T a jen k a : S A MS O N ( k os t el, a u t o , k om í n , p r st ýn ek , k lo b o uk , zv o n ek)

Hudební soubor Musica animata ve spolupráci s farnostmi v Jaroměřicích
a Moravských Budějovicích si vás dovolují
pozvat na koncerty
duchovní hudby.
Vrcholem koncertu
bude bezesporu slavné
Te Deum Georga Friedricha
Handela pro sóla, velký smíšený
pěvecký sbor, smyčcový orchestr
a continuo.
Koncerty se uskuteční v neděli
24. června v 17:00 hod. v kostele
sv. Markéty v Jaroměřicích n. Rok.
a v 19:30 hod. v kostele sv. Jiljí
v Mor. Budějovicích. Vstupné
dobrovolné. Na obou koncertech
bude možné zakoupit i nově vydané CD Symphonic artrock projektu Harmonia laudes. Skladby
z tohoto nového alba zněly
na vánočních koncertech na třebíčsku v uplynulých letech a budou
provedeny i 16. 8. 2012 při koncertu v rámci Celostátního setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

neděle 17. 6. 2012- neděle 1. 7. 2012
MALÁ VIGILIE
Co si počít s drmolením ptáků,
když venku se už hlásí den
a spánek na oči se dosud nepřihlásil?

Zahraj si ve filmu o Cyrilu a Metodějovi
Česká televize a produkční společnost Three Brothers hledají komparzisty
pro natáčení historického filmu a seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.
Natáčení se uskuteční v Archeoskanzenu Modrá ve dnech 26. a 28. června 2. července 2012 a v Praze 4. – 31. července 2012. Více tiskové středisko ČBK.
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Myslet na noci probděné úmyslně
pod stropem kouře
a v cupanině nadbytečných slov.
Jak líhnoucí se štěbot cupkal vstříc
tomu, jenž se ke své duši vracel
a umýval se v předsevzetích.
Objevy jitra, jež samo vstává z plen
pro všechny mimo něj, jenž pokořený
si musí napřed počkat na přívoz.
Co si počít s tím, co v srdci vzlyká?
Myslet na noci … myslet na noci …,
z nichž odlétla by láska.
A nechat srdce vzlykat. Bože, dík!
Václav Renč, Přesýpací hodiny

Kalendář:
• 24.6. v 17 hod. v kostele Musica animata
uvede „Utrechtské“ Te Deum
• 24.6. sbírka na bohoslovce
• 27.6. po dětské mši sv. rozloučení
se školním rokem na farní zahradě
• 27.6. v 18 30 hod. setkání Modliteb matek babiček v LD
• od 4.7. budou mše sv. ve středu ráno v 7 30 hod.
• 5.7. v 11 hod v Ratibořicích poutní
mše sv., od 10 30 hod. růženec
• 6.7. bude P. Jan navštěvovat nemocné
• 7.7. v 16 hod. pouť do Hlubokých Mašůvek pozvánka s rozpisem odjezdů z okolních obcí
uvnitř čísla
Mimo naši farnost:
• 17.6. 14 30 - 20 hod. farní den v bazilice
v Třebíči
• 23.6. v 12 30 hod. v Lukově slouží Mons.
J. Mikulášek mši sv. za P. Jana Bulu
• 24.6. v 8 30 hod. v Lipníku slouží Mons.
J. Paďour děkovnou mši sv. za Josefa Hloucha
• každé pondělí v 19 30 hod. během letních
prázdnin pod širým nebem bohoslužby
na Vranovské přehradě na střeše restaurace
Štika

