1. neděle adventní
týden 29. 11. – 6. 12. 2020 ve farnosti Pozořice

AKTUÁLNĚ V NAŠÍ FARNOSTI:
-

Z DŮVODU POKRAČUJÍCÍCH PRACÍ V KOSTELE I NEMOCI P. FARÁŘE JSOU
V TOMTO TÝDNU KOSTEL I FARA ZAVŘENY. FARNÍ ŽIVOT BUDE PROBÍHAT
VÝHRADNĚ V RODINNÉM SPOLEČENSTVÍ ZA SKRYTÉ MODLITEBNÍ PODPORY
DUCHOVNÍHO PASTÝŘE.  PŘIJMĚME MILOST ZAČÍT ADVENT TIŠE A VE
SKRYTOSTI A UVAŽUJME (PO VZORU P. MARIE), CO MÁ TO VŠECHNO PRO NÁS
ZNAMENAT.

-

SLAVENÍ MŠE SV. A KAŽDODENNÍ ADORACE:
o Mše svaté jsou slouženy na faře každý den zpravidla v 6:30 hod. a na úmysly, jak byly
objednány (viz rozpis bohoslužeb v tabulce uvedené níže) – v tomto týdnu bez účasti
lidu! Můžete se připojit duchovně na dálku.
o Po mši svaté následuje hodinová adorace (bez účasti lidu) na faře ráno v čase 7:00 –
8:00 hod. – modlitba o. Pavla především za své farníky a na úmysly uvedené níže.
Můžete se připojit duchovně na dálku.
o Úmysly mší sv. na příští rok se zapisují u pí Škrobové telefonicky
na tel. č. 721 508 188 v čase 19:00 – 20:00 hod.

-

DOMA KAŽDÝ DEN OD 20 HOD.:
o MOŽNOST MODLITBY SV. RŮŽENCE ZA ODVRÁCENÍ PANDEMIE

-

VE STŘEDU PO CELÝ DEN:
o VÝZVA K PŮSTU ZA ODVRÁCENÍ COVIDU

-

MOŽNÉ ÚMYSLY NAŠICH SPOLEČNÝCH MODLITEB:
o Za odvrácení pandemie a uzdravení nemocných.
o Za spásu duší zemřelých.
o Za zdravotníky a záchranáře.
o Za uzdravení lidských srdcí, vztahů a celé naší společnosti.
o Za představitele našeho státu.
o Za dar víry pro každého člověka.
o Za požehnání všem manželům a rodinám.
o Za zdar oprav našeho kostela.

-

INTERNETOVÉ ON-LINE PŘENOSY BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU:
o Mariánská pobožnost 1. soboty
sobota
5. 12.
18:15
o Adorace a modlitba chval
sobota
5. 12.
20:15
o Nedělní mše svatá
neděle
6. 12.
9:15

-

SETKÁNÍ ON-LINE PŘES GOOGLE MEET:
o NÁBOŽENSTVÍ: třeťáci ST 13:30 a šesťáci ČT 13:45

-

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PRO COVID-POZITIVNÍ V KLÁŠTEŘE NA VRANOVĚ
U BRNA: Více na http://www.dc-vranov.cz/index.php/872-11112020

ROZPIS BOHOSLUŽEB:
29. 11. ne

1. neděle adventní
začíná nový liturg. rok

Sv. Ondřeje, apoštola
30. 11. po
svátek

1. 12.

út

2. 12.

st

3. 12.
4. 12.
5. 12.

FARA: 1) za živou a zemřelou rodinu Křížovu a Tomancovu,
Antonína Zouhara a duše v očistci;
6:30
2) za Klimenta a Marii Tinkovy, Bohumila a Františku
Lozrtovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou rodinu
FARA: za Antonína Kocmana, manželku, dceru a zetě
6:30
a duše v očistci
6:30 FARA: za Stanislava Žemlu, živou a zemřelou rodinu

Sv. Františka Xaverského,
památka 6:30 FARA: za Miroslava Krejčiříka
Sv. Barbory, panny a muč.
FARA: za Zdeňka Kousala, syna Zdeňka, rodiče Kousalovy
pá První pátek v měsíci.
6:30
a rodinu Josefa Ospalého

čt kněze

so

6. 12. ne
7. 12.

(cyklus B – Markovo ev.)
9:15 FARA: za farníky + požehnání adventního věnce

Výr. zal. br. diec.
První sobota v měsíci.

