STRÁNKA 8
(Pokračování ze stránky 3)

znamená totalitním režimem okleštěné kontrolované soukromé její vyznávání,
přestože ústava mluví o svobodě veřejného vyznávání. Podobně smýšlí i pan
Zaorálek. Ale při všech kotrmelcích nezakrývají, že když vyhrají volby, sníží
finanční kompensaci církvím. Nevím, co na to ostatní sociálně orientovaní věřící
členové strany?
V komunismu o právech rozhodovala strana. Tohle by zřejmě pak chtěla
strana pana Sobotky praktikovat. Takže, voliči, zvláště věřící, opětně pozor!
Později by se to týkalo i vašich práv!
ČSSD nemá chuť věci řešit, spíše je brzdit. Nedbají na rozhodnutí Ústavního
soudu, a naopak, jednají proti němu. Ukazují tak svůj vztah k demokratickým
institucím. Když socialisté 8 let vládli, neřešili tyto záležitosti, nýbrž je posunuli do
dnešního, ekonomicky obtížného období. To by si měli uvědomit voliči obcí
a měst.
Překrucování pravdy a očerňování protivníka - to jsme za komunismu zažili
bohatě, aniž jsme se mohli bránit. Když pan Zaorálek tvrdí, že „zatímco role
katolické církve v době války není vyjasněná, řada sociálních demokratů za svoje
postoje v době nacistické okupace položila život“. Takovým nedokázaným
zpochybňováním a očerňováním se za komunismu bojovalo proti církvi. Stejná
metoda!
Podobně lživě straší veřejnost, když tvrdí, že dnešní koalice „daruje církvi
peníze ukradené ostatním“. Tím dělají z církví spoluviníky „velké krádeže“ a šíří
tak poplašné zprávy a neklid ve společnosti, což může být i trestné…
V této úvaze by bylo možné ještě pokračovat. Snažil jsem se upozornit čtenáře
a posluchače těchto diskusí, aby byli posluchači pozornými, uvažovali
o souvislostech a všímali si, kam socialisté svými metodami míří.
kardinál Miloslav Vlk
(převzato z www.kardinal.cz - mírně kráceno)
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Jenom Bůh může dát víru,

Kalendář:

 26.8. v 11 hod. posvícenská mše
svatá v Příštpě
ale ty o ní můžeš dát svědectví.
 29.8. v 18 30 hod. Modlitby matekJenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš
babiček v LD
vlít důvěru svým bratřím a sestrám.
 2.9. v 11 hod. žehnání aktovek
Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš
 2.9. v 11 hod. posvícenská mše
naučit milovat.
svatá v Bohušicích
Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš
 4.9. v 17 30 hod. mše svatá
zasévat jednotu.
v Ratibořicích, od 17 hod. růženec
Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být

od 5.9. budou mše sv. pro děti ve
oporou.
středu v 17 30 hod.
Jenom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat
 5.9. před dětskou mší svatou
ostatním.
od 17 hod. zpověď dětí
Jenom Bůh je světlo, ale ty ho můžeš zapálit
 7.9. bude P. Jan navštěvovat
v lidských očích.
nemocné
Jenom Bůh je život, ale ty můžeš v ostatních  9.9. bude sbírka na církevní školství

vzkřísit touhu žít.
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá
nemožné, ale ty můžeš udělat to, co je
možné.
Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá
na tebe.

(Brazilská píseň)

Mimo naši farnost:
 26.8. od 16 hod. Mariazellská
slavnost v kostele sv. Martina
v Třebíči
 3.9. v 18 hod. benefiční koncert
v kostele Proměnění Páně v Třebíči

STRÁNKA 2

Bratři a sestry,
za týden se opět naplní školy švitořícími dětmi, které se nerady loučí
s bezstarostnými dny, kdy na ně nedoléhaly povinnosti plynoucí ze školní
docházky. Snad si alespoň trochu odpočinuli i jejich rodiče a starší generace se
potěšila se svými vnuky a vnučkami. Děti, které byly na „chaloupkách“ ať už ve
Znojmě, nebo ministranti, vzpomínají, jak to bylo „super“ a já to mohu potvrdit
nejen svou návštěvou, ale i stovkami fotek, které jsem si prohlédl. Bylo na nich
vidět, že děti zakoušely přátelství mezi sebou, lásku a obětavost vedoucích
i spokojenost s kuchařským uměním. Mše svaté, pravidelné denní modlitby,
opravdovost víry vedoucích jistě děti povzbudily, ale nemohou nahradit příklad
v rodině, kde děti žijí.
Děkuji vedoucím a všem, kteří jim pomáhali ať už při jednotlivých hrách či
aktivitách, kuchařkám a také rodičům, kterým nejsou lhostejné aktivity a snahy
obětavých farníků, aby víru a zájem o společenství předávali.
Děkuji také těm, kteří zastupovali naši farnost na setkání mládeže a rodin ve
Žďáru na Sázavou. Děkuji též všem kostelníkům a varhaníkům, že v dovolených
dokázali zastoupit a sloužit.
Po prázdninách opět zapadneme do stereotypu každodenních povinností,
starostí, z kterých nás budou rušit a znepokojovat různé aféry, výroky politiků,
rodinné problémy aj.
V současné době se ve většině zpráv v médiích objevuje téma církevních
restitucí. I mnozí křesťané sledují tento spor bez dostatečného zdroje informací
z hlediska historického, právního, morálního.
Nemůžeme znát vše, ale zdravý selský rozum Pak ho ďábel vyvedl
vzhůru, v jediném
bychom neměli ztratit. Každý křesťan i nekřesťan ví okamžiku mu ukázal
ve svém svědomí, že něco ukrást je špatné, ať je to všechna království země
a řekl: „Tobě dám
majetek kohokoliv. Že se otupilo svědomí mnohých, všechnu moc i slávu těch
kteří mají v naší vlasti moc a možnost ovlivňovat království, poněvadž mně
je dána, a komu chci,
veřejnost, je evidentní. A netýká se to jen církevních tomu ji dám: Budeš-li se
restitucí, ale i postoje k nenarozenému životu, mi klanět, bude to
k alternativním formám rodiny, sexuální výchovy dětí všechno tvé."
Ježíš mu odpověděl: „Je
ve škole apod. Kam až může věřící ustupovat, aby to psáno: Budeš se klanět
nezatížilo jeho svědomí hříchem? Kdy je nutné, aby Hospodinu, Bohu svému,
se ozval, bránil to, co je v souladu s Boží vůlí, a jeho jediného uctívat."
Lk 4,5-8
k dobru Církve, co Bůh ukazuje jako cestu ke spáse?
Jestliže nedokážeme rozlišit jasné zlo od toho, co nám radí Boží slovo, je to dost
smutné a nebezpečné pro budoucnost církve v naší zemi. Nenávist vůči církvi je
často úměrná s nenávistí vůči každému, kdo vyznává víru, uznává církev jako
mystické tělo Kristovo, sv. Otce a biskupy jako nástupce apoštolů. Ďábel je otcem
lži. Všechny polopravdy, lži, které jsou použity v proticírkevní kampani, jsou jeho
dílem a ti, kteří mu slouží, podlehli jeho nabídce: „Tobě dám všechnu slávu
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
26.8.

21. neděle v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
27.8.
úterý
28.8.
středa
29.8.
čtvrtek
30.8.
pátek
31.8.
sobota
1.9.

sv. Monika

19 00

sv. Augustin

19 00

Umučení sv. Jana
Křtitele

7 30

sv. Fiakr

19 00

sv. Rajmund

19 00

sv. Jiljí

19 00
7 30

neděle
2.9.
pondělí
3.9.
úterý
4.9.
středa
5.9.
čtvrtek
6.9.
pátek
7.9.
sobota
8.9.

