Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
týden 30. 12. 2018 - 6. 1. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
16:15 za farníky + obnova manželských slibů

29.12. so

7:30 za všechny aktivní spolupracovníky ve farnosti + o.m.s.
za požehnání pro naše rodiny a za dar moudré pastorační
pomoci rozvedeným + obnova manželských slibů
Svaté Rodiny Ježíše,
30.12. ne Marie a Josefa svátek
HOLUBICE: na daný úmysl
10:45
+ sv. křtu dítěte (Matouš Novotný) + obnova manž. slibů
SIVICE /NEDBALY – U BOŽÍ MUKY/:
14.30
POBOŽNOST ZA RODINY
9:15

16:00 HOLUBICE: na daný úmysl

POSLEDNÍ DEN
31.12.
po V ROCE
2018

1.1.
2019

17:30 na poděkování za uplynulý rok

Slavnost Matky Boží,
P. Marie
út NOVÝ ROK
Světový den modliteb
za mír

7:30 za farníky
9:15 za rodiče Kalužovy a Drápalovy, živou a zemřelou rodinu
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
7:00 za všechny nemocné v naší farnosti

2.1.

Sv. Basila Velikého a
st Řehoře Nazián,bisk.a uč.c. 14:30 BRNO – PETROV: POŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁL. KOLEDNÍKŮM

17:30 HOLUBICE: na daný úmysl
3.1.

čt Nejsvětějšího Jména Ježíš

10:00 KOVALOVICE: za St. Honka, živou a zemřelou rodinu
17:00 –
ADORACE A PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI /o. Pavel/
– 18:00

na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
modlitby a za duchovní povolání + adorace

7:00
4.1.

17:00 –
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI /o. Pavel/
– 18:00

pá

za Bohumila Hřebíčka, živou a zemřelou rodinu + požehnání
18:00 tříkrálovým koledníkům + adorace
15:30 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 1. SOBOTY
5.1.

za Zdeňka Pernikáře, živou a zemřelou rodinu
+ žehnání vody
MODLITBA CHVAL S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
19:00
+ VYPROŠOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK

so

16:15

Zjevení Páně

7:30 za farníky + žehnání vody
slavnost

6.1.

9:15

ne
žehnání vody, kadidla
a křídy

za živou a zemřelou rodinu Krchňavých
+ asperges + žehnání křídy a kadidla

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl + pož. tříkrál. koledníkům

OHLÁŠKY:
-

Prožíváme vánoční oktáv (od 25.12. do 1.1.) – je to jedna velká oslava Kristova narození.

-

-

-

Děkujeme za zajištění veškerých aktivit v naší farnosti během ván. svátků – p. kostelníkovi,
ministrantům, varhaníkům, zpěvákům, těm, kdo umožnili během svátků otevřený kostel, i všem,
kteří zajišťovali příjemná setkání u betléma na faře!
Zveme vás k společnému přečtení Bible za jeden rok – začátek 1. ledna – rozpis úryvků visí
na nástěnce (k ofocení) nebo je k rozebrání na lístcích vzadu v kostele.
Od středy do pátku bude o. Pavel opět navštěvovat nemocné dle obvyklého pořádku.
V pátek od 19 hod. bude ve zpěvárně další setkání biřmovanců.
Tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční tuto sobotu (5.1.). Koledníkům požehnáme při
páteční večerní mši sv. – ať přijdou již v kolednickém oblečení!
V sobotu od 10 hod. se bude sklízet věnec před farou – prosíme o pomoc ochotné pomocníky!
VYPROŠENÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK 2019: Jste zváni ke společné modlitbě chval
s přímluvnou modlitbou při adoraci tuto sobotu od 19:00 hod. v našem kostele. Při ní bude
mít každý možnost (i celá farnost) vyprosit si do nového roku úryvek Božího slova, který má
být posilou a světlem pro duchovní život osobní i společenský. Už teď vše podporujme
modlitbou! Prosíme ty, kteří vybírají úryvky Písma sv., aby lístky odevzdali co nejdříve do
schránky na faře. Díky za jejich nachystání!
Příští neděli po bohoslužbách bude farní kavárna.

