26. neděle v mezidobí
týden 30. 9. - 7. 10. 2018 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
29. 9.

so
26. neděle v mezidobí

30. 9. ne

1. 10.
2. 10.

za Miladu a Stanislava Řičánkovy, vnuka Káju, syna
Rostislava s manželkou, ž. a z. rodinu /P. Kopeček/
na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další
7:30
pomoc a ochranu pro celou rodinu /P. Kopeček/

17:15
Ev.: Mk 9,38-43.45.47-48
Kdo není proti nám, je
s námi. Svádí-li tě k hříchu
tvá ruka, usekni ji.

DRUHÁ MŠE SV. NENÍ!
V HOLUBICÍCH je v 9:00 a v 10:30 hod.

---

SVATOVÁCLAV. HODY
14:30 HOLUBICE: SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
V HOLUBICÍCH
Sv. Terezie od Dítěte J.
po panny a uč. círk. památka 18:30 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST /Daniel Capil/
Svatých andělů strážných
út
18:30 za Boženu a Martina Benešovy, jejich rodiče a sourozence
památka

za Terezu a Jana Mackovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

7:00
3. 10.

st

18:30 HOLUBICE: na daný úmysl
KOVALOVICE: za Ludmilu a Vladimíra Bočkovi, dvoje

4. 10.

10:00
Sv. Františka z Assisi
rodiče, živou a zemřelou rodinu
čt
památka 18:00 – ADORACE A PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
– 20:00 /o. Pavel (18-20 hod.), o. David Ambrož (19-20 hod.)/

na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
modlitby a za duchovní povolání + adorace
17:00 – PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
– 18:00 (NEJEN) PRO DĚTI A MLÁDEŽ /o. Pavel, o. Vasyl/
za rodiče Ambrožovy, tři syny, živou a zemřelou rodinu
18:00
+ adorace
7:00

5. 10. pá První pátek v měsíci.

16:30 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 1. SOBOTY
6. 10.

so První sobota v měsíci.

17:15

za Františka a Marii Glozarovy, dceru Bronislavu a manžela,
živou a zemřelou rodinu

20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI
27. neděle v mezidobí
7. 10. ne

Ev.: Mk 10,2-16
Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!

(P. Marie Růžencové)

7:30 za farníky
za zemřelého tatínka a na poděkování za 40 let manželství
9:15 s prosbou o další pomoc + sv. křtu - Filomena Svobodová
/SIV/
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST (radostný růženec)

14:30 – za nově zvolené představitele obcí

OHLÁŠKY:
-

Tento týden bude o. Pavel opět navštěvovat nemocné dle obvyklého pořádku; pouze úterní
návštěvy budou už v pondělí!
Maminky opět zvou na faru do KLUBU MAMINEK - setkání bude tuto středu od 9:30 hod.
a bude bývat vždy 1x/14 dní (sudé týdny).
V pátek od 17 hod. bude ministrantská schůzka a po mši sv. ministrantský florbal.
Příští neděli jste opět zváni do farní kavárny!
Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den
v Rajhradě“, které se uskuteční příští neděli (7. 10.) od 14.30 asi do 17.00 hod. Cílem je

-

-

-

umožnit dětem navštěvujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek
společenství při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude historie svátku Panny
Marie Růžencové. Loňská akce byla úspěšná, zúčastnilo se kolem 100 dětí. Přihlašování je
u paní katechetky Hoffmannové.
POUŤ DO SLOUPA se letos koná v sobotu 13. října. Program pouti a bližší informace bude
k dispozici příští neděli. Také budou opět vypraveny 2 autobusy – 1 přijede pro pěší poutníky –
zájemci o dopravu, zapisujte se na nástěnce! Úmysly našich modliteb: 1) za nové vylití Ducha
sv. pro naši farnost, zvláště na děti a mládež, 2) za rodiny, 3) za nemocné.
POUŤ DO SLOUPA PRO MLADÉ s možností přespání v Ostrově u Macochy a na druhý den
zpátky přes Křtiny se koná 13./14. října. Zveme všechny mladé od 8. třídy výš – bližší
informace na plakátku a u Noemi Dvořáčkové. Tato akce je zároveň zahájením přípravy
na biřmování.
Prosím, kdo jste tak ještě neučinili, podpořte petici na ochranu rodiny – viz letáčky
na lavicích. Podpisové archy jsou v kostele u nástěnky!

Katecheze papeže Františka o Božích přikázáních (gen. audience)

č. 5 - 8. 8. 2018

Modloslužba
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Budeme dnes pokračovat v rozjímání o Desateru a hlouběji se zamyslíme nad modloslužbou, o níž
jsme mluvili minulý týden, na což nyní navážeme, protože je velmi důležité toto téma poznat.
Podnětem nám bude modla povýtce, totiž zlatý býček, o kterém mluví kniha Exodus (32,1-8), jejíž
úryvek jsme slyšeli. Tato epizoda má přesný kontext: poušť, kde lid očekává Mojžíše, jenž
vystoupil na horu, aby přijal poučení od Hospodina.
Co je to poušť? Je to místo, kde kraluje vratkost a nejistota. Na poušti není nic, chybí voda, jídlo i
přístřeší. Poušť je obraz lidského života, jehož situace je nejistá a který postrádá nedotknutelné
záruky. Tato nejistota budí v člověku primární úzkosti, které Ježíš zmiňuje v evangeliu: »Co
budeme jíst? Co budeme pít? Do čeho se oblečeme?« (Mt 6,31). To jsou primární starosti a
vyvolává je poušť.
A na této poušti se vznítí modloslužba. Proč? Mojžíš, který vystoupil na horu, se dlouho nevracel
(Ex 32,1). Zůstal tam čtyřicet dnů a lidé se rozmrzeli. Postrádali oporu, kterou představoval Mojžíš,
lídr, hlava a bezpečný vůdce, což se stalo neudržitelným. Lid proto požádal o viditelného bůžka,
aby se mohl identifikovat a orientovat. Lid upadl do léčky. Áronovi řekli: »Udělej nám bůžka, který
by šel před námi« (v.1) Udělej nám lídra, udělej nám vůdce. Lidská přirozenost, aby se zbavila
nepevné pouště, hledá religiozitu vlastní výroby. Když se Bůh neukazuje, uděláme si bůžka na
míru: „Uctívání modly nepřináší riziko, že budeme povoláni k něčemu, co nás vytrhne z našich
jistot, protože modly »mají ústa, ale nemluví« (Žl 115,5). Chápeme tedy, že modla je záminkou
k tomu, abychom do středu reality postavili sebe sama tím, že se klaníme dílu vlastních rukou“
(Lumen fidei, 13).
Áron této žádosti lidu nedovede vzdorovat a zhotoví zlatého býčka. Na Blízkém východě měl ve
starověku býček dvojí význam. Jednak znázorňoval plodnost a hojnost, a jednak energii a sílu, ale
především je ze zlata, protože je symbolem bohatství a úspěchu, moci a peněz. Velkými modlami
jsou úspěch, moc a peníze! Jsou to ustavičná pokušení. Zlatý býček je tedy symbolem všech tužeb,
které vytvářejí iluzi svobody, avšak zotročují, protože modla vždycky zotročuje. Má podmanivost a
ty podléháš. Podmanivost hada pozorujícího ptáčka, který strne a je uloven. Áron nedovedl
vzdorovat.
Všechno se ale rodí z neschopnosti důvěřovat především Bohu, do Něho vkládat jistotu a nechat na
Bohu, aby dal touhám našeho srdce pravou hloubku. To umožní snášet i slabost, nejistotu a
vratkost. Vztah k Bohu nás činí silnými ve slabosti, v nejistotě i vratkosti. Bez Božího primátu se
snadno upadá do modloslužby a spokojenosti s ubohými ujištěními. O tomto pokušení čteme v Bibli
neustále. A všimněte si, že vysvobodit lid z Egypta za pomoci znamení moci a lásky nedalo Bohu
takovou práci. Obrovskou námahu však vynaložil Bůh na odstranění „Egypta“ ze srdce lidu, tedy na
odstranění modloslužby z lidských srdcí. A Bůh stále pracuje na jejím odstranění z našich srdcí.
Obrovskou práci má Bůh s odstraněním „onoho Egypta“, který si nosíme v sobě a kterým je
podmanivost modloslužby.

Když se přijme Bůh Ježíše Krista, který ačkoli bohatý, stal se pro nás chudým (srov. 2 Kor 8,9,
zjistí se, že uznání vlastní slabosti není neštěstím lidského života, nýbrž podmínkou otevření se
Tomu, který je opravdu mocný. Dveřmi slabosti tedy vstupuje Boží spása (srov. 2 Kor 12,10), mocí
vlastní nedostatečnosti se člověk otevírá Božímu otcovství. Svoboda člověka se rodí z uznání, že
pravý Bůh je jediný Pán. To umožňuje přijmout vlastní křehkost a odmítat modly vlastního srdce.
My křesťané máme pohled upřený k ukřižovanému Kristu (srov. Jan 19,37), který je slabý,
pohrdaný a zbavený všeho. V Něm se však zjevuje tvář pravého Boha, sláva lásky a nikoli
blyštivého klamu. Izaiáš říká: „Jeho rány nás uzdravily“ (Iz 53,5). Byli jsme uzdraveni slabostí
muže, který byl Bůh. Ranami. A svými slabostmi se můžeme otevřít Boží spáse. Naše uzdravení
přichází od Toho, který se stal chudým, přitakal ztroskotání a vzal na sebe veškerou naši vratkost,
aby ji naplnil láskou a silou. Přichází nám zjevit Boží otcovství; v Kristu už není naše křehkost
prokletím, nýbrž místem setkání s Otcem a zdrojem nové síly shůry.
Přeložil Milan Glaser

