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Římskokatolická farnost Přibyslav
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Jsme jedineční, svobodní a živí, povolaní žít příběh lásky
s Bohem, činit odvážná a pevná rozhodnutí,
přijmout úžasné riziko milovat.
Papež František

Farní tábor|24.-29. 7. 2022
foto vedoucí tábora

Slovo kněze

Jdeme dál
Čas dovolených a prázdnin ústí, tak jako každý rok, znovu do proudu
běžných prací a událostí. Snad příležitost, abychom v jeho plynutí zkusili
znovu objevit radost a smysl v obyčejných věcech a rutinních činnostech.
Nově se podívali s nadějí a důvěrou na ty, se kterými se budeme potkávat.
A zase si zkusili odpustit, co by k odpuštění bylo. Ještě lépe – k tomu přizvali
i svého Pána, aby zjednal smíření se sebou a pomohl nám odpustit druhým.
Času k prokazování lásky je v životě omezeně. Přestože mnohé věci na zemi
řešení nemají, a vyřeší se až v nebi, zkusme udělat alespoň to, co je možné.
Nechejme se smířit s Bohem a smiřme se s lidmi i se sebou samými.
Abychom mohli žít a mít se rádi! Přeji a vyprošuji vám Boží požehnání
a pokoj ve všem, co přijde.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na září 2022
2. 9.
3. 9.
4. 9.
6. 9.
9. 9.
11. 9.
13. 9.
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18.30 mše svatá a vikariátní setkání mládeže na faře
19.30 setkání starší mládeže
11.00 Pouť Olešenka
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Po mši svaté setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti
Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí
16.30-18.00 misijní klubko dětí na faře

17. 9.
18. 9.
20. 9.
23.-25. 9.
25. 9.

9.00 mše sv. v DPS
18.30-20.00 adorace v kostele
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Přibyslavské Nocturno
11.00 Pouť Stříbrné Hory

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek či osobní domluvy.

Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023
Ročník
1.
2.
3./1
skupina
3./2
skupina
4.
5.
6.+7.
8.+9.

Den
pondělí
úterý

Čas
11.35 – 12.20
11.35 – 12.20

Vyučující
Mgr. Pavel Sandtner
Paní Lenka Omesová

pondělí

12.25 – 13.10

Mgr. Pavel Sandtner

pátek

11.35 – 12. 20

Mgr. Pavel Sandtner

pondělí
čtvrtek
pátek
úterý

12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10

Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
Paní Lenka Omesová

Výuka náboženství začne od 12. září 2022
P. Pavel Sandtner

3

Papež František

Pravou mocí je služba a vládnout znamená milovat
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 15. srpna)
Dobrý den, drazí bratři a
sestry, a požehnaný svátek!
O
dnešní
slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie nám
evangelium předkládá Mariin
rozhovor se sestřenicí Alžbětou.
Když Maria vchází do jejího domu
a zdraví ji, Alžběta zvolá:
„Požehnaná tys mezi ženami a
požehnaný plod života tvého!“ (Lk
1,42). Tato slova naplněná vírou,
radostí a úžasem se stala součástí
Zdrávasu.
Pokaždé,
když
pronášíme tuto natolik krásnou a
důvěrnou modlitbu, chováme se
jako Alžběta: zdravíme Marii a
žehnáme jí, neboť nám přináší
Ježíše.
Maria přijímá Alžbětino
požehnání a odpovídá zpěvem,
který je darem pro nás a celé
dějiny. Je to chvalozpěv, který
bychom mohli nazvat „zpěvem
naděje“. Je to chvalozpěv velebící
velké věci, které v ní učinil Pán,
avšak Maria jde ještě dál: nazírá
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Boží dílo v celých dějinách svého
národa. Kupříkladu říká, že Pán
„mocné sesadil z trůnu a ponížené
povýšil, hladové nasytil dobrými
věcmi a bohaté propustil s
prázdnou“ (Lk 52-53). Při
poslechu těchto slov bychom se
mohli ptát, zda Panna poněkud
nepřehání,
když
popisuje
neexistující svět. Zdá se totiž, že
vyřčené neodpovídá skutečnosti:
ve chvíli, kdy to prohlašuje, nebyli
mocní oné doby sesazeni a
například obávaný Herodes se
pevně drží na svém trůnu. A také
chudým a hladovým se vede jako
dřív, kdežto bohatí nadále
vzkvétají.
Co tedy znamená onen
Mariin zpěv, jaký má smysl? Maria
nechce podat reportáž o dané době,
protože není novinářka, ale
zamýšlí vyslovit něco mnohem
důležitějšího, totiž fakt, že Bůh
jejím prostřednictvím zahájil
dějinný převrat a definitivně

stanovil nový řád věcí. Ona,
nepatrná
a
pokorná,
byla
vyzvednuta k nebeské slávě, což
dnes oslavujeme, zatímco mocní
tohoto světa byli propuštěni s
prázdnou. Pomyslete na ono
podobenství o bohatém muži, u
jehož dveří lehával žebrák Lazar.
Jak onen muž dopadl? Zbyly mu
prázdné ruce. Jinými slovy, Matka
Boží ohlašuje radikální změnu a
hodnotový zvrat. Když s Ježíšem v
lůně rozmlouvá s Alžbětou,
předjímá to, co potvrdí její Syn, až
prohlásí za blahoslavené chudé a
pokorné a bude varovat bohaté i
všechny, kteří si zakládají na
vlastní soběstačnosti. Panna tedy
tímto zpěvem, touto modlitbou
pronáší proroctví: prorokuje, že
prvenství nemají moc, úspěch a
peníze, nýbrž první místo mají
služba, pokora a láska. A při
pohledu na její slávu chápeme, že
pravou mocí je služba a že
vládnout
znamená
milovat.
Nezapomínejme na to, pravou
mocí je služba. Tudy vede cesta do
nebe.
Při pohledu na Marii se tedy
můžeme dotazovat, zda se onen
prorocký zvrat, který ohlásila,

nějak dotýká mého života? Věřím,
že milovat znamená vládnout a že
služba je mocí, že cílem mého
života je nebe, ráj? Anebo se
starám výlučně o pozemské,
hmotné věci, o to, jak se zde
zařídím? A dále – když pozoruji
události tohoto světa, dávám se
strhnout pesimismem, anebo –
stejně jako Panna – dokážu
zahlédnout konajícího Boha, který
skrze pokoru a nepatrnost
uskutečňuje velké věci?
Bratři a sestry, Maria dnes
vyzpívala naději a opětovně v nás
zažehla naději. Spatřujeme v ní cíl
své pouti: byla první stvořenou
bytostí, která celistvě, s duší a
tělem, protrhla nebeskou cílovou
pásku. Ukazuje nám, že nebe je na
dosah ruky. Jak to? Ano, nebe je na
dosah
ruky,
jestliže
také
nepodlehneme hříchu, budeme
pokorně chválit Boha a velkoryse
sloužit druhým. Nepodlehnout
hříchu – k tomu může někdo
namítnout: „Ale otče, jsem slabý“.
„Jistě, máš však vždy nablízku
Pána,
který
je
milosrdný.
Nezapomínej, že Božím stylem je
blízkost, soucit a laskavost. Bůh je
nám takto ustavičně nablízku.
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Naše Matka nás bere za ruku,
doprovází nás do slávy a v
myšlence na ráj nás vybízí k
radosti. Žehnejme Marii ve své

modlitbě a prosme ji o prorocký
pohled,
který
by
dokázal
postřehnout nebe na zemi.

Eliška Pometlová
Pravou mocí je služba a vládnout znamená milovat. Dostupné z
< https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-08/papez-pravou-moci-je-sluzba-a-vladnoutznamena-milovat.html> [cit. 2022-08-22]

