16. neděle v mezidobí
týden 18. – 25. 7. 2021 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
7:30 za farníky
16. neděle v mezidobí
18. 7. ne

Ev.: Mk 6,30-34
„Byli jako ovce
bez pastýře.“

8:30

sv. křtu 2 dětí:
Oldřich Šlezinger /HOS/ a Eduard Šlezinger /HOS/

9:15 za Josefa a Františku Drápalovy, živou a zemřelou rodinu
10:45 HOLUBICE: za Martu Nohelovu

19. 7. po DEN SV. JOSEFA
20. 7.

út

21. 7.

st

---

---

18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA /Josef Železný/
---

---

Sv. Marie Magdalény
HOLUBICE: za Miroslava Hochmana a Josefa Hanáka
18:00
svátek
/slouží P. Josef Vlček/
Sv. Brigity, řeholnice,
23. 7. pá
18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA /Jan Brtník/
patronky Evropy svátek
HOSTĚNICE - SV. ANNA:
12:00
svatební obřad: Tomáš Běleja a Šárka Veselá
24. 7. so
za všechny poutníky; za všechny, kdo jsou na cestách;
17:15
za uprchlíky
17. neděle v mezidobí
7:30 za farníky
22. 7.

čt

Ev.: Jan 6,1-15
„Ježíš rozdělil sedícím,
kolik kdo chtěl.“

SVĚTOVÝ DEN
PRARODIČŮ
25. 7. ne A SENIORŮ

8:30 – NA MĚSTEČKU, U ORLOVNY A U POLIKLINIKY:
– 9:15 ŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮ
9:15 za Marii Ondráčkovou a účastníky pohřbu

(Sv. Kryštofa)

10:45 HOLUBICE: za Annu Hanákovu, manžela a celou rodinu

POUŤ
V HOSTĚNICÍCH
(Sv. Anny)

14:00

HOSTĚNICE – KŘIŽOVATKA ODB. NA MOKROU:
ŽEHNÁNÍ SOŠKY P. MARIE A PRŮVOD OBCÍ

15:00 HOSTĚNICE - SV. ANNA: za obec Hostěnice

OHLÁŠKY:
-

VYČIŠTĚNÍ FARNÍHO DVORA: Prosíme o brigádu – vyplení trávy mezi dlaždicemi na farním
dvoře – ve středu v 18 hod. – s sebou motyky a nože. Děkujeme předem!

-

ŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮ A OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ se uskuteční přesně
na svátek sv. Kryštofa v neděli 25.7., a to Na Městečku, u orlovny i u polikliniky - průběžně v čase 8:30
– 9:00 hod. Po druhé mši svaté pak ještě na parkovišti u hřbitova. Auta přivezte na žehnání umytá
a s platnou TK i emisemi.  Žehnání se v ten den uskuteční též v Holubicích i v lese u kaple sv. Anny
v Hostěnicích po tamní mši svaté.

-

1. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ: Pro získání plnomocných odpustků stačí – kromě
3 obvyklých podmínek – také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se
staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni,
kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení
milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené
médii.

-

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN: sobota 28. srpna tradičně ve Žďáru nad Sázavou v areálu zámku.
Zač. v 10 hod. Program: Mše sv. s o. biskupem, putování po stopách sv. Ludmily, přednáška, výstava,
horácká muzika, komentované prohlídky a další. Zveme všechny rodiny v tomto Roce rodiny! 

Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny,
předávejte víru mladým a pečujte o nejmenší
Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-korenypredavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi
(dokončení z minule)
Papež vztahuje na nejstarší generaci Ježíšova slova, s nimiž vysílá své apoštoly, aby mu
získávali učedníky mezi všemi národy. A důrazně, dokonce dvakrát opakuje, co je úkolem
prarodičů a všech lidí pokročilých let: „Poslouchejte dobře: Co je naším povoláním dnes,
v našem věku? Střežit kořeny, předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. Nezapomínejte
na to! Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či nikoli, zda jsi zůstal sám nebo máš
rodinu, zda ses stal prarodičem mladý nebo v pokročilejším věku, zda jsi autonomní nebo
potřebuješ pomoc, protože neexistuje žádný důchodový věk, kdy by se odcházelo od úkolu
hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnoučatům. Je třeba vydat se na cestu
a především vyjít sami ze sebe a podniknout něco nového.“
Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba
Na celou sérii námitek a pochybností o vlastních silách a možnostech, které se vynoří
v mysli při těchto slovech, odkazuje na Ducha svatého, který vane, kam chce, a nic pro něho
není nemožné. Pandemická krize po nás žádá, abychom se poučili a stali se lepšími,
uvědomili si vzájemnou závislost a provázanost, a v této perspektivě obnovovali zraněnou
společnost. Papež v té souvislosti poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě
nejstarší generaci: sny, paměť a modlitba.
První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li mladí,
může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však třeba neustávat ve snění,
v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…“ Ke snům vykloněným do budoucnosti
se váže paměť na doby minulé. Papež připomíná starým lidem povinnost svědčit
o zkušenosti, kterou prošli. Vzpomíná na své prarodiče, kteří zažili drama emigrace, vybízí
ke vzpomínkám na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru: „Připomínat je
v pravém slova smysl poslání každého člověka pokročilého věku: pamět a předávání paměti
jiným. Edith Bruck, která přežila drama Šoa, řekla že osvícení, byť by jediného svědomí,
stojí za námahu a bolest, jakou obnáší udržování živé vzpomínky na to, co bylo. –
A pokračuje – Paměť pro mě znamená žití (…) Bez paměti nelze nic stavět, bez základů
dům nikdy nepostavíš. A v základech života je paměť.“
Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František citací ze svého předchůdce papeže Benedikta
„svatého starce“ – jak řekl – který se nadále modlí a pracuje pro církev„: „Modlitba starých
lidí může chránit svět a pomáhat mu snad ještě výrazněji než usilovná snaha mnoha jiných“
Řekl to takřka na konci svého pontifikátu v roce 2012 (Benedikt XVI., návštěva v domě
„Viva gli anziani“, 2. 11. 2012). A je to krásné. Tvá modlitba je převzácným zdrojem, je
jako plíce, které církvi a světu nesmějí chybět (srov. Evangelii gaudium, 262).“
Na závěr papež dává starým lidem za vzor Charlese de Foucaulda, který žil v Alžírsku jako
poustevník a v této své periferní situaci uskutečňoval své předsevzetí vnímat každou lidskou
bytost jako bratra. (srov Frantelli tutti, 287). „Jeho příběh ukazuje, že navzdory osamělosti
své vlastní pouště, je možné přimlouvat se za ubohé celého světa a stát se vskutku
všeobecným bratrem a sestrou,“ končí papež František své poselství ke Světovému dni
prarodičů a lidí pokročilého věku.
Zdroj: Vatican News, česká sekce

