Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Farní zpravodaj
Velikonoce 2007
ODPUŠTĚNÍ
K odpuštění a ke smíření není možné
člověka nutit. K odpuštění je totiž třeba síly
sebeovládání a je to jedna z nejtěžších věcí,
kterou můžeme na světě udělat. Proč?
Protože se při něm vzdáváme jednoho ze
základních "lidských práv", totiž dosáhnout
z našeho pohledu spravedlnosti, i kdyby to
mělo zničit svět.
Jaké konkrétní kroky tedy můžeme dělat?
1. Vědomě se rozhodněte, že chcete svoji
situaci neodpuštění a nenávisti začít měnit.
2. V duchu si představte celou situaci, která
vedla ke křivdě. Přestavte si toho, kdo vám
ublížil, jako člověka, který byl vystaven
řadě negativních vlivů – těžké životní
situaci, problémům v osobním životě,
neúspěchu v práci, nefungující rodině nebo
něčemu bolestnému. Zkuste druhého
člověka, který vás zranil, pochopit.
3. I když vám nespravedlivě ublížil, přesto
mu naprosto vědomě přejte všechno dobré.
Jinými slovy, modlete se za člověka, který
vám ublížil, aby se mu dobře dařilo.
4. Zkuste si představit člověka, který vám
ublížil, jak sedí naproti vám, a snažte se mu
říct "odpouštím ti". Tuto větu je třeba říkat
– třeba polohlasem – ne jednou, ale víckrát
po sobě.
5. Jestliže se s tím, kdo vám ublížil, máte
možnost setkat nebo se s ním setkáváte,
změňte zcela vědomě k němu své chování –
pozdravte ho (i když jste to třeba dlouho
neudělali), popřejte hezký den, usmějte se
na něj (i když vám úsměv neopětuje) apod.
Jestliže už zemřel, jednejte úplně stejně
podle předchozích bodů.

6. Jestliže o člověku, který vám ublížil,
mluvíte s někým jiným, nemluvte o něm s
opovržením, vědomě ho neponižujte, ale
mluvte o něm s úctou.
7. Poproste své přátele, kterým důvěřujete,
aby se za vás modlili a také vy se modlete.
8. Pochopte každou křivdu na vás
spáchanou jako něco, co z nějakého
záhadného důvodu naplánoval a řídil Bůh.
Bůh přece věci nedopouští, ale plánuje a
řídí.
To však může vyústit zase v další problém.
Svou zlobu můžeme přenést na Boha!
Když se zloba vůči Bohu objeví, je dobré ji
dát průchod v jeho přítomnosti. Bohu se
totiž nemusíte bát říct něco hořce, ve
hněvu. Není to výraz nedůvěry nebo toho,
že Boha nectíme, ale naopak výraz toho, že
náš vztah k Bohu je důvěrný. Dáme-li
průchod všem svým negativním emocím
vůči Bohu, postupně všechny odplynou.
9. Co dalšího můžeme udělat, abychom se
zbavili rozhořčení a zášti? Postavte se v
duchu před ukřižovaného Krista a upřete
svůj zrak na tuto velkou oběť bezpráví.
Možná se po chvíli zastydíte, že toho tolik
naděláte často kvůli malým křivdám.
Odpuštění, tak jak jsem právě o něm
mluvil, je něčím, čemu se lze naučit. A
jestliže budete praktikovat odpuštění
častěji, stane se postojem, který má vliv na
kvalitu našeho života. I když někdy
odpuštění trvá dlouho, končí nakonec
zážitkem velkého pokoje a radosti v srdci.
Vybráno z přednášky P. ThLic. Stanislava Pacnera
na Postní duchovní obnově farnosti.
Celý text přednášek na www.farnostdeblin.cz

FARNÍ KALENDÁŘ 2007
30.3. Dětská velikonoční dílna (fara Deblín)
31.3. Setkání mládeže - brněnská katedrála
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)
1.5. Pěší mariánská pouť farnosti - Prosatín
4.5. Děkanská vizitace farnosti
25.5. P.Jozef Kováčik: Média a mediální
manipulace - přednáška (farní sál Deblín)
27.5. Sbírka na charitativní účely
10.6. První svaté přijímání - Slavnost Těla a
Krve Páně
16.6. Svěcení hasičského praporu a sošky
sv. Floriána - Křoví

23.6. Kněžské svěcení - katedrála Brno
24.6. Primice novokněze Tomáše Koumala
v Deblíně
1.7. Sbírka na bohoslovce
14.7. 60. let kněžství P. Františka Baťky
- Žernůvka
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)
2.9. Sbírka na církevní školství
7.10. Pouť do brněnské katedrály tišnovského
děkanství
21.10 Sbírka na misie

Pozvánky
Deblínská divadelní společnost posílená o nové herce
a herečky srdečně zve všechny na pohádku
O Budulínkovi (trochu jinak),
která se bude hrát v neděli 8.4.2007 v 15.hodin
na farním hřišti.
Současně se představí i Tišnovská kočovná společnost,
která zahraje pohádku
O Červené Karkulce (taky trochu jinak).
Po obou představeních srdečně zveme všechny
na malé pohoštění.

Zveme vás na Jarní cyklus přednášek
do farního sálu v Deblíně
* v úterý 10. dubna 2007 v 18 hodin
P. Mgr. Petr Fiala, vojenský kaplan (Pardubice): Cesta do Compostely
* v pátek 25.května 2007 v 19 hodin
P.CSILic. Jozef Kováčik, ředitel Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska
a výkonný ředitel TV LUX (Slovensko): Média a mediální manipulace

Sbor dobrovolných hasičů v Křoví zve
dne 16. června 2007 na slavnost
svěcení hasičského praporu a sošky sv. Floriána
14.00
15.00
17.00

Sraz členů SDH Křoví u hasičské zbrojnice, průvod obcí ke kostelu
Slavnostní mše sv., po ní odchod k hasičskému domu a umístění sošky
sv. Floriána v průčelí budovy
Občerstvení a přátelské posezení v hasičském domě
Slavnost poctí svou účastí strahovský opat Mons. Michael Pojezdný.

Matriky
Skrze svátost křtu se zrodili
pro život s Bohem:

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Agáta Marie Zavřelová z Deblína
* 2006, pokřtěna 18.3.2007
Adriana Marie Domesová z Křoví
* 2007, pokřtěna 18.3.2007
Adam Pavel Hanzelín z Brna
* 2006, pokřtěna 18.3.2007

P. Metoděj Kuběna z Žernůvky
* 1915, + 7.1.2007
Josef Fronc z Křoví
* 1943, + 13.1.2007
Margita Slunečková z Žernůvky
* 1916, + 2.2.2007
Antonín Beníček z Kuřimské Nové Vsi
* 1954, + 5.2.2007
Božena Viktorinová z Deblína
* 1934, + 20.2.2007
Božena Glaserová z Deblína
* 1925, + 26.2.2007
Stanislav Koudelka z Deblína
* 1912, + 26.2.2007
Josef Vít z Deblína
* 1936, + 4.3.2007
Růžena Jašková z Křoví
* 1926, + 17.3.2007

Plnost radosti ze vzkříšení Krista vám všem a vašim blízkým
ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje
P. Oldřich Chocholáč, administrátor farnosti Deblín a Křoví

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

Velikonoce 2007
Příležitost ke svátosti smíření
Deblín
pondělí 26.3.
16.00 - 16.50 hodin - kostel
čtvrtek 29.3.
16.30 - 19.00 hodin - kostel
úterý 3.4.
16.30 - 19.00 hodin - fara (2 kněží)
Křoví
středa 28.3.
17.30 - 18.30 hodin - kostel (2 kněží)
Kuřimská Nová Ves
středa 28.3.
15.30 - 17.00 hodin - kostel (2 kněží)

Přehled bohoslužeb

Deblín
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek - křížová cesta
Velký pátek
sobota Vigilie
neděle Zmrtvýchvstání Páně
pondělí velikonoční

7.45 hodin
19.00 hodin
15.00 hodin
19.00 hodin
21.00 hodin
7.45 hodin
7.45 hodin

Žernůvka
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
sobota Vigilie
neděle Zmrtvýchvstání Páně
pondělí velikonoční

10.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
18.30 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin

Křoví
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
sobota Vigilie
neděle Zmrtvýchvstání Páně
pondělí velikonoční

9.30 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
18.30 hodin
9.30 hodin
9.30 hodin

Kuřimská Nová Ves
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
sobota Vigilie
neděle Zmrtvýchvstání Páně
pondělí velikonoční

11.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
11.00 hodin
11.00 hodin