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY:
U NÁS DOMA
"Když Kristus nevstal, vaše víra je marná…
Ale Kristus vstal z mrtvých"
(1 Kor 15, 17ab. 20a).
Když jsme s manželkou nyní o svátcích potkávali známé, mnohým jsme přáli, aby
Ježíš byl u nich stále doma. Neboť jsme přesvědčeni - nejen teoreticky, ale i na
základě života v rodině, kde, jak doufáme, Ježíš je stále doma -, že to je nejjednodušší
cesta k pokoji a svatosti. Jsem či jsme s Ježíšem - život je krásný, třebas těžký.
Nejsem či nejsme s Ježíšem - život se stává peklem i uprostřed bohatství a plného
zdraví.
Při jednom setkání na ulici jsme s manželkou slyšeli obligátní: "Jen abychom byli
zdraví…," na co jsem zareagoval: "A bez hříchu…" Je zajímavé sledovat lidi, když
zaslechnou takovou nečekanou větu či přání. Myslím si, že občas potřebujeme slyšet
takové neobvyklé přání. Aby nás probudilo a ukázalo nám, že existuje něco mnohem
důležitější než zdraví a štěstí. A to něco je dokonce někdo - Ježíš mezi námi, Ježíš v
nás.
Jen z tohoto pohledu můžeme pochopit například Annu z dnešního prvního čtení.
Odkojila chlapce a ještě malého ho přivedla k Hélimu, aby sloužil Pánu. Z lidského
hlediska nesmysl. Z Božího pohledu to nejlepší, co se malému Samuelovi mohlo stát.
Dokonce i my to tvrdíme, když dnes v responzoriální odpovědi zpíváme: "Blaze těm,
kdo bydlí ve tvém domě, Pane" (Ž 84,5). Být blízko Bohu je znamením blaženosti.
Možná si říkáš, že ty přece nemůžeš odejít a žít někde v kostele. Ne, nemůžeš a ani to
nikdo od tebe nechce. Ale může se stát něco jiného, obdivuhodného - můžeš zakoušet
blaženost tím, že Bůh přijde a bude přebývat v tvém domě. Tvá rodina může být
svatá - to jest jiná, oddělená pro Pána. Tvá rodina může totiž ve stejných okolnostech
jako rodiny pohanů kolem tebe žít jinak, protože v tvé rodině přebývá Bůh.
Především v srdcích členů tvé rodiny - proto je důležité časté přijímání svátostí, které
posilují Boží život v nás. A Bůh přebývá pak také ve společenství takové rodiny, jak

to slíbil Pán Ježíš: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
mezi nimi" (Mt 18,20).
Zdá se ti to těžké? Je to těžké. Ale zároveň velmi
jednoduché. My už totiž jsme Božími dětmi (viz 1
Jan 3, 1). Máme vše potřebné k tomu, abychom žili
svatě - a byli blažení, neboť s námi je Bůh!
Všimni si ještě Ježíšových slov, která řekl, když ho
Marie s Josefem našli v jeruzalémském chrámu:
"Nevěděli jste, že mám být tam, kde jde o mého
Otce?" (Lk 2,49). Písmo dále říká, že "se s nimi
vrátil do Nazareta a byl jim poslušný". Byl tam, kde
šlo o jeho Otce. Byl v Nazaretu, v rodině. Bude i ve
tvé rodině, pokud ho budeš hledat a pozveš do
svého domu. Ježíš je totiž živý a je s námi. Tak proč
ho nechat jen v kostele, když může být doma ve
tvém domě?
Možná tuto neděli po obědě zůstaňte chvíli u
svátečního stolu a zeptej se své rodiny, zda by
chtěli, aby Ježíš u vás doma bydlel. Pouvažujte
spolu, co musíte udělat, aby se takový skvělý host
stal u vás doma trvalým obyvatelem. Možná zjistíte,
že už nemusíte dělat nic - že Ježíš u vás doma už
bydlí. Radujte se z toho! Zazpívejte mu! Řekněte někomu, jak vzácného člena rodina
máte!

