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Kdo přijme člověka v nouzi, koná nejen skutek charity, ale
také víry, protože v něm poznává Ježíše.
Papež František

Příprava na návrat obrazu Narození sv. Jana Křtitele | 2. 6. 2022
foto Marie Zrzavá

Slovo kněze

Prázdniny
Milí,
vstupujeme do období, které poskytuje nové příležitosti. Dáváme se
mnohdy do pohybu, navštěvujeme nová místa a poznáváme nové lidi.
Anebo nově ty, které už dlouho známe. Na jiných místech a v jiných
okolnostech. Hledáme způsoby, jak si odpočinout od celoročního shonu.
Při tom všem jde vlastně také o to, setkat se jinak i s Bohem samým. Při
všem, co nás potká.
Kéž naberete sílu, odpočinete si a vrátíte se v pořádku domů. Chci
vám přát, aby Ježíš zůstal za všech okolností vaší cestou, pravdou
a životem! A nadějí, že nějaká cesta se vždycky najde! Budu na vás myslet.
Pamatujte prosím na naše děti a mladé na přífarním i farním táboře.
V neděli 24. července slavíme v Přibyslavi posvícení a jste po
bohoslužbách zváni na zahradu na farní pivo.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíce červenec a srpen 2022
3. 7.
4.-8. 7.
11.-15. 7.
11.-15. 7.
24. 7.
24.-29. 7.
9.-14. 8.
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14.00 pouť v České Jablonné
Farní poutně rekreační zájezd na jižní Moravu
Přífarní tábor
Vodácký zájezd
Výročí vysvěcení kostela (1753) – po bohoslužbách
farní pivo
Dětský tábor Fryšava
Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

14. 8.
20. 8.
21. 8.
27. 8.
28. 9.

11.15 pouť v Nových Dvorech
14.00 Motodění
9.00 farní pouť ke sv. Anně do Pohledu
11.00 mše v polích v Utíně
Žehnání školních pomůcek,
15.00 farní odpoledne

Návštěvy nemocných

14. 7.
15. a 22. 7.

P. Pavel město a okolí
P. Pavel DPS

Během prázdnin nejsou slouženy středeční mše svaté
na vesnicích.

Papež František

Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého
(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně 12. června)
Drazí bratři a sestry, dobrý den
a hezkou neděli!
Dnes je slavnost Nejsvětější
Trojice a Ježíš nám v evangeliu této
slavnosti představuje další dvě
božské osoby, Otce a Ducha
svatého. O Duchu říká: "Nebude
mluvit sám od sebe, ale vezme to, co
je moje, a bude vám to zvěstovat." A
o Otci pak říká: "Všechno, co má
Otec, je moje" (J 16,14-15).
Všimněme si, že Duch svatý mluví,

ale ne sám o sobě: ohlašuje Ježíše
a zjevuje Otce. Všimněme si také, že
Otec, který má všechno, protože je
původcem všech věcí, dává Synovi
všechno, co má: nic si nenechává
pro sebe a zcela se dává Synovi. To
znamená, že Duch svatý nemluví
sám o sobě, mluví o Ježíši, mluví
o ostatních. A Otec nedává sám
sebe, dává Syna. Je to otevřená
velkorysost: jeden je otevřený
druhému.
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A nyní se podívejme na nás,
na to, o čem mluvíme my a co máme
my. Když mluvíme, vždy chceme,
aby se o nás mluvilo dobře, a často
mluvíme jen o sobě a o tom, co
děláme. A kolikrát! "Udělal jsem
tohle, tamto...", "Měl jsem tenhle
problém...". Pořád takhle mluvíme.
Jak se to liší od Ducha svatého, který
mluví tak, že ohlašuje druhé, Otce
a Syna! A o tom, co vlastníme, jak
na to žárlíme a jak těžko se o to
dělíme s ostatními, dokonce i s těmi,
kterým chybí to nejnutnější! Slovy
je to snadné, ale v praxi je to velmi
obtížné.
Proto slavení Nejsvětější
Trojice není ani tak teologickým
cvičením, ale revolucí v našem
způsobu života. Bůh, v němž každá
osoba žije pro druhou v trvalém
vztahu, ne sama pro sebe, nás
podněcuje, abychom žili s druhými
a pro druhé. Otevření. Dnes si
můžeme položit otázku, zda náš
život odráží Boha, v něhož věříme:
Já, který vyznávám víru v Boha
Otce, Syna a Ducha svatého,
opravdu věřím, že k životu potřebuji
druhé, že se musím druhým dávat,
že musím druhým sloužit? Potvrzuji
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to jen slovy, nebo to potvrzuji svým
životem?
Trojjediný a jedinečný Bůh,
drazí bratři a sestry, se musí
projevovat takto, skutky spíše než
slovy. Bůh, který je autorem života,
je předáván méně prostřednictvím
knih a více prostřednictvím
svědectví života. Ten, který, jak píše
evangelista Jan, "je láska" (1 Jan
4,16), se zjevuje skrze lásku.
Vzpomeňme si na dobré, velkorysé
a pokorné lidi, které jsme potkali:
když si vzpomeneme na jejich
způsob myšlení a jednání, můžeme
mít malý odlesk Boží lásky. A co to
znamená milovat? Nejen chtít dobro
a konat dobro, ale především
v základu přijímat - být otevřený pro druhé, dělat prostor pro druhé.
To znamená milovat, od základu.
Abychom to lépe pochopili,
vzpomeňme si na jména božských
Osob, která vyslovujeme při každém
znamení kříže: v každém jménu je
přítomno to druhé. Například Otec
by nebyl takový bez Syna; stejně tak
Syn nemůže být myšlen sám, ale
vždy jako Syn Otce. A Duch svatý
je zase Duchem Otce a Syna. Trojice
nás zkrátka učí, že jeden bez
druhého nikdy nemůže být. Nejsme

ostrovy, jsme na světě, abychom žili
k obrazu Božímu: abychom žili
otevřeně,
potřebovali
druhé
a pomáhali jim. Položme si tedy
poslední otázku: Jsem i já
v každodenním životě odrazem
Trojice? Zůstává znamení kříže,
které dělám každý den - Otec, Syn
a Duch svatý -, gestem samo pro

sebe, nebo inspiruje můj způsob
mluvení, setkávání, odpovídání,
posuzování, odpouštění?
Kéž nám Panna Maria, dcera
Otce, matka Syna a snoubenka
Ducha,
pomůže
přijmout
a dosvědčit ve svém životě tajemství
Boha-Lásky.

Eliška Pometlová
Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-06/papez-trojice-nas-uci-zenemuzeme-byt-jeden-bez-druheho.html> [cit. 2022-06-16]