22. neděle v mezidobí

za farníky
za Jaroslava Krátkého, rodiče
a sourozence
za rodiče a prarodiče Krištofovy,
Smutných a duše v očistci
za Oldřicha Pokorného, přízeň a duše
v očistci
na vlastní úmysl
za manžele Puchnarovy, syna, vnučku
a duše v očistci
za kněžská a řeholní povolání
za rodinu Šellenberkovu, Martínkovu
a duše v očistci
za Františka Ošmeru, syna, přízeň
a duše v očistci
za zemřelé manžele Ryglovy

11 00

za Františka a Josefu Kunstovy

19 00

za Antonína Čecha, rodiče a bratra
za živé a zemřelé z rodiny Trojanovy,
Maškovy a za duše v očistci
za Miroslava Němce, dvoje rodiče
a duše v očistci

sv. Řehoř Veliký

19 00

sv. Růžena z Viterba

19 00

sv. Viktorin (Vítězslav)

17 30

za rodinu Pokorných a duše v očistci

sv. Magnus

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Melichar Grodecký

19 00

Svátek Narození Panny
Marie

19 00
7 30

neděle
9.9.

Bohoslužby

23. neděle v mezidobí

za rodinu Dvořákovu, Jelečkovu
a Čamrovu
za rodinu Neterdovu, Kutálkovu
a Mačkovu
za farníky z Dolních Lažan

11 00

za rodiče Škrdlovy

19 00

za Růženu Melánovou, dvoje rodiče
a duše v očistci
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Něco pro děti
MARIA –
MATKA CÍRKVE

Panna Maria se
stala matkou
Ježíše Krista
a byla s ním celý
jeho život. Když
ji Ježíš před
svou smrtí na
kříži svěřil
učedníku Janovi,
svěřil ji tím také
celé církvi.
Doplň správně
písmena do
tajenky podle
čísel a dozvíš se,
co pro nás
znamená, že
Panna Maria je
Matkou církve.

a moc… Budeš-li se mi klanět, bude to
Liturgické texty
všechno tvé“ (Lk 4,6).
Potřebuje církev majetek? To je podobná 21. neděle v mezidobí
otázka, kdybychom se zeptali: Potřebuje 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
rodina určité hmotné zázemí? Musí mít 2. čtení: Ef 5, 21-32
rodiče finance, aby mohli posílat děti do škol, Evangelium: Jan 6, 60-69
starat se o dům či platit nájem? Učit žít církev 22. neděle v mezidobí
v současné době skromně je jistě podnětné, 1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8
ale má to své hranice. Pokud si my, ale i ti, 2. čtení: Jak 1, 17-18. 21b-22. 27
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
kteří nás chtějí učit chudobě neuvědomí, že
jsme jen správci pozemských hodnot, za 23. neděle v mezidobí
které jsme před Bohem odpovědni, které 1. čtení: Iz 35, 4-7a
2. čtení: Jak 2, 1-5
nám nepatří, ale jsou nám dočasně
Evangelium: Mk 7, 31-37
propůjčeny, budou diskuse neplodné a snaha
božího nepřítele rozdělit, rozeštvat, naplnit
nepřátelstvím bude triumfovat. Modleme se
za naše církevní představitele i za ty, kteří rozhodují – za naše státní představitele,
aby dokázali řešit všechny citlivé otázky k Boží oslavě. (Doporučuji přečíst si
k tomuto tématu Katolický týdeník č. 33).
Do nového školního roku přeji všem žákům, studentům dary Ducha svatého
a rodičům dostatek trpělivosti a síly při vzdělávání svých ratolestí.
Žehná

(Ne)kultura předvolební kampaně ČSSD

Z farní kroniky

1968 V srpnu jsme začali opravovat oba velké boční oltáře v lodi: Nejsv.
Trojice i disputaci o Neposkvr. Početí. Mramorování sloupů i zlacení hlavic. Práce
na obou oltářích skončily v říjnu.
V září jsme začali stavět lešení u oltáře Bolestné Panny Marie vzadu vlevo
v kostele. Všechny klenby u hlavního vchodu pod kůrem byly z pojízdného lešení
oškrábány a nově celý vchod vytónován. Oprava oltáře Bolestné Panny Marie
skončila v prosinci 1968. Lešení konečně odklizeno z kostela.
Současně v září až v listopadu 1968 jsme opravovali omítky a vytónovali kapli
sv. Kateřiny u mostu. Objevily se malby, které jsme odkryli a restaurovali. Všechny
obrazy se shnilými rámy jsme zatím přenesli do farního kostela na oratoř. Rovněž
obraz sv. Kateřiny, který budeme opravovat. 24. listopadu 1968 odpoledne jsme
měli poutní mši sv. v kapli sv. Kateřiny. Snad po 50 letech tam opět byla mše sv.
Varhany ještě nefungují, kaple byla před opravou úplně v desolátním stavu.

