Slavnost Seslání Ducha svatého
týden 9. - 16. 6. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
21:00
8. 6.

so

SVATODUŠNÍ VIGILIE:
za farníky s prosbou o dary Ducha Svatého pro farnost

CELONOČNÍ ADORACE – za duchovní jednotu v naší farností
SESLÁNÍ DUCHA SV.
Boží hod svatodušní

9. 6.

ne

Ev.: Jan 14,15-16.23b-26
Duch svatý nás naučí
všemu.

Končí doba velikonoční

za zemřelé dárce mešních fundací zřízených před nástupem
komunismu
za živou a zemřelou rodinu Chládkovu, zemřelou rodinu
9:15
Odehnalovu a Kotvrdovu a duše v očistci
7:30

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
DÍKŮZVDÁNÍ LETOŠNÍCH PRVOKOMUNIKANTŮ A SV.

14:30 POŽEH.; POTÉ AGAPÉ DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ NA FAŘE

Panny Marie, Matky
10. 6. po církve
památka 18:00 za Bohumíra Vaverku
Sv. Barnabáše, apoštola
11. 6. út
18:00 za Mirku, Zdeňka a Josefa Pokladníkovy a duše v očistci
památka
7:00 za Miroslavu Diváckou
12. 6.

12:00 STUDIO TELEPACE OSTRAVA: na daný úmysl

st

18:30 HOLUBICE: na daný úmysl /P. Josef Vlček/

13. 6.

Ježíše Krista, nejvyš.
čt a věčného kněze svátek

18:00

za Miroslava a Anežku Novotných, dvoje rodiče, ž. a z. r.,
duše v oč. a na poděk. za 65 let ž. s prosbou o další pomoc

19:00 ŽAROŠICE: poutní mše sv. /biskup Zdeněk Wasserbauer/
18:00 za Aloise Studýnku, sestru, živou a zemřelou rodinu

14. 6. pá

17:15 za Jiřího Holešínského a živou rodinu
15. 6.

so Sv. Víta, mučedníka
18:30 HOLUBICE: na daný úmysl
Nejsvětější Trojice
slavnost

16. 6. ne Ev.: Jan 16,12-15
(DEN OTCŮ)

POUŤ DO KŘTIN

7:30 za farníky
---

DRUHÁ MŠE SV. NENÍ!!

10:30 KŘTINY: na daný úmysl

! V neděli 16. června druhá mše svatá nebude !
OHLÁŠKY:
-

-

-

dnes: sbírka na charitativní účely
Dnes je otevřená farní kavárna.
Pozvání pozořické farnosti do televize NOE: Info pro přihlášené na cestu: Odjezd ve středu v 8 hod. od kostela.
V pátek od 17 hod. bude ministrantská schůzka a po mši sv. ministrantský florbal.
Příští neděli bude další měsíční sbírka na opravy.
Ze 141 dětí navštěvujících v tomto školním roce výuku náboženství ve školách naší farnosti doposud 42
neodevzdalo přihlášku do náboženství na příští rok, ačkoliv se tak mělo učinit do konce května. Milí rodiče,
kterých se to týká, učiňte tak, prosím, co nejdříve, abychom mohli zavčas připravit rozvrh hodin a koncepci výuky
na příští školní rok! Děkujeme!
Zveme vás na 2denní pěší pouť na Velehrad! Vyjdeme ve středu 3.7. po ranní mši sv., abychom večer došli
na faru do Milonic, kde bude zajištěno přenocování. Ve čtvrtek 4.7. brzy ráno pak budeme pokračovat, abychom
odp. došli na místo. Kdo chce zajistit po koncertě zpáteční odvoz z Velehradu, ať se hlásí u o. Pavla.
Zprávy z diecézního oběžníku (červen) jsou k přečtení.

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb: další světadíl je EVROPA
ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Modlíme se za Evropu.

Jeden příběh vypráví:
Letošní příprava na slavnost Seslání Ducha probíhala v naší rodině zcela mimořádně. Máma mé
manželky dostala zápal plic a v úterý zemřela. Prožívali jsme přítomnost Boha v našem domě. Jak
to kdysi vyjádřil brazilský teolog Leonardo Boff ve své knize Svátosti Církve, když asi takto citoval
výpověď o smrti svého otce: "Bůh navštívil naši rodinu. Dlouho v ní přebýval a hledal, kdo je
nejvíce připraven pro jeho království. Nakonec zjistil, že je to náš otec. A tak vám oznamujeme, že
Bůh si ho vzal domů."
Bůh není někde daleko a nedává nám svého Ducha jen ad hoc, když něco nutně potřebujeme. Ne,
Bůh je neustále přítomen a neustále nám dává svého Ducha, abychom se na život dívali jeho očima.
Tak i nemoc a smrt se nestávají důvodem k nářku a zoufalství, ale vedou k tomu, že se ve víře
můžeme ještě více přimknout k našemu Bohu a svěřit se jeho milujícímu náručí.
Také o tomto je tedy působení Ducha. Navenek se to projevilo například tím, že pohřební mše svatá
byla v bílé barvě, protože jsme oslavovali Boží milosrdenství, které naší milované umožnilo žít
Boží láskou. Zpívali jsme velikonoční písně jako oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání, které naší
milované skrze křest a svátosti umožnilo žít novým životem a s pevnou nadějí na vlastní
zmrtvýchvstání. Četli jsme text z knihy Píseň písní o holubici a krásce (2, 8-14), protože jsme
vnímali, že naše milovaná je Bohem povolávána jít za Ženichem. Zpívali jsme 122. žalm, protože
jsme se radovali - věříme, že i naše milovaná zesnulá se zaradovala -, když nám řekli: "Půjdeme do
domu Hospodinova." A v evangeliu jsme slyšeli podobenství o kupci, který našel velmi vzácnou
perlu a dal za ni vše, co měl: vlastní život (Mt 13, 44-46) … No řekni, nedává to vše dohromady
důvod zpívat radostné Aleluja i v naší bolestné situaci?
Vím, tento text je velmi osobní a zdánlivě nemá nic společného s dnešní slavností. Ale má. Neboť
pouze v Duchu Svatém můžeme říci: "Ježíš je Pán!" (Srov. 1 Kor 12, 3b). Jen v Duchu Svatém
můžeme i smrt vnímat jako přítelkyni, protože ona nám umožňuje přejít do života, kde uvidíme
Pána tváří v tvář.
Je skvělé vědět, že Bůh nikdy není daleko, ale udělal si v mém srdci příbytek. Jsem hříšník, Bohem
milovaný. I ty! Nikdy na to nezapomeň

