19. neděle v mezidobí
týden 7. – 14. 8. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
6. 8.

17:15 za Jarmilu Mundokovou a účastníky pohřbu

so
19. neděle v mezidobí
Ev.: Lk 12,32-48
I vy buďte připraveni.

7. 8.

7:30 za farníky
DRUHÁ MŠE SV. V POZOŘICÍCH NEBUDE!

---

9:00 SANTON: MŠE SV. U KAPLE

ne
POUŤ VE TVAROŽNÉ

10:45 TVAROŽNÁ: MŠE SV. V KOSTELE
15:00 TVAROŽNÁ: SV. POŽEHNÁNÍ

Sv. Dominika, kněze
památka

8. 8.

po

---

---

9. 8.

út Kříže, panny a mučednice, 18:00 za Vladimíru Hrušatovou a účastníky pohřbu

10. 8.

sv. Vavřince, jáhna
st a mučedníka
svátek

Sv. Terezie Benedikty od

11. 8.

patronky Evropy svátek

18:00 HOLUBICE: za zemřelého Bohumíra Anderse

16:00 – PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ PŘED POUTÍ
– 17:30 /o. Pavel, o. Roman z Tvarožné/
Sv. Kláry, panny
čt
památka
18:00 SIVICE: za dvoje rodiče, dva syny a snachu

12. 8. pá

17:00 – PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ PŘED POUTÍ
– 18:00 /o. Pavel/

18:00 za Annu Šebestovou
17:15
13. 8.

so

za Jiřího Komůrky, Jindřicha a Marii Drápalovy, živou
a zemřelou rodinu

19:00 ŽAROŠICE: POUTNÍ MŠE SV. + PRŮVOD OBCÍ
20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI

7:30 za obec Pozořice
20. neděle v mezidobí
9:30 za farníky a poutníky /P. Michal Pořízek, děkan z Vyškova/
HLAVNÍ POUŤ
14. 8. ne (PATROCINIUM
za Marii a Albína Řičánkovy, Marii a Vladislava Šmerdovy,
11:00
KOSTELA) živou a zem. rodinu /P. Michal Pořízek, děkan z Vyškova/
- Nanebevzetí P. Marie
15:00 SV. POŽEHNÁNÍ

OHLÁŠKY:
-

-

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ se koná v tomto týdnu. Pamatujme
v modlitbě!
POZOŘICKÁ POUŤ: Připravujeme se na ni modlitbou novény k Panně Marii Fatimské. Novénu se
modlíme po každé mši sv., můžete se ji též pomodlit doma soukromě formou desátku růžence. Při
návštěvě farního kostela o pouti je možné získat plnom. odpustky – za splnění obv. podmínek (sv.
zpověď, sv. přijímání a modl. na úmysl sv. otce) je třeba se ještě pomodlit Věřím v Boha a Otče náš.
Také se uskuteční sbírka na další opravy – střecha fary.

NÁRODNÍ SYNTÉZA SYNODY 2021 - 2023
Úvod
Popis synodálního procesu katolické církve v České republice
Přijetí pozvání papeže Františka k synodálnímu procesu katolické církve
Katolická církev v České republice přijala pozvání, vyjádřené papežem Františkem, a v říjnu 2021
vstoupila na cestu synodálního procesu v rámci biskupské synody Za církev synodální:
společenství, spoluúčast, poslání. V průběhu září 2021 Česká biskupská konference delegovala
Národní synodální tým ke koordinaci synodálního procesu v celé zemi. Tento tým začal připravovat
v průběhu září a října 2021, na základě instrukcí obdržených z Generálního sekretariátu Synody
biskupů, metodické materiály, které měly sloužit pro práci synodálních skupinek v celé zemi.
Ve stejnou dobu začaly vznikat v jednotlivých diecézích a v Řeckokatolickém exarchátu také
Diecézní synodální tymy, v jejichž čele stála osoba pověřená biskupem dané diecéze
ke koordinování synodálního procesu.
Účast Božího lidu v synodálním procesu
Dne 17. října 2021 byl zahájen diecézní proces liturgickým slavením v katedrálách v jednotlivých
diecézích v České republice. V některých diecézích již předtím, v některých v průběhu
následujících několika týdnů, byla vytvořena síť farních/vikariátních koordinátorů, kteří
spolupracovali na místní úrovni s diecézními synodálními týmy v předávání informací a metodické
podpoře synodálních skupin vznikajících ve farnostech, řeholních společenstvích, církevních
školách. Do synodálního procesu se tak v České republice zapojilo 2519 skupin, tedy odhadem přes
15 000 věřících. Aktivně se účastnilo 1100 farností, což činí asi 40 %všech farností v republice,
přičemž nejčastěji zapojenou skupinou byli pracující lidé středního věku. I když synodální proces
v naší zemi zpočátku provázela řada obav (lidé nevěděli, o co skutečně jde a byli skeptičtí ve vztahu
k očekávaným výsledkům) a nedostatek času, jevila se nakonec celá zkušenost jako pozitivní
a takto ji hodnotí i účastníci synodálních skupinek. Diecéze a farnosti se postupně identifikovaly
s výzvou Svatého otce ke společnému rozlišování v katolické církvi. Naprostá většina těchto
skupinek tak pracovala metodou předloženou Národním synodálním týmem a zdůrazňovanou také
Generálním sekretariátem Synody biskupů, jako „duchovní konverzace“. Toto rozlišování bylo
vedeno jednou hlavní a deseti tematickými otázkami formulovanými ve Vademecu synodálního
procesu. Ze zpětných reakcí Božího lidu napříč diecézemi lze hodnotit, že tato metoda založená
na modlitbě, naslouchání a sdílení, kdy je každému členu skupinky poskytnut stejný čas, vedla
zapojené sestry a bratry k tomu, že se cítili v bezpečí, atmosféře sdílení a možnosti promlouvání.
Diecézní tymy pozvaly k zapojení se v synodálním procesu na úrovni diecéze také řeholní
společenství, nicméně napříč diecézemi je možné konstatovat, že podíl těchto skupinek nebyl příliš
významný. Snad také proto, že řeholní společenství mohla využít přímého zaslání výsledku
vlastního rozlišování na Generální sekretariát Synody biskupů po linii vlastních řeholí/kongregací.
Kněží a zasvěcené osoby se do této fáze synodálního procesu zapojili málo, nicméně jejich
zkušenost i tak ovlivnila synodální proces, protože několik kněžských skupin vzniklo. Dále se kněží
zapojili i v synodálních skupinách ve farnostech spolu s ostatními účastníky synody (z dostupných
dat lze odvodit jejich účast zhruba ve 22 % skupin). S politováním lze konstatovat, že se nepodařilo
ve větší míře v jednotlivych diecézích vytvořit skupinky, v nichž by byli významněji začleněni lidé
mimo křesťanství, resp. katolickou církev (téměř ve všech skupinách byli zastoupeni převážně
katolíci, počet skupin, který zahrnoval i členy jiného vyznání/bez vyznání se odhadem pohyboval
pod 10 %). Na druhou stranu se do procesu zapojila skupinka vzniklá v rámci Ekumenické rady
církví, skupinka vycházející z Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK, skupinka České
křesťanské akademie, skupinky v rámci Společenství LOGOS (LGBTQ křesťané a křesťanky), či
mnohá charitní střediska a zaměstnanci a žáci / studenti církevních škol.
… pokračování příště …

