22. neděle v mezidobí
týden 1. - 8. 9. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
31. 8.

so

17:15
22. neděle v mezidobí

1. 9.

ne

Ev.: Lk 14,1.7-14
Kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje,
bude povýšen.

DEN MODLITEB
ZA PÉČI O STVOŘENÍ

na poděkování P. Bohu za 80 let života s prosbou o další
pomoc, za syna Káju a živou rodinu

7:30 za živé a zemřelé členy Orla
9:15 za farníky, zvláště za školáky, studenty a učitele
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
18:00 BOHOSLUŽBA O SVATÝCH /Václav Barták/

2. 9.

po

3. 9.

15:00 pohřeb dítěte – Cecílie Trunečková
Sv. Řehoře Velikého,
út pap. a uč. církve pam.
za Vincence a Blaženu Mojžíšovy, syna Jaroslava, Boženu
18:00
Formánkovu, živou a zemřelou rodinu

4. 9.

st

7:00 za Václava Filipa, živou a zemřelou rodinu
18:30 HOLUBICE: na daný úmysl

5. 9.

Sv. Matky Terezy
čt z Kalkaty

10:00
16:00 –
– 18:00

7:00
6. 9.

pá První pátek v měsíci.

17:00 –
– 18:00

18:00

KOVALOVICE: za Alžbětu a Vladimíra Plevovy, rodiče
Plevovy, Šmerdovy a Horákovy a živou rodinu
ADORACE A PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
/o. Pavel, o. David/
na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
modlitby a za duchovní povolání
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
(NEJEN) PRO DĚTI A MLÁDEŽ /o. Pavel/
za Libuši Bínovou, bratra Aloise, syna Karla a rodiče
Bendovy /1. dětská mše sv./ + žehnání aktovek

16:30 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 1. SOBOTY
7. 9.

so První sobota v měsíci.

17:15 za Antonína Mazálka, živou zemřelou rodinu
20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI

23. neděle v mezidobí

8. 9.

ne

Ev.: Lk 14,25-33
Kdo se nezřekne všeho, co
má, nemůže být mým
učedníkem.

7:30

za Oldřicha Němečka, bratra Miroslava, dvoje rodiče, živou
a zemřelou rodinu

9:15 za farníky

FARNÍ DEN

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl

(Narození Panny Marie)

15:00 SV. POŽEHNÁNÍ

(VÝR.POSV.KOV.KAPLE)

OHLÁŠKY:
-

-

Sbírka na opravu fasády našeho kostela z poutní neděle vynesla částku 54.919,- Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať!
Zítra začíná školní rok. Vyprošujme dary Ducha sv. pro všechny školáky a studenty i učitele
a profesory!
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v nadch. školním roce: Rozvrh hodin máte pověšený na nástěnce a
na farním webu. Výuka začne v týdnu od 16. září a řídí se katechetickými směrnicemi i školním
řádem. Připomínáme, že dbát o křesťanskou výchovu svých dětí je především úkolem rodičů,
kteří se k tomu zavázali při křtu svých dětí. A v tom jim má farnost i škola účinně pomáhat.
V tomto týdnu bude o. Pavel opět navštěvovat nemocné.

-

-

-

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na páteční dětskou mši sv., kdy začneme nový
tematický cyklus promluv. Letos budeme společně cestovat po zemi, kde žil Pán Ježíš,
a uslyšíme zajímavé autentické reportáže od lidí, kteří se s Ježíšem osobně setkali. Na konci této
páteční mše svaté požehnáme dětem školní aktovky – ať si je děti nezapomenou vzít s sebou!
Prosíme rodiče třeťáků o krátké organizační setkání příští neděli (8. září) v 8:30 hod.
ve zpěvárně.
FARNÍ DEN se letos koná již příští neděli (8. září)! Začínáme v 15 hod., kdy bude v kostele sv.
požehnání, a poté nás čeká pestrý program na farní zahradě! Prosíme o zajištění služeb – viz
seznam úkolů na nástěnce. Můžeme se těšit na pěkné společně prožité chvíle – pozvěte
kohokoliv bez rozdílu vyznání!
První setkání biřmovanců po prázdninách bude v pátek 13. září od 19 hod. ve zpěvárně.
Hledáme nové ochotníky pro službu kostelníka! Kdo by měl zájem se zapojit do této služby
třeba i v jakkoliv částečném rozsahu, bude vítán! V případě zájmu kontaktuje o. Pavla, faráře.
Nabízíme účast na národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky
České. Pouť se koná ve dnech 11.-13. listopadu 2019 a odkaz na info najdete na plakátě
v kostele i na těchto webových stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190215k-vyrocisvatoreceni-anezky-ceske-bude-narodni-pout-do-rima . Cestovní kancelář CK PASTOR, s.r.o.
nabízí dopravu přímo naší farnosti – viz plakát či www.ckpastor.com. Přihlašujte se přímo u CK
PASTOR!

Drazí přátelé, bratři a sestry!
S novým školním rokem Vás všechny jménem našeho farního společenství opět srdečně zvu do
plného zapojení v naší pozořické farní rodině! Dobrým startem může být Farní den v neděli 8. září
(http://www.farnostpozorice.cz/farni-den). Jeho hezkou „ochutnávku“ z loňska najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=mmv__mfr1io Rád bych, aby se nejen v kostele, ale při všech
aktivitách zde každý cítil jako doma – přijatý a milovaný. Opravdová láska je na prvním místě
Božím darem, ale nejvíce roste tam, kde jí lidé otevřou dveře svého srdce a rozhodnou se ji více
dávat než přijímat. Když to vezmu od těch nejmenších, zde je malý výčet toho, co chystáme:
-

Pro maminky s dětmi
klub maminek
fara sudá středa
Pro školní děti
výuka náboženství
ZŠ
týdně
Pro celé rodiny
mše sv. pro děti
kostel každý pátek
Pro celé rodiny
otevřené farní hřiště
kdykoliv po domluvě
Pro maminky
modlitby matek
fara pondělí 1x/14dní
Pro tatínky
spolčo chlapů
různě úterý 1x/14 dní
Pro kluky
Zelená záplava ministrantů
fara pátek 1x/14dní
Pro holky
Po-Šu-Kov-ská schola
zpěvárna každý pátek
Pro mládež
Večery nejen pro biřmovance zpěvárna pátek 1x/14dní
Pro čerstvé seniory
spolčo manželů
různě 1. čtvrtek v měsíci
Pro nemocné
modlitba za trpící
kostel každá středa
Pro nemocné
návštěva kněze
doma 1x/měsíc
PRO VŠECHNY
farní evangelizační buňky fara lichý čtvrtek
PRO VŠECHNY možnost tiché modlitby v kostele (adorace) každou sobotu

9:30 hod.
dle rozvrhu
18:00 hod.
20:00 hod.
20:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
19:00 hod.
19:30 hod.
21:00 hod.
dle domluvy

19:30 hod.
18-20:30 h.

Zdrojem a vrcholem našeho farního života je SLAVENÍ MŠE SVATÉ (EUCHARISTIE), zvláště
pak v neděli a o svátcích. Každou neděli jsou bohoslužby v 7:30 a v 9:15 a ve všedni den najdete
časy dle rozpisu v ohláškách. Před každou mší svatou je možné se smířit s Bohem ve svátosti
smíření a modlit se společně růženec. V maximální míře se snažím být v dosahu na telefonu, kdy si
můžeme domluvit osobní setkání. Tak Vám chci být každému v k dispozici k naslouchání, společné
modlitbě, k udělení požehnání a k přípravě a slavení svátostí! Též v případě jakýchkoliv dotazů mě
neváhejte kontaktovat! Těším se na setkání s Vámi!
Váš P. Pavel Lacina, farář
________________________________
Římskokatolická farnost Pozořice
Na Městečku 13
664 07 Pozořice
stránky: www.farnostpozorice.c
tel.: 544 250 229, 731 402 168; email: pozorice@dieceze.cz

Katecheze papeže Františka o Otčenáši (gen. audience)