Mikroblog o životě z víry

Je dovolené použít
k vlastní obraně násilí?
Bůh stvořil každého člověka s velkou péčí a pozorností. Každý
v sobě nese obraz Boha. Naše tělo není naším majetkem, ale patří Bohu.
Právo na život je proto základním právem a vražda je těžkým hříchem.
Nezabiješ
Páté přikázání se často překládá jako „Nezabiješ“, ale hebrejské
slovo ratsach doslova znamená „vražda“. Tento rozdíl je důležitý. Vražda,
úmyslné zabití nevinného člověka, je za všech okolností špatná. Avšak
zabít někoho v sebeobraně není vražda, i když je smrt člověka hrozná.
Takže násilí, které by vedlo k usmrcení člověka, lze i v případě nouze
použít jen jako tu poslední možnost.
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Sebeobrana jako volba
Jelikož je život vzácný, máme právo se proti útočníkům bránit: „Kdo
brání svůj život, není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi
smrtelnou ránu“. Použité násilí však musí být přiměřené. Například ubít
k smrti zloděje, který se vloupal do vašeho domu, i když nehrozilo
nebezpečí, že by proti vám použil násilí, by byla nepřiměřená reakce. Když
jsme však napadení, můžeme se bránit. Vzpomeň si na Davida, který se
bránil proti Goliášovi.
Ježíš svým učedníkům před svým zatčením přikázal, aby koupili
meč, aby se mohli bránit. Přesto se Ježíš nebránil, ale obětoval svůj život
za druhé, za nás, a dokonce i za své útočníky. Mohl vzdorovat, když jej
vojáci přišli do Getsemanské zahrady zatknout. Apoštolové byli rozhodně
připravení za Ježíše bojovat. Petr dokonce jednomu z těch, kteří Ježíše
zatýkali, uťal ucho. Ježíš však nechtěl násilí a mužovo ucho uzdravil.
Zachoval se podle toho, co řekl svým stoupencům: „Ale já vám říkám:
Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář,
nastav mu i druhou“. Můžeme se také, stejně jako Ježíš rozhodnout
odpovědět na násilí láskou a sebeobětováním.
Bránit druhé jako povinnost
I když máme právo svůj život bránit, můžeme se rozhodnout
následovat Ježíše a obětovat svůj život na záchranu života jiného člověka.
Takové rozhodnutí však není možné udělat za někoho jiného. Každý
křesťan má naopak povinnost ochránit ty, kteří jsou v ohrožení. To
zahrnuje povinnost varovat lidi, kteří jsou v nebezpečí: jestliže to zanedbáš,
dopouštíš se těžkého hříchu.
Slabí a ti, kteří se sami nemohou bránit, mají zvláštní právo na
ochranu. Povinnost druhé bránit je obzvlášť silná, jestliže máš za někoho
přímou zodpovědnost. Otec musí například chránit svoji rodinu. Ale ani
tehdy nesmí použít větší sílu, než je nutné. Někdy je útočníka možné
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zastavit pouze tak, že ho zabijeme. Proto mohou policisté a vojáci nosit
zbraně. Mají morální povinnost použít sílu na obranu společnosti.
V některých zemích mají obyvatelé právo nosit zbraň, aby se mohli
bránit. Ve Spojených státech je to toto právo dokonce dané ústavou. Toto
právo je však z dobrého důvodu čas od času politiky a skupinami aktivistů
zpochybňované. Je třeba si být vědom toho, že vlastnictví zbraně dává
člověku velkou zodpovědnost. Skladovat ji neopatrně nebo ji s neopatrností
používat je těžký hřích. Zabít svou zbraní někoho, kdo na tebe útočí, by
měla být vždy až ta poslední možnost.
Máš právo bránit sebe a ostatní a použít násilí pouze tehdy, je-li to
nezbytné. Sám/sama za sebe se můžeš rozhodnout nepoužít násilí
a obětovat se.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 406-407)
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 (11)
V roce 2006 tříkrálová sbírka činila 147 000 Kč. Dne 18. ledna se
konala ekumenická bohoslužba. Potom začalo vyklízení půdního prostoru
na faře. Pan Vladimír Janáček sestavil za pomoci několika dalších přehled
Galerii duchovních otců farnosti během XX. století. V květnu se konal farní
zájezd do Lurd. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 18 dětí. Boží Tělo
se konalo za přítomnosti otce biskupa Josefa Kajneka. Od 1. července
nastoupil v naší farnosti jako kaplan Pavel Sandtner. Ve dnech 21. až 26.
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listopadu proběhla misijní obnova. Do kostele se pořídila bezpečnostní
mříž, aby mohl být přes léto zpřístupněn věřícím i návštěvníkům po celý
den. Též byla zakoupena na faru sekačka na trávu.
V roce 2007 tříkrálová sbírka činila 159 863 Kč. I přes mírnou zimu
přišla v lednu veliká vichřice, která ve městě a okolí nadělala veliké škody.
Dne 1. května se konal farní zájezd na Hostýn a 5. až 8. května farnost
pořádala zájezd na Slovensko. Pavel Sandtner 9. června přijal svátost
kněžství v Hradci Králové a 24. června sloužil dvě mše svaté s udílením
novokněžského požehnání. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo
16 dětí. Farního tábora se zúčastnilo 40 mladých. Ve dnech 13. až 19. srpna
proběhlo celostátní setkání mládeže v Táboře-Klokotech. Dne 8. září se
konala mše svatá pro motorkáře a proběhly oslavy 750. výročí vzniku
města se mší svatou na náměstí. V Žižkově Poli 30. září při mši sv. zazněly
nově opravené varhany. Na podzim se ve farním kostele začala provádět
rekonstrukce osvětlení. V prosinci se konala na faře výstava betlémů. Rok
byl úspěšný v pastorační činnosti. Mezi radostné události patří i neradostné.
Byly ukradeny měděné svody u kostela a sakristie.
V roce 2008 tříkrálová sbírka činila 179 147 Kč. Dne 1. února obdržel
P. Kubeš dekret, kterým byl ustanoven farářem v Přibyslavi na dobu
neurčitou. V sobotu 3. května byl požehnán obrázek Panny Marie
Pomocnice křesťanů, který je zavěšen na stromě ve Dvorku. Dne 8. května
se konal zájezd na Hostýn. Od 29. května do 1. června proběhla farní pouť
do Mariazell. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 20 dětí. Ve dnech
27. června do 1. července se pro mládež konal vodácký tábor. Po dokončení
osvětlení v kostele byly skončeny také práce v prvním patře na faře, aby
mohla sloužit kněžím i farníkům pro další generace. Okolo fary a kolem
zdí v kostelní uličce se vykopal příkop pro odvlhčení. Od 3. do 5. října se
uskutečnilo ve farní stodole Nocturno. Začátkem prosince byla
nainstalována tradiční výstava betlémů na faře.
V roce 2009 tříkrálová sbírka činila 173 120 Kč. Dne 24. ledna byl
uspořádán farní ples a jeho výdělek ve výši 28 000 Kč byl věnován na
opravu varhan. V dubnu oslavil farář Zdeněk Kubeš své 45. narozeniny na
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faře s věřícími. Nad farním sálem byl zateplen strop a byla opravena zeď
ve farní uličce. V neděli 31. května byla požehnána soška sv. Floriána, která
byla opět vložena do výklenku nad nově vyrobená farní vrata. Také byla
vydlážděna část farního dvora. Slavnosti Božího Těla se zúčastnil diecézní
generální vikář Tomáš Holub. Od 15. do 19. srpna se konal vodácký zájezd
a ještě dětský tábor v Havlíčkově Borové. Dne 30. srpna se konala na
kolech farní pouť ke svaté Anně do Pohledu. Na konci léta byla sloužena
již potřetí mše svatá za motorkáře. Ve dnech 26. až 28. září naši vlast
navštívil papež Benedikt. V neděli dne 11. října byla biskupem Dominikem
Dukou udělena svátost biřmování 55 věřícím.
V roce 2010 tříkrálová sbírka činila 176 000 Kč. Dne 23. ledna se
konal třetí farní ples, za účasti 280 návštěvníků. Zisk činil 27 000 Kč a byl
opět věnován na opravu varhan. V rámci ekumeny proběhlo 24. ledna
ekumenické setkání a 30. ledna se konala duchovní obnova. Dosavadní
diecézní biskup Dominik Duka se stal po kardinálu Vlkovi pražským
arcibiskupem. Ve dnech 6. až 9. května se konala farní pouť do Maďarska.
Několikrát za rok se uskutečnila hudební vystoupení, včetně divadla
v podání mladých. Dne 1. května se konala vzácná diamantová svatba.
V máji se konalo putování k obrázku Panny Marie do Dvorku. K prvnímu
svatému přijímání přistoupilo 18 dětí. Během léta proběhlo několik akcí
s mladými. Dne 2. listopadu se konala pobožnost na hřbitově a potom ve
dnech 27. a 28. listopadu proběhla výstava betlémů. V tomto roce se opět
povedlo mnoho prací. Byly opraveny hospodářské budovy, nové omítky na
faře a vydlážděn dvůr.
Zdeněk Matějka
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1 Výročí 15 let kněžství | 9. 6. 2022 | Jan Henzl
2 Noc kostelů | 10. 6. 2022 | Marie Blažíčková
3 První svaté přijímání | 12. 6. 2022 | Michal Novotný
4 Slavnost Těla a Krve Páně | 19. 6. 2022 | Blanka Sedláková
5 Návrat oltářního obrazu | 10. 6. 2022 | Jan Henzl
12