Pokračuje široká diskuse o majetkovém narovnání a názorové střetávání kolem
této otázky, která je 20 let trvalkou naší politické scény. Diskuse ukazuje ještě dále
a jasněji myšlenkový svět sociálních demokratů a jejich ideovou blízkost
k minulému režimu, jak ostatně naznačuje známý plakát na hranici zákona. Oni se
to sice snaží nyní překroutit, přesunout akcent a tvrdit, že to není proti církvím, ale
proti vládním politickým stranám. Takové myšlenkové kotrmelce (podobné známe
z minulosti) jim však nikdo neuvěří, protože z jejich argumentace vyčuhuje
totalitní komunistická ideologie. Tyto způsoby sociálních demokratů mě vedou
k hlubší úvaze nad jejich ideologií.
Co tu mám na mysli? Především to, že pan Sobotka by nám chtěl vnucovat
myšlení z počátku komunismu, kdy totalitní režim prohlásil náboženskou víru za
soukromou věc, která nesmí vstupovat do veřejného života. Pan Sobotka nám
doporučuje „nesměšovat respekt k náboženským svobodám s debatou o rozdělení
majetku z veřejných zdrojů.“ Dvě skutečnosti tady prozrazují jeho příbuznost
k totalitnímu myšlení: hájí zločiny komunismu – protiprávní ukradení církevního
majetku komunisty a jejich snahu zařadit církevní majetek do „veřejných zdrojů“,
prostě hájí zestátnění. Opět připomínám budoucím voličům: nezapomínat na tuto
pro společnost nebezpečnou ideologii ČSSD.
A ještě dále: Pan Sobotka hájí vlastně další komunistické ideje, že svoboda víry
(Pokračování na stránce 8)

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Dopisy od „našich“ dětí

Celostátní setkání mládeže

Moji drazí přátelé,
tento dopis Vám přichází od Vašeho přítele Lawrence Horty. Jak se máte drazí přátelé?
Já se mám dobře a doufám, že Vy také.
Velmi Vám děkuji za Váš milý dopis a obrázky, které jsem dostal 10. 1. 2012. Moc Vám
děkuji za vánoční a novoroční přání. Byl jsem šťastný, když jsem četl tento dopis.
Dostal jsem výsledky za 5. semestr na B.Com a jsem rád, že Vás mohu informovat
o tom, že jsem složil zkoušky v první třídě známek a moje skóre bylo 71,57 %. Nyní
jsem v 6. semestru a zkoušky za 6. semestr se budou konat 1. týden v červnu. Nyní se na
tyto zkoušky připravuji. Dále jsem se rozhodl studovat M.Com (Master of Commerce –
vyšší stupeň školy). K tomuto dopisu jsem přiložil fotografii mé rodiny a vysvědčení.
Na B.Com jsme měli vyprovázející program. Tento program byl pro žáky posledního
ročníku z naší vysoké školy. Po tomto programu následoval vyprovázející večírek. Byl to
pro mě krásný zážitek. Učil jsem se na této škole 5 let velmi šťastně, hodně se mi tu
líbilo. Proto jsem smutný, že tuto školu opouštím. Ve stejný den jsme měli program
Obchodního sdružení a naši přednášející nám připravili kvízy, diskusi a soutěž ve
zpívání. Já jsem se zúčastnil kvízů a diskuse.
Má sestra Juliet složila zkoušky za 6. třídu se známkami na 88,8 % a postoupila do
7. třídy. Bratr Jockim dělá kurz hotelového managementu v Bangalore. 17. ledna měl
můj bratranec Denis svatbu. Celá naše rodina se této svatby zúčastnila. Svatební obřad
byl velmi krásný a já jsem si ho užil.
Vaším jménem mi Fr. Francis, ředitel Bala Pragathi Kendra Services, daroval školní
pomůcky do nového ročníku, jako sešity, batoh, deštník, vysokoškolské poplatky
a ostatní věci. Děkuji Vám a modlím se k Bohu, aby požehnal Vaší práci a udělil Vám
úspěch. Končím s láskou a modlitbou.
Vaše milující dítě, Lawrence Horta
18. dubna 2012
Drahý Jane Kováři a milí farníci.
Doufám, že se Vám daří dobře. Já se mám zde v Ugandě fajn. Naší zemi se už teď
v míru daří dobře.
Má studia byla dobrá. Skončil nám školní rok a máme prázdniny. Ráda bych Vám řekla,
že jsem změnila školu a doufám, že to pro mě bude dobré. Nyní budu chodit na
Makonge smíšenou základní školu. Jsem v 5. třídě prvního stupně.
Tato škola je velmi kvalitní. Chodí do ní více studentů, než do jiných škol v okolí. Je zde
hodně tříd a některé ročníky jsou rozdělené na dvě třídy. Úroveň školy je nejlepší
v celém okolí. Doufám, že se úroveň bude stále zlepšovat.
Ke snídani dostáváme ovesnou kaši a k obědu jíme fazole a posho (základní potravina
v severní Ugandě, získává se z kořene manioku). Je zde hodně dobrých učitelů. Dívky
nosí bílou halenku a zelené propínací šaty. Kluci mají zelené kalhoty a bílá trička.
Děkuji Vám za poplatky, knihy, školní uniformu, konvici, talíře a mýdlo, které jsem
Vaším jménem dostala.
Přeji Vám jen to nejlepší ve všem, co budete dělat.
Vaše milující dítě Namuswe Tracy