Mikroblog o životě z víry

Jak správně používat sociální sítě?
Žijeme v době plné velkého množství různých médií, která ti nabízejí
obrovské množství informací téměř o všem. Jak ale poznáš, co je pravda, a
co ne? Ve velké konkurenci internetových stránek, novin a televizních
programů je velkým pokušením pro novináře rozhodnout se pro honbu za
senzacemi. To je to, co prodává a co přitahuje návštěvníky, čtenáře a
diváky. Musíš to mít na paměti, když ve zprávách sleduješ například
informace o podezřelém viníkovi; dokud se neprokáže jeho vina, je
nevinný. Nesmíš odsuzovat lidi jen na základě zpráv.
Právo na informace
Někdy můžeme slyšet, jak lidé říkají: „Veřejnost má právo to vědět.“
Právo na informace však není absolutní. Jsou věci, které by měli zůstat
tajemstvím. Totéž platí pro tvé profily na sociálních sítích: nemůžete zde
sdílet všechno, co víš – ani o sobě, ani o druhých. Pokaždé se musíš
zamyslet nad tím, jestli je zveřejnění dané informace moudré a ohleduplné.
Taková opatrnost má co dělat s láskou, s láskou k našemu bližnímu. Každý
má právo na soukromí, dokonce i slavní lidé, politici a kněží. Je proto velmi
důležité přemýšlet důkladně nad tím, jak a co o někom napíšeš. Jak to
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budou druzí číst a jak to pochopí? Je dobré si uvědomit, že na internetu
není možné udržet něco v tajnosti, protože to není soukromý, ale veřejný
prostor.
Jsi ve stresu? Odpoj se!
Díky sociálním sítím je velmi snadné získat nové kamarády a zůstat
v kontaktu s rodinou a přáteli. Zároveň to může přinášet hodně napětí,
protože musíš kromě své jiné práce ještě odpovídat na zprávy. Všechny ty
e-maily, zprávy a příspěvky na Facebooku, esemesky a další komunikační
prostředky neustále vyžadují naši pozornost. Kvůli napětí a stresu, který to
může nevědomky přinášet, může být pro tebe mnohem těžší udělat si čas
na mnohem důležitější věci, jako je například modlitba, Jak můžeš
naslouchat Bohu, když neustále slyšíš pípání a zvuky příchozích zpráv? Jak
si na něj můžeš udělat skutečně čas, když si těsně před modlitbou ještě
rychle čteš několik e-mailů, které čekají na tvou odpověď? Totéž platí pro
tvé vztahy s přáteli a příbuznými. Zdá se to být jasné, ale stále je důležité
si připomínat, že když na chvíli svůj mobilní telefon nebo počítač vypneš,
tvůj život tím neskončí. Neboj se odpojit a být offline, abys mohl být online
s Bohem a s těmi, které máš rád.
Zneužívání
Sociální síť je příjemný způsob, jak zůstat v kontaktu, ale může také
docházet k jejímu zneužívání. Mít na Facebooku hodně „přátel“ může
vypadat dobře, ale je jednoduché někoho z přátel „vymazat“; je také snadné
někoho obtěžovat, pronásledovat nebo šikanovat. Úmyslně někomu takto
ubližovat je těžký hřích. Každý má právo na úctu; každý má důstojnost.
Ježíš žádá své učedníky, aby milovali všechny! Tato výzva se vztahuje také
na to, jak se chováme k lidem na internetu, dokonce do té míry, jakou po
nás Ježíš žádá: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás
pronásledují“.
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Křesťanem jsi pořád, i když jsi online! Nepiš a nezveřejňuj prostě
všechno. Odpojuj se kvůli Bohu a druhým; věnuj jim svou láskyplnou
pozornost.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 414-415)
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 (12)
V roce 2011 tříkrálová sbírka činila 181.043 Kč. Dne 15. ledna se
konal zájezd do Třeště na prohlídku betlémů. Dne 3. března byl jmenován
25 biskupem hradecké diecéze P. Jan Vokál a 23. května zemřel biskup
Karel Otčenášek. Dne 2. dubna proběhla duchovní obnova. Ve dnech 11.
až 15. května byl uspořádán zájezd na Slovensko do Prešova, Košic a
Sliače. Po třetí se v květnu konalo putování k obrázku do Dvorku. K
prvnímu sv. přijímání přistoupilo 14 dětí. Dne 27. května se uskutečnilo
setkání starších žijících ministrantů. Od 8. do 21. srpna se za účasti 19
mladých farníků konalo Světové setkání mládeže v Madridu ve
Španělsku. Dne 17. srpna byla sloužena další mše za motorkáře. V sobotu
10. září se konal slavnostní varhanní koncert na poděkování všem dárcům
za záchranu varhan. Ve dnech 30. září až 2. října se konalo další Nocturno
za účasti několika kapel. V Dolní Jablonné byl posvěcen a postaven nový
kříž na pozemku rodiny Henzlových. Dne 9. prosince sloužil biskup
Kajnek mši sv. ke stému výročí narození přibyslavského rodáka P. Jana
Filipa. Při této příležitosti také biskup poděkoval za 50letou službu
kostelníkovi Václavu Pometlovi a předal mu růženec po Karlu
Otčenáškovi. Dne 18. prosince zemřel bývalí prezident Václav Havel.
Během roku se podařila oprava varhan, natření střechy, opravení
hospodářských budov, oprava kůru a schodiště.