STRÁNKA 2

Milí farníci!
Celý měsíc červen v katolické církvi prostupuje myšlenka a úcta
k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Papež Lev XIII. k tomuto tématu v encyklice napsal: „Nejsvětější srdce Ježíšovo je symbolem nekonečné lásky, která nás vybízí k protilásce“.
Aby nás Církev podnítila k protilásce, vybízí nás k úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Pravá úcta k srdci Ježíšovu spočívá v tom, že svou slabou silou usilujeme
o to, abychom láskou opláceli tomu, který nás tolik miloval. Pohled víry na Eucharistii nás vede k hluboké modlitbě odevzdání: „Ježíši, můj Spasiteli, uzavři mě do svého
srdce a spoj mě se sebou tak, abych žil jen pro Tebe. Dej mi
ponořit se až na dno tvého milosrdenství, abych se zcela odeBůh se ostýchá
vzdal Tvé dobrotivosti. Skryj mě do svého kopím probodeného
před mojí
srdce a dej mi, ať stále myslím na to, že budu po celou věčnost
svobodou.
Tvůj.“
Hned v sobotu po slavnosti Nejsvětějšího srdce Nediktuje, nabízí.
Modlitba je pak
Ježíšova také slavíme památku Neposkvrněného
pozvání Boha
srdce Panny Marie. Už téměř dvacet let vychází velmi
hodnotný časopis (dvouměsíčník) Immaculata - Nedo mých
poskvrněná, který vydávají Bratři minorité. Víme, že
problémů
má úzký vztah především k sv. Maxmilianu Kolbe- a starostí. Pokud
mu, který se tento časopis snažil rozšířit do celého
to neudělám,
světa. Sám tento světec vložil celé své misijní dílo
Bůh s úctou
do rukou té, která jej po celý život bezpečně vedla
zůstane
venku.
a nezklamala. Jeho dobrovolná oběť za spoluvězně
v koncentračním táboře i celý jeho Bohu odevzdaný
Marek Orko Vácha
život nás utvrzuje, že uctívání Neposkvrněného srdce Panny Marie není výrazem naivní romantické zbožnosti, ale vynikající jistá cesta, jak dospět k dokonalosti - svatosti. Pohled na Mariino srdce nám staví před oči
tu největší lásku, jakou člověk - tvor - stvoření může milovat Pána Ježíše. A to je
vlastně cíl našeho života. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie nás vede
k poznávání a následování té lásky, která dávala Panně Marii sílu vytrvat pod křížem, nenechat se pohltit strachem a zoufalstvím, vytrvat až do konce. Učí nás, že
zde na světě není pravé lásky bez utrpení, že největší láska se osvědčuje právě
v utrpení a zkouškách. To je pravá škola lásky k Bohu a bližním, jak to předpovídá
Simeon o jejím srdci probodeném mečem utrpení. Když Panna Maria mluví
ve Fatimě o vítězství svého Neposkvrněného srdce, pak mluví o vítězství lásky,
která je podložena nejen její čistou obětí, ale také těch, kteří se k jejímu vítězství
připojili statečným vyznáváním víry, dětskou důvěrou k ní, vložením svého slabého hříšného srdce do jejích dlaní, aby je přetvořila tak, abychom byli schopni Ježíše milovat jako ona. P. Maxmilián Kolbe byl o triumfu Neposkvrněného srdce
Panny Marie tak přesvědčen, že předpověděl: „Uvidíte jednou sochu Neposkvrněné stát
na nejvyšším cimbuří Kremlu. Pak budou potřeny všechny hereze a rozkoly a nejzatvrzelejší
hříšníci se díky Neposkvrněné vrátí k Bohu.“ Mnoho rodičů, prarodičů naříká a lamentuje nad odklonem, nevírou, bezbožností a morálkou svých dětí a vnoučat. Kolik

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas
7 30

neděle
17.6.

11. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
18.6.
úterý
19.6.
středa
20.6.
čtvrtek
21.6.
pátek
22.6.
sobota
23.6.

19 00

sv. Jan Nepomuk
Neumann

19 00

sv. Silverius

17 30

za žijící a zemřelou rodinu Velebovu,
Číhalovu a za P. Kubaše

sv. Alois
Gonzaga
sv. Jan Fischer
a Tomáš More

19 00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

sv. Josef Cafasso

19 00

za Marii Bartošovou, manžela
a jejich rodiče
za Oldřicha Machovce, rodiče
a duše v očistci
za Františka Zemana, syna a dvoje rodiče
za Miroslava Vejtasu, rodinu Hochmanovu, tři syny, dva vnuky a pravnučku
za Bohuslava Filipského, manželku
a dvoje rodiče

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

11 00
19 00

pondělí
25.6.
úterý
26.6.
středa
27.6.
čtvrtek
28.6.
pátek
29.6.
sobota
30.6.
neděle
1.7.

za farníky
za Jana Karšulína, rodiče Karšulínovy
a Míčovy
za Zdeňka Doležala a rodiče, za rodinu
Tržilovu
za živou a zemřelou rodinu Němcovu,
rodiče Kandusovy, Kabelkovy a manžela
za rodinu Kopečkovu, Hanzlovu, vnuka
a přízeň

sv. Marina

7 30
neděle
24.6.

