Slavnost Ježíše Krista Krále
týden 22. – 29. 11. 2020 ve farnosti Pozořice
ŽIVOT NAŠÍ FARNOSTI V KORONAVIROVÉ DOBĚ:
-

NA FAŘE OD PONDĚLÍ DO PÁTKU:
o ADORACE NEJSV. SVÁTOSTI (S MOŽNOSTÍ PŘIJETÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ):

7:00 – 8:00 hod.
o PŘÍL. KE SV. SMÍŘENÍ (S MOŽNOSTÍ NÁSLEDNÉHO SV. PŘIJÍMÁNÍ):
 17:00 – 18:00 hod.
o PRŮBĚŽNĚ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ (PŘICHÁZEJTE, PROSÍM, BĚHEM
CELÉ HODINY):
 18:00 – 19:00 hod.

-

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

-

KAŽDOU STŘEDU:
o PŮST ZA ODVRÁCENÍ COVIDU

-

KDEKOLIV A KDYKOLIV:
o NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH – POUZE NA VÝSLOVNÉ PŘÁNÍ

-

BĚHEM CELÉHO LISTOPADU (OD 1. DO 30. 11.):
o MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI:
 Po splnění tří obvyklých podmínek (1) sv. smíření v dohledné době, 2) sv.
přijímání v ten den, 3) kterákoliv modlitba na úmysl Sv. otce) je třeba ještě se
pomodlit za zemřelé na hřbitově.
 Nemocní, kteří se nemohou dostat na hřbitov, se mohou pomodlit jakoukoliv
modlitbu za zemřelé doma před obrazem P. Ježíše nebo P. Marie.

-

INTERNETOVÉ ON-LINE PŘENOSY BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU:
o Nedělní mše svatá
neděle 22. 11.
9:15
o Adorace Nejsv. svátosti
sobota 28. 11.
20:15
o Nedělní mše svatá
neděle 29. 11.
9:15

-

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.

-

SETKÁNÍ ON-LINE PŘES GOOGLE MEET:
o NÁBOŽENSTVÍ: třeťáci ST 13:30 a šesťáci ČT 13:45
o PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ: třeťáci PÁ 16:00

-

VÝMALBA INTERIÉRU KOSTELA:
o Již je postaveno lešení v zadní časti kostela (u kůru). V nadcházejícím týdnu bude
pokračovat výmalba.

-

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

-

SLAVENÍ MŠE SV.:
o Mše svaté jsou slouženy na faře každý den zpravidla na úmysly, jak byly objednány – je
třeba ale sledovat aktuální ohlášky! Účast na těchto bohoslužbách může být –
z důvodu kapacity fary - v počtu max. pouze 15 osob. Z toho 10 osob může zajistit
rodina, která úmysl zadávala, a 5 osob zajištuje kněz (včetně sebe a ministrantů). Pokud
je vás z rodiny méně než 10, můžete oslovit někoho blízkého, kdo by se rád slavení mše
svaté také zúčastnil.
o Na mše svaté zveme také ministranty v počtu 2 kluků – zájemci, zapisujte se u Smrčka
a Lukáše Tesaře.
o Úmysly mší sv. na příští rok se zapisují u pí Škrobové telefonicky
na tel. č. 721 508 188 v čase 17:30 – 18:30 hod.

ROZPIS BOHOSLUŽEB NA TENTO TÝDEN:
Ježíše Krista Krále
9:15 FARA: za farníky + adorace se zasvěcením Kristu Králi
slavnost
FARA: za Nasťu Placarovou, manžela, dvoje rodiče,
23. 11. po
19:00
živou a zemřelou rodinu
22. 11. ne

Sv. Ondřeje Dung-Laca,

24. 11. út kněze, a druhů, muč. pam. 19:00 FARA: za dvoje rodiče a jejich sourozence
Sv. Kateřiny

FARA: za Jana a Marii Šmerdovy, dvoje rodiče
a duše v očistci

25. 11. st Alexandrijské

19:00

26. 11. čt

19:10 HOLUBICE: za Anežku a Emila Nohelovy a snachu

27. 11. pá

19:00

FARA: za rodiče Terberovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

8:00 FARA: za Pavla Kalábka a živou rodinu
16:45 –
HOLUBICE: PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ
– 17:15

28. 11. so

17:15

HOLUBICE: za Miluši Frankovu, dvoje rodiče
a živou rodinu

18:00 –
HOLUBICE: PRŮBĚŽNÉ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
– 19:00

