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Pán od nás požaduje: začněte znovu, začněte znovu každý
den, v každém projektu, neunavujte se, nenechte se odradit.
Papež František

Jezulátko | květen 2022
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Ten, kdo připomíná
Červen letos začne ve znamení slavností Seslání Ducha Svatého. On
je tím, kdo člověku zevnitř jeho vlastního srdce připomíná, co třeba
k následování Krista. Ozřejmuje nám jeho slova, abychom je dokázali žít.
Ta slova byla totiž psána ve stejném duchu, který nám je sesílán. Někdy se
nám stává, že vlastní chápání skutečnosti zaměňujeme za Boží vůli.
Myslíme, že to, jak to vidím já, je Boží vůle. Ale bývá to moje vůle,
i když snad ne v křiklavém rozporu s tou Boží. Duch Svatý je ten, který
připomíná, jak to Ježíš myslel a dává sílu k překročení vlastních představ.
Duch vane, kam chce, a snad by se mohlo říct, nechává věci plynout, na
rozdíl od nás, kteří je chceme absolutně kontrolovat. Přijď, Duchu Svatý!
Zvu vás na lucernárium, svatodušní vigilii s obnovou biřmovacích závazků
4. června od 19.00 hodin. Bože ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás
naplňoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nechybí, abychom
se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista našeho Pána. Amen
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc červen 2022
4. 6.
7. 6.
10. 6.
12. 6.
14. 6.
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19.00 vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Noc kostelů (viz plakát)
9.30 první svaté přijímání;
15.00 farní odpoledne na faře (divadlo Víti Marčíka
mladšího, občerstvení zajištěno, hry pro děti)
16.30-18.00 misijní klubko na faře

19. 6.
21. 6.
23. 6.
25. 6.
26. 6.

9.00 Slavnost Těla a Krve Páně (průvod městem)
18.00-19.30 adorace
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Po mši svaté biblická hodina na faře.
Přibyslavská pouť
9.00 DPS
Přibyslavská pouť (otevřený kostel i věž)

Návštěvy nemocných

3. 6.
10. a 17. 6.
(24. 6.)

P. Pavel město a okolí
P. Pavel DPS

Papež František

Víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky
(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně 1.
května)
Drazí bratři a sestry, přeji vám
pěknou neděli!
Evangelium dnešní liturgie
vypráví o tom, jak se zmrtvýchvstalý Ježíš potřetí ukázal
apoštolům. Toto setkání se odehrává u Genezaretského jezera a
vtahuje do dění především Šimona
Petra. Vše začíná tím, že Petr říká
ostatním: „Půjdu lovit ryby“ (v.3).
Na tom nebylo nic divného – byl
rybář, i když tohoto řemesla
zanechal právě na břehu onoho

jezera, kde odhodil sítě, aby šel za
Ježíšem. A nyní, když na sebe
Vzkříšený dává čekat, Petr možná
poněkud klesá na mysli a navrhuje
ostatním, aby se vrátili k
předchozímu
životu.
Druzí
souhlasí: „I my půjdeme s tebou“,
prohlašují, avšak „tu noc nic
nechytili“. Také nám se může stát,
že na Pána zapomeneme vinou
únavy, zklamání, či snad z
pohodlnosti, a tak zanedbáme ona
velká a kdysi učiněná rozhodnutí,
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abychom se spokojili s něčím
jiným. Například nevěnujeme čas
rozhovoru v rodině a upřednostňujeme osobní koníčky, zapomínáme na modlitbu, dáváme se
strhnout
různými
vlastními
nároky, opomíjíme dobročinnost a
omlouváme si to svými každodenními naléhavými výdaji.
Takové chování ovšem vede k
dalšímu rozčarování, za něhož,
jako Petr, vytahujeme prázdné sítě.
Taková cesta vede zpět a nepřináší
uspokojení.
Co ale s Petrem činí Ježíš?
Znovu se vrací na břeh jezera, kde
si zvolil Petra, Ondřeje, Jakuba a
Jana, všechny tyto apoštoly si
vyvolil odtud. Nic jim nevyčítá –
Ježíš totiž nikdy nekárá, ale dotýká
se srdce, nýbrž vlídně na ně zavolá:
„Dítky“ (v. 5). A jako kdysi je
vybízí, aby opětovně a statečně
rozhodili sítě. A ještě jednou, se
sítě naplní, až je to k neuvěření.
Bratři a sestry, když se v životě
ocitneme s prázdnými sítěmi,
nenastal
čas
k
sebelítosti,
rozptýlení a návratu k dřívějším
zájmům. Nikoli, je to čas, kdy
máme opětovně s Ježíšem odrazit
od břehu, sebrat odvahu k no-