Bohoslužby

sv. Vilém,
ct. Ivan

19 00

za Růženu a Jaroslava Filipských

sv. Jan a Pavel

19 00

za zemřelé rodiče, prarodiče, za zemřelou
sestru a celou rodinu Joslovu

sv. Cyril
Alexandrijský
sv. Irenej
(Lubomír)
Slavnost
sv. Petra a Pavla
sv. prvomučedníci
římští

17 30

za kmotry a kmotřence

19 00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

za farníky

19 00

za manžele Vozábovy, Vrbkovy
a duše v očistci

7 30

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu
za Jana Svobodu a rodiče,
za rodiče Škrdlovy

13. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

za rodinu Karáskovu a Šimkovu
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Něco pro děti
Třída gymnázia dostala za úkol napsat, co je sedm divů světa. Obvyklé pořadí bylo:
1. Pyramidy v Gaze
Láska je, když mamka vidí
2. Taj Mahal
taťku celého smradlavého
3. Velký kaňon
a upoceného, ale i tak
4. Panamský průplav
o něm říká, že je větší
5. Empire State Building
fešák než Robert Redford.
6. Dům sv. Petra ve Vatikánu
Chris, 7 let
7. Velká čínská zeď
Učitelka prohlížela výsledky u jednotlivců, když zpozorovala, že jedna žákyně ještě
stále pracuje. Proto se zeptala mladé dívky, zda má nějaké problémy s přípravou
seznamu. Dívka odpověděla: „Ano. Nemohu se rozhodnout. Vždyť divů existuje tak
mnoho ....“ Učitelka řekla: „Tak se s námi poděl, co jsi dosud zjistila, a možná ti dokážeme
pomoci“. Mladá dívka zpočátku váhala, ale nakonec řekla: „Toto je mých sedm divů světa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vidět
Slyšet
Zažít dojetí
Mít chuť
Mít cit
Smát se
Milovat“

Láska je, když vám vaše
štěně olíže celý obličej
i přes to, že jste ho
nechali doma
samotné celý den.
Mary Ann, 4 roky

V místnosti nastalo náhle ticho. Ty každodenní věci, které bereme jako samozřejmost, jsou často nenaplněné a jsou skutečně nádherné.
signály.cz

jich však denně vezme růženec, odevzdá sebe
i své blízké Panně Marii a obětuje to, co stojí Liturgické texty
„jen čas a plnou důvěru“ Matce, která prosí
11. neděle v mezidobí
o naši spolupráci: každodenní zasvěcení Jejímu 1. čtení: Ez 17,22-24
a Božskému srdci Ježíšovu? Kam se poděly 2. čtení: 2Kor 5,6-10
všechny ty obrazy obou srdcí, které kdysi visely Evangelium: Mk 4,26-34
na stěnách a které přinášely pokoj, mír a královSlavnost Narození
ství lásky do domovů a jejich obyvatelům?
sv. Jana Křtitele
V „moderních“ domácnostech se to už nenosí, 1. čtení: Iz 49,1-6
není to „in“. Jsme schopni nestydět se za 2. čtení: Sk 13,22-26
to nejdražší a nejcennější, co nám připomíná naši Evangelium: Lk 1,57-66.80
záchranu, cestu spásy, lásku naší Orodovnice
13. neděle v mezidobí
a nekonečného Milosrdenství? Lidé jsou schopni
1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24
jít do ulic s transparenty hájící hospodářské zá- 2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15
jmy, různé hříšné alternativní svazky místo řád- Evangelium: Mk 5,21-43
ných rodin, rasistické a jiné požadavky a my se
stydíme přiznat ke svým kořenům, kde mohou
i druzí skrze nás nacházet Cestu, Pravdu a Život.
Zaslíbení, která nám Pán Ježíš nabízí skrze první pátky, jsou úžasným darem.
Ježíš se zavazuje, že kdo je bude konat, jistě se dostane do nebe. Jistě to něco stojí,
ale co můžeme více udělat pro své nejbližší, např. pro děti, které byly u prvního
svatého přijímání, než jim dát jistotu spásy? Nepohrdáme těmito nabídkami
a prosbami Ježíše? Mnoho věřících potvrdilo, že Ježíš svůj slib splnil, i když se
to zdálo z lidského pohledu nemožné. Prosme o to, aby Kristus zapálil naše srdce
ohněm své lásky, abychom jej mohli předávat dál.
Žehná

Poutní zájezd do Hlubokých Mašůvek
se uskuteční v sobotu 7. července 2012 - s odjezdem autobusu ze zastávky v Příložanech v 15 45 hod. a pokračováním přes Jaroměřice n. R. cca v 16 hod. od vánočního stromu u kostela, dále přes Blatnici, Ohrazenici a Hostim. Jízdné 50,- Kč.
Zájemci nechť se zapíší na seznam na stolku vzadu v kostele.
Zvou Jednota sv. Josefa a farnost Jaroměřice nad Rokytnou

30 000 roků před narozením Krista. Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna
a naštvaně říká: „To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ještě malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!“