HOLUBICE: MODLITBA ZA OBEC HOLUBICE
A ZA BOŽÍ OCHRANU PRO CELÝ NÁŠ KRAJ
(cyklus B – Markovo ev.)
9:15 FARA: za farníky

19:00
29. 11. ne

1. neděle adventní
začíná nový liturg. rok

FARA: 1) za živou a zemřelou rodinu Křížovu a Tomancovu,
Sv. Ondřeje, apoštola
Antonína Zouhara a duše v očistci;
30. 11. po
svátek 6:30 2) za Klimenta a Marii Tinkovy, Bohumila a Františku
Lozrtovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou rodinu

ADVENT 2020 V NAŠÍ FARNOSTI:
-

-

Na faře jsou k vyzvednutí Průvodci adventem – cena 9 Kč. Stejně tak je možné zde zakoupit
kalendáře na příští rok.
Svoje adventní věnce si můžete přinést požehnat na faru, když přijdete např. ke sv. zpovědi
nebo ke sv. přijímání, a to už v tomto týdnu.
Stavba adventního věnce před farou se uskuteční tento pátek od 13 hod. Zveme všechny, kteří
můžete přijít pomoci! S sebou si vemte rukavice a zahradnické nůžky. Abychom zajistili
hygienická pravidla, potřebujeme znát předem počet účastníků – hlaste se, prosím, u Terezy
Jiráčkové.
LETOŠNÍ ADVENT CHCEME ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM NA DUCHOVNÍ OBNOVU
NAŠICH MANŽELSTVÍ A RODIN!

o Každou neděli zazní malý duchovní 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.

TÝDENNÍ VÝZVA K LÁSCE:
-

-

-

1) Impuls pro manžele: Zeptejte se manžela/ky, jak prožil(a) dnešní den. Zeptejte se v klidu,
s maximální pozorností. Je to pár minut zájmu denně bez koukání do telefonu, počítače nebo
fotbalu v televizi.
2) Impuls pro děti: Namalujte Pána Ježíše jako Krále. Obrázek si můžete doma vystavit, a až se
otevře kostel, z nejhezčích obrázků vytvoříme nástěnku. U obrázku se můžete každý večer
společně všichni krátce pomodlit a poprosit P. Ježíše, aby byl Pánem vaší rodiny.
3) Impuls do rodinné diskuze: Co znamená v evangeliu „pravice“ a „levice“ a proč P. Ježíš
připodobňuje lidi jedny zrovna k ovcím a druhé ke kozlům? 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

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám
Publikováno 19. 11. 2020, převzato https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201119dopis-biskupa-nuzika-rodinam

Milé rodiny, děti a rodiče,
v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky a prosby při bohoslužbě a v modlitbě
nejen k lékařům a všem, kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší společnosti
činit nelehká rozhodnutí, nebo ke kněžím, jejichž služba doznala s ohledem na současnou situaci
změn, ale zcela zvláštním způsobem také k vám, kteří žijete v rodinách.
Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás,
které osobně neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo parky našeho města
a potkávám maminky a tatínky, jak kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta,
v nichž se veze nějaká rodina, nebo když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či panelových
domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně střetávám, zasáhla do všedního běhu života
pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady
rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně
jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v
zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti?
Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není
snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat najevo
obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče obtížné nenechat
se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce s tím se z domova
vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba
zatím skrytý) smysl.

Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a starostí
s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by zase raději
věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám
za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně
váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti
a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám mnohé dala, i když nebyla
jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti.
Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém životě. Pokládám
za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a proto
si dovolím jednu takovou malou radu vám nabídnout. Denní modlitba církve nazývaná breviář,
kterou se modlí všechny zasvěcené osoby - kněží, řeholní sestry a bratři a také mnoho laiků, začíná
vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci
a narazíme na ně v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, kdy se člověk cítil slabý, nejistý
či osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet odpověď; kdy
toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk obracel na Hospodina a
volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné modlitby
pokaždé, když se cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či
nedostatečně způsobilí zvládat situace, které jsou před nás kladeny, a kéž můžeme po prodělané
životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“
(Žalm 40,2) Věřím, že po odeznění pandemické krize si budeme moci říci: byla to zvláštní doba, ale
hodně jsem se díky ní naučil, a i v této době stál Bůh při mně.
Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.
+ Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu

