27. neděle v mezidobí
týden 7. - 14. 10. 2018 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
17:15
6. 10.

so

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

20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI

7. 10. ne

27. neděle v mezidobí

7:30 za farníky

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

9:15

za zemřelého tatínka a na poděkování za 40 let manželství
s prosbou o další pomoc

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
(P. Marie Růžencové)

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST (radostný růženec)

14:30 – za nově zvolené představitele obcí

8. 10. po

18:30 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST /Petr Coufal/

9. 10.

út

18:30 za členy živého růžence z Pozořic

10.10.

st

7:00 za členy živého růžence ze Sivic
18:30 HOLUBICE: na daný úmysl
11.10. čt Sv. Jana XXIII., papeže 18:30 za Jarmilu Kousalovu, živou a zemřelou rodinu
12.10. pá Sv. Radima, biskupa

18:00

za živé a zemřelé členy živého růžence z Kovalovic
a za nová kněžská a řeholní povolání

18:00 SLOUP: za poutníky a modl. úmysly poutě
FARNÍ POUŤ
13.10. so
DO SLOUPA

17:15 za farníky /slouží P. Petr Mareček/
VEČERNÍ ADORACE NEBUDE!!
za Františka a Růženu Ondráčkovy, živou a zemřelou rodinu
7:30
a duše v očistci
za Josefa Zrnečky, dvoje rodiče, snachu Janu, živou
9:15
a zemřelou rodinu
---

28. neděle v mezidobí
14.10. ne

Ev.: Mk 10,17-30
Prodej všechno, co máš,
a následuj mě!

/slouží P. Pavel Hověz,
farář z far. Brno-Lesná/

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST (růženec světla)

14:30 – za rodiny (1. úmysl letošní sloupské poutě)

OHLÁŠKY:
-

-

Sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze (PULS) vynesla částku
30.430,- Kč. Tato částka nám bude odečtena z povinného příspěvku farnosti na potřeby diecéze;
stejně tak každá částka, kterou kdokoliv z vás odvede po registraci do diecézního fondu PULS
(viz letáčky z minulé neděle stále k dispozici v kostele, stejně tak krabička, kam můžete
odevzdávat přihlášky).
Dnes jste opět zváni do farní kavárny!
V pátek po mši sv. je další setkání dětí před jejich prvním svatým přijímáním.
POUŤ DO SLOUPA – již tuto sobotu! Sraz pěších poutníků bude ráno v 6:30 v kostele nebo
v 8:00 u kaple sv. Anny v HOS; můžete se však připojit i kdykoliv po cestě (např. z Jedovnic či
z Macochy). Pro děti se připravuje putovní kartička - na jednotlivých zastávkách budou dostávat
razítka. Podrobný program pouti je na webu, nástěnce i letáčcích. Autobus pojede
ve 14.30 hod. z Psének ve V. ŠUM přes KOV, SIV, POZ, Jezera a HOS (zastavovat bude

-

-

-

na autobusových zastávkách) za 120,- Kč – s možností zastávky ve Křtinách; druhý autobus
přijede pro pěší poutníky do Sloupa za 80,- Kč - zájemci, prosím, zapisujte se vzadu
na nástěnce! Společný sraz všech farníků bude pak v 17:00 na parkovišti u jeskyní před
Sloupem, odkud půjdeme společně do kostela, kde bude v 17:15 křížová cesta a následně mše
svatá. Příležitost ke sv. zpovědi bude během pěší poutě (o. Pavel) a během křížové cesty
(o. Karel Chylík, sloupský farář). Obětujme pouť na stanovené úmysly! Jako duchovní
příprava na pouť mohou být drobné dobré skutky vykonané v tomto týdnu a příprava
vlastních úmyslů, za které chceme prosit.
POUŤ DO SLOUPA PRO MLADÉ s možností přespání v Ostrově u Macochy a na druhý den
zpátky přes Křtiny se koná nyní ze soboty na neděli. Zveme všechny mladé od 8. třídy výš –
zvláště biřmovance – přihlašujte se na nástěnce!
Příští neděli bude sbírka na stavbu nového kostela na Lesné. Budou se také prodávat
kalendáře na příští rok, jejichž zakoupením též podpoříte tuto akci. Už předem díky za vaši
štědrost!
Prosím, kdo jste tak ještě neučinili, podpořte petici na ochranu rodiny – viz letáčky
na lavicích. Podpisové archy jsou v kostele u nástěnky!
Víkend pro biřmovance bude první týden v listopadu 2.-4. 11. 2018 na faře v Měříně.
Biřmovancům se brzy ozveme s bližšími informacemi.

Katecheze papeže Františka o Božích přikázáních (gen. audience)

č. 6 - 22. 8. 2018

Ctít Pánovo jméno
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezích o přikázáních. Dnes pojednáme o tom, které praví: »Nezneužiješ jméno
Hospodina, svého Boha« (Ex 20,7). Tato slova správně chápeme jako výzvu neurážet Boží jméno a
vyhýbat se jeho nepatřičnému užívání. Tento jasný význam nám umožní ještě více prohloubit tato
drahocenná slova, abychom Boží jméno nepoužívali nepatřičně.
Zaposlouchejme se do nich lépe. Slovo »Nezneužiješ« tlumočí z hebrejštiny i z řečtiny dva výrazy.
První znamená doslova „nebudeš brát na sebe, neponeseš“ a druhý „nadarmo, zbytečně“. Odkazuje
k prázdnému obalu, k bezobsažné formě. Je to charakteristika přetvářky, formalismu a lži; prázdné
či nepravdivé užití Božích slov či Božího jména.
Jméno znamená v Bibli vnitřní pravdu věcí, zejména lidí. Jméno nezřídka znamená poslání.
Například Abraham v knize Genesis (srov. 17,5) a Šimon Petr v evangeliích (srov. Jan 1,42)
dostávají nové jméno na znamení změny jejich životního směrování. Opravdové poznání Božího
jména vede k proměně vlastního života. Jakmile Mojžíš pozná Boží jméno, mění se jeho osudy
(srov. Ex 3,13-15).
Boží jméno je v hebrejských obřadech slavnostně vysloveno na Den smíření (Jom kipur), a lidu se
dostává odpuštění, protože skrze toto jméno přichází do kontaktu s živým Bohem, který je
milosrdenstvím.
Tedy „brát Boží jméno“ znamená brát na sebe skutečnost Boha, navázat s Ním pevný a mocný
vztah. Nám křesťanům toto přikázání připomíná, že jsme pokřtění. Jak? „Ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého“, což říkáme pokaždé, když se znamenáme křížem, abychom svoje každodenní
konání žili v reálném a ryzím vztahu s Bohem, tedy v Jeho lásce. Pokud jde o pokřižování, chtěl
bych znovu zdůraznit: učte děti žehnat se pokřižováním. Viděli jste, jak děti dělají kříž?... Udělají
něco, o čem nevědí, co znamená (naznačuje posunkem). Neumějí se pokřižovat. Učte je dělat
znamení jména Otce i Syna i Ducha svatého. Je to první úkon víry dítěte. A vaším úkolem je učit
děti znamenat se křížem.
Je možné se ptát: lze na sebe vzít Boží jméno pokrytecky, jako formalitu, naprázdno? Odpověď je
bohužel kladná: je to možné. Je možné mít k Bohu falešný vztah. Ježíš to řekl oněm učitelům
Zákona, kteří konali skutky, nikoli však to, co chtěl Bůh. Mluvili o Bohu, ale neplnili Boží vůli.
Ježíš dává radu: „Jednejte podle toho, co říkají, nikoli podle toho, co dělají.“ Je možné prožívat
falešný vztah k Bohu, jako oni lidé. A toto Slovo Desatera je pobídkou navázat s Bohem vztah,
který nebude falešný a pokrytecký a ve kterém se svěříme Bohu vším, čím jsme. Dokud s Pánem
neriskujeme život a rukou nenahmatáme, že v Něm spočívá život, tak vlastně pouze teoretizujeme.
Toto je křesťanství, které se dotýká srdcí. Setkání s Bohem ve skutečnosti. Proč se svatí dokáží tolik
dotknout srdce? Protože svatí nejenom promlouvají, ale hýbou! Srdce je pohnuto, když k nám

promlouvají světci. Jsou toho schopní, protože ve světcích spatřujeme to, po čem naše srdce
v hloubi touží: autenticitu, pravé vztahy, radikálnost. Je to patrné i na oněch „světcích odvedle“,
kterými jsou například mnozí rodiče, kteří dávají dětem příklad konsekventního, prostého,
poctivého a velkodušného života.
Bude-li více křesťanů, kteří na sebe budou brát Boží jméno bez přetvářky a tak praktikovat první
prosbu Otčenáše „posvěť se jméno tvé“, bude se církevní zvěsti více naslouchat a stane se
věrohodnější. Pokud náš konkrétní život vyjevuje Boží jméno, je patrná krása křtu a velikost daru
eucharistie jakožto vznešeného sjednocení našeho a Kristova Těla. Krista v nás a nás v Něm!
Sjednocení! To není přetvářka, to je pravda. Není to papouškovaná mluva či modlitba, nýbrž
modlitba srdce, milování Pána.
Počínaje Kristovým křížem, nikdo nemůže pohrdat sebou a špatně smýšlet o své existenci. Nikdo a
nikdy! Ať by udělal cokoli. Neboť jméno každého z nás spočívá na Kristových ramenou. On nás
nese! Stojí za to brát na sebe Boží jméno, protože Bůh se ujal našeho jména až do dna, i špatnosti,
která je v nás. Ujal se nás, aby nám odpustil a vložil nám do srdce svoji lásku. Proto Bůh v tomto
přikázání prohlašuje: „Vezmi mne na sebe, protože já jsem tě vzal na sebe“.
Kdokoli může vzývat svaté jméno Pána, který je věrný a milosrdný, ať už se nalézá v jakékoli
situaci. Bůh nikdy neodmítne srdce, které Jej upřímně vzývá.
Přeložil Milan Glaser