5

Z vašich životů

Procházky ve vzpomínkách
Čím je člověk starší, tím si více vybavuje to, co bylo před mnoha lety.
Vzpomínky na dětské hry, na školu, na povinnosti. Ve vzpomínkách se zdá
všechno najednou tak milé a krásné. A třeba to byly úplně naivní hry a věci.
A jak jsme tomu věřili. Tak na té procházce po polní cestě je najednou
člověk „malá holka“, která nesmí do kytičky do vázy utrhnout hvozdík,
protože to jsou slzičky Panny Marie a ta by plakala. Taky suchopýr se
netrhá, jsou to Panenky Marie vlásky. No a bílé malé zvonečky rožce už se
vůbec netrhají! To jsou umrlčí zvonečky. Ale jsou tu ještě sukýnky
Panenky Marie, to jsou modré zvonečky. Ty trhat můžeme, k tomu trochu
srdíček, to je třaslice, i kopretiny se hodí. Ale ty ve váze moc nevoní. Spíš
jsou na to, aby holky zkoušely, jestli „má mě rád, nemá mě rád“. To se snad
dělá i dneska. Když tak pátrám ve své paměti, napadá mě, že když jsem
domů přinesla kytici sasanek, tak babička, která měla na starosti mimo jiné
i drůbež, řekla: „To domů netahej, nenesly by slepice“. A kytici
sasankových zvonečků nekompromisně vyhodila (já sasanky doma nemám
a slepice stejně nenesou)! No to nic, půjdeme na chlebíčky, řekly jsme si
s holkama. Za kůlnou jich rostlo, loupaly jsme z nich zelené lístečky a ani
jsme nevěděly, že jíme sléz. Taky to bylo kolikrát zaprášený, ale nijak nám
to nevadilo. Je to prý léčivé. Vědět to, třeba jsme to nejedly. Jak hezounké
jsou modré kvítečky rozrazilu, které jsme říkaly bouřka a úzkostně jsme se
vyhýbaly jej utrhnout, neboť bychom bouřku přivolaly. Já mám dodnes
strašně ráda čekanku, která hojně rostla podél cesty, co jsme chodily do
školy. Její jemně modrá barva je tak krásná a kytička u cesty stále trpělivě
čeká, až se jí vrátí milý, který odešel do světa. Tenkrát jsem proto i plakala.
Pak nesmím zapomenout na kuličky lopuchu. U nás se jim říká ježci. To
teda nic hezkýho není, protože z toho kluci dělali koule a házeli je na nás
a do vlasů hlavně. No byla to pak práce s vyčesáváním. Klukům to
nevadilo. Stejně radši chodili k rybníku a chytali chudinky pulce. Do
velkých sklenic. Postavili je na okno a zřejmě sledovali, jak se z nich

13

vyvinou žáby. Většinou se nedočkali, protože opět zasáhla babička a obsah
sklenice vylila ven. Slepice se mohly strhat! A pak nesly. A v celém roce
toho bylo v přírodě tolik úžasného! Na podzim jsme si vykrajovali růžice
bodláku, který je vlastně pupava, oloupali to a chroupali jako kedluben. Má
to stejnou chuť. Když dozrál, květenství bylo jako heboučký kartáček. Je
tady v celém tom roce divů, že by kytička vzpomínek byla mnohem větší.
Tak ať si přírodu zachováme tak, jak nám ji Pán Bůh stvořil, ať už ty krásy
jmenujeme jakkoli.
Marie Voralová

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2022
27. 6.

7.30

28. 6.

18.30

29. 6.

7.30

30. 6.

18.30

1. 7.

18.30
7.30
18.00
18.30

2. 7.

3. 7.

8.00
9.30
11.00
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Za rodinu Zichovu, vnuka a živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Za Jaroslava, Vlastu a Marii Mášovy, jejich rody
a duše v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku, syna
Miloslava a celý rod, za rod Řezníčků a Vlaďku
Kolkovou
Za Zdenu Kárníkovou
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
14. neděle v mezidobí
Za všechny, kteří se modlili a modlí a budou se
zapojovat do živého růžence
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
Stříbrné Hory

14.00
4. 7.

7.30

5. 7.
6. 7.
7. 7.

18.30
7.30
18.30

8. 7.

18.30

9. 7.

18.30
8.00

10. 7.
9.30
11. 7.
12. 7.
13. 7.

7.30
18.30
7.30

14. 7.

18.30

15. 7.
16. 7.

17. 7.
18. 7.
19. 7.

