ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POZOŘICE
Na Městečku 13, 664 07 Pozořice
pozorice@dieceze.cz
www.farnostpozorice.cz

tel.: 544 250 229
KNĚŽÍ: P. Pavel Lacina, farář (fara Pozořice), tel.: 731 402 168
P. Václav Novák, f. vikář (fara Holubice), tel.: 604 136 065

24. týden v mezidobí

11. – 18. 9. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB:
10. 9.

17:15 za Václava Bartáka a živou rodinu

so
24. neděle v mezidobí

11. 9. ne

Ev.: Lk 15,1-32
V nebi bude radost nad
hříšníkem, který se obrátí.

FARNÍ DEN
POZOŘICE
12. 9. po Jména Panny Marie

13. 9.

14. 9.

Sv. Jana Zlatoústého,
út bisk. a uč. círk. pam.

7:30 za Bedřicha Kalužu, dvoje rodiče a bratra Zdeňka
9:30 za farníky
15:00 SV. POŽEHNÁNÍ – ZAH. FARNÍHO DNE
18:00 za živou a zemřelou rodinu Jiráčkovu
15:30 pohřeb – p. Josef Audy /POZ/
19:00 ŽAROŠICE: POUTNÍ MŠE SV.

17:15TICHÁ ADORACE ZA MÍR NA UKRAJINĚ
Povýšení sv. Kříže
-18:00
st
svátek
18:00 za Tomáše Kříže, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Panny Marie Bolestné
SIVICE: za Ludmilu Diváckou, manžela,
18:00
památka
rodiče Hudecovy a Kousalovy
Sv. Ludmily, mučednice
za Ludmilu a Miloslava Ondráčkovy, sourozence
16. 9. pá
18:00
a živou rodinu
památka
15. 9.

čt

17. 9.

so

12:00 PŘED KOSTELEM: POŽEHNÁNÍ POZOŘIC. STÁRKŮM
za Jana a Zdenku Mazlovy, syna Rostě, snachu Jarmilu, syna
Jana, vnučku Renatu, živou a zemřelou rodinu a duše v oč.
za Oldřicha Němečka, bratra Miroslava, dvoje rodiče,
7:30
živou a zemřelou rodinu

17:15
25. neděle v mezidobí
18. 9. ne Ev.: Lk 16,1-13

PODĚKOVÁNÍ
ZA ÚRODU

9:30 za farníky

OHLÁŠKY:
-

-

-

-

DO KOSTELA NA KOLE: Naše farnost se opět po roce zapojí do celorepublikové ekumenické akce,
která propaguje cyklistickou dopravu. Již nadcházející neděli 18. září můžete auto (i sváteční oblečení)
nechat doma a na druhou mši v 9:30 přijet DO KOSTELA NA KOLE. Kola můžete nechat zaparkovaná
před kostelem, kde vám je pohlídáme. Akce se bude konat za příznivého počasí a těšíme se, že se jí
zúčastníte.
SBÍRKA NA OPRAVY bude opět příští neděli.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: Rozvrh hodin je pověšený na nástěnce a na farním webu. Výuka začne
v týdnu od 19. září. Deváťáci budou mít výuku formou pátečního spolča 1x/2 týdny od 19 do 20 hod.
ve zpěvárně fary.
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Tomáš Kulhánek ze Sivic a Martina Daňková ze Sivic budou církevně
oddáni v sobotu 24. 9. 2022 v kostele v Pozořicích. Tímto oznámením se také svěřují do našich
modliteb!
TENTO PÁTEK: Přímluvy na mši chystají čtvrťáci.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI:
o MODLITBA ZA NEMOCNÉ
o SPOLČO PRO KOHOKOLIV
o MŠE PRO RODINY A MLÁDEŽ
o TICHÁ ADORACE

kostel
fara
kostel
kostel

každá středa
lichý ČT (1x/14 dní)
každý pátek
každá sobota

20:30 – 21:00
20:00 – 21:30
18:00
18:15 – 20:30

NÁRODNÍ SYNTÉZA SYNODY 2021 - 2023
Shrnutí vypovědí synodních skupinek napříč diecézemi
… pokračování z minule …

2. Spoluúčast
2.1 Předpoklady spoluúčasti
Jedním z hlavních plodů rozlišování je oživení vědomí osobní spoluzodpovědnosti, touha pokračovat
ve větší otevřenosti a ochota podílet se na životě farnosti, církve, žijící z Kristovy velikonoční radosti.
2.1.1 Potřeba aktivizace a zapojení všech
Častým tématem výstupů je problematika aktivity či pasivity a disproporce v míře zapojenosti mezi
aktivními a pasivními věřícími. „Aktivita může přijít od farníků a stačí, když dostanou prostor a
důvěru.“ Problémem v uzavřenějších společenstvích může být, že se pěstuje určité „pevné jádro“, které
se o všechno stará a do kterého je těžké proniknout.
2.2 Autorita v církvi
2.2.1 Dary a služby v církvi
Autorita je kvalitou a současně darem toho, kdo je služebníkem společenství. Proto je třeba ji uplatňovat
na základě vlastního osobnostního růstu, v němž nositel autority lépe a citlivě rozpoznává dary
jednotlivých členů společenství. Autorita tak dává prostor osobním charismatům jednotlivců podle
jejich kompetencí, což laikům umožní širší působení. Potřebují podporu od církve a ke své službě by
měli byt vedeni a formováni. Ze synodálních skupin zaznívá touha rozvíjet služby při liturgii, v péči
o nemocné a staré, při katechezích, přípravách na svátosti a doprovázení.
2.2.2 Kněží a laici
Kněz, coby nositel autority svěřené mu skrze biskupa Kristem, Dobrým pastýřem, je jedním
z konstitutivních prvků společenství věřících. To na něj ovšem klade velké nároky. Není to pouze
teologická erudice, co lidé od svého kněze očekávají, ale především obyčejná blízkost, otevřenost,
naslouchání, schopnost partnersky otevřené komunikace bez arogance a nadřazenosti, důvěra k laikům,
týmový duch, podpora charismat a aktivit věřících. Největší bolesti se naopak vyskytují tam, kde je
mezi knězem a laiky propast. Ta se projevuje izolací a nedostupností kněze, arogantní komunikací,
mocenským chováním, vytvářením elit, nedůvěrou ve farníky a blokováním jejich aktivit. „Kněz sám to
nespasí."
2.2.3 Žena v církvi
V návaznosti na měnící se roli ženy ve společnosti a na objevování jejích specifických charizmat je
třeba objevit autentickou podobu služby ženy v církvi. Žena v církvi by měla byt přínosem pro rozvinutí
schopnosti naslouchat ve společenství, učit přirozenému soucitu, pochopení problémů souvisejících
např. s manželskym životem. Dnes v církvi není zpochybňován přínos zastoupení žen v poradních a
rozhodovacích funkcích, jen je dosud v malé míře reálně naplňován. Nechybí ani hlasy, že zapojení
ženy do života církve má mít i služebně svátostnou podobu. Netýká se jen udělování laických služeb,
zaznívají i požadavky na diskusi o možnosti jáhenského a kněžského svěcení žen.
2.2.4 Kněz a jeho místo ve farnosti
Rolí kněze ve farnosti je podporovat svátostný život, duchovní směřování farnosti, spojování a
stmelování lidí. Ve výstupech zaznívá požadavek na trvalou formaci pastýřů. Biskup by měl o svých
kněžích mluvit otevřeně s farníky. Také by měl citlivě řešit přeložení kněze, neboť existují reálné vazby
na další místní komunity i samosprávu, nehledě na jemnou síť osobních vztahů.

… pokračování příště …

