás, drazí bratři
a
sestry,
osvobozuje
od
poddanství zlu. Jeho království je
osvobozující, není v něm nic
tísnivého.
Ke
každému
učedníkovi přistupuje jako k
příteli, ne jako k podřízenému.
Kristus, ačkoli je nade všemi
vládci, nevede mezi sebou a
ostatními hranice oddělenosti, ale
touží mít bratry, s nimiž by mohl
sdílet svou radost (srov. J 15,11).
Jeho následováním člověk nic
neztrácí, ale získává důstojnost.
Protože Kristus nechce mít kolem
sebe otroky, ale svobodné lidi. A
položme si nyní otázku – odkud
pochází
Ježíšova
svoboda?
Zjistíme to, když se vrátíme k jeho
výroku před Pilátem: "Já jsem
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král. Proto jsem se narodil, a proto
jsem přišel na svět, abych vydal
svědectví pravdě" (J 18,37).
Ježíšova svoboda pochází z
pravdy. Je to jeho pravda, která
nás osvobozuje (srov. J 8,32).
Ježíšova pravda však není idea,
něco
abstraktního:
Ježíšova
pravda je skutečnost, on sám v nás
vytváří pravdu, osvobozuje nás od
fikcí a od falešných představ,
které máme v sobě, od
dvojsmyslů. Tím, že jsme s
Ježíšem, se stáváme pravdivými.
Život křesťana není hraním, při
kterém můžete nosit masku, která
vám nejlépe vyhovuje. Protože
když Ježíš vládne v srdci,
osvobozuje ho od pokrytectví, lsti
a dvojsmyslnosti. Nejlepším
důkazem toho, že Kristus je naším
králem, je odpoutání se od toho,

co znečišťuje život, činí ho
nejednoznačným, nepřehledným,
smutným.
Když
je
život
nejednoznačný,
trochu
sem,
trochu tam, je to smutné, velmi
smutné. Samozřejmě musíme
vždy počítat s omezeními a
chybami: všichni jsme hříšníci.
Když však žijete pod Ježíšovým
vedením, nezkazíte se, nestanete
se falešnými, náchylnými k
zakrývání pravdy. Člověk nemůže
vést dvojí život. Dobře si
pamatujte: Všichni jsme hříšníci,
zkažení ale nikdy! Kéž nám Panna
Maria pomáhá každý den hledat
pravdu o Ježíši, Králi univerza,
který
nás
osvobozuje
z
pozemského otroctví a učí nás
ovládat naše neřesti.

Eliška Pometlová
Křesťan ať žije bez masek a dvojakosti. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-11/papez-krestan-at-zije-bez-masek-advojakosti.html> [cit. 2021-11-28]

ROK SV. JOSEFA VE FARNOSTI
Na Domov sv. Josefa v Žirči
pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou jsme
ve farní aktivitě v roce sv. Josefa vybrali 18 100 Kč.
Děkujeme.
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Mikroblog o životě z víry

Kdy je člověk mrtvý?
Smrt není něco, o čem bychom mluvili rádi. Smrt někoho, koho jsme
znali, většinou prožíváme jako něco tragického, jako velkou ztrátu.
Zároveň nás však smrt fascinuje. Vzpomeň si na úspěchy hororů a filmů,
v nichž se řeší záhadná vražda. Každý člověk musí zemřít, ale je toho ještě
hodně, co o smrti nevíme. Druhý vatikánský koncil říká: „Záhada lidského
údělu nejvíce vystupuje tváří tvář smrti“. Smrt je součástí přírody, jak ji
známe, ale je také „odplata za hřích“. Smrt přišla do světa skrze pád
člověka. Od toho okamžiku musí každá lidská bytost zemřít.
Těšit se na smrt?
Křesťané se na smrt těší, protože doufají, že se setkají s Bohem. Díky
Ježíšovi je možné se na smrt dívat pozitivně. Sv. Pavel řekl: „Vždyť pro mě
život je Kristus a smrt ziskem“. On v podstatě po smrti toužil: „Mám touhu
zemřít a být s Kristem – a to je věc mnohem lepší“. Rozhodnutí, kdy
zemřeme, však není na nás. Proto Pavel dodává: „Ale pro vás je zase
nutnější, abych zůstal ještě na živu. O tom jsem přesvědčen, a proto vím, že
ještě s vámi zůstanu a že vám budu dále pomáhat“.
Kdy člověk umírá?
Věnovali jsme krátce pozornost otázkám, které obklopují počátek
lidského života. Stejně tak je dobré zamyslet se důkladně nad otázkou
konce našeho života na této zemi. Určit přesný okamžik smrti je velmi
důležité – obzvlášť tehdy, je-li umírající člověk dárcem orgánů. Pokud by
se orgány odebraly příliš rychle a způsobilo by to smrt daného člověka,
byla by to vražda. Pokud bychom však čekali příliš dlouho, orgány by se
mohly začít rozkládat a už by se nedaly použít. Papež Jan Pavel II. na
kongresu o dárcovství orgánů zopakoval víru církve, že smrt nastává ve
chvíli, kdy duše opouští tělo. Je však jasné, že tento okamžik nelze
vědeckými prostředky zcela určit. Proto by se podle papeže měli vědci
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snažit nalézt přesný okamžik smrti, nebo spíš biologické znaky, které určí,
že člověk je skutečně mrtvý.
Určení smrti
Obvykle stačí zjištění, že člověk přestal dýchat a zastavilo se srdce.
Je však pro člověka na respirátoru dýchání postačující známkou života?
Současná medicína se shoduje v tom, že člověk je skutečně mrtvý tehdy,
když zcela a nevratně ustane veškerá mozková činnost (ve velkém mozku,
v malém mozku i v mozkovém kmenu). Při pečlivé aplikaci těchto kritérií
může lékař nabýt morální jistoty, že člověk je skutečně mrtvý.
Člověk umírá, když jeho duše opouští tělo. Právně a lékařsky potvrzená
smrt nastává v okamžiku, kdy ustane mozková činnost.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 394-395)
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 (7)
V roce 1969 se po dlouhých letech farnost dočkala slavnosti
biřmování, kdy hned po novém roce se začalo s přípravou, která spočívala
v přednáškách, kázáních a osobních setkáních s mladými lidmi. Dne 22.
června přijel kapitulní vikář Václav Javůrek, kdy na něho čekalo přes
1000 biřmovanců. Ti byly rozděleny do tří skupin tak, že první část
obdržela svátost v 8 hodin, druhá o půl 11 a třetí ve 3 hodiny odpoledne.
Slavnost biřmování byla pro farnost nejen vyznamenáním, ale i
upevněním víry. Na závěr rytmická skupina se hezky rozloučila se
světitelem a přišla mu ještě zazpívat a zahrát na faru.
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Dne 14 září byla primice P. Stanislava Staříka. Byla to krásná
slavnost za velké účasti věřícího lidu. Toho dne byla obětována první
koncelebrovaná mše svatá v přibyslavském kostele. Koncelebrovali jí
kněží z řádu Salesiánů.
V roce 1970 dochází k výměně oken. Aby bylo v kostele teplo a
příjemně, tak byl do lavic dán filc, který velmi ochotně a grátis obšila
látkou slečna Kolihová. V prosinci byli udělány klempířské práce na
oknech kostela Karlem Němcem a Stanislavem Culkou. Pod každé okno
byl připevněn plech, aby dešťová voda nestékala po omítce, a tak ji
nezničila.
V roce 1971 byl po dlouhých přípravách a poradách hotový obětní
stůl. Bylo přihlíženo k tomu, aby exteriér i interiér kostela nějak jeho
přítomností neutrpěly. Proto byl zhotoven z větší části ze skla, aby
nezastínil krásný a umělecký hlavní oltář. Stůl zhotovil pan Jan Rázl ze
Žižkova Pole a práce byly dokončeny před poutí, a proto byla poprvé
poutní mše svatá sloužena u nového obětního stolu směrem k věřícím.
V jarních měsících též začaly práce k přípravě elektrického vytápění
kostela. Byly to práce těžké, protože všechno vedení je vedeno pod
kamennou a cihlovou podlahou. V kostele je umístěno šestero
akumulačních kamen a jedny jsou v sakristii, která se dobře osvědčila,
takže práce se s dary věřících pilně zaplatili a budou sloužit všem. V tomto
roce byla zhotovena zeď pod farní zahradou.
Dne 21 listopadu zemřel rodák P. Jan Filip, který je pohřben na
zdejším hřbitově.
V roce 1972 byla přenesená péče na kostel v Žižkově Poli. Nejprve
byly otlučeny zdi a stará oprýskaná omítka byla nahrazena novou.
Podobně to bylo uděláno i uvnitř. Před hlavní oltář byla zhotovená
dřevěná podlaha, aby na ní byl pěkně viditelný obětní stůl, který byl
rovněž pečlivě vybírán a též zhotoven panem Rázlem. Po dokončení
těchto prací byly umístěny a zapojeny dvoje akumulační kamna a poté byl
kostel vymalován sice celý, ale až na strop, kde jsou překrásné původní
malby, které byly zachovány. Lavice byly opraveny panem Kárníkem.
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V tomto roce byla také opravena kaple v Olešence a to tak, že byl
proveden nátěr věže, vyspravena střecha a odřezány větve, které držely
vlhko a ničily celou kapli.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka

Úvaha

Krize Církve nebo nový začátek?
Na okraj zahájení aktuální (2021-2023) synodální (= společné) cesty
v Církvi.
„Svatá Církev Římská, tajemné tělo jejího zakladatele, je tvořena
námi, hříšnými lidmi. Mocenská posedlost je v Církvi všech dob, a tedy i
této, bohužel, zřetelná. Nelehká zkouška je tu. Krize Církve je – podle
mínění lidí, kterých si lze vážit – největší za posledních 500 let. Víru
rozlišuji osobní a "institucionální". Naše spása je do značné míry
podmíněna naším úsilím, se kterým hledáme Boha, nikoli tím, kolik růženců
odříkáme a kolik prstenů políbíme. Každý má takového boha, na jakého
stačí a takovou víru, k jaké se dohrabe. Je-li ten bůh jen zlatým teletem,
nebo Bohem pravým, zjeveným a živým, který je Cesta, Pravda a Život, se
pozná podle našich skutků, nikoli jen podle slov a gest. Nejdůležitější
přikázání z Desatera je ono první: " Nebudeš mít jiného boha mimo mne!"
(Ex 20, 3). Moje osobní zkušenost za posledních 50 let je – bohužel – tato:
mezi námi katolíky je mnoho uctívačů nejrůznějších bohů, a mnozí z nás
přestávají římskými katolíky býti, jde-li o moc, ambice, ješitnost, pýchu,
narcismus, a především o peníze!!!
Pokud jde o politickou realitu, víc než kdy jindy, platí slova svatého
Augustina: "Hra na republiku a demokracii je pouhým tanečkem před
oponou, za níž se tyčí hrozivá skutečnost moci privilegovaných jedinců a
skupin." To je, prosím, 4. století A.D.!!! Změnilo se něco za uplynulých
téměř 1700 let? Osoby a obsazení snad, ale obsah nikoli. Nebo se mýlím?“
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Za tuto úvahu mě – ještě před říjnovými volbami tohoto roku 2021,
které snad přinesly kousek naděje na naději – sepsul – až do morku kostí –
jeden dobrý známý (poté, co se tak stalo váhám říci přítel), který sám sebe
pokládá za dobrého katolíka. Ponechávám jeho svědomí odpovědět si na
otázku, zda oním dobrým katolíkem skutečně je, bojí-li se podívat pravdě
do očí.
A také se ho ptám: Nestojíme každý na jiném kopci, nedíváme se
každý jiným směrem a nemluvíme každý jiným jazykem? Něco jiného je
plačtivě a sebestředně naříkat (jak mně – kvůli výše uvedené úvaze –
vyčítá) a něco jiného je podívat se poctivě na zdrcující fakta a nic si
nezastírat.
Protože východiskem z krize nemůže být nic jiného než ještě větší
krize, bude muset být ještě hůř, aby pak mohlo být lépe. Násilí (vyhýbám
se slovům jako konflikt nebo dokonce válka) plodí bídu, bída plodí úsilí a
píli, píle plodí prosperitu, prosperita plodí pýchu, pýcha plodí násilí, násilí
plodí bídu, bída plodí úsilí a píli ... A tak stále dokola. Takové jsou dějiny
lidstva. Svatá Církev Římská, tvořená také námi, kteří se k ní hlásíme tady
a teď, je jejich součástí. Všechny krize od svých počátků až doposud ustála
a zase ustojí. Není totiž (ani zdaleka) jen dílem lidským. Usilovat o pravdu,
spravedlnost, solidaritu a svobodu, je naší první povinností. Tak nám
ukládá hlava Církve, její zakladatel Ježíš Kristus. Pojďme do toho!
Nevadí, že trvale houstnou řady našich nepřátel. Naopak. Vždy bude
platit stará moudrost: Tanti nemici – tanto onore! (Mnoho nepřátel – velká
pocta!)
Pojďme usilovat alespoň o maličký kousek dobra, ke kterému jsme
povoláni a na které stačíme. Jsme totiž "schopni Boha" a to nás zavazuje
konat. Tady a teď. Nad vodou ať nás drží svatý Pavel, kníže apoštolské:
"Sešle-li na nás Pán nějakou zkoušku, dá nám také sílu ji ustát." Hlavu
vzhůru!
Ad maiorem Dei gloriam! Pro větší slávu Boží!
Pavel Jajtner, 13. listopadu 2021 A.D.
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Fotogalerie
Ohlédnutí za listopadem

Výstava betlémů – vystoupení scholy | 28. 11. 2021 | Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Advent pro děti
Milé děti, těšíte se na Vánoce? Já ano! A věřím, že vy také! Tak aby
nám to do Vánoc rychleji uteklo, a abychom se na ně také dobře připravili,
je pro vás v kostele nachystáno adventní snažení. To, že si o Vánocích
připomínáme narození Pána Ježíše, pro vás určitě není žádná novinka, a že
k této události patří mimo jiné i tradice stavění betléma taky ne (to
mimochodem vymyslel sv. František ve městě Assisi už docela dávno). A
tak během adventu můžete postavit takový betlém i vy. Vždy, když přijdete
do kostela na mši svatou, po jejím skončení můžete dát do betléma stromek,
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zvířátko nebo postavu. A kdy přijde Ježíšek s Marií a Josefem? No přece
na Štědrý den při mši svaté v 16:00. Tak nezapomeňte přijít a být u toho!
A nejenom být na mši, ale také při ní Ježíši poděkovat za všechny dárky,
které nám dává, a to nejen o Vánocích.
A ještě jeden úkol vás čeká – takový „domácí“. Jak víte, Ježíšek se
narodil v noci – byla tma, jen hvězdy svítily... V kostele jsou pro vás
připraveny lístečky s hvězdičkou. Lísteček si vezměte domů, přečtěte si
úkol, který je zezadu na lístečku napsán, a když se vám podaří ho splnit,
hvězdičku vystřihněte a přineste do kostela, kde ji nalepíte na připravenou
noční oblohu. Kdo je šikovný a rád dělá dobré skutky, může si vzít lístečků
i víc (ale rozumně, aby zbylo i na ostatní 😊).
A tak přeji nejenom dětem, ale vám všem v naší farnosti krásné a
klidné prožití adventu i vánočních svátků. Přeji vám opravdovou radost z
toho, že máme ten nejkrásnější, největší, nejvzácnější a nejdražší dárek na
světě – Ježíše! 😊
Lenka Omesová

Pozvánky

Zpívání koled s varhaníky v kostele
Rok se s rokem sešel a my vás opět zveme na tradiční zpívání koled,
které probíhá vždy na svátek svatého Štěpána. Bohužel v tuto chvíli
nevíme, jak se epidemiologická situace bude v naší zemi vyvíjet. Nevíme,
zda budeme moci koledy společně zpívat, anebo jako tomu bylo vloni je
poslouchat. Ale i přes všechnu právě prožívanou nejistotu budeme rádi,
když se jako každým rokem sejdeme v našem přibyslavském kostele, a to
v neděli 26. 12. 2021 v 16:30 hod.
Vstup bude možný podle aktuálně platných epidemiologických
opatření. Bude upřesněno před svátky v ohláškách. Děkujeme za
pochopení.
Vaši varhaníci
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Život církve

Synoda za církev synodální
Synodalita je způsob soužití církve jako Božího lidu.
Synoda je nástrojem církve, kterým chce papež František zjistit, jaká je
úroveň soužití v církvi. Chce otevřít cestu společné modlitby za to, aby
Duch Svatý vedl a rozvíjel kvalitu soužití Božího lidu.
Synoda probíhá na celosvětové úrovni. V roce 2023 bude papež
František naslouchat výsledkům z jednotlivých zemí.
V České republice proběhne synoda ve všech diecézích a jejich
farnostech v období od října 2021 do dubna 2022. Poté bude odeslána
národní syntéza do Vatikánu.
V naší farnosti se budeme nad tématy a otázkami, které nám synoda
předkládá, zamýšlet v lednu a únoru. Proběhnou setkání několika skupin,
kde bude prostor ke společné diskuzi a sdílení se. Všichni farníci jsou zváni
k účasti na tomto synodálním procesu a ke spolupodílení se na životě
farnosti a životě církve.
Již nyní se můžete ve svých rodinách zamýšlet nad jednotlivými
tématy a otázkami. Letáky budou k rozebrání u vchodu do kostela. Další
informace
potom
naleznete
na
webových
stránkách:
https://www.bihk.cz/synoda.
Modleme se za naši farnost, za církev a kráčejme společně.
Veronika Lehrlová,
koordinátorka za farnost

Pošli knihu dál a pomáhej školákům v Indii
Diecézní katolická charita Hradec Králové rozšiřuje pomoc
zaměřenou na vzdělávání dětí z chudých indických rodin. V rámci
osvědčené Adopce na dálku® nyní spouští projekt Knihovnička, který
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pomůže dalším školákům. Charita se domluvila na spolupráci s
knihkupectvím Reknihy, jehož prostřednictvím může kdokoliv prodat
zachovalé knihy nebo učebnice vydané v posledních 20 letech. Provizi ve
výši 50 % je nyní možné věnovat na nákup knih a učebnic pro indické děti
žijící na okraji společnosti.
„Máte doma knihy, které byste rádi posunuli dál? Tohle je příležitost,
jak mohou nalézt nové čtenáře a jak navíc můžete přispět na nákup knih
pro chudé indické děti a posunout je na cestě za vzděláním. Předem
děkujeme,“ obrací se na veřejnost ředitelka Diecézní charity Anna
Maclová. Bližší informace o novém projektu najdete na webu
adopce.hk.caritas.cz/knihovnicka. Při prodeji knih přes Reknihy je vždy
nutné před odesláním formuláře zanechat vzkaz „pro Diecézní katolickou
charitu Hradec Králové“. Projekt je možné podpořit také finančním
příspěvkem na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 55011).
Dárci hradecké Diecézní charity podpořili od roku 2000 již bezmála
6700 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Jejich dlouhodobá
podpora má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé,
zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí
lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou
indickou společnost.
Mgr. Vojtěch Homolka
vedoucí projektu Adopce na dálku®
Výtvarná soutěž

Vánoce očima dětí
Zveme vás k účasti na výtvarné soutěži pro děti, kterou každoročně
vyhlašujeme v kostele Pražského Jezulátka. Letošní ročník s podtitulem
„Dary narozenému králi“ odkazuje na biblický příběh tří králů a zástupu
dalších lidí, kteří se přišli poklonit do Betléma. Zamyslete se také vy nad
tím, co byste mohli malému Ježíši přinést? Jaké by to bylo, kdybychom žili
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tenkrát a jaké, kdyby se narodil dnes? Existují jen hmotné viditelné dary
nebo se dají dát i jiné dárky?
Výtvarná soutěž je určena pro děti od 4 do 15 let a je tradičně
vyhlašována ve třech věkových kategoriích. Zaslaná díla musí splňovat tyto
parametry:
• rozměr A4
• jsou dvourozměrná, vytvořená pomocí kresby, malby nebo tisku
• opatřená popiskou obsahující jméno, věk, kontakt (město,
emailovou adresu, telefon), případně název školy a název díla
Své práce zasílejte do 17. prosince 2021 na adresu:
Karmelitská 9, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.
(nebo do 12. 12. do kostela)
Odevzdané práce budou vyhodnoceny odbornou komisí a vítězná
díla vystavena v kostele. Vyhlášení výsledků a předání symbolických cen
vítězům proběhne v sobotu 15. ledna 2022 ve 14 hodin v kostele
Pražského Jezulátka.
Eliška Pometlová
Dostupné z < https://www.pragjesu.cz/aktuality/vytvarna-soutez-pro-deti/> [cit. 2021-11-30]

Vánoční přání a pozdrav z Náchoda
Vážení a milí přátelé z Přibyslavi a okolí,
až se Vám dostane do ruky farní list s mým pozdravem, čas přípravy
na Vánoce bude v plném proudu a nezadržitelně se přiblíží konec
kalendářního roku. Chystáme se slavit Vánoce, druhé největší svátky
církevního roku, které mají tak silné základy, že je slaví i lidé nevěřící. Přeji
Vám všem, abyste naplno oslavili „tajemný svátek“, jak ho nazývá ve své
básni Erben. A do nového roku přeji hojnost Božích milostí na přímluvu
Panny Marie, Matky Boží a jejího snoubence svatého Josefa.
Se vzpomínkou a požehnáním
P. Zdeněk Kubeš, Náchod
16
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec L. P. 2021
6. 12.
7. 12.

8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.

12. 12.

13. 12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19. 12.
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7.00
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18.00 Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Píškových a
Polívkových
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
7.30 Za Marii Rázlovou a rodiče z obojí strany
18.00
18.00 Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé a zemřelé z obou
rodů
18.00 Za Jana Kasala, manželku a rodiče
7.30
3. neděle adventní
8.00 Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany, jejich děti
a duše v očistci
9.30 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, zetě, jejich
sourozence a rodiče
18.00 Za farnost
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
7.00 Za snachu Ivanu a duše v očistci
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18.00 Za Marii a Václava Havlíčkovi
7.30 Za Jindřišku Thomayerovou a celý rod
18.00 Olešenka
18.00 Za Jana Prchala a ten rod
18.00 Za Františka a Marii Petrašovy a jejich syna Pavla
7.30
17.00 Žižkovo Pole
4. neděle adventní
8.00 Za rodiče Rázlovy a jejich rodiče z obojí strany
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu

20. 12.
21.12.
22.12.
23.12
24.12.

25.12.

26. 12.

27. 12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
STÁTNÍ

a Janu Stankovou
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
7.00 Za Marii Blažkovou, Jaroslava Blažka, Boženu
Pavlíčkovou a jejich rodiče
18.00 Za ochranu dětí a rodičů, na úmysl dárce
7.30
18.30 Dolní Jablonná
18.00 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
Štědrý den
16.00 Za děti a mládež
24.00 Za farnost
1. svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
8.00 Za Jana Macha, manželku, vnuka a za všechny živé i
zemřelé toho rodu
9.30 Za Františka Bořila a duše v očistci
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Pátků a Strašilů
9.30 Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
11.00 Žižkovo Pole
18.00 Za farnost
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
18.00 Za rodiče Henzlovy, jejich rodiče a sourozence
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
18.00 Za MUDr. Josefa Háblíka, rody z obou stran a duše v
očistci
7.30
18.00 Česká Jablonná
18.00 Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
16.00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc do nového roku 2021
Slavnost Matky Boží Panny Marie
8.00 Za farnost
21

SVÁTEK

2. 1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9. 1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16. 1.

9.30
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
2. neděle po Narození Páně
8.00 Za Ludmilu a Jana Málkovy
9.30
11.00 Stříbrné Hory
7.30
18.00
7.30
18.00 Nové Dvory
Slavnost Zjevení Páně / Tři králové
18.00 Za duchovní povolání
18.00
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
Svátek Křtu Páně
8.00
9.30
7.30
18.00
7.30
18.00 Olešenka
18.00
18.00
17.00 Žižkovo Pole
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
2. neděle v mezidobí
8.00
9.30
11.00 Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 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: Katecheté
Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby
ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
národní úmysl:
Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží
dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.
farní úmysl:
Prosme za zemřelé, nemocné, pečující osoby a ukončení pandemie.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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