4

vému začátku a zajet s Ním na
hlubinu. Jsou zde tato tři slovesa:
odrazit, znovu začít, zajet na hlubinu, a to pokaždé, když nás potká
nějaké zklamání, anebo když se z
života vytrácí smysl. „Dnes mám
pocit, že se vracím zpět...“. Při
takovém pocitu začni znovu s
Ježíšem, zajeď na hlubinu. Čeká na
tebe a myslí nejenom na tebe, ale
na každého z nás.
Petr onen „otřes“ potřeboval.
Když zaslechl, jak Jan volá „Pán je
to!“ (v. 7), ihned skočil do vody a
plaval za Ježíšem. Je to láskyplné
gesto, neboť láska přesahuje vše
užitečné, výhodné a povinné, láska
vzbuzuje úžas a podněcuje ke
tvořivému, nezištnému vzmachu.
Zatímco tedy Jan, nejmladší z
učedníků, rozpoznává Pána, Petr,
který je nejstarší, se mu vrhá do
vody vstříc. A v onom skoku se
projevuje
veškerý,
opětovně
nalezený elán Šimona Petra.
Drazí
bratři
a
sestry,
zmrtvýchvstalý
Kristus
dnes
každého z nás vyzývá k novému
rozletu. Vybízí, abychom se ponořili
do dobra, aniž bychom se obávali, že
něco
ztratíme,
bez
přílišné
vypočítavosti a očekávání, až

začnou druzí. Proč? Nečekejte na
druhé, protože jestli chceme jít
Ježíši vstříc, musíme si s ním
takříkajíc zadat. Je třeba se odvážně
vychýlit z rovnováhy a začít znovu,
riskovat. Jde o ztrátu rovnováhy.
Ptejme se sami sebe: Jsem schopen
nějakého velko-rysého vzplanutí,
anebo ve svém srdci brzdím veškerý
rozmach a uzavírám se do
zvykovosti či strachu? Je třeba se
vrhnout, skočit. To je dnešní
Ježíšovo Slovo.
Na konci tohoto příběhu se
Ježíš třikrát obrací k Petrovi s
otázkou: „Miluješ mě?“ (verše
15.16). Zmrtvýchvstalý se dnes ptá
rovněž nás: „Miluješ mě?“. Ježíš si
totiž přeje, aby o Velikonocích

naše srdce vstalo z mrtvých,
protože
víra
není
otázkou
vědomostí, nýbrž lásky. „Miluješ
mě?“, ptá se Ježíš tebe i mne, kteří
máme prázdné sítě a mnohdy
máme strach znovu začít, tebe i
mne, nás všech, kteří nemáme
odvahu ke skoku a možná jsme
ztratili elán. „Miluješ mě?“, ptá se
Ježíš. Od oné chvíle Petr navždy
přestal s rybolovem a věnoval se
službě Bohu a bratrům, dokud
nevydal život právě zde, kde jsme
se dnes sešli. A co my, chceme
Ježíše milovat?
Panna Maria, která pohotově
přitakala Pánu, kéž nám pomůže,
abychom se opět rozběhli za
dobrem.
Eliška Pometlová

Víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky. Dostupné z
< https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-05/papez-vira-neniotazkou-vedomosti-nybrz-lasky.html > [cit. 2022-05-23]

Mikroblog o životě z víry

Měli by být křesťané proti trestu smrti?
Některé zločiny jsou tak ohavné, že trest smrti vypadá jako ten
nejspravedlivější trest za ně. Ve starém zákoně se trest smrti uděloval za
vraždu, únos cizoložství, homosexuální styk, znásilnění a bestialitu
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(pohlavní styk člověka se zvířetem). Jsou to zcela jasně závažné věci.
Přesto trest smrti často nebyl vykonaný: Bůh například odpustil Davidovi
cizoložství, a nenechal ho zemřít.
Odpuštění jako nejvyšší norma
Ježíš nám s určitostí a konečnou platností přinesl nové pojetí, jehož
základem jsou láska a odpuštění. Desatero přikázání nepřestalo platit, ale
Ježíš hlásal lásku a odpuštění místo „Oko za oko a zub za zub“. Jedna žena
se například dopustila cizoložství. Zákon předepisoval, aby byla odsouzena
k smrti ukamenováním. Ježíš však řekl k přihlížejícím, kteří byli s kameny
v rukou připravení rozsudek vykonat: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní
hodí kamenem první!“. Je hořkou ironií, že Ježíš byl sám odsouzený
k smrti.
Trest nebo sebeobrana?
Společnost musí samozřejmě člověka, který spáchal zločin, za jeho
skutky potrestat. Trest má různý význam:
• potrestat provinilce spravedlivě, to je úměrně jeho zločinu;
• bránit společnost a chránit lidskou bezpečnost;
• pomoc provinilci, aby zločin neopakoval a polepšil se.
V některých případech může být trest smrti jedinou cestou „k obraně
lidských životů před útočníkem“. To se však naštěstí netýká většiny
západních společností. Dnes existují jiné způsoby, jak zločin potrestat a jak
mu to předejít. Církev trvá na tom, aby se trest smrti používal jen jako
poslední možnost, jelikož spravedlnosti lze dosáhnout jiným způsobem,
který bude lépe respektovat dar lidského života. Stát má právo a povinnost
vykonávat spravedlnost a chránit své občany. Nicméně by kdykoli je to
možné, neměla spravedlnost ukončovat zločincův život, ale zastavit jeho
činy. Jestliže může být vrah bezpečně zavřený ve vězení, kde nikomu
nemůže ublížit, společnost může být ochráněná, aniž by musela zabít
lidskou bytost.
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Není cesta zpět
Dalším argumentem proti trestu smrti je to, že je konečný. Lidé dělají
chyby. A navzdory různým pravidlům a opatřením byli odsouzení nevinní
lidé. Tyto činy už nikdy nebude možné vzít zpět; tyto životy už nikdy
nebude možné vrátit. Trest smrti se dá také zneužít například diktátory, aby
se mohli zbavit svých politických odpůrců. A v některých zemích zase trest
smrti postihuje chudé. Existuje tedy zcela určitě proti trestu smrti mnoho
argumentů.
Trest smrti může být spravedlivý, ale měla by to být ta poslední možnost,
jak ochránit společnost. Odpuštění je pro křesťany tou nejvyšší normou.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 404-405)
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 (10)
Rok 2000 byl vyhlášen jubilejním svatým rokem. Tradice
organizovaných svatých roků sahá až do roku 1300. Od 1.3. přibyslavští
duchovní konají bohoslužby v Pohledu, a i ve Šlapanově. Dne 11.3. se
uskutečnil zájezd 25 ministrantů do Prahy. Jarní prázdniny prožilo 17
školáků na Vesmíru. Ve dnech 31.3. až 2.4. proběhla národní pouť do
Říma. Naši farnost zastupovalo 20 lidí. Vyvrcholením byla společná
audience u svatého otce. Dne 6.5. odstartoval v ranních hodinách autobus
s poutníky do Králík. Potom odjeli na další poutní místo do Chlumku u
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Luže. Dne 13.června proběhla na přibyslavské faře konference kněží
havlíčkobrodského vikariátu za účasti biskupa Dominika Duky. Dne 25.
června byla slavnost Těla a Krve Páně s průvodem obvyklým ke čtyřem
oltářům ve městě. Letního tábora pro děti v Havlíčkově Borové se
zúčastnilo 36 dětí spolu s asi 50 dospělými.
S opravou střechy kostela se začalo kolem sanktusové věžičky a
jejím pokrytím měděným plechem. Do její baňky bylo vloženo poselství
budoucím generacím. Dále následovalo odstranění staré krytiny, oprava
krovů a impregnace dřevěné konstrukce. Oplechování a pokládání nové
pálené krytiny. Bylo provedeno vyčištění půdního prostoru a odvezeno 9
traktorových fůr. Setkání svatého otce s mládeží z celého světa v Římě od
15. do 20. srpna proběhlo za účasti mladých z Přibyslavi, kteří naplnili
celý jeden autobus. Od 1. září přichází nový duchovní správce P. Miroslav
Michalak, kněz polské národnosti. Do zimních měsíců bylo dokončeno
pokrytí kostela včetně úklidu. Do nového farního sálu byly zhotoveny
nové stoly. Jsou vtipně vyřešeny jako skládací a po složení se dají
zasunout do lišt ve zdi jako obložení.
V roce 2001 přijal jáhenské svěcení Bohuslav Stařík. Byla zřízena
farní knihovna a proběhlo duchovní cvičení pro mládež i dospělé.
Uskutečnila se pro farníky pouť do polských Vambeřic. Rovněž mládež z
Přibyslavi byla zastoupena v Torontu na dalším světovém setkání mládeže
se svatým otcem. Zemřel starosta města a akademický sochař Roman
Podrázský ve věku 58 let, který byl autorem mariánského sloupu a piety
u farního kostela.
V roce 2002 se přistavěla nová sakristie za pomoci brigádníků, farní
kancelář je vybavena počítačem a začal se vydávat farní list. V neděli dne
22. září sloužil ve farním kostele primiční mši svatou novokněz P.
Bohuslav Stařík.
V červenci 2003 nastupuje do duchovní správy P. Zdeněk Kubeš.
Hned po jeho příchodu se dává do pořádku kancelář, maluje se fara,
natírají se okna, dveře a lakuje se podlaha na schodišti. Ve věku 84 let
umírá P. Jan Cimburek, který zde působil 18 roků.
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V roce 2004 byl v kostele vylepšen presbytář novým kobercem a
sakristie byla vybavena novým nábytkem. V dubnu se uskutečnila farní
pouť do Říma, odkud si účastníci přivezli plno krásných zážitků. Někteří
mladí se zúčastnili setkání mládeže na poutním místě Mariazell v
Rakousku. Rovněž v dubnu oslavil P. Zdeněk Kubeš 40. narozeniny na
faře, kterých se zúčastnilo asi 100 farníků. Uskutečnil se zájezd do
Malých Svatoňovic s návštěvou Trutnova. V červnu udělil svátost
biřmování biskup Dominik Duka 53 biřmovancům. Ke sv. přijímání
přistoupilo 28 dětí.
Tříkrálová sbírka v roce 2005 činila 159.000 Kč, kterou provedli
skauti. Dne 12. března se uskutečnila duchovní obnova mládeže a
duchovní obnova pro starší manželé. V pečovatelském domě je několikrát
za rok sloužena mše svatá.
V sobotu 2. dubna zemřel ve večerních hodinách svatý otec Jan
Pavel II. Novým papežem byl zvolen německý kardinál Joseph Ratzinger,
papežským jménem Benedikt XVI. V sobotu 23. dubna se konala diecézní
pouť k svatému Vojtěchu do Libice nad Cidlinou. Dne 1. května při
slavnostní bohoslužbě posvětil a požehnal vlajku města biskup Dominik
Duka. K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 19 dětí.
Dne 7. května byly zahájeny práce na položení dlažby v presbytáři
a v bočních lodích. Rovněž byla zhotovena mříž ke dveřím v levé lodi,
natřeny lavice, zrestaurovány dvě zpovědnice a byl zhotoven dřevěný
stupeň v presbytáři k hlavnímu oltáři, ale i ke dvěma v bočních lodích.
Byly pozlaceny mešní nádoby s kalichy. Bylo provedeno obložení
schodiště a upraveny dveře na faru. Opraven a natřen byl misijní kříž před
kostelem. V srpnu se konaly světové dny mládeže v Kolíně nad Rýnem
za účasti 20 mladých z naší farnosti. V listopadu proběhly po 62 letech ve
farnosti Misie.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka

9

Fotogalerie

Ohlédnutí za květnem
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1 Májová pobožnost dětí | květen 2022 | Stanislav Močuba
2 Mládež na faře | 21. 5. 2022 | P. Pavel Sandtner
3 Pouť Dolní Jablonná | 8. 5. 2022 | Stanislav Močuba
4 Restaurování obrazu | 17. 5. 2022 | Stanislav Močuba

Pozvánka

Brigáda při stavbě kláštera v Drastech
Jak již víte z Katolického týdeníku nebo odjinud, v Česku se nyní
staví nový klášter sester karmelitek. Sestry se odstěhovaly z centra Prahy a
jako své nové místo působení si vybraly Drasty u Prahy. Zchátralou
zemědělskou usedlost postupně opravují a rozšiřují tak, aby nově
vybudovaný klášter sloužil nejen jim, ale i všem příchozím.
Pomoc dobrovolníků je vítána, a tak každou sobotu už po několik let
přijíždějí lidé z různých koutů naší země přiložit svou ruku k dílu. Stačí se
jen nahlásit předem a přijet. Pracovní nářadí a rukavice jsou
k dispozici, každému je řečeno, co má dělat. Většinou se jedná
o pomocné práce – úpravu pozemku, odklízení, čištění, řezání, mytí
a podobně, co každý známe z domova. Můžou přijet jednotlivci, ale
i rodiny s dětmi (i malými – ty pracují zase jinak), věřící i nevěřící.
Naše farnost se zapojí do řetězu pomocníků v sobotu 4. 6. Pojedeme
vlastními auty tak, abychom v Drastech mohli začít pracovat v 9 hodin
ráno. V poledne bude pauza na oběd z vlastních zásob
– ohniště pro opékání buřta je k dispozici. Odpoledne budou další
3 hodiny práce a pak už každý domů po své ose.
Prosím všechny zájemce o účast o nahlášení do 1. 6. Pokud budete
mít v autě volné místo nebo nemáte sami odvoz, domluvíme se tak, aby jet
mohl každý. V případě zájmu můžeme ráno i společně odjet od kostela, aby
nikdo kolem Prahy nebloudil 😊
S pomocí sv. Josefa a sv. Václava!
Karin Jajtnerová
karin.jajtnerova@seznam.cz, 774 504 445
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Úvaha

Obyčejný dobrý táta
•

Otec v rodině je důležitý, aby děti našly svou identitu.

•

Otec je ten, který dítě potvrzuje: Ty jsi má milá dcera, ty jsi můj
milovaný syn.

•

Bůh nás svým otcovským pohledem osvobozuje od závislosti na
druhých. Mnozí jsou závislí na pohledu, mínění druhých...

•

Takový obyčejný dobrý táta je k nezaplacení.

•

Obyčejný dobrý táta není žádný patriarcha, který všechno nadiktuje a
nestrpí odpor. Neusiluje pouze o co největší výdělek. Nepatří k těm,
kteří znají jen svou práci a už jim nezbývá čas na to, být dobrým tátou.

