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

25. týden v mezidobí

18. – 25. 9. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB:
17. 9.

Ev.: Lk 16,1-13

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

ZA ÚRODU

9:30 za farníky

so

17:15
25. neděle v mezidobí

18. 9. ne PODĚKOVÁNÍ

18:00 BOHOSLUŽBA O SVATÝCH /Daniel Capil/

19. 9. po

Sv. Ondřeje, Pavla
památka 18:00 za rodiče Kalvodovy a Prchalovy a duše v očistci

20. 9.

út a druhů, muč.

21. 9.

st a evangelisty

22. 9.

čt mučedníků

Sv. Matouše, apoštola
svátek
Sv. Mořice a druhů,

za Antonína a Marii Blahákovy, syna, snachu, vnuka,
dvě pravnučky a živou rodinu
MC V. ŠUMICE: za uzdravení a Boží ochranu
17:00
a požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
MODLITBA CHVAL
20:00
A PŘÍMLUV ZA NADCHÁZEJÍCÍ VOLBY
18:00

Sv. Pia z Pietrelciny,
památka 18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA /Václav Barták/

23. 9. pá kněze

11:30 svatební obřad: Tomáš Kulhánek a Martina Daňková
24. 9.

so
17:15
26. neděle v mezidobí

25. 9. ne

Ev.: Lk 16,19-31
Ty ses měl dobře už zaživa,
Lazar naproti tomu špatně.
Nyní se tu on raduje, a ty
zakoušíš muka.

SVATOVÁCLAV. HODY
V HOLUBICÍCH

na poděk. za 80 let ž. s prosbou o další pomoc a za manžela
Pavla, dvoje r-če, sestř. Jarku, švagra Josefa s manž. a ž. r.

7:30 za Jaroslava Žbánka, živou a zemřelou rodinu
8:30 HOLUBICE: za zemřelého Václava Ondráčka
9:30 za Stanislava Valehracha, živou a zemřelou rodinu
10:30

HOLUBICE: za živé i zemřelé obyvatele Holubic
a za požehnání pro celou obec

14:30 HOLUBICE: SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2022:
„Všechnu svou starost vložte na něj,
neboť mu na vás záleží.“
(1Petr 5,7)
OHLÁŠKY:
-

FARNÍ DEN: Děkujeme všem za obětavou organizaci, účast a především Lence Kosourové za skvělou
koordinaci celé akce!
SYNODA: Děkujeme Mojmíru Novotnému za službu synodního koordinátora! Výsledky farní synody
se bude postupně zabývat i farní rada.

-

-

-

-

SBÍRKA NA OPRAVY je dnes.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: Rozvrh hodin je pověšený na nástěnce a na farním webu. Výuka začne
v tomto týdnu. Deváťáci budou mít výuku formou pátečního spolča 1x/2 týdny od 19 do 20 hod.
ve zpěvárně fary – 1. setkání bude v pátek 7. října.
ROZLOUČENÍ S O. PAVLEM se uskuteční v neděli 9. října, kdy bude naposledy sloužit nedělní
bohoslužby. Odpoledne od 15 hod. bude možnost společného setkání na orlovně. Jste všichni srdečně
zváni!
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Jaroslav Hujňák z Pozořic a Veronika Laníčková z Tvarožné budou
církevně oddáni v sobotu 1. 10. 2022 zde v kostele v Pozořicích. Tímto oznámením se také svěřují
do našich modliteb!
TENTO PÁTEK:
o Ministrantská schůzka bude od 17 hod. Po mši ministrantský florbal.
o Přímluvy na mši chystají páťáci.

NÁRODNÍ SYNTÉZA SYNODY 2021 - 2023
Shrnutí vypovědí synodních skupinek napříč diecézemi

2. Spoluúčast
…
2.2 Autorita v církvi

… pokračování z minule …
2.2.5 Klerikalismus
V synodálním naslouchání zazněla bolest ze setkání se zneužitím autority. Lidé leckdy postrádají
pastýře, který projevuje zájem, naslouchá a po uvážlivém rozhodnutí zpětně informuje. Tento vztah
mezi věřícími a jejich pastýři je velmi důležitý, cenný a křehký. Může být snadno narušen. Autorita se
tak ke škodě celku odcizuje, zatvrdí a stává se čistě formální, což může vést až k autoritářství. Na straně
Božího lidu pak dochází ke ztrátě loajality, objevuje se vzdor nebo ztráta ochoty ke spolupráci
a pasivita. Takto zkaženy vztah se u kněží pak projevuje povýšeností, nedostatkem dialogu,
nedostatkem empatie a trpělivosti, malou měrou srozumitelnosti, přílišnou direktivností místo
povzbuzujícího stylu.
2.2.6 Péče o zralou kněžskou osobnost
Pozice kněze v životě církve vyžaduje vysokou míru angažovanosti. Proto potřebují využívat služeb
mediace a supervize, pomáhající zpracovat různá zranění, pracovat s motivacemi, rozvíjet komunikační
dovednosti tak, jak to dělal Ježíš. Nedostatečná péče zde přivádí k demotivaci, vyhoření až rezignaci.
Dále je nutné, aby kněží coby pastýři vytvářeli bratrské společenství, v němž se povzbuzují
a předcházejí důsledkům neblahé opuštěnosti a vyhoření. Je také třeba usilovat o to, aby zpětná vazba
ve farnosti i okamžiky duchovního zastavení vedly k postupnému růstu osobnosti i profilování zralé
podoby kněze. Nutností je komunikace s představenými: biskup a jím pověření lidé musejí mít jasnou
představu, jak pomoci kněžím v krizi, jak je přijmout, vést konstruktivní dialog a hledat řešení.
2.2.7 Celibát
Ve více souvislostech se objevuje otázka celibátu. Na synodálních setkáních zaznělo, že celibát je
v církvi přijatý a jde o autentické prožívání služby kněze. Také biskupové ve své reflexi uvedli, že vedle
návrhů na zdobrovolnění celibátu mnoho věřících naopak tuto skutečnost přijímá s vděkem. Stejně tak
podle nich mnoho kněží vyjadřuje svou spokojenost s touto formou života. V diecézních syntézách je
také kladena otázka po účelnosti celibátu v souvislosti s nezralým chováním kněze. Dále zaznívá slovo
zdobrovolnění celibátu jako hlas do diskuse, zdaje i dnes tato forma života kněží nástrojem evangelizace
nebo přežitkem z minulosti. Od změny si lidé slibují několik pozitivních dopadů: především zvýšení
počtu povolání, dále větší zralost a schopnost porozumět problémům farníků (kontakt s každodenní
realitou života), pevné vztahové zázemí kněží a eliminaci sexuálních skandálů. Další diskuse se vedly
nad svěcením ženatých mužů.
2.3 Rozlišování a rozhodování
Synodální spolurozhodování představuje důležité téma pro život místní církve. Na úrovni diecézí
a farností je třeba celou řadu věcí rozlišovat a rozhodovat. Leckdy se však věci řeší neuváženě,
zmatečně a neodborně. Jako nutná se jeví proměna autoritativního způsobu jednání v dialogický styl
rozhodování.

… pokračování příště …

