23. neděle v mezidobí
týden 8. - 15. 9. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
7. 9.

so
23. neděle v mezidobí

8. 9.

ne

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

FARNÍ DEN

17:15 za Antonína Mazálka, živou zemřelou rodinu
20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI
za Oldřicha Němečka, bratra Miroslava, dvoje rodiče, živou
7:30
a zemřelou rodinu
9:15 za farníky
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl

(Narození Panny Marie) 15:00
SV. POŽEHNÁNÍ
(VÝR.POSV.KOV.KAPLE)

KOVALOVICE:
za stavitele kaple a za P. Ladislava Vrbňáka

9. 9.

po

18:00

10. 9.

út

18:00 za Václava Bartáka, rodiče a živou rodinu

11. 9.

st

7:00 za Tomáše Kříže, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:30 HOLUBICE: na daný úmysl
12. 9.

čt Jména Panny Marie

18:00

na poděkování P. Bohu za 60 let života a za živou a zemřelou
rodinu

18:00 za Karlu a Františka Čalkovských, živou a zemřelou rodinu
Sv. Jana Zlatoústého,
13. 9. pá bisk. a uč. círk.
pam.
19:00 ŽAROŠICE: poutní mše sv.
14. 9.

Povýšení sv. Kříže
17:15 za Aloise Kalužu a účastníky pohřbu /slouží o. David/
Svátek
so
ŽAROŠICE:
ZL. SOBOTA V ŽAROŠ. 18:00 slavnostní mše sv.
24. neděle v mezidobí
7:30 za farníky /slouží o. Roman Kubín/
Ev.: Lk 15,1-32

V nebi bude radost nad
15. 9. ne hříšníkem,
který se obrátí.

(P. Marie Bolestné)

9:15 za Josefa Zrnečky, snachu Janu, živou a zemřelou rodinu
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl

OHLÁŠKY:
-

-

-

FARNÍ DEN se koná právě dnes! – začínáme svátostným požehnáním v kostele v 15 hod. a budeme pokračovat
na farní zahradě. Čeká nás bohatý program – určitě přijďte!
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ v nadch. školním roce: Rozvrh hodin máte pověšený na nástěnce a na farním webu.
Výuka začne v týdnu od 16. září.
Schůzka ministrantů od osmé třídy a starších bude v úterý od 18:30 hod. v kostele. První ministrantská
schůzka pro všechny bude až v pátek 20. září.
První setkání biřmovanců po prázdninách bude tento pátek od 19 hod. ve zpěvárně.
Příští neděli bude opět měsíční sbírka na opravy.
Děti, které letos byly u 1. sv. přijímání, jsou zvány otcem biskupem na setkání všech těchto děti z celé diecéze!
Setkání bude ve čtvrtek 26. září na Petrově. Zatím se z naší farnosti přihlásily jen 3 děti, což je docela škoda a příliš
to zatím nereprezentuje naše početné společenství… Rodiče a děti, zvažte, prosím, tuto neopakovatelnou možnost!
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-vyroci-svatoreceni-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!
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Tomáš Horák z Křepic a Lenka Rychtaříková z Pozořic budou církevně oddáni
v sobotu 21. 9. 2019 v kostele v Hustopečích. Tímto oznámením se také svěřují do našich modliteb! Kdo by věděl
o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit na faře.

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! 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

Naslouchat je více než poslouchat.
Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem.
Mimo to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě.
Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili.
________________________________
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. 10 - 20. 3. 2019

