Římsa
Římskokatolická farnost Přibyslav
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Naděje nikdy nezklame. Bůh je zde,
ne nahoře na oběžné dráze, ale přímo vedle vás,
protože Boží cestou je blízkost, soucit a něha.
Papež František

Zima 2021
foto Pavel Sandtner

Slovo kněze

Hromnice

Chudým předepisoval zákon přinést jako zástupnou oběť při narození
dítěte pár hrdliček. Jakou cenu si máme představit my, když myslíme na
vlastní zasvěcení Pánu? Co je třeba vykonat, aby člověk chodil se svým
Bohem? Aby mu svěřil vlastní životní směřování? Na takovou otázku
existují buď odpovědi, které mají spíše všeobecné rysy, anebo docela
konkrétní odpovědi, které se rýsují v příbězích jednotlivých lidí. Je jich tolik,
kolik je Bohem oslovených. Každý z nás může den co den vnímat, co je třeba
odevzdat do rukou Božích, aby rostla naše svoboda v Kristu. Čeho se
přidržet a čeho se vzdát. Kvůli Bohu, kvůli druhým. Se vším přicházet před
Hospodina, ať s rukama plnýma, nebo prázdnýma. S vírou v Boží dobrotu
a odvahou ztrácet kvůli Bohu a druhým a tím získávat.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na leden a únor 2022
16. 1.
18. 1.
20. 1.

9.30 mše sv. s dětským kázáním

21. 1.

19.00 setkání mládeže
15.00 káva s hostem (Alžběta Hatajová, farářka ze
Sázavy s manželem a rodinou)
9.00 mše v DPS
19.00-20.00 adorace v kostele
16.30-18.00 setkání dětí na faře
16.30-18.00 misijní klubko na faře

23. 1.
29. 1.
1. 2.
8. 2.
2

16.30-18.00 setkání dětí na faře
19.00 biblická hodina

12. 2.
15. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
24. 2.
26. 2.

19.00-20.00 adorace v kostele
16.30-18.00 setkání dětí na faře
19.00 setkání mládeže
19.00 setkání starší mládeže
9.30 mše s dětským kázáním
Odpoledne káva s hostem (?) na faře.
19.00 biblická hodina
9.00 mše sv. v DPS

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek či osobní domluvy.

Pozvánka

Farní zájezd 2022
Také v letošním roce 2022 jsme se opět rozhodli uspořádat farní
zájezd. Tentokrát jsme vybrali oblast jižní Moravy. Termín zájezdu byl
stanoven od pondělí 4. 7. do pátku 8. 7. 2022. Navštívíme Znojmo,
Mikulov, Valtice a další zajímavá místa na jižní Moravě. Nezapomeneme
též na ochutnávku moravského vína a návštěvu sakrálních památek
a poutních míst. Také milovníci pěších túr si přijdou na své. Nabídneme
stezky kolem Dyje, Pavlovské vrchy a Valticko-lednický areál. Ostatní
pojedou autobusem a paralelně navštívíme historické památky v okolí.
Cena zájezdu je přibližně 7 000 Kč podle toho, jak se budou pohybovat
ceny. Přihlašovat se můžete od 6. 3. 2022 u pana Málka.
Srdečně Vás zvou a na tento zájezd se těší Petr Málek a Miloš Půža
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Křížová cesta
Ve 3. čtvrtletí loňského roku farnost kvůli stoupajícím cenám nakoupila
materiál na zhotovení křížové cesty. V prosinci 2021 jsem se
s uměleckým kovářem Petrem Štáflem z Uher domluvil na realizaci všech
zastavení křížové cesty, která bude umístěna na polní cestě od hesovské
Savencie až ke kříži, který je už vztyčený při cestě mezi Dvorkem
a Uhrami. Zastavení nahradí provizorní dřevěné křížky, které jsme
svépomocně s farníky instalovali v roce 2020.
Realizace celého díla, včetně usazení kamenného podloží a snad
i vysazení stromové aleje, se zdá být pravděpodobná na podzim roku
2022. Na uskutečnění projektu se bude podílet farnost, město Přibyslav,
umělecký kovář Petr Štáfl, sdružení OPUKA a předběžně i firma ACO,
která projevila o sponzorství zájem.

P. Pavel Sandtner
Papež František

Jako ve Svaté rodině: „Ty“ má přednost před „Já“
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, Svátek Sv. rodiny)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes slavíme Svatou rodinu
z Nazareta. K tomu, aby Bůh přišel
mezi nás, si vybral tuto skromnou
a prostou rodinu. Zkusme chvíli
rozjímat o kráse tohoto tajemství a
zdůrazněme také dva konkrétní
aspekty pro naše rodiny.
Za prvé, rodina je příběh, ze
kterého pocházíme. Každý z nás má
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svou vlastní historii, nikdo se
nerodí kouzelně z ničeno, pomocí
kouzelné hůlky, každý z nás má
svůj příběh a rodina je tím
příběhem, ze kterého pocházíme.
Evangelium dnešní liturgie nám
připomíná, že Ježíš je také synem s
rodinnou historií. Vidíme ho, jak
cestuje s Marií a Josefem do
Jeruzaléma na velikonoční svátky;

pak dělá starosti své matce
a otci, kteří ho nemohou najít. Když
ho najdou, vrací se s nimi domů
(srov. Lk 2,41-52). Je krásné vidět,
jak se Ježíš vplétá do sítě rodinných
vztahů, jak se rodí a roste v objetí
a péči svých rodičů. To je důležité
i pro nás: pocházíme z historie
protkané pouty lásky a člověk,
kterým jsme dnes, se nezrodil ani
tak z hmotných věcí, které jsme
získali, ale z lásky, kterou jsme
obdrželi v lůně rodiny. Možná jsme
se nenarodili do výjimečné,
bezproblémové rodiny, ale je to
naše historie – každý musí myslet
na to, že je to moje historie – jsou to
naše kořeny: když je přerušíme,
život uschne! Bůh nás nestvořil,
abychom byli osamělými jezdci, ale
abychom
kráčeli
společně.
Děkujme mu a modleme se za naše
rodiny. Bůh na nás myslí a chce,
abychom byli pohromadě: vděční,
jednotní, schopní zachovat si své
kořeny. A my se nad tím musíme
zamýšlet – nad vlastní historií.
Druhý aspekt je tento: být
rodinou se učíme každý den.
V evangeliu vidíme, že ani ve
Svaté rodině nejde všechno dobře:
objevují se nečekané problémy,

trápení, utrpení. Svatá rodina, jak ji
vidíme na svatých obrázcích,
neexistuje. Marie a Josef ztratili
Ježíše a úzkostlivě ho hledali, aby
ho našli až po třech dnech. Když
pak sedí mezi učiteli v chrámě
a odpovídá, že se musí věnovat
záležitostem svého Otce, nechápou
to. Potřebují čas, aby svého syna
poznali. Stejné je to i pro nás:
každý den se v rodině musíme učit
naslouchat
jeden
druhému
a vzájemně se chápat, jít společně,
čelit konfliktům a těž-kostem. To
je každodenní výzva, kterou lze
získat
správným
přístupem,
drobnými pozornostmi, jednoduchými gesty, péčí o detaily
našich vztahů. Také nám velmi
pomáhá mluvit v rodině, mluvit
u stolu, dialog mezi rodiči a dětmi,
dialog mezi sourozenci, pomáhá
nám to žít tento rodinný kořen,
který pochází od prarodičů. Tedy
dialog s prarodiči!
A jak to máme udělat?
Sledujeme Marii, která v dnešním
evangeliu říká Ježíšovi: "Tvůj otec
a já jsme tě hledali" (v. 48). Tvůj
otec a já. Neříká já a tvůj otec: před
já je ty! Naučme se toto: před já je
ty. V mém jazyce existuje přídavné
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jméno pro lidi, kteří nejprve říkají
"já" a pak "ty"… "Já, já, a se mnou,
a pro mě, a v můj prospěch".
Jméno pro lidi, kteří jsou takoví –
nejdřív já a pak teprve ty. Ne, ve
Svaté rodině je to nejprve ty a pak
já. Abychom zachovali harmonii v
rodině, musíme bojovat proti
diktatuře já, když se já nafoukne.
Je nebezpečné, když místo
abychom si naslouchali, se
navzájem obviňujeme z chyb; když
se místo péče o druhé soustředíme
na své vlastní potřeby; když se
místo rozhovoru s druhými
izolujeme s mobilními telefony –
je smutné vidět rodinu u oběda, kde
má každý svůj mobil, aniž by spolu
mluvili, každý se baví se svým
mobilem; když se navzájem
obviňujeme, opakujeme stále
stejné fráze, rozehráváme již
okoukanou hru, kde každý chce
mít pravdu, a nakonec nastane
studené ticho. To ostré, chladné
ticho po rodinné hádce, to je
ošklivé, velmi ošklivé! Opakuji

jednu radu: večer, po všem, se
vždycky usmířit. Nikdy nechoďte
spát, aniž byste uzavřeli mír, jinak
druhý den vypukne "studená
válka"! A to je nebezpečné,
protože to odstartuje příběh
výčitek, příběh zášti. Kolikrát
bohužel konflikty vznikají a rostou
z
příliš
dlouhého
mlčení
a
nevyslyšeného
sobectví
v domácnosti! Někdy dokonce
dochází k fyzickému a morálnímu
násilí. To rozbíjí harmonii a ničí
rodinu. Přejděme od "já" k "ty".
V rodině musí být důležitější ono
„ty“. A každý den se prosím
společně pomodlete, pokud se o to
můžete pokusit, a požádejte Boha o
dar pokoje v rodině. A my všichni
– rodiče, děti, církev, občanská
společnost
–
se
snažme
a podporujme, braňme a střežme
rodinu, která je naším pokladem!
Kéž Panna Maria, žena
Josefa a matka Ježíše, ochraňuje
naše rodiny.

Eliška Pometlová
Jako ve Svaté rodině: Ty má přednost před Já. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/jako-ve-svate-rodine-ty-ma-prednost-predja.html> [cit. 2022-01-06]
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Mikroblog o životě z víry

Je euthanasie vždycky špatná?
Slovo euthanasie pochází z řečtiny a doslova znamená „dobrá smrt“.
Původně se tak nazývalo lékařské ošetřování lidí na konci jejich života,
které mělo zajistit, že člověk bude moct zemřít pokojně a přirozeně. Během
druhé světové války byl tento pojem zneužitý nacisty k vraždění tisíců
postižených lidí a těch, které považovali za nežádoucí. V nedávné době se
však euthanasie stala synonymem pro asistovanou sebevraždu, což
znamená zabití osoby, která už nechce dál žít a přeje si zemřít.
Papež Jan Pavel II. definuje euthanasii jako „činnost nebo opomenutí,
které ve své podstatě a záměru působí smrt, aby tak byla odstraněna bolest“.
Papež také řekl, že euthanasie je závažným porušením Božího zákona:
úmyslné zabití druhého člověka je vždycky špatné. Spáchat euthanasii je
z morálního hlediska podobné jako pomoci druhému člověku k tomu, aby
mohl spáchat sebevraždu: místo toho, abychom člověku pomohli vážit si
svého života, který mu byl darovaný Bohem, pomáháme mu jej ukončit.
V rozporu s lékařskou přísahou?
Provádění euthanasie odporuje starobylé přísaze řeckého lékaře
Hippokrata: „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to
kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)“. Je zajímavé, že
mnoho pečovatelských ústavů v Nizozemí, kde je euthanasie legální,
poskytuje lékařům několik dní volna poté, když u někoho vykonají
euthanasii. Po žádném jiném zákroku lékaři nedostávají čas na to, aby se
emocionálně vzpamatovali. Když někdo zemře po všech pokusech
o záchranu jeho života, může lékař v klidu své kroky zreflektovat.
U euthanasie to očividně neplatí.
Potřeba pozornosti?
Člověk potřebuje zvláštní pozornost, když se kvalita jeho života
začíná snižovat. Lidem, kteří trpí kvůli pokročilému věku, vysilující
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nemoci nebo nějakému postižení, je třeba pomoci, aby mohli vést co
nejběžnější život. Pro některé lidi jsou nesnesitelné utrpení a nevyléčitelná
nemoc nebo postižení důvody pro euthanasii. Je hrozné vidět milovaného
člověka, jak trpí. Kdo však rozhoduje o tom, co je nesnesitelné utrpení?
Pacienti se často učí snášet větší utrpení postupně. Mohou dokonce objevit,
že utrpení má v jejich životě nějaký význam a dává jim příležitost k reflexi
a duchovnímu růstu. Někdy bolest přestane, i když lékaři předpokládali
opak. Lidský život dokáže být silnější, než bychom si mysleli. Můžeme si
být jistí, že se od nás nebude požadovat, abychom trpěli víc, než dokážeme
unést: „Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete“.
Zároveň bychom však měli dělat všechno pro to, abychom bolest a utrpení
své i těch ostatních zmírnili.
Kdo je pánem?
Čím více toho lidské bytosti dokážou, tím více chtějí ovládat všechny
aspekty života, včetně smrti. Tato tendence je jasně viditelná v současné
době. Kdo je však skutečně pánem svého života? Dostali jsme svůj život,
aniž bychom o něj žádali. A také skončí bez toho, aniž bychom se o to nějak
přičinili. Nejsme vlastníky svého života, ale jeho správci. Sv. Pavel říká, že
ten, kdo zničí své tělo, „toho zničí Bůh“. Sebevražda proto není možná.
Navíc nikdy nevíme, kdy od Boha dostaneme zvláštní milost. Podívej se
na jednoho ze zločinců na kříži: teprve, když prožívají velké utrpení těsně
před svou smrtí, tak se setkal s Ježíšem. Euthanasií se obracíme proti Bohu,
protože odmítáme jeho dar života; proto bude euthanasie vždycky špatná.
Euthanasie je úmyslné zabití člověka na jeho žádost nebo žádost těch,
kteří o něj pečují. Je to odmítnutí Boha & jeho daru života
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 396-397)
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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Adventní snažení
Chtěla bych moc pochválit všechny děti, které se zapojily do
adventního snažení. Během adventu jste postavily opravdu krásný
betlém, na který se rád podívá každý, kdo přijde do kostela. Patří
vám velké díky!!
Lenka Omesová
1 Tříkrálový koncert | 8. 1. 2022 | Pavel Sandtner
2-3 Tříkrálový koncert | 8. 1. 2022 | Michael Omes
4-5 Děti z MŠ v kostele | 6. 1. 2022 | Pavel Sandtner
6 Kázání | 25. 12. 2021 | Eva Bártová
7 Adventní snažení | Vánoce 2021 | Lenka Omesová
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Úvahy, myšlenky