•

Obyčejný dobrý táta je takový muž, který spolu se svou ženou vytvoří
ze svého bytu či domečku domov, kde se dá krásně žít, kde je možno
se smát i plakat, kde se lidé mezi sebou poškorpí, ale zase hned usmíří.
Je to domov, kde je všem dobře.

•

Obyčejný dobrý táta je muž, který zahodí i šanci na povýšení jen proto,
aby mohl být více doma. Muž, který písničkou uspává miminko, který
si s dětmi hraje, který dovede i uvařit a vyprat.

•

Obyčejný dobrý táta dokáže zajistit svému domu daleko víc bezpečí
než všechny pojišťovny světa dohromady. S obyčejným dobrým tátou
se uspokojivě vyřeší mnoho problémů, s kterými se jinak potýkají
psychiatři.
Phil Bosmans, belgický katolický kněz

Den otců letos připadá na neděli 19. června. Vzpomeňme si na ně!!!
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Pozvánka

Celostátní setkání mládeže
Ve dnech 9.-14. 8. se bude konat v Hradci králové Celostátní setkání
mládeže. Letošní moto zní: “Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl".
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná
se v České republice přibližně jednou za 5 let.
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít
několik dní ve společenství mladých lidí.
Účastnické poplatky:
Přípravný tým
1000 Kč
Přihlášení do 31. 5.
1600 Kč
Přihlášení do 15. 7.
1800 Kč
Později
3000 Kč
Více informací na: www.celostatnisetkanimladeze.cz
Eliška Pometlová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červen L. P. 2022
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.

6. 6.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.30
19.00
8.00
9.30
11.00
7.30

7. 6.

18.30

8. 6.

7.30
18.30

9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.

18.30
18.30
18.30
8.00
9.30

Na dobrý úmysl
Svátek Navštívení Panny Marie
Za Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Památka sv. Justina, mučedníka
Za Václava Kunce a ten celý rod
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Za rodiče Kodrasovy, vnuka a manžele Tachovských
Za Zdenu Kořínkovou
Svatodušní vigilie
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Za Josefa a Růženu Zychovy a duše v očistci
Za rodiče Holcmanovy, děti, celý rod a duše v očistci
Stříbrné Hory
Památka Panny Marie, Matky církve
Za Jana Matouška
Za Mudr. Josefa Hádlíka, rody z obou stran a duše
v očistci
Za nemocného
Olešenka
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
Za rodinu Kubíčkovu, živé i zemřelé z toho rodu
Za Marii Kasalovou, manžela a rodiče
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a za
všechny živé i zemřelé toho rodu
První svaté přijímání
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13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

26. 6.

Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
7.30
Za Antonína Šrámka, dva syny a celý rod
18.30 Josefa a Julii Slezákovy a jejich syna Josefa
7.30 Za dar života a zdraví
19.00 Dolní Jablonná
18.30 Za dar víry pro celou rodinu a duše v očistci
18.30 Za Jiřího Strašila rodiče a bratry
18.00 Žižkovo Pole
18.30 Na poděkování za společné roky života a za narození
dcer (s nedělní platností)
Slavnost Těla a Krve Páně
9.00 Průvod městem – Boží Tělo Za farnost
11.00 Stříbrné Hory
7.30 Za rodiče Horkých a syna, duše v očistci
Památka sv. Aloise Gonzaga, řeholníka
18.30 Za Márii Močubovou, rodiče, sourozence a duše v
očistci
7.30 Za Zdeňka Fišara, jeho rodiče, rodiče Slámovy
18.30 Česká Jablonná
18.30 Za Jana a Václava Henzlovy a jejich rodiny
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.30 Za Annu, Josefa a Františka Vlčkovy
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
9.00
DPS
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
- přibyslavská pouť
8.00 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
a Helenku Trníkovou
9.30 Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka Lukáše
a celý rod
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na červen 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:
Úmysl papeže: Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní
skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní
a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.
Farní úmysl:
Za mír na Ukrajině a na celém světě.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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