2. neděle adventní
Evangelium: Mk 1,1-8

FARA: 1) za zemřelou rodinu Trunečkovu a Benešovu;
2) za Jaroslava Žbánka, živou a zemřelou rodinu
FARA: 1) za Josefa a Františku Drápalovy, živou a zemřelou
9:15
rodinu; 2) za Marii a Antonína Floriánovy a živou rodinu
7:00

Sv. Ambrože, biskupa
památka 6:30 FARA: za farníky

po a učitele církve

ADVENT 2020 V NAŠÍ FARNOSTI:
-

-

Smyslem adventní doby je připravit se dobře na příchod našeho Pána!
LETOŠNÍ ADVENT CHCEME ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM NA DUCHOVNÍ OBNOVU
NAŠICH MANŽELSTVÍ A RODIN!
o Každou neděli zazní malý duch. impuls na týden: jeden pro manžele, jeden pro děti 
o Duchovní obnova vyvrcholí obnovou manželských slibů na svátek Sv. Rodiny
v neděli 27.12. Na tento den se připravíme také novénou ke Sv. Rodině – novéna začne
v pátek 18. prosince.
o Nadcházející rok 2021 pak bude v naší farnosti vyhlášen jako Rok manželství a rodiny.
Stavba adventního věnce před farou – děkujeme všem stavitelům!!
Adventní duchovní obnova online se uskuteční tuto sobotu 5.12. Začátek je ve 14.00 a její
plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení, mše svatá a večerní
modlitba. Každý se může připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je
určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v boží
přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku v události https://fb.me/e/Eg5SuNR5

TÝDENNÍ VÝZVA K LÁSCE:
-

-

1) Impuls pro manžele: Buďte bdělí ke starostem a potřebám partnera. Nebuďte lhostejní
k tomu, co se doma děje. Pozornost a soucit může znamenat stopku další hádce, která se ráda
vynoří z přetížení a únavy jednoho z partnerů…
2) Impuls pro děti: „Bděte,“ zaznívá v evangeliu. Zkusím vstát každý den o něco dříve a
obohatím ranní modlitbu.
3) Impuls do rodinné diskuze: Jak můžeme v naší době a současné situaci naplňovat Ježíšovu
výzvu: „Bděte!“? Vaše názory můžete poslat na níže uvedenou farní e-mail adresu. 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Pozořice
adresa: Na Městečku 13, 664 07 Pozořice
tel.: 544 250 229, 731 402 168
stránky: www.farnostpozorice.cz
email: pozorice@dieceze.cz

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA
JANA VOKÁLA
Publikováno 27. 11. 2020,
převzato https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201110adventni-zamysleni-biskupa-jana-vokala

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale
velmi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření
a dalšímu.
Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. Žijeme ve svobodné
zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném případě to však neznamená, že by nás
tato nová situace měla vzdálit od Boha, od plnohodnotného duchovního prožití Adventu jako
radostného očekávání příchodu Páně. Naopak. Dostáváme příležitost zakusit nedostatek právě
jako předstupeň radosti z naplnění.
Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život staví. Za
momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, a chvíle těžkosti, aby objímal
jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, provází nás jí a my se musíme ptát, jak
může i dočasný nedostatek přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu životu prospět. Především
nám může připomenout velikost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostatečně? Uvědomujeme si,
co nám v nich Pán zdarma neustále dává? Nestaly se pro nás běžnými, každodenními a banálními?
Možná toto nám chce Bůh říci tím, že dopouští období, kdy je nemožné přijít na Mši svatou. Snad si
v něm máme uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti smíření,
plni vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí v našem životě je odpuštění hříchů a návrat k čistotě
Božího dítěte.
Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a nechme se touto novou situací duchovně
obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme se vést Duchem Svatým, abychom
dokázali teď více než jindy naslouchat Božímu hlasu. Zároveň dávejme ještě větší důraz na to, co
nám upřeno není. Je to především Boží Slovo, které je živé a účinně působí v duši člověka.
Nejdeme-li na Mši svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší čas, než kdybychom na ni
šli. Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku počítače, čtěme v čase, který
máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat a posvěcovat. Copak Bůh k člověku často
nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu v poušti a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma
víme, že tomu tak je.
Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán nás navštíví o
Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, ale využijme ji moudře k ještě
důkladnější přípravě na shledání s naším Vykupitelem. K tomu Vám od Katedrály Ducha
Svatého žehná, Váš
+Jan Vokál