Pouť v České Jablonné
Památka sv. Prokopa, opata
Za rodinu Nejedlých a Pavlíčkovu a duše v očistci
Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za duchovní povolání
Za rodiče Novotných z obojí strany, syna Stanislava
a vnuka Romana
Za farnost (s nedělní platností)
15. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci
Za Marii a Jana Němcovy, rody z obou stran a syna
Václava
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Za Jana a Růženu Dejmalovy

Za Marii Niedermertlovou, její maminku, ten rod
a duše v očistci
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18.30 Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, syna Jaroslava
a zetě Zdeňka
Panna Marie Karmelská
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
16. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiny Miškovských, Sejkorů, Matějů a Trődlerů
9.30 Za nemocné Jitku Burešovou, Annu Zvoníčkovou
a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
7.30 Za rod Fišarů, Sobotků a Mokrých
18.30 Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
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20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

6. 8.
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7.30
18.30
18.30
18.30
8.00
9.30

Za sestru Magdalenu Němcovou, rodinu a duše v oč.
Svátek sv. Marie Magdalény
Za Annu Lánovou a rodiče
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Za farnost (s nedělní platností)
Výročí posvěcení kostela
Za Annu Roseckou, manžela a rodinu Mokrých
Za Marii a Josefa Kasalovy a Marcela Čelouda
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
8.00
9.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
7.30
18.00
18.30

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za Annu a Jana Novotných a duše v očistci
Památka sv. Gorazda a druhů
Za rodinu Jakšovu, živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Marty
Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Za farnost (s nedělní platností)
18. neděle v mezidobí
Za Marii a Miloslava Svobodu, jejich rodiče a celý rod
Za Martu Močubovou a obojí rodiče
Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Za Ing. Zdeňka Palána
Památka sv. Jana Vianneye, kněze
Za duchovní povolání
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Za živé a zemřelé z rodů Kasalů, Řezníčků, Píbilů,
Pelikánů, Sejkorů a Matějů
Svátek Proměnění Páně
Za Pavla Klusáčka
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)

7. 8.
8. 8.

8.00
9.30
7.30

9. 8.
18.30
10. 8.

18.30

12. 8.
13. 8.

18.30
18.30
8.00
9.30
11.15

15. 8.

7.30
18.30

16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.

18.30
7.30
18.30
18.30

20. 8.

21. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
Za rodiče Svobodovy, živé i zemřelé z toho rodu
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7.30

11. 8.

14. 8.

19. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy a za Josefa
Za rodiče Prchalovy, jejich děti a živé i zemřelé toho
rodu a duše v očistci
Památka sv. Dominika, kněze

14.00
18.00
18.30
8.00
9.00

Památka sv. Kláry, panny
Za Emila Zicha, syna, vnoučata a živé i zemřelé
z toho rodu
Za Alenu Havlíčkovou a duše v očistci
Za farnost (s nedělní platností)
20. neděle v mezidobí
Za Růženu Pospíchalovou a její rodiče
Za + Zdeňka Stránského a živou rodinu
Pouť v Nových Dvorech
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Za Františka a Marii Klementovy, syny, snachy a vnuka
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a duše
v očistci
Za Ladislava Řezníčka a celý rod
Za P. Františka a Václava Pometlovy a Emilii Pechovou
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Motodění
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
21. neděle v mezidobí
Farní pouť u sv. Anny v Pohledu
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11.00
22. 8.
23. 8.
24. 8.

7.30
18.30

18.30

26. 8.

18.30

28. 8.

Za Josefa a Marii Musilovy, jejich sourozence, syna
Milana, Zdeňka Tesaře a Františka Majora
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30

25. 8.

27. 8.

Stříbrné Hory
Památka Panny Marie Královny

18.30
8.00
9.30

Za živé i zemřelé z rodu Karlových, Fišarových,
Linhartových a Chalupových
Za Leopolda a Boženu Roseckých, jejich dva syny
a snachy Martu a Jitku
Památka sv. Moniky
Za farnost (s nedělní platností)
22. neděle v mezidobí
Za Augustýna Janáčka, pěstouna Františka a ten rod
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 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:
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ČERVENEC
Úmysl papeže: Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby
jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do
budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl: Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě
mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
Farní úmysl: Za ochranu a požehnání pro ty kdo jsou na cestách i pro ty,
kteří cestovat a odpočívat z různých důvodů nemohou.
SRPEN
Úmysl papeže: Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou
a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání
ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl: Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a
rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
Farní úmysl: Za mír 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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