Buď vůle tvá
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V cyklu našich katechezí o Otčenáši se dnes zastavíme u třetí invokace: »Buď vůle tvá«, kterou je
třeba chápat ve spojitosti s prvními dvěma, tedy »posvěť se jméno tvé« a »přijď království tvé«, s
nimiž tvoří jakýsi triptych. Dnes budeme mluvit o té třetí části.
Péči člověka o svět předchází neúnavná péče Boha o člověka a svět. Celé evangelium odráží tuto
obrácenou perspektivu. Hříšník Zacheus leze na strom, protože chce spatřit Ježíše, ale neví, že se
Bůh mnohem dříve vydal hledat jeho. Když přijde Ježíš, říká mu: »Zachee, pojď rychle dolů: dnes
musím zůstat v tvém domě«. A nakonec prohlašuje: »Syn člověka přišel hledat a zachránit, co
zahynulo« (Lk 19,5.10). Toto je vůle Boží, o jejíž uskutečnění prosíme. Co je Boží vůle vtělená
v Ježíši? Hledat a zachránit, co zahynulo. A my v modlitbě prosíme, aby Bůh ve svém hledání uspěl
a uskutečnil se tak Jeho všeobecný plán spásy v každém z nás a potom v celém světě. Přemýšleli
jste někdy o tom, co znamená, že nás hledá Bůh? Každý z nás se může zeptat: „Mne hledá Bůh?“ –
Ano! Tebe hledá. Mne hledá. Hledá každého osobně. Bůh je velkorysý! Kolik jen lásky je za tím
vším!
Bůh není nekalý, neschovává se za hádankami, neplánoval budoucnost světa nerozluštitelně. Nikoli.
On je zřetelný. Pokud to nechápeme, hrozí nám, že nepochopíme smysl třetí prosby Otčenáše. Bible
přece oplývá výrazy, jež mluví o kladném postoji Boží vůle ke světu. V Katechismu katolické
církve nacházíme sbírku citací, které dosvědčují tuto věrnou a trpělivou božskou vůli (č. 28212827). A svatý Pavel píše v prvním listě Timotejovi: »Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a
došli k poznání pravdy« (1 Tim 2,4). Toto je beze stínu pochybnosti Boží vůle, totiž spása člověka,
lidí, každého z nás. Bůh svojí láskou klepe na dveře našeho srdce. Proč? Aby nás přitáhnul, aby
nám pomohl a přiměl vydat se vpřed cestou spásy. Bůh je každému z nás nablízku svojí láskou, aby
nás vedl za ruku ke spáse. Kolik jen lásky je za tím!
Prosba »buď vůle tvá« nás tudíž nevybízí k servilnímu sklonění hlavy jako bychom byli otroky.
Nikoli! Bůh nás chce svobodné. Jeho láska nás osvobozuje. Otčenáš je totiž modlitbou dětí, které
znají srdce svého otce a jsou si jisty Jeho úmyslem lásky. Běda nám, pokud se při pronášení těchto
slov krčíme, jako bychom se podrobovali zdrcujícímu osudu, který nemůžeme změnit. Naopak, je
to prosba plná vroucí důvěry v Boha, který pro nás chce dobro, život a spásu. Odvážná i bojovná
prosba, protože ve světě je mnoho, příliš mnoho skutečností, které nejsou podle Božího plánu.
Parafrází proroka Izaiáše bychom mohli říci: »Otče, tady je válka, podvod, vykořisťování, ale víme,
že Ty si přeješ naše dobro a proto Tě snažně prosíme: buď vůle Tvá! Pane, svrhni světské plány,
překuj meče v radlice a kopí ve vinařské nože, aby se už nikdo neučil válce« (srov. Iz 2,4). Bůh
chce mír.
Otčenáš je modlitba, která v nás zapaluje Ježíšovu lásku k Otcově vůli, plamen ženoucí láskou svět
k přeměně. Křesťan nevěří v nějaký neúprosný osud. Na víře křesťanů není nic hazardního. Je to
naopak spása, která čeká, aby se projevila v životě každého muže a ženy a uskutečnila se na
věčnosti. Modlíme-li se, pak proto, že Bůh může a chce proměnit realitu a přemoci zlo dobrem.
Tohoto Boha má smysl poslouchat a svěřovat se Mu i ve chvíli té nejtvrdší zkoušky.
Tak tomu bylo u Ježíše v Getsemanské zahradě, kde zakoušel úzkost a modlil se: »Otče, chceš-li,
odejmi ode mne tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá« (Lk 22,42). Ježíš je drcen zlem
tohoto světa, ale s důvěrou se svěřuje oceánu lásky Otcovy vůle. Ani mučedníci ve svojí zkoušce
nehledali smrt, nýbrž vzkříšení. Bůh nás z lásky může vést na obtížné stezky, abychom nesli utrpení
a bolestivé ostny, ale nikdy nás neopustí. Vždy bude s námi, nám po boku a v nás. Toto je pro
věřícího více než naděje, je to jistota. Bůh je se mnou. Tutéž jistotu nacházíme v podobenství z
Lukášova evangelia o nezbytnosti stále se modlit. Ježíš říká: »Bůh by se nezastal svých vyvolených,
kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle
zastane« (Lk 18,7-8). Takový je Pán, takto nás miluje, takto nás má rád. Chtěl bych vás nyní
všechny vyzvat k modlitbě Otče náš. A ti z vás, kdo neumějí italsky, ať se modlí ve svém jazyce.
Modleme se společně.
Přeložil Milan Glaser

Převzato z: Česká sekce RV
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29145