Dva velice chudí Židé spatří před katolickým kostelem v Bostonu nápis: Každý
Žid, který se dá pokřtít, dostane 100 dolarů. Dlouho váhají, zda mají zradit svatou
víru předků, až je hlad donutí alespoň ke kompromisu: pokřtít se dá jenom jeden,
a ten se pak s tím druhým o odměnu rozdělí. Los padne na Šimona. Jde dovnitř,
zatímco Juda mrzne venku. Čeká hodinu, dvě, tři ... Konečně Šimon vyjde a září
jako měsíček. „Tak co? Jaké to bylo?„ vyzvídá Juda. „Skvělé! Vykoupali mě, šaty vyčistili,
boty vyleštili a po křtu mě jeptišky dokonce pohostily.“ - „A peníze? Máš?“ Šimon se ušklíbne: „To je to, co na vás Židech nemůžu vystát: furt myslíte jenom na peníze!“

Otče náš ...
Ty, který jsi, v němž je obsaženo veškeré stvoření, který jsi Otcem nás všech, bez
rozdílu původu, národnosti, barvy pleti, postavení a vyznání, který podáváš pomocnou ruku každému, kdo prosí o Tvou pomoc.

… jako v nebi, tak i na zemi ...

Za jasných nocí září nad námi tisíce, ba miliony jiných světů, jiných hvězd a celý
nekonečný vesmír vzdává hold svému Stvořiteli.
… chléb náš vezdejší dej nám dnes ...

… jenž jsi na nebesích ...
Tvoje jsoucnost je nekonečná, je bez hranic, my všichni jsme v Tobě a Ty jsi
v každém z nás. Tvá přítomnost a láska nás stále provází.

Prosíme o dar všeho, co je nám zapotřebí jak k životu tělesnému, tak i duševnímu.
„Náš den“ začíná naším narozením a končí odchodem do našeho pravého domova, do Tvé svaté náruče. Proto každý den bychom měli alespoň krátce poděkovat
za vše, co pro nás konáš.

… posvěť se jméno Tvé ...
… a odpusť nám naše viny …

Tvé jméno, Stvořiteli, je branou do hlubin našeho nitra a klíčem k poznání sebe
sama. Tvé svaté jméno bychom měli vyslovovat s úctou a pokorou.
… přijď království Tvé ...
Tvé království je královstvím lásky, nekonečného míru a svatosti. Tvé království je
mořem lásky, která nemá břehů a v jejíchž konejšivých vlnách může každý z nás
spočinout. Jen musíme mít oči k vidění a uši k slyšení, pak poznáme Tvé království
i ve své duši, a až se oprostíme od lidských slabostí, poznáme dech jeho pravosti.
… buď vůle Tvá...

Jsme lidé chybující, často porušující svá dobrá předsevzetí, prosíme za odpuštění
a Ty nás přivítáš s láskou a něhou. Nedopusť, Pane, abychom se od Tebe odloučili a upadli do spárů hříchu a zla.
… jako i my odpouštíme našim viníkům …

Nechť každý den zazní z našich úst a především z našich srdcí a činů upřímné:
„Mír, požehnání, lásku a odpuštění všemu a všem a ode všech“. - Budeme-li umět
odpouštět, tak nám jednou odpustí i náš Otec v nebesích.
… a neuveď nás v pokušení …

Dal jsi nám svobodnou vůli, abychom mohli lépe poznat sebe, Tvé svaté a přírodní zákony. Přesto voláme: „Buď vůle Tvá“, a to jak ve strastech, radostech,
i v případném neštěstí. Naše svobodná vůle nás může uspokojit jen tehdy, když
naše činy budou v co největším souladu se zákony víry, naděje a lásky. Zákonem
víry je desatero Božích přikázání. V něm musíme dát pozor na hříchy, které ponižují lidskou osobnost. Jsou to: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, hněv, lenost,
nestřídmost a v poslední době také chamtivost a drogy. Zákonem lásky je: miluj
svého bližního a zákonem naděje: „Neztrácej naději, Bože, ne má, ale Tvá vůle se
staň!“ Pane, dej mi odvahu, dostatek citu a vhodná slova, abych alespoň před svými blízkými uměl vyznat svou víru, lásku a naději.

Snažíme se odolávat všem pokušením po vzoru Tvého svatého Syna a s pomocí
Boží nad pokušením vítězit. Chybí nám však vytrvalost a vůle. Prosíme Tě s láskou, vírou a nadějí o pomoc, aby nás zlo nedokázalo přemoci, abychom celým
svým srdcem dokázali říct: Otče náš.

… ale zbav nás od zlého …

AMEN.

