Slavnost Nejsvětější Trojice
týden 12. – 19. 6. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
11. 6.

so

17:15
Nejsvětější Trojice
slavnost

12. 6. ne Ev.: Jan 16,12-15
POUŤ DO KŘTIN

za Boženu a Martina Benešovy, jejich rodiče a sourozence
a za živou rodinu

7:30 za farníky
DRUHÁ MŠE SV. NENÍ!!

--10:30

KŘTINY: POUTNÍ MŠE SV. /slouží P. Jaroslav Jáchym
Šimek, OPraem., opat kláštera Želiv/

Sv. Antonína z Padovy, 18:00 ADORACE /Petr Coufal/
13. 6. po kněze a uč. círk.
památka 19:00 ŽAROŠICE: POUTNÍ MŠE SV. /P. Jan Czudek/
14. 6.

út

15. 6.

st Sv. Víta, mučedníka

16. 6.

čt

na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o další pomoc a požehnání a za živou a zemřelou
za Miloslavu Čalkovskou a účastníky pohřbu
18:00
a za Mirku, Zdeňka a Josefa Pokladníkovy a živou rodinu
18:00

15:30 posl. rozl. – p. Vojtěch Jeřábek /POZ/
17:00 MC V. ŠUMICE: za ukrajinské vojáky bojující ve válce
17. 6. pá

18. 6.

za Annu a Augustina Zelníčkovy, syna
a za živou a zemřelou rodinu
za brněnské biskupy a Boží ochranu a pomoc pro celou
7:00
brněnskou diecézi a za bohoslovce naší diecéze
ADOR.DEN FARNOSTI
BRNO /katedrála/: KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ:
9:00
A
3 novokněží a 1 jáhen
18:00

so DEN MODLITEB

ZA BOHOSLOVCE
OLOM. SEMINÁŘE

16:30 SPOLEČNÉ ZAKONČENÍ ADORACE (SV. POŽ.)
17:15 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1937 + adorace

na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další
Těla a Krve Páně
7:30
ochranu a za duše v očistci + adorace
(Boží Tělo)
slavnost 9:30 POUSTKA: za farníky, zvláště za otce naší farnosti
19. 6. ne
+ eucharistický průvod
Ev.: Lk 9,11b-17
DEN OTCŮ

14:30 MOR. BUDĚJOVICE: PRIMICE – P. Josef Janoušek

OHLÁŠKY:
-

-

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY vynesla částku 31.855,- Kč. Děkujeme všem dárcům!
VYHODNOCENÍ MINISTR. BODOVÁNÍ A CELOROČNÍ OCENĚNÍ MINISTRANTŮ: v pátek na konci
mše sv.
LOUČENÍ SE ŠKOLOU se uskuteční tento pátek po večerní mši sv. na farním dvoře. Srdečně zveme!
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI S MODLITBAMI ZA BOHOSLOVCE: pro naši farnost je stanoveno datum
18. června (tato sobota). Začneme ráno v 7 hod. mší svatou a poté bude po celý den vystavena Nejsv. svátost až
do 16:30 hod., kdy adoraci společně zakončíme. Tento den je výzvou, aby každý farník přišel alespoň na chvíli
za Pánem… Zveme i jednotlivá společenství např. dle tohoto rozpisu:
o 14:30 – 15:00
děti se svými rodinami, hlavně prvokomunikanti
o 15:00 – 15:30
modlitby matek a spolča mužů
o 15:30 – 16:00
čtvrteční společenství
o 16:00 – 16:30
mládež
o 16:30 – 17:00
ministranti – zakončení adorace
SBÍRKA NA OPRAVY bude opět příští neděli.

ZAMYŠLENÍ NA
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE:
VZNEŠENÉ JMÉNO
Kráčet společně (Syn hodos)
Bůh si vystačí sám, Je naprosto dokonalý a nic víc nepotřebuje. A právě proto přivádí do úžasu a
k bázni poznání, že Trojice, která je plná láskyplných vztahů, vzájemného darování a dokonalosti,
se rozhodla mít někoho mimo sebe, s kým by se dělila o svou lásku a věnovala by mu svou plnou
pozornost. Bůh stvořil vesmír a zvláště Zemi jako scénu pro svou posvátnou romanci – jako místo,
kde člověku zjevuje svou krásu a dobrotu a snaží se získat jeho srdce.
Občas se někde objeví tvrzení, že Bůh pořádně zariskoval, když stvořil člověka se svobodnou
vůlí, zvláště když už bylo po vzpouře andělů a existovali démoni. Ale nemyslím si, že Bůh něco
riskoval. To by totiž znamenalo, že by musel přemýšlet asi takto: „Stvořím člověka ke svému
obrazu. Zvládne ale svou svobodu? Jak to dopadne?“ Nic takového se nedělo. Bůh přesně věděl, jak
to dopadne. A přesto do toho šel. Není tohle jeden z největších důkazů jeho lásky k nám?
Když dnes tedy slavíme Nejsvětější Trojici, neslavíme jen nějaké tajemství, které zcela přesahuje
naše chápání i představivost, ale slavíme i svátek nás, lidí: Bůh je tak plný lásky, že nás chtěl. Dává
se nám znát a jednou budeme u něho. My známe dějiny jen po dnešní den - po 12. červen 2022.
Bůh je zná až do konce. A dal nám poznat, že jednou se nám zjeví ve slávě a bude nové nebe a nová
země.
Ať tyto myšlenky v nás vyvolávají úžas, bázeň i důvěru: „Pane, náš Vládce, jak vznešené je tvé
jméno na celé zemi!“
Možná se to někomu bude zdát přitažené za vlasy, ale dnešní slavnost má pro mě velmi úzkou
souvislost se synodálním společným kráčením. Absolvovali jsme ve farnosti ve třech skupinách už
26 setkání k synodálním tématům. A vnímám, jak nás ta setkání sblížila. Někdy byly rozhovory
náročné, někdy jsme se neuměli pohnout z místa a tématu jsme nerozuměli. Ale ta snaha být spolu,
poslouchat Boží slovo, modlit se, hledat Pánovy cesty… - to nás sbližovalo nejen navzájem, ale
také s Ježíšem, o kterém věříme, že nás tímto kráčením vedl. Vnikali jsme do srdce Trojice, vedeni
Duchem. Nedělo se to vědomostmi, světskou moudrostí, ale společným přebýváním před Otcem.
Těšíme se na ovoce, které tento čas přinese naší farnosti, možná i diecézi či celé Církvi. A přestože
diecézní fáze synodu končí, všechny farnosti, kde se nic nedělo, mohou tato setkání kdykoli rozjet
pro svůj vlastní růst pro Pána.