Myšlenky, modlitby a „sázka na Boha“ Blaise Pascala
Více než kdy jindy, i v roce Spásy 2022, jsme většinově obklopeni lidmi,
kteří sice v „něco“ věří a mají i jakési povědomí o nutnosti nežít jen sami
pro sebe (jako třeba pan profesor Pavel Pafko), ale to nestačí. Prvním
vykročením k pevné, radostné a přesvědčivé křesťanské víře, opřené
o rozumové poznání a schopné pomáhat na cestě k Bohu i těm, kteří Ho
teprve hledají, může být i tento pokus o „úvod do křesťanství“ podle Blaise
Pascala. Někomu se to může zdát být málo. Souhlasím. Cesta je dlouhá,
život je krátký. Ale každá, i veliká, cesta začíná prostým vykročením.
Vykročme.
Blaise (česky Blažej) Pascal byl geniální matematik, přírodovědec
a filosof. Narodil se 19. června 1623 ve městě Clermont-Ferrand v provincii
Auvergne ve Francii. O jeho vzdělání a rozvinutí mimořádného talentu se
postaral zejména jeho otec, znalec klasických jazyků a matematiky. Rodina
žila po úmrtí Blaisovy matky od roku 1626 v Paříži. Jako osmnáctiletý
sestrojil Blaise funkční mechanický počítací stroj. V matematice proslul jako
zakladatel teorie pravděpodobnosti a věnoval se také fyzice. Právě po něm
je nazvána jednotka tlaku v naší metrické soustavě. Celý život churavěl
a zemřel ve věku pouhých 39 let. Pozoruhodné je, že jeho trvale se rozvíjející
vědecké bádání ho vedlo od matematiky a fyziky k filosofii a k poznání
nezbytnosti rozumového hledání toho, co je nad či za fyzikou (meta-fyzika),
toho, co nás ve všech ohledech přesahuje a je všem lidem vším ve všem.
Hledání živého, zjeveného Boha. Předčasná smrt 19. srpna 1662 mu
zabránila dokončit zamýšlené rozsáhlé literární dílo vědecké obhajoby
křesťanské víry. Přesto se jeho posmrtně vydané „Myšlenky“, zaznamenané
ve formě poznámek k podrobnějšímu rozpracování, které začal psát v roce
1658, staly základem zjištění, že rozum, věda a křesťanská víra se nejen
nevylučují, ale jsou v přirozené shodě. Přesto, že od narození tohoto velkého
génia lidstva záhy uplyne 400 let, jeho dílo je stále živé.
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Zabývat se jím je velmi užitečné. Zejména v našem století, kdy
pronikání do mikro i makrokosmu, na okraj tajemství vzniku a vývoje
vesmíru a života, využívání nejvyspělejších technologií, pokročilá
medicína, štědré investice do vědy a výzkumu a stále dostupnější cestování
a získávání informací svádí velkou většinu obyvatel naší planety k ničím
neopodstatněné a nebezpečné pýše, že si lidstvo budoucnosti vystačí bez
pravého a zjeveného Boha. Dnes už (pod tlakem lhostejného a do sebe
zahleděného názoru většinové společnosti na smysl lidské existence)
nevystačíme s tradiční vírou minulých staletí, která často není schopna
přesvědčivě čelit tlaku agnostické většiny. Pojďme posílit naši dospělou,
pevnou vnitřní víru, která je v souladu s rozumem, abychom obstáli nejen
před Bohem a sami před sebou, ale abychom dokázali všeobecně platnými
rozumovými argumenty (a především osobním příkladem) přesvědčovat
a evangelizovat nejen mnohé hledající, ale dokonce i některé nevěřící, jak
je ostatně naší křesťanskou povinností.
Blaise Pascal si byl už v časech, kdy se teprve začínaly rychle
a převratně rozvíjet přírodní vědy, dobře vědom nebezpečí odmítnutí Boha
(pramenícího ze zdánlivého rozporu víry a vědy) a jeho slavná „sázka na
Boha“ se stala pevnou součástí oné skály, o niž by se měla opírat
neotřesitelná a rozumem uchopitelná víra každého křesťana, živá i v našem
21. století. A nejen to: Pascalova „sázka na Boha“, která je (obrazně
vyjádřeno) sázkou do loterie, v níž se pouze vyhrává – zcela přirozeně
přijatelná pro každého, kdo si klade otázku, jak dobře prožít svůj život
a kdo po právu přijímá ze dvou možností tu přijatelnější. Totiž tu, která
ukazuje, že nevsadit si tam, kde se jen vyhrává, je nerozumné a dokonce
pošetilé. Pascal vychází z nezvratné skutečnosti naší pozemské existence.
Náš život je plavba „na druhý břeh“, ať už si svou konečnost připouštíme
nebo ne. Jistotu smrti nikdo zpochybnit nemůže. Jsme (obrazně řečeno)
„naloděni“. Pascal používá (ze své původní profese matematika) své skvělé
znalosti teorie pravděpodobnosti a teorie her, které povýšil na vědu
a kterými se zabýval v mládí (dříve, než pochopil, že filozofie jako cesta
hledání Boha je víc než všechny vědy světa).
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Modlitba Blaise Pascala:
Bože na nebi,
neprosím tě o zdraví ani o sílu,
o život ani o smrt, ale o to,
abys rozhodoval o mém zdraví a nemoci,
o mém životě a smrti
ke své cti a k mému spasení.
Ty jediný víš, co mi prospívá.
Ty jediný jsi Pán, učiň, jak ráčíš.
Dávej nebo odjímej, Pane,
ale dej, ať se má vůle shodne s tvou.
Amen.
Konec první části.
Pavel Jajtner
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Leden a únor L. P. 2020
17. 1.

7.30

18. 1.

18.00

19. 1.

7.30
18.00

20. 1.

18.00

21. 1.

18.00

22. 1.

18.00

23. 1.

8.00
9.30

24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
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Dolní Jablonná
Za Marii a Karla Peřinovy, snachu Boženu a
Bohuslava Solničku
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Za Josefa a Marii Musilovy, jejich sourozence, syna
Milana, Zdeňka Tesaře a Františka Majora
Za farnost (s nedělní platností)
3. neděle v mezidobí
Za Marii Caklovou a rodiče
Za Jaroslava a Ludmilu Bencovy, syna Jaroslava a
Ludmilu Šotolovou, živé i zemřelé těchto rodů
Svátek sv. Františka Saleského

7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

28. 1.
29. 1.

Památka sv. Antonína, opata
Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a duše
v očistci
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Za rodinu Hubáčkovu, Březinovu, Šauerovu,
Kohoutovu a Markovu

18.00
9.00
17.00

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na dobrý úmysl
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Česká Jablonná
Za Jiřího Hejduka a živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Na dobrý úmysl
Mše sv. v DPS
Žižkovo Pole (s nedělní platností)

18.00
8.00
30. 1.
9.30
31. 1.

7.30

1. 2.

18.00

2. 2.

7.30
18.00
18.00
18.00

3. 2.
4. 2.
5. 2.

6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.

Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle v mezidobí
Za Jiřího Musila, syna Jiřího a za všechny živé
i zemřelé z toho rodu
Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Památka sv. Jana Boska, kněze

7.30
17.00
18.00
8.00
9.30
11.00
7.30
18.00
7.30
18.00

Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše
v očistci
Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Za rodinu Holcmanovu a živé i zemřelé z toho rodu
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
5. neděle v mezidobí
Za Miladu Mokrou, manžela a rodinu Roseckých
Stříbrné Hory
Za Jaroslava a Marii Blažkovy a celý rod
Olešenka
Památka sv. Scholastiky, panny

11. 2.
12. 2.

18.00
18.00
18.00

13. 2.

8.00

Za Vladimíra Omese a ten rod
Za farnost (s nedělní platností)
6. neděle v mezidobí
Za Františka a Drahoslavu Lemperovy, sourozence
a rodiče
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9.30
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.

7.30
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00
17.00
18.00
8.00

20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.

9.30
11.00
7.30

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za Růženu Matouškovou
Za Annu a Jana Novotných a duše v očistci
Dolní Jablonná
Za Ludmilu Fišarovou a manžela
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
7. neděle v mezidobí
Za Josefa Dobrovolného, rodiče a rodiče Klementovy
a bratry
Stříbrné Hory
Svátek Stolce sv. apoštola Petra

18.00
Památka sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
7.30
18.00
18.00
18.00
9.00
18.00
8.00

Česká Jablonná
Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
Za Karla Málka
Mše sv. v DPS
Za farnost (s nedělní platností)
8. neděle v mezidobí
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a za
všechny živé i zemřelé z toho rodu

9.30
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na leden a únor 2022
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:
LEDEN:
úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství – Modleme se za všechny, kdo
jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve
společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva
a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
národní úmysl: Za lidi sevřené strachem – Modleme se za všechny, kteří
se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
farní úmysl: Prosme za sjednocení všech Kristových učedníků
v napodobování jeho lásky.
ÚNOR
úmysl papeže: Za řeholnice a zasvěcené ženy – Modleme se za řeholnice a
zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme,
aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby.
národní úmysl: Za zimní olympijské hry – Modleme se, aby konání zimních
olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.
farní úmysl: Prosme naléhavě za mír a pokoj tam, kde hrozí vznik
vážných nepokojů a konfliktů.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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