8

Rok 2012. Pražský arcibiskup Dominik Duka se stal kardinálem. V
dubnu byl vybudován bezbariérový vstup pod věží ve spolupráci s
městem. Došlo k vymalování přízemí na faře a úpravám ve farní stodole.
V srpnu byl částečně restaurován boční oltář, který byl napaden plísní.
Dne 26. května putovali věřící do Dvorku na májovou pobožnost k
obrázku. Také proběhla akce „Noc otevřených kostelů s přednáškou o
Izraeli. Opět se konala mše sv. pro motorkáře a slavnost města. Dne
27. září navštívil naši farnost biskup Jan Vokál a konala se primice P.
Tomáše Fialy. V říjnu do farnosti nastoupil kaplan Antonín Pavlas. Na
první adventní neděli byla opět nainstalována výstava betlémů.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka

Z vašich životů

Prázdniny dříve a dnes
Které děti by se netěšily na prázdniny. Vždycky! Dva měsíce volna
zrovna uprostřed roku, kdy je sluníčko nejštědřejší, voda nejteplejší, jahody
nejsladší. Ale také, a to je moc důležité, ráno se nemusí brzy a povinně
vstávat! Je to zkrátka prima čas! Tohle bylo a je o prázdninách vždycky, ale
když člověk zavzpomíná, tak najednou vidí ohromný rozdíl. Dneska mají
děti prázdniny jen na to, aby si hrály a bavily se. Aby mohly jet na tábor, aby
jely s rodiči k moři, aby si mohly hrát na hřišti, aby si jezdily na kole, na
bruslích, koupaly se v bazénu a já nevím co všechno, ale zkrátka aby si hrály,
hrály a hrály podle své libosti (a ještě nejraději s mobilem). Budiž jim to
přáno – jsou prázdniny!! Nikde ale není vidět, že by mely trošku práce a
povinností. Nevím – možná se mýlím! A dříve? Jako dnes se i tenkrát na dva
měsíce zavřela škola a před dětmi se otevřely dva měsíce volna. Ale trošku
jiného než dnes. Hlavně na venkově. Protože skončily povinnosti školní, tak
zas nastaly povinnosti jiné. Jestlipak víte, že houby rostou nejvíce ráno? Tak
vstávejte a jděte na houby, aby nám je někdo nevysbíral. Že je teprve šest,
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nebo pět hodin? To je nejlepší čas, zvlášť když v noci pršelo! Nechce se z
teplého pelíšku, ale nenecháme houby chatařům z Prahy. Tak s krajíčkem
chleba se sádlem vyrazíme na sběr. Přineseme plný košík a zaplať Pán Bůh
o čistění a krájení se už postará dědeček. Sníme další krajíc chleba, to už s
kafem a můžeme si jít hrát. Jsou přece prázdniny! Kdepak! Tatínek zapřahá
do vozu, dokud je rosa pojede sekat krmení. Děti jeďte s tátou ať je to dřív
hotové. Tak starší bráška z nasekaného řadu vidlemi nakládá, já to shrabu a
tatínek nás pochválí, jak jsme šikovní. Sedli jsme na fůru voňavého jetele a
jedeme domů. Mezitím maminka vynesla ze sklepa dva košíky brambor
prorostlých klíči, vysypala je a musí se to obrat. Plný pařák se musí uvařit
prasatům. Ach jo! To jsou prázdniny. Štěstí, že přišla kamarádka, která je na
prázdninách u strejčka, usedla vedle a pomáhala. Pusy nám jely ostošest a
hned byla práce lehčí. Umlouvaly jsme si, co budeme dělat odpoledne a
večer. Když nebudeme mít práci, půjdeme se koupat Strží do potoka. Taky
můžeme jít pod most na krápníky. Nebo vyzdobit obrázky Panenky Marie,
které jsou na stromech na kraji lesů. No to je starostí. Jenže když byl čas
sena, žní, otav, byly děti zapojeny do veškeré práce. Prázdniny –
neprázdniny. Na loukách obracet seno, na poli dělat povřísla a přinejmenším