Žďár nad Sázavou 14. – 19. 8. 2012
Společně s dalšími mladými z jaroměřické farnosti (Pavla,
Anežka, Eliška, Jirka) jsem se zúčastnila Celostátního setkání
mládeže ve Ždáře nad Sázavou, jehož mottem bylo „Ovocem Ducha je láska,
radost, pokoj…“ (Gal 5,22).
Čekal nás nabitý program, který si každý mohl uspořádat podle své libosti.
A že bylo opravdu z čeho vybírat: modlitby, katecheze biskupů, diskusní skupinky,
mše svaté, zpívání písniček, přednášky, adorace, svědectví, různé sportovní
aktivity, workshopy, brigády atd.
Nechybělo ani odlehčení atmosféry v podobě nezapomenutelných Žďářin
(vtipné televizní noviny setkání), rodiny Žďárských a informací od Karla. Kdo by
měl zájem nahlédnout, jak setkání probíhalo, může se podívat do archivu TV Noe,
která většinu programu vysílala.
Ve Žďáře se
sešlo na 6000
mladých lidí, kteří se
přijeli setkat se
sebou navzájem, ale
především s živým
Kristem, který je
uprostřed
nás,
uprostřed církve.
Věřím, že stejně jako
pro mě to byl i pro
ostatní
s i l n ý Fotka ze sobotní vigilie, při které proběhla obnova biřmování
duchovní zážitek,
z kterého budeme čerpat pro službu ve farnosti, ale i pro každodenní svědectví
o Kristu v našich rodinách, mezi kamarády, spolužáky, blízkými.
Mohli jsme si také uvědomit sílu a důležitost společenství, které
je nezastupitelnou posilou ve víře. Proto nezůstávejte osamoceni. Mladé a nesmělé
tímto zvu, aby neváhali a po prázdninách přišli na spolčo mládeže…
A tak nezbývá nic víc, než si přát…kéž poznají nás po ovoci…
Jitka Šimečková

Ve městě se ztratil chlapeček.
Při dotazu na jméno a adresu odpověděl, že se jmenuje František a že má
adresu: frantisek tecka novak zavinac volny tecka cezet.
Jednotlivá nápovědná slova shora dolů: hřích, Betlém, Judsko, Zdrávas, služebnice
Tajenka: Maria jako matka církve nás chrání a vede k Bohu.
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