Slavnost Zjevení Páně
týden 6. - 13. 1. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
za Zdeňka Pernikáře, živou a zemřelou rodinu
+ žehnání vody
MODLITBA CHVAL S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
19:00
+ VYPROŠOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK
16:15
5.1.

so
Zjevení Páně
slavnost

6.1.

ne

7:30 za farníky + žehnání vody
9:15

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

7.1.

po

18:00 POBOŽNOST U JESLÍ /Petr Divácký/

8.1.

út

18:00 za Bohumíra Smutného, živou a zemřelou rodinu
za Antonína a Martu Smílkovy, živou
a zemřelou rodinu

7:00
9.1.

st

17:30 HOLUBICE: na daný úmysl
10.1.

čt

11.1.

pá

12.1.

so

za Miroslava Bartáka, bratra Antonína, rodiče,
živou a zemřelou rodinu
za Aloise a Květoslavu Skládaných, dceru Marii,
18:00
živou a zemřelou rodinu
18:00

16:15 za Rostislava a Marii Muselíkovy, živou a zemřelou rodinu
7:30 za farníky

Křtu Páně
13.1.

ne

svátek
Evang.: Lk 3,15-16.21-22
KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ

9:15

na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní prostřednictvím
manželů Šmigových k životnímu jubileu

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl

OHLÁŠKY:
-

-

-

VYPROŠENÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK 2019: Prosili jsme v našem kostele při společné adoraci
včera (v sobotu). Během ledna budou ještě kartičky s úryvky k dispozici u ambonu. Boží slovo
vyprošené v modlitbě je posilou a světlem pro duchovní život osobní i společenský!
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do letošní Tříkr. sbírky, především všem koledníkům!
Děkujeme za sklizení vánočního věnce před farou!
Dnes je na faře farní kavárna!
V pátek od 17 hod. bude ministrantská schůzka a po mši sv. ministrantský florbal.
Srdečně zveme všechny Tříkrálové koledníky na tradiční pohoštění na faru, které se bude konat už
tento pátek hned po večerní mši svaté.
V pátek od 19 hod. bude ve zpěvárně další setkání biřmovanců. Téma: Duchovní proudy v moderní
hudbě, rozlišování dobrých a škodlivých skladeb. Host: P. Pavel Šupol.
V pátek od 19:15 hod. bude V KOSTELE opět další setkání dětí před 1. sv. přijímáním.
V neděli 20. ledna jedou ministranti do Telnice na ministrantský florbalový turnaj. Prosíme
ministranty co nejříve potvrdit účast!

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb biblické zvíře tohoto týdne je
VELBLOUD (Mk 10,25)
ÚKOL NA TÝDEN: Dary Ježíšovi: Děkovat, chválit, šířit radost.

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2019:
„Toto praví Hospodin: Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného
z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí,
neprolévejte na tomto místě nevinnou krev.“
(Jer 22,3)

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ:
POHANÉ
"Když Kristus nevstal, vaše víra je marná…
Ale Kristus vstal z mrtvých"
(1 Kor 15, 17ab. 20a).
Kdo jsi původem? Čech? Slovák? Moravan? Polák? Slezan? Rom? Možná Němec,
Maďar, Rusín, Ukrajinec … Kelt? V každém případě však téměř všichni lidé, které
znáš, mohou říci: "Pocházím z pohanů." Platí to totiž o všech lidech, kteří nejsou
Židy.
Pokud se takto na sebe dívám, pak dnešní slavnost je pro mě velkou radostí. Neboť
to, že se mohu klanět Pánu, že mu mohu přinášet dary, že mohu mít takového
skvělého Krále, jakým je Ježíš Kristus, to vše je proto, že Bůh se rozhodl zachránit
pro věčný život i pohany. Nejen vyvolený národ, ale všichni lidé mohou spatřit - a
dosáhnout - Boží spásu. Tedy i já. Nikdo není mimo dosah Boží lásky a péče.
Evangelium o příchodu a klanění tří mudrců je krásnou a výmluvnou ilustrací splnění
Izaiášova proroctví o tom, že národy přijdou do Jeruzaléma, aby se klaněli jedinému
Bohu (viz Iz 60,1-6). Je také ilustrací splnění proroctví žalmu o tom, že Pánu budou
"klanět všechny národy světa" (srov. Ž 72,11). Je zároveň podkladem k Pavlovu
tvrzení, že i "pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši
podíl na zaslíbeních evangelia." (Ef 3,6). A víš, co je na tom nejlepší? I tvůj život je
ilustrací naplnění dnešních biblických textů. Pokud jsi pokřtěn, pokud se denně klaníš
Pánu, tak jsi důkazem pravdivosti Pánových slov o vykoupení pohanů.
Možná se necítíš jako důkaz nějaké pravdy. Ale to není podstatné. Neboť žijeme
podle pravdy, ne podle toho, jak se cítíme. Křtem jsme se stali součástí Krista,
Božími
dětmi.
Už nejsi pohan,
ale Boží člověk.
Toto je pravda,
kterou
můžeš
vyznávat vždy, i
když se cítíš jako
zbitý
pes
či
špinavý
hadr.
Možná
potřebuješ
k
takovému
vyznání zpověď.
Neváhej a jdi k ní
co nejdříve. Ať je

tvůj život pravdivou ilustrací Božího slova. Jak napsal svatý Lev Veliký: "Křesťane,
poznej svou velikost. Dostal jsi účast na božské přirozenosti (2 Petr 1, 4), proto se
nevracej nízkými skutky k starému potupnému životu. Uvědom si, k jaké hlavě a tělu
patříš jako úd. Vzpomeň si, že jsi byl vytržen z moci temnoty a přenesen do Božího
světla a království (srov. Kol 1,13). Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha: Nevyháněj
ze sebe nešlechetnými činy tak vznešeného obyvatele, neskláněj znovu šíji do
ďáblova otroctví; vždyť tvou výkupní cenou je Kristova krev" (Liturgie hodin,
posvátné čtení na slavnost Narození Páně).

