15. neděle v mezidobí
týden 11. – 18. 7. 2021 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:

11. 7. ne

15. neděle v mezidobí

7:30 za farníky

Ev.: Mk 6,7-13
„Začal je posílat.“

9:15 za Josefku Neužilovu a živou a zemřelou rodinu Neužilovu

HOLUBICE: za všechny kněze v krizi
SLAVNOST VÝR. POSV.
10:45
KOSTELA V HOLUB.
i za ty, kteří spolu s nimi prožívají utrpení
12. 7. po

18:00 za Jana Kalábka, syna, dceru, zetě a živou rodinu

13. 7.

út

19:00 ŽAROŠICE: POUTNÍ MŠE SV. A PRŮVOD

14. 7.

st Bl. Hroznaty, mučedníka

18:00 SIVICE: za pokojné mezigenerační vztahy v našich rodinách

15. 7.

čt a učitele církve

Sv. Bonaventury, biskupa
památka 18:00 HOLUBICE: za Jana Friese, manželku a dvoje rodiče
Panny Marie Karmelské

16. 7. pá (DEN SV. LUDMILY)

18:00

za Lidmilu Vysoudilovu a živou a zemřelou rodinu Jiráčkovu
a Sedláčkovu

11:00 svatební obřad: Tomáš Koláček a Kateřina Bartáková
17. 7.

so

17:15 za Oldřicha Pantůčka
7:30 za farníky
16. neděle v mezidobí

18. 7. ne

Ev.: Mk 6,30-34
„Byli jako ovce
bez pastýře.“

8:30

sv. křtu 2 dětí:
Oldřich Šlezinger /HOS/ a Eduard Šlezinger /HOS/

9:15 za Josefa a Františku Drápalovy, živou a zemřelou rodinu
10:45 HOLUBICE: za Martu Nohelovu

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2021:
„Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky.“ (Dan 2,20)
OHLÁŠKY:
-

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE vynesla částku 32.046,- Kč. Děkujeme za vaši štědrost všem potřebným
za poslední období!

-

ŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮ A OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
se uskuteční přesně na svátek sv. Kryštofa v neděli 25.7., a to Na Městečku, u orlovny
i u polikliniky - průběžně v čase 8:30 – 9:00 hod. Po druhé mši svaté pak ještě na parkovišti
u hřbitova. Auta přivezte na žehnání umytá a s platnou TK i emisemi.  Žehnání se v ten den
uskuteční též v Holubicích i v lese u kaple sv. Anny v Hostěnicích po tamní mši svaté.

-

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE: Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání
mládeže v Brně. Je určeno všem mladým ve věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na:
http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Potkejme se osobně v Brně!

-

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN: sobota 28. srpna tradičně ve Žďáru nad Sázavou v areálu zámku.
Zač. v 10 hod. Program: Mše sv. s o. biskupem, putování po stopách sv. Ludmily, přednáška, výstava,
horácká muzika, komentované prohlídky a další. Zveme všechny rodiny v tomto Roce rodiny! 

Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny,
předávejte víru mladým a pečujte o nejmenší
Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-korenypredavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi
V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý
otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem
s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím,
které bylo dnes zveřejněno ve Vatikánu.
„Jsem s tebou po všechny dny“, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před vystoupením
na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku a drahá babičko. Právě tobě. „Já
jsem s tebou po všechny dny“, to jsou také slova, s nimiž bych se k tobě chtěl obrátit jako
biskup Říma a člověk pokročilého věku u příležitosti tohoto prvního Světového dne
prarodičů a starých lidí. Celá církev je ti nablízku – nebo lépe řečeno, je nám nablízku – má
o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat o samotě!“
Zahájil papež své poselství slovy, v nichž se sám staví po bok nejstarší generaci. Dodejme
také, že František vnímá ve svých projevech slova babička a dědeček v širším významu
a podle běžného latinskoamerického úzu je vztahuje nejen specificky na prarodiče, ale na
lidi pokročilého věku obecně.
Pán posílá své anděly
Papež připomíná, že podnětem k vyhlášení tohoto světového dne byla pandemie, která jak
říká „přišla jako nečekaná a zuřivá bouře“ a dopadla nejtvrdším způsobem právě na staré
lidi, ať už v podobě nemoci samé, odchodu nejbližších nebo formou dlouhé izolace
a osamělosti. „Avšak i tehdy, když se všechno zdá být temné, jako v těchto měsících
pandemie, Pán nám nepřestává posílat anděly, aby nás těšili v naší osamělosti a opakovali
nám: „Já jsem s tebou po všechny dny“. Říká to tobě, říká to mně, nám všem. (…) Někdy
budou mít tvář našich vnoučat, jindy příbuzných, dlouholetých přátel nebo těch, které jsme
poznali právě v této těžké chvíli. V tomto čase jsme se naučili chápat, jak důležité jsou pro
každého z nás návštěvy a objetí. Velmi mne rmoutí skutečnost, že na některých místech ještě
nejsou možné!”
A vysílá dělníky na svou vinici v každé době
Své posly však posílá Pán také prostřednictvím Božího slova, dodává František,
a doporučuje každodenní četbu evangelia, modlitbu žalmů a slova starozákonních proroků.
Písmo nám pomáhá v pochopení toho, co po nás dnes Pán žádá. „On skutečně posílá dělníky
na svou vinici v každou denní dobu (srov. Mt 20,1-16), v každém životním období. Já sám
mohu dosvědčit, že jsem obdržel povolání stát se římským biskupem ve chvíli, kdy jsem byl
takříkajíc v důchodovém věku a nepředstavoval jsem si, že bych mohl podnikat mnoho
nových věcí. Pán je nám neustále nablízku, neustále, se svým novým pozváním, novými
slovy, novou útěchou, stále je nám nablízku. Však víte, že Pán je věčný a nikdy neodchází do
penze, nikdy.“
(pokračování příště)