č. 9 - 6. 3. 2019

Přijď království tvé
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Když se modlíme Otčenáš, obracíme se k Bohu druhou invokací: »přijď království tvé« (Mt 6,10).
Po prosbě, aby bylo posvěceno svaté Boží Jméno, vyjadřuje věřící touhu po uspíšení příchodu
Božího království. Tato touha takříkajíc vytryskla ze samotného Ježíšova srdce, když zahajoval
svoje kázání v Galileji zvoláním: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu!« (Mk 1,15).
Tato slova nejsou žádnou výhrůžkou, nýbrž naopak radostnou zprávou, poselstvím radosti. Ježíš
nechce donutit lidi k obrácení rozséváním strachu před hrozícím Božím soudem nebo před pocitem
viny za spáchané zlo. Naopak, přináší dobrou zvěst spásy, na jejímž základě volá k obrácení. Každý
je zván uvěřit v toto „evangelium“: svrchovanost Boha se přiblížila svým dětem. To je evangelium,
že se Boží svrchovanost přiblížila svým dětem. Tento div, tuto milost Ježíš zvěstuje, že totiž Bůh
Otec nás má rád, je nám nablízku a učí nás jít cestou svatosti.
Znamení příchodu tohoto království jsou rozmanitá a všechna pozitivní. Ježíš začíná své veřejné
působení pečováním o nemocné na těle i na duchu, o ty, kdo byli sociálně vyloučení – například
malomocní – o hříšníky, na které hleděli s pohrdáním všichni, včetně těch, kteří byli ještě většími
hříšníky než oni, ale předstírali, že jsou spravedliví. A Ježíš jim říká: pokrytci. On sám
vyjmenovává znamení Božího království: »slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se hlásá radostná zvěst« (Mt 11,5).
»Přijď království tvé!« - opakuje naléhavě křesťan, který se modlí Otčenáš. Ježíš přišel, ale svět je
stále poznamenán hříchem, obýván mnoha lidmi, kteří trpí, těmi, kdo se nesmiřují a neodpouštějí,
válkami a mnoha formami vykořisťování, pomysleme např. na obchodování s dětmi. Všechny tyto
skutečnosti jsou důkazem, že Kristovo vítězství se ještě plně neuskutečnilo. Mnoho mužů a žen žije
dosud s uzavřeným srdcem. Zejména v takových situacích tedy splývá ze rtů křesťana druhá
invokace Otčenáše: »Přijď království tvé!«. Je to jako bychom říkali: „Otče, potřebujeme Tě! Ježíši,
potřebujeme tě, potřebujeme, abys byl Pánem mezi námi všude a navždy! Přijď království tvé, buď
mezi námi.“
Někdy si klademe otázku, proč se toto království uskutečňuje tak pomalu? Ježíš rád o svém
vítězství mluví v podobenstvích. Říká například, že Boží království se podobá poli, na kterém roste
společně pšenice a koukol. Nejhorší chybou by bylo chtít honem zasáhnout a vytrhat ze světa to, co
považujeme za plevel. Bůh není jako my, Bůh má trpělivost. Násilím se toto království ve světě
nenastolí. Stylem jeho šíření je mírnost (srov. Mt 13,24-30).
Boží království má zajisté obrovskou sílu, největší, která existuje, avšak nikoli podle světských
kritérií; proto se zdá, že nikdy nebude mít absolutní většinu. Je jako kvas, který se zadělá do těsta
(srov. Mt 13,33). Anebo jako hořčičné zrnko, které je maličké, skoro neviditelné, ale má v sobě
explozivní vrozenou sílu, takže jakmile vyroste, je větší než všechny ostatní zahradní rostliny (srov.
Mt 13,31-32).
V této „povaze“ Božího království se odráží příběh Ježíšova života. I On byl pro svoje současníky
skrovným znamením a pro úřední dějepisce téměř neznámou událostí. Sám sebe definoval jako
»pšeničné zrno«, které v zemi odumře, ale jedině tak může přinést »hojný užitek« (srov. Jan 12,24).
Symbol zrna je výmluvný. Jistého dne ho rolník zaseje (úkonem, který se podobá pohřbu), a potom
»ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, a on ani neví jak« (srov. Mk 4,27).
Klíčící semeno je více dílem Boha než člověka, který je zasel. (srov. Mk 4,27). Bůh nás vždycky
předchází, Bůh nás vždycky překvapuje. Díky Němu následuje po noci Velkého pátku jitro
Zmrtvýchvstání, schopné osvítit nadějí celý svět.
»Přijď království tvé!« Rozsévejme toto slovo mezi své hříchy a svá selhání. Rozdávejme je lidem,
kteří jsou sklíčeni a zdrceni životem; těm, kdo zakusili více nenávisti než lásky; těm, kteří prožívali
zbytečné dny, aniž věděli proč. Dávejme ho těm, kdo bojovali za spravedlnost, všem mučedníkům
dějin i těm, kdo došli k závěru, že bojovali pro nic a že v tomto světě vždycky vládne zlo. Pak
uslyšíme odpověď modlitby Otčenáš. Bude nesčíslněkrát opakovat slova naděje, jimiž Duch
zapečetil celé Písmo svaté: »Ano, přijdu brzy!« - to je Pánova odpověď. „Přijdu brzy“. Amen. A
Pánova církev odpovídá: „Přijď, Pane Ježíši“ (srov. Zj 22,20). »Přijď království tvé« - to je jako
říci: »Přijď, Pane Ježíši«. A Ježíš přichází po svém způsobu, ale po všechny dny. Důvěřujme tomu.
A když se budeme modlit Otčenáš, říkejme vždycky »Přijď království tvé«, abychom v srdci
uslyšeli: »Ano, ano, přijdu a přijdu brzy.«

Přeložil Milan Glaser
Převzato z: Česká sekce RV
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29079