nosit svačinu. Vzpomínám, jak naše mrzelo, když se hnala bouřka a déšť.
Pokazila se práce. Nám dětem to naopak bylo tak milé (i když jsme to nahlas
neřekly), že si budeme moci vzít třeba knížku, někam si zalézt a číst. Dát si
na seno deku, poslouchat, jak šumí déšť na střechu a povídat si. Těšily jsme
se, až bude pouť, také na procesí na Hrádek. Jako tady se chodilo ke
Sv. Anně, u nás k Panně Marii Hrádecké. Také jsme si tam ze zázračného
pramene nabírali a pili vodu. Za éry komunistů to bylo zakázáno. Když začal
čas borůvek – a že jich u nás bylo – šly jsme na ně snad děti z celé vsi. Ten
čas byly snad v každé rodině borůvkové knedlíky, lívance, koláče. Ale když
babička řekla, vidíš, jaká je dobrá bramboračka s houbami a knedlíky s
borůvkami a tvarohem, a to je tvoje zásluha, tak mě chvála přece potěšila. A
na neděli maminčiny borůvkové koláče – to byla bašta! A tak ty naše
prázdniny byly přece jen krásné! I když hodně pracovní.
Marie Voralová
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Fotogalerie
Ohlédnutí za prázdninami
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1 Vodácký zájezd Otava | 10-16. 7. 2022 | vodáci
2-3 Farní zájezd| 4-8. 7. 2022 | Renata Kasalová
4–6 Farní tábor Fryšava| 24-29. 7. 2022 | vedoucí tábora
7-9 Přífarní tábor | 11-15. 7. 2022 | Veronika Málková
10 Celostátní setkání mládeže | 9. 8. 2022 | Člověk a víra

Život ve farnosti

Farní tábor Fryšava
Milé děti, rodiče a farníci.
Letošní farní tábor se konal poslední týden v červenci na faře ve
Fryšavě. Programem, který byl inspirován knihou Strašidlo Cantervillské
od Oscara Wilda, nás provázeli členové americké rodiny Otisů. Společně s
nimi jsme prožili týden na Cantervillském zámku. V pestrém spektru
aktivit měla kromě mnoha her a scének své místo i modlitba, mše svatá a
také adorace.
Musím říci, že se letos vše s Boží pomocí vydařilo a všichni jsme si
společně strávený čas užili.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům a dětem, protože bez nich by
tábor vůbec nebyl. A především děkuji všem ochotným vedoucím za
spolupráci během příprav i samotného tábora.
Za tým vedoucích
Klára Ledvinková

Farní tábor očima dětí
Letošní farní tábor na téma STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ,
probíhal na Fryšavě pod Žákovou horou. Téma bylo vyhovující a neznámé
(což bylo dobré). Hry se nám líbily, ale některé nás moc nebavily. Scénky
nás velmi bavily, a převleky se moc povedly (hlavně strašidlu). Jídlo nám
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moc chutnalo (jenom Tondovi poslední 2 dny scházelo maso). V úterý jsme
měli pěknou párty. Ve středu jsme šli na výlet k rybníku, ve kterém jsme
se mohli vykoupat. Po celý týden se nám spalo krásně na matračkách, které
nám byly poskytnuty. Velmi nás zaujala celotáborová hra Canty – každý
večer jsme si mohli „koupit“ hrací karty s vedoucími, každá karta má
určitou schopnost a dohromady tvoří super hru. Vytvořili jsme si vlastní
skupinku PPPS – Petice Pro Podporu Strašidel, ve které bylo šest dětí – Jan
Omes, Tonda Sikora, Michal Musil, Tomáš Musil, Marek Hrad a Marek
Novotný.
Letošní Farní Tábor se nám velmi líbil a moc nás bavil.
Děkujeme všem skvělým vedoucím
Jan Omes a Antonín Sikora z Olešenky

Pozvánky

Kurz výroby biblických postaviček v Přibyslavi
Milé farnice, milí farníci,
ráda bych tímto připomněla konání a vyzvala (odvážné i méně
odvážné) k přihlášení na kurz výroby biblických postaviček na
přibyslavské faře.
Postavičky jsou a budou využívány ke ztvárnění nedělního evangelia
v našem kostele a také při práci s dětmi a mládeží v hodinách náboženství
případně při setkáních na faře.
Na kurzu zvládnete vyrobit jednu dospělou postavičku – základní
materiál na postavičku stojí 250,- Kč. Je na vás, budete-li si ji chtít nechat,
nebo ji darovat přibyslavské farnosti a tím rozšířit a zpestřit stávající
soubor. Součástí kurzu výroby biblických postaviček je i praktická práce s
vybraným úryvkem z Bible, vyzkoušíme si tedy jak s postavičkami
pracovat.
Termín - 07. 10. 2022 - 08. 10. 2022
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Čas: pátek: 17.00 - 20.30, sobota: 8.30 – 17.00 (zajistíme společný
oběd na faře)
Počet účastníků: nejméně 12, maximálně 25. Přihlásit se je nutné na
celý program.
Přihlášky přijímám na adrese – lida.jajtnerova@seznam.cz, případně
tel. 773 078 731
S sebou: ostré nůžky na papír, ostré špičaté nůžky na manikúru, jehly,
špendlíky, nitě (barevné – hlavně nějaké odstíny hnědé), režnou nit, lepidlo
na papír v tuhé tyčince – pouze značky Pritt (červený obal, je sice dražší,
ale jako jediné drží, asi 30 g, tj. střední velikost; také bude na kurzu na
prodej), dobré jsou i kleště kombinačky (pomohou vytáhnout jehlu z
postavičky), popř. peníze na rekvizity k postavičkám
Ludmila Kachlíková

Přibyslavské Nocturno 22
24.září 2022 od 14:00 proběhne 23.ročník
-prostory farní zahrady
-hudba, divadlo, autorské čtení
-vstupné dobrovolné
Účinkují:
Szidi Tobias & Band
Slovenská zpěvačka a herečka maďarského původu
patřící k nejvýraznějším hudebním osobnostem
zpívaného šansonu nejen na Slovensku, ale také v
České republice. V rámci Nocturna vystoupí v
doprovodu své kapely.
KVĚTY
Skupina KVĚTY byla založena nejdříve na základní
škole v polovině devadesátých let a pak znovu
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v roce 2000. Skupina je od začátku až dodnes
experimentální a hledačská, ale počet jejích
posluchačů se rozrostl do velmi širokého spektra.
Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost,
brilantní výtvarné řešení obalů desek, živelné
koncerty a přítomnost humoru.
UŽ JSME DOMA
Punková avantgardní skupina s trubkou. Jejich
hudba
je
punkově
divoká,
naléhavá,
zároveň
kompozičně náročná, do detailu propracovaná s
nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory,
neuvěřitelné tempo a živá vystoupení, která
oplývají silnou energií a humorem.
DAMÚZA
Loutkoherecké – hudebně doprovázené
představení pohádky nejen pro děti.

divadelní

Zdeněk Volf
Moravský básník, který od konce devadesátých let
vydal čtyři básnické sbírky. Poezie je pro něj
především
duchovní
potřebou
a
uchyluje se k
ní v čase vedle
zaměstnání.
Za tým
pořadatelů
Petr Málek
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Září L. P. 2022
29.8.
30.8.

Památka umučení sv. Jana Křtitele
7.30
18.30

31.8.
1.9.
2.9

7.30
18.30
18.30

3.9.

7.30
18.00
18.30
8.00

4.9.

9.30

5.9.
6.9.

11.00
11.00
7.30
18.30
7.30
18.30

7.9.
8.9.

18.30

9.9.
10.9.

18.30
18.30

11.9.

8.00
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Za P. Jana Cimburka, P. Jana Bártu a P. Karla
Filipovi
Za Josefa Hausvátera
Za duchovní povolání
Za rodinu Matouškovu, Pometlovu a Bártovu
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve
Za Jiřího Brandejse a obojí rodiče
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
23. neděle v mezidobí
Za Františka Kubáta a jeho rodiče, rodinu
Pospíchalovu a snachu Táňu
Za rodiče Doležalovy, Pazourovy a syna Josefa, za
Zdeňka Myslivce a Oldřicha Růžičku a duše v očistci
Olešenka – pouť
Stříbrné Hory
Za Miloslava a Marii Linhartovy a oba rody
Nové Dvory
Svátek Narození Panny Marie
Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou
a celý rod
Za Jindřicha a Marii Teclovy, rodiče a sestru Annu
Za farnost (s nedělní platností)
24. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich tři syny,
snachu Danu a duše v očistci

9.30
12.9.

7.30

13.9.
18.30
14.9.

7.30
18.30

15.9.

18.30

16.9.

18.30

17.9.

18.00
18.30
8.00

18.9.

19.9.

9.30
11.00
7.30

20.9.
18.30
21.9.
22.9.
23.9.

Mše sv. na náměstí za farnost a město
(Přibyslavské slavnosti)

7.30
19.00
18.30
18.30

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu a jejich rody
Svátek Povýšení svatého Kříže
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o
zdraví do dalších let
Olešenka
Památka Panny Marie Bolestné
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé z toho
rodu
Památka sv. Ludmily, mučednice
Za Marii a Josefa Sobotkovy, vnuka Romana a celý
rod
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
25. neděle v mezidobí
Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a za
všechny živé i zemřelé toho rodu
Za Ludmilu a Františka Pometlovy, rodiče a
sourozence
Stříbrné Hory
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Za Marii Málkovou, její rodinu a duše v očistci
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Dolní Jablonná
Za Marii Niedermertlovou, její maminku, ten rod a
duše v očistci
Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze
Na dobrý úmysl
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24.9.

18.00
8.00

25.9.

26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

1.10.

2.10.

9.30
11.00
7. 30
18.30
8: 00
18.30
18.30
18.30
7.30
18.00
18.30
8.00
9.30
11.00

Za farnost (s nedělní platností)
26. neděle v mezidobí
Za Jana a Jarmilu Pěchovy, celý rod a rodiče
Kárníkovy
Za Blaženu a Františka Vencovy, Blanku a Marii
Klementovy, živé i zemřelé těchto rodů
Pouť Stříbrné Hory
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Za ženy z pečovatelského domu
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Za rodiče Štefovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Za duchovní povolání
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za Antonína a Marii Dvořákovy a syna Zdeňka
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a
učitelky církve
Za Antonína Jaroše, živé i zemřelé z toho rodu
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
27. neděle v mezidobí
Za Václava Roseckého, manželku a rodinu Mokrých
Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
Pouť Žižkovo Pole
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na září 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 zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti,
který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.
Národní úmysl: Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci
synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.
Farní úmysl:
Prosme za mír na celém světě.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová

23

Vydává Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav,
www.farnostpribyslav.cz, facebook.com/FarnostPribyslav,
bankovní spojení: Č. S. 1120706379/0800
Kontakty: fara: 736 513 352 (kancelář); P. Pavel Sandtner: 605 727 555;
e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz;
Redakce: P. Pavel Sandtner, Eva Bártová, Zdeněk Matějka, Eliška Pometlová.
Příští číslo vyjde 2. 10. 2022 (uzávěrka pro toto číslo je 23. 9. 2022).
Příspěvky, fotografie do Římsy můžete zasílat na adresu
flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
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