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Myšlenky z Deníčku sestry Faustyny

515 - Večer jsem chodila po zahradě a modlila se růženec, když jsem
přišla ke hřbitovu, pootevřela jsem dveře a začala se chvilku modlit
a vnitřně jsem se jich zeptala: Určitě jste velice šťastné? Tu jsem
uslyšela tato slova: Jsme šťastné natolik, nakolik jsme vyplnily Boží
vůli – pak ticho jako předtím. Sebrala jsem se a dlouho přemýšlela, jak
já plním Boží vůli a jak využívám čas, který mi Bůh dopřává.
742 - …Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první
skutkem; druhý slovem; třetí modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena
plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje
a ctí mé milosrdenství…
Z historického kalendáře
30.11.1987 - zemřel ThDr. Josef Vrána, katolický kněz a pedagog, olomoucký
biskup
30.11.2007 - papež Benedikt XVI. vydal encykliku „Spe salvi sumus“, která se
zabývá ctností naděje, která je přístupna všem lidem a jejím vztahem k vykoupení
5. prosince 1777 - bylo založeno Biskupství brněnské
15. prosince 1777 - byl prvním diecézním biskupem brněnským jmenován Matyáš
František hrabě Chorinský z Ledské

Jednota sv. Josefa spolu s farností Jaroměřice nad Rokytnou pořádají

s krátkým programem pro všechny přítomné děti v kostele.
Prosíme rodiče, aby děti vypravili.
Případné příspěvky do balíčků můžete předat nejpozději v neděli 2. prosince při mších sv. v sakristii,
finanční příspěvky do označené pokladničky v kostele.

Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.
Tajenka: Ano, já jsem král. (1 anebo, 2 jiní, 3 odpověděl, 4 jsem, 5 národ, 6 Ježíš, 7 světa, 8 přece,
9 moje, 10 král, 11 proto, 12 království, 13 slyší)

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

neděle 18. 11. 2012- neděle 2. 12. 2012
Kalendář:
 každé úterý v 17 hod. na faře
ministrantské schůzky
- od strachu plout proti proudu,
 21.11. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
- od sklonu myslet jen na sebe,
 25.11. v 10 30 hod. chvály s kytarou a
doprovod při mši svaté v 11 hod.
- od zvyku volit vždycky tu
 28.11. v 18 30 hod. v Lid. domě setkání
nejpohodlnější cestu,
MM - babiček
 1. a 2.12. žehnání adventních věnců
- od závisti každému, kdo je nebo
 od 1.12. adventní putování sošky Panny
má víc než já.
Marie v rodinách, rozpis bude v kostele
Když mne osvobodíš, budu
 od 4.12. rorátní mše sv. každé úterý
v 6 15 hod.
opravdu svobodný.
 5.12. Mikulášská nadílka pro děti
Odpusť mi a učiň mne svobodným
po dětské mši sv.
- dělat, co je správné,
 7.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 11.12. v 18 hod. v LD setkání Modlitby
- vidět své bližní,
matek
- začínat znovu.
Mimo naši farnost:
Ukaž mi cestu.
 18.11. v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa
v Třebíči Mozartovo Requiem
Dej mi sílu, abych po ní šel.
 2.12.-13.1. výstava betlémů a vánočních
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby)
pohlednic ve farnosti Znojmo-Louka
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Milí farníci,
zdravím vás na konci církevního roku, kdy si máme připomenout a uvědomit,
podobně jako na začátku listopadu, kdy jsme častěji navštěvovali hřbitov, že i náš
pozemský život i celý viditelný svět má své hranice, čas a definitivní závěr.
Slavnost Ježíše Krista Krále jasně upozorňuje, kdo je vítěz, Pán Pánů a Král Králů.
My zatím žijeme v tomto zmateném světě zasaženém mocí zla a vládcem temnot,
který nás různým způsobem pokouší a různými metodami se snaží odtrhnout od
Krista a především údy Ježíšovy v různých částech světa někdy až nesnesitelně trpí.
Kdo nesleduje jen každodenní senzace sdělovacích prostředků a zajímá se, jak naši
bratři a sestry trpí ