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Farní zpravodaj
Postní doba 2007

„Budou hledět na toho, kterého probodli.“ Pohleďme s důvěrou na Ježíšův 
probodnutý bok, z něhož vytryskly „krev a voda“ (Jan 19,34)! Církevní 
otcové považovali tyto prvky za symboly svátostí křtu a eucharistie. Díky 
působení Ducha Svatého se nám s křestní vodou otevírá intimita trojiční 
lásky.  Na  postní  cestě  jsme  nabádáni,  pamětlivi  svého  křtu,  abychom 
vycházeli  ze  sebe  a  v důvěrné  odevzdanosti  se  otevírali  milosrdnému 
Otcovu  objetí.  Krev,  symbol  lásky  Dobrého  Pastýře,  nám  poukazuje 
zvláště  na eucharistické  tajemství:  „Eucharistie  nás  vtahuje  do  Ježíšova 
obětního  úkonu...  jsme  zahrnuti  do  dynamismu  jeho  sebedarování.“ 
Prožívejme tedy půst jako ‚eucharistické‘ období, v němž budeme přijímat 
Ježíšovu lásku a naučíme se ji šířit okolo sebe každým gestem a slovem. 
Kontemplace  „toho,  kterého  probodli“,  nás  povede  k tomu,  abychom 
otevírali svá srdce ostatním a poznávali rány zasazené důstojnosti lidských 
bytostí. Vybídne nás zvláště k tomu, abychom bojovali s každou formou 
pohrdání lidským životem a vykořisťování člověka a ulehčovali dramatům 
samoty  a  opuštěnosti  mnoha  lidí.  Ať  je  půst  pro  každého  křesťana 
obnovenou zkušeností Boží lásky, kterou nám dal v Kristu; lásky, kterou 
svým životem máme každý den „dávat  dál“ bližnímu, především tomu, 
kdo nejvíce trpí a je v nouzi.  Jen tak budeme moci mít  plnou účast  na 
velikonoční  radosti.  Kéž  Panna  Maria,  Matka  krásné  lásky,  nás  vede 
během této postní cesty k autentickému obrácení ke Kristově lásce. Drazí 
bratři a sestry, přeji vám plodnou postní pouť a s láskou vám všem posílám 
zvláštní apoštolské požehnání.

( z Poselství papeže Benedikta XVI.  k postní době 2007)

FARNÍ KALENDÁŘ 2007

21.2. Popeleční středa - začátek doby postní
9.3. - 10.3. Postní duchovní obnova - vede P. ThLic. Stanislav Pacner
1. - 8.4. Svatý týden - velikonoce

Velikonoční výstava výrobků dětí  (fara Deblín)
8.4. Farní odpoledne - divadlo (farní dvůr Deblín)
10.4. P. Petr Fiala: Cesta do Compostely - přednáška  (farní sál Deblín)
17.4 - 9.6 Příprava k prvnímu svatému přijímání
1.5. Pěší mariánská pouť farnosti - Prosatín
10.6. První svaté přijímání - Slavnost Těla a Krve Páně
23.6. Kněžské svěcení - katedrála Brno
24.6. Primice novokněze Tomáše Koumala v Deblíně
25. - 29.7. Katolická charismatická konference - Brno
13. - 19.8. Celostátní setkání mládeže Tábor - Klokoty
21. - 25.8. Pěší pouť na Velehrad (z Velkého Meziříčí přes Deblín)
7.10. Pouť do brněnské katedrály tišnovského děkanství

Změny vyhrazeny

Sbírky v roce 2007
Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil pro naši brněnskou diecézi 
tyto sbírky v průběhu roku 2007 

25. 02. 2007 1. neděle postní    haléř sv. Petra
27. 05. 2007 Slavnost Seslání Ducha Svatého   sbírka na charitativní účely
24. 06. 2007 Slavnost Narození Jana Křtitele    sbírka na bohoslovce
02. 09. 2007 22. neděle v mezidobí    sbírka na církevní školství
21. 10. 2007 předposlední neděle v říjnu    sbírka na misie

Farní sbírky:
Deblín - první neděle v měsíci (únor - červen),
sbírka na primici o. Tomáše Koumala v Deblíně 24.6.2007

Ostatní sbírky jsou na potřeby farnosti, není-li oznámeno předem jinak.

 



Modlitba za novokněze

Pane Ježíši, Dobrý pastýři církve, Ty stále povoláváš do své služby muže, 
aby se stali Tvými učedníky a rybáři lidí. Také z našeho středu jsi vyvolil 
jáhna Tomáše Koumala,  kterému chceš modlitbou a vkládáním rukou 
nástupce apoštolů předat účast na svém svátostném kněžství. Prosíme Tě, 
aby z něho byl dobrý kněz podle Tvého srdce. Ať vyniká pevnou vírou, 
hlubokou  nadějí  a  horlivou  láskou.  Vlož  do  jeho  duše  svou  touhu  po 
vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť 
kříže. Ať hlásá nezištně a neohroženě evangelium. Pomáhej mu, kdykoliv 
bude  křtem  uvádět  lidi  do  společenství   Božího  lidu,  svátostí  pokání 
smiřovat  hříšníky  s Tebou  a  církví,  svátostí  nemocných  ulehčovat 
nemocným a  při  slavení  mše  svaté  přinášet  svátostně  Tvou  nejsvětější 
oběť.  Ať všechna jeho práce a  jeho oběti  přispívají  k rozmnožení  Boží 
slávy a k rozvoji života milosti v lidských duších. A on sám kéž se stává 
obětí  Tobě  příjemnou.  Posílej  mu  ochotné  spolupracovníky,  kteří  mu 
pomohou nést tíhu služby, a také mu dej srdce vnímavé pro jejich potřeby. 
Tvůj Duch ať mu udělí k jeho službě všechny potřebné dary a posiluje ho 
v dobrém až do konce, aby po naplněném životě mohl vejít v radost svého 
Pána. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Tříkrálová sbírka 2007
Koledníci v kostýmech tří králů letos vybrali v Deblíně 42.665 Kč, 
v Braníškově 5.504 Kč.
Nelepeč, Žernůvka, Čížky a Úsuší darovali 5.740 Kč.
V Kuřimské Nové Vsi a Prosatíně se vybralo 4.042 Kč.
V Kuřimském Jestřabí se vybralo 4.130 Kč. 
V obci Křoví se vybralo 15.574 Kč. 
Děkujeme!

Postní duchovní obnova farnosti

"Jak zakusit Boží lásku 
ve svém životě?"

vede P. ThLic. Stanislav Pacner

Deblín, pátek 9. března 2007

16.30 křížová cesta kostel 
17.00 mše svatá kostel 
18.00 1. přednáška: Důležitost víry fara 

po přednášce příležitost k modlitbě
 modlitba u kříže kostel 

Deblín, sobota 10. března 2007

7.45 mše svatá kostel 
po mši svaté snídaně fara

9.00 2. přednáška: Důležitost odpuštění fara
přestávka 

10.30 3. přednáška: Jak odpustit pomocí modlitby?  fara
polední pauza 

14.00 4. přednáška: Svátost smíření - jak ji prožívat? fara
15.00 Kající bohoslužba kostel

po ní příležitost ke zpovědi
eucharistická adorace 

17.30 prostor k rozhovoru
večeře fara

20.00 večerní křížová cesta obcí sraz před kostelem
 

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214
P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544

Internetové stránky farnosti jsou na adrese: 
www. farnostdeblin.cz


