Uplyne 205 let od založení brněnského alumnátu
Brněnský alumnát byl založen na podzim roku 1807, třicet let po zřízení brněnské diecéze. Téměř sto padesát let formoval nastupující kněžskou generaci. Biskup Vojtěch Cikrle v úvodu tematické publikace P. Jindřicha
Zdeňka Charouze, O.Praem. Brněnský alumnát – Výchova a vzdělávání
duchovenstva v letech 1807 - 1950 uvádí: „Život a obětavá služba kněží
v průběhu staletí vytvořila pevné základy, na nichž dodnes stavíme. I když nám některé
akcenty tehdejší kněžské formace připadají zastaralé a poplatné minulým časům, možná
stejně budou vidět naši nástupci to, co je považováno za nejlepší a nejdůležitější dnes. Přesto je
možné uprostřed měnících se okolností a způsobů přípravy kněží zahlédnout podstatu, která se v běhu
času nemění: přijmout a prožít své povolání na plný úvazek. I když samotný objekt semináře
na Antonínské ulici (v němž se v současnosti nachází rektorát VUT Brno) byl církvi opakovaně
zabaven totalitní mocí, stále trvá velké přání mnoha lidí, aby neubývaly počty těch, kteří jsou a budou
v podobných zařízeních připravováni pro kněžskou službu. A aby to byli opravdoví dělníci na vinici
Páně.“

neděle 4. 11. 2012- neděle 18. 11. 2012
Zveme vás na koncert dívčího komorního swingového sboru
OK VOCAL, který vznikl v ZUŠ Brno Parnas na ulici Veveří
v roce 2006. Členky jsou většinou studentky zpěvu.
Sbor zpívá nejen na koncertech školy, ale také v různých městech
republiky, na vánočních koncertech, firemních akcích atd. V našem městě už vystoupil dvakrát a vždy nadchl publikum.
Repertoár sboru zahrnuje swing, písně z muzikálů a pop music,
gospely a spirituály. Jeho sbormistrem je Mgr. Jiří Chlebníček.
Koncert, jehož pořadatelem je Jednota svatého Josefa, se uskuteční
v pátek 16. listopadu v 19 hodin v Lidovém domě.
Vstupné je dobrovolné.

Kalendář:
 každé úterý v 17 hod. na faře minisAž budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží
trantské schůzky
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého

4.11. ve 14 hod. dušičková pobožnost
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
na hřbitově
podobou květin, které jsem miloval,

7.11. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny
a mlčí.
 13.11. v 19 hod. v LD setkání Modlitby
matek
A vy, přátelé moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
 16.11 v 19 hod. v LD Koncert dívčího
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
komorního sboru OK Vocal
která neviděla mých slabostí.
 17.11. v 11 hod. mše sv. s modlitbou
Nehleďte dolů!
za uzdravení, koncelebruje P. Anthony Saji
Svět byl tak bolestný pro vás i pro mne,
 28.11. v 18 30 hod. v Lid. domě setkání
že lépe jest přituliti se ke kořenům stromů
MM - babiček

Až budu umírat

a trav
a s nadějí novou vítati slunce pažemi větví
a stvolů.
Tajenka: PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ (1 přistoupil, 2 rozhovor, 3 všech, 4 první, 5 Ježíš, 6 Pán, 7 řekl,
8 miluj, 9 zákoník, 10 sám, 11 Izraeli, 12 království, 13 nejsi, 14 Božího)

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Jan Vlček, e-mail: j-vlcek@centrum.cz, telefon: 776303384
Miroslava Prokopová, e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, telefon: 724510727
Marie Vorlíčková, e-mail: marie.vorlickova@centrum.cz, telefon: 605720952
Jana Kopečková, e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz, telefon: 777014575

Mimo naši farnost:
 4.11. v 19 hod. v Náměšti nad Oslavou
a 18.11. v 19 hod. v bazilice v Třebíči
Kriste Ježíši, světlo naše věčné,
zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení,
Mozartovo Requiem
až mi dohořívati bude světlo denní,
 16.-17.11. Dvoudenní program pro rodiny
převeď mne přes propasti smrti nebezpečné
s dětmi pořádá poradna Ruth v Třebíči,
a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku a jako
Vltavínská 1376
Hostie bílá
30
osvítiž krajinu přechodu mého z tohoto času  17.11. od 14 hod. u sv. Martina
v Třebíči duchovní obnova Žízním, pořádá
do věčnosti!
hnutí MM
Jakub Deml

STRÁNKA 2

Milí farníci,
všechny vás zdravím. Jak víte, byl jsem minulý týden na exerciciích na Velehradě. Snažil jsem se těchto dní využít nejen k svému duchovnímu růstu, ale také vás
všechny svěřovat do Boží ochrany a lásky. Vás, kdo jakkoli sloužíte ve farnosti, ať
už viditelně či modlitbou, obětováním svých těžkostí, nemocí nebo nemohoucností stáří. Díky také vám za modlitby, kterými jste mě doprovázeli. Exercicie jsou
vždy časem, kdy se člověk zastaví, často si uvědomí,
jak na tom ve vztahu k Bohu je, svoje chyby, nedosta… všechno
tečnost, ochablost v odpovědi na Boží dobrotu a obje připraveno;
darování. Myslím, že každý katolík by si měl najít čas
věnovat své duši vícekrát za život tento „luxus“, jak
pojďte
jsem připomněl v předminulém Čtrnáctideníku. Něna svatbu!
kdy jsou v exerciciích připomínána a rozjímána důležitá témata, s kterými se často setkáváme, prožíváme je,
Ale oni nedbali
ale jaksi nám zevšedněly a my v nich nejdeme dál
a odešli, jeden
„na hlubinu“. Něco takového bylo i v posledních
exerciciích, když P. Vojtěch Kodet zvolil k rozjímání
na své pole,
pojem „Eucharistie“. Eucharistie byla, je a bude středruhý za svým
dem křesťanského života. V Eucharistii se uskutečňuje naše spása.
obchodem...
P. Kodet nejčastěji vycházel z evangelií, kde se
Mt 22,4-5
psalo především o hostinách. Už v první přednášce
vybral úryvek z Mt 22 o podobenství, kde jsou všichni pozváni na hostinu. Jedni
pozvání přijali, jiní ne. Často nedokážeme objevit a docenit Ježíšovu touhu po tom,
abychom se s ním sdíleli ve mši svaté a svatém přijímání. Sestře Faustyně řekl jednou Ježíš po sv. přijímání: „Toužím se sjednocovat s dušemi lidí, je mým potěšením spojovat
se s dušemi. Věř, má dcero, když přicházím ve svatém přijímání do srdce člověka, mám plnou
náruč rozmanitých milostí a toužím je dát, ale duše si mě ani nevšimnou, nechávají mě samotného
a zabývají se něčím jiným. Jak je mi smutno, že duše nepoznaly lásku. Jednají se mnou jako
s čímsi mrtvým.“
Jestliže přicházíme bez hluboké víry v přítomnost živého Krista, ztrácíme otevřené nebe – účast na velkém obdarování. Věřící, kteří jsou spojeni Ježíšovou láskou, Duchem svatým a mají skrze Krista přístup k Otci, tvoří živý chrám, kde mohou společně prožívat radost z Božího vykoupení právě při Eucharistii. Při Eucharistii se otvíráme největšímu daru, který nám Ježíš připravuje stále, aby v nás byl
život. Při mši svaté vstupujeme do reality „Božské liturgie“, jak ji nazývají pravoslavní bratři, kdy je přítomno celé nebe, kdy se spojujeme s celou církví bojující,
trpící i vítěznou. V naší farnosti si mnozí tento rozměr „spolupráce“ uvědomují
a touží, aby zvláště při mších svatých na jejich určitý úmysl se propojily přímluvy
celé této církve. Každá mše svatá a svaté přijímání by nás mělo proměnit, očistit,
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7

neděle
4.11.

31. neděle
v mezidobí

30

11 00
18 00

pondělí
5.11.
úterý
6.11.
středa
7.11.
čtvrtek
8.11.
pátek
9.11.
sobota
10.11.
neděle
11.11.

sobota
17.11.

18 00

za rodinu Jansovu, Hálovu
a duše v očistci

18 00

za Františka Prokopa a duše v očistci

sv. Wilibrord

17 30

za Marii a Ottu Majzlíkovy

sv. Gottfried
(Bohumír)
Posvěcení
lateránské baziliky

18 00

za kněžská a řeholní povolání

18 00

za rodiče Vrbkovy, Machovcovy, syny
a duše v očistci

sv. Lev Veliký

18 00

za farníky

32. neděle
v mezidobí

7 30

za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

11 00

za rodiče Louckých a rodinu Prodělalovu
za rodinu Matouškovu, Římovských
a duše v očistci
za Radku Dvořáčkovou,
Romana Pokorného a celou přízeň

sv. Josafat

18 00

sv. Anežka Česká

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Mikuláš
Tavelič

17 30

za rodiče Šabackých, Hrůzovy
a Jelečkovy

sv. Albert Veliký

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Markéta
Skotská

18 00

za rodiče, prarodiče, zemřelou sestru
a celou rodinu Joslovu

sv. Alžběta
Uherská

11 00

za uzdravení

18

00

33. neděle
v mezidobí

za rodiče Husákovy

11 00

za rodiče Škrdlovy, rodinu Svobodovu
a rodiče Bulovy
za Marii a Antonína Vocílkovy a přízeň

18 00

za Antonína Šidlu, vnuka a snachu

7 30
neděle
18.11.

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu
za Karla a Helenu Pavelkovy
a obojí rodiče
za Jaroslava Růžičku a duše v očistci

sv. Zachariáš
a Alžběta
sv. Leonard
(Linhart )

18 00
pondělí
12.11.
úterý
13.11.
středa
14.11.
čtvrtek
15.11.
pátek
16.11.

Bohoslužby

STRÁNKA 3

STRÁNKA 6
Mk 12,28 - 34

Něco pro děti

(1)k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich (2) a shledal,
že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první
ze (3)?“
Ježíš odpověděl: „(4) je toto: „Slyš, (11), Hospodin, Bůh náš, jest jediný (6); miluj Hospodina, Boha svého, z celého
1
svého srdce, z celé své duše,
2
z celé své mysli a z celé své
síly!“ Druhé je toto: „(8)
3
svého bližního jako sám
4
sebe!“ Většího přikázání
nad tato dvě není.“ I řekl
5
mu ten (9): „Správně,
6
Mistře, podle pravdy jsi (7),
že jest jediný Bůh a že není
7
jiného kromě něho; a milovat
8
jej z celého srdce, z celého
rozumu i z celé síly a milo9
vat bližního jako (10) sebe
10
je víc než přinášet Bohu oběti
11
a dary.“ Když (5) viděl,
že moudře odpověděl,
12
řekl mu: „(13)daleko od
13
(14) (12).“ Potom se ho
již nikdo otázat neodvá14
žil.
www.biblenet.cz

naplnit. Záleží jen na nás. Proudy Božích milostí
jsou stále připraveny. Pokoušejme se vždy připravit na toto setkání podobně jako sv. Faustyna,
která vzpomíná ve svém deníčku: „Dnes se má duše
připravuje na příchod Pána, který může všechno. Který mě
může učinit dokonalou a svatou. Pečlivě se připravuji na to,
jak ho přijmu, a tu se objevila obtíž, jak mu to říci? Hned
jsem ji zavrhla. Řeknu mu to tak, jak mi to napoví srdce.
Když jsem Ježíše ve svatém přijímání přijala, mé srdce
zvolalo ze všech sil: Ježíši, udělej také ze mě hostii. Chci ti
být živou hostií. Ty jsi veliký Pán, Všemohoucí, ty mi tu
milost můžeš dát. A Pán mi odpověděl: Jsi živou hostií,
milou nebeskému Otci, ale rozjímej – co je to hostie – oběť,
a tedy …?“

Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé, vydalo nakladatelství Mladá fronta 2008

31. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 6,2-6
2. čtení: Žid 7,23-28
Evangelium: Mk 12,28b-34
32. neděle v mezidobí
1. čtení: 1Kral 17,10-16
2. čtení: Žid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
33. neděle v mezidobí
1. čtení: Dan 12,1-3
2. čtení: Žid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32

Žehná

Mše svatá s modlitbou za uzdravení s o. Anthonym
P. Anthony Saji VC je římskokatolický kněz a misionář z Kongregace
vincentinů provincie Marymatha. Pochází z Indie a slouží ve východní Africe.

Klásek
Měla jsem takovou milou slepičku - svěřila se mi přítelkyně - byla hodně stará, ani
vajíčka už nenesla, ale čekala na mne vždycky zrána. Seděla pod keříkem, kam jsem jí
chodila sypat něco na zob. Poslední dobou mi scházela před očima, až jsem ji tam
našla ležet mrtvou a pohřbila jsem ji u toho keře. A bylo mi po ní dlouho smutno,
nejvíc zrána, kdy jsem měla vzít hrnek se zrním a vyjít na zahrádku. A teď si představte
to překvapení, když na tom místě vyrazilo ze země několik obilných klásků. To vzklíčilo zrní, které měla ještě v žaludku a mně vám to přišlo jako poděkování a pozdrav
z druhé strany. A tak jsem si ty klásky nařezala do vázičky, jako na památku, rozumíte?
A já kývl na znamení souhlasu, vždyť věčnost je pro jednoho tajemná. Pro druhého prý po smrti nic není. A jen ten, kdo hledí na kříž, věří, že v Kristu budou všichni
proměněni. Věčnost je klásek, rostoucí z naší duše, a že tím vším, co žijeme a co
v sobě nosíme a co prožíváme, se tajuplně už dnes do věčnosti rozsíváme. Ke sklizni
ducha a k radosti Hospodáře, přátelé úrody světel, blikající z hvězdných světů jako
odlesk věčné záře.

Liturgické texty










 jedná se o obvyklou mši svatou, pouze s delší homilií a modlitbami za uzdravení po Svatém přijímání
 otec hovoří o významu a síle mše svaté, o uzdravující síle Ježíšova působení, o zázraku Eucharistie, o daru víry, o možnosti přijít k Ježíši
a věřit Mu, jakkoli člověk cítí svou nedostatečnost, hovoří o síle jména Ježíš =
ten, který uzdravuje a zachraňuje
záměrem otce Anthonyho je umožnit lidem hlubší prožívání mše svaté a aktivně se mše svaté účastnit, pokud možno denně
nejedná se o individuální modlitby za uzdravení nad jednotlivými lidmi
otec nikdy neslibuje uzdravení, on učí to, co je psáno v Bibli a co učí Církev
uzdravení nemusejí být pouze tělesná, ale i duševní a duchovní (lidé jsou
schopni po dlouhé době odpustit, smířit se, přistoupit ke Svátosti smíření, vracejí se do Katolické církve a ke svátostnému životu, přijmou svou současnou
situaci či nemoc, najdou vnitřní pokoj …)
mši svatou celebruje místní kněz, otec Anthony bude mít delší homilii
a po Svatém přijímání krátce promluví
mše svatá trvá cca 1,5 - 2 hodiny
otec Anthony je vždy poslušen místnímu knězi

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Mrtví nás milují
„Babičko, mají nás mrtví rádi?“
Přemýšlím o otázce, kterou mi dal můj vnuk, a odpověď nemusím dlouho
hledat.
„Mají.“
Milý Pane Bože,
„Moc?“
moc ti děkuju za
„Moc.“
všechny vzpomínProcházíme se po hřbitově, občas sem chodíme
ky co mám. Máš
k dědečkovi, přineseme mu květiny.
určitě spoustu
Vnuk sem chodívá se mnou rád.
počítačů, abys měl
„Hele, pojď už zase k dědečkovi, ať si neříká, že na něj nemáme
přehled co každej
čas,“ pobízívá mne někdy dokonce.
člověk prožil.
Dnes jsme se tedy vydali k dědečkovi, aby viděl,
Měj se hezky,
že „na něj“ máme čas.
Láďa (9 let)
Vnuk se rozhlíží po hřbitově.
„Když nás mají rádi, proč k nám nechodí?“ ptá se.
„Chodí k nám, když na ně vzpomínáme.“
„To je u nás dědeček pořád, protože ty na něj moc myslíš.“ Pohladím ho po ustarané
filozofické hlavičce.
„Babičko, ví dědeček, že jsem se narodil?“ Kývám. Jako by se můj manžel opět vracel, cítím jeho přítomnost vedle sebe….
„Babičko, proč lidi pláčou, když někdo umře?“
„Pláčou, protože umřel,“ zašeptám.
„Ale když nás mají pořád rádi, pořád moc rádi, tak se nemusí plakat, ne?“
Kývám, abych teď nemusela promluvit.
„Rozsvítíme dědečkovi svíčičku?“ Kývám. Vnuk bere z mé tašky svíčku a sirky,
pokládá svíčku na hrob, zapaluje. Rozhlížím se po hřbitově plném světel. Svíčky
na hrobech planou do široka, do daleka…
Vnuk spokojeně pozoruje plamínek, který plane na dědečkově hrobě.
„Teď na nás dědeček líp vidí, viď?“
Kývnu. Ale vím, že na nás viděl dobře i tak. Jak se dívají mrtví? Mrtví se dívají
srdcem. Kdo se dívá srdcem, vidí nejjasněji…Vidí dalekozrace. Vnuk chrání plamínek, aby ho vítr nezhasil. Pak ke mně pomalu obrátí své veliké bezelstné oči.
Bezstarostný život je výsadou zesnulých.

Pavel Kosorin

„Fakt nás mají, babičko, mrtví rádi?“
„Fakt,“ zašeptám.
„Moc?“
„Moc.“
„Tak se,“ říká vnuk pomalu, „tak se kvůli nim přece nemusí plakat.“
Rozhlédne se po světlech, která se rozlévají v šeru jako obrovské stříbrné jezero. Vnuk se rozhlíží po hřbitově spokojeně.
„To je ale lidí, co nás mají rádi.“
Vezme mne za ruku a stiskne mi ji.
„To je hezké, že nás tolik lidí má rádo.“
Eduard Martin: Babičky a andělé (Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2011)

Většina lidí nemá strach, ale ani odvahu.
Mluvit mrtvým do života se nesluší.

Pohřběte svůj strach - a klidně za živa.
Pavel Kosorin

Otázka, která rozesmála Matku Terezu
Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se.
Má otázka Matku Terezu překvapila.
Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.
„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit
se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře
najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu
se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí
a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým
jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně
v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí.
Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“
Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím. Mezitím jsem dosnídal. Matka Tereza sklidila nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus, který předtím
rozprostřela. Ve dveřích se objevila mladá sestra a Matka jí tác podala. „Tak a teď
se můžeme vrátit k rozhovoru, který jsme posledně přerušili,“ řekla.
Renzo Allegri, Matka chudých, vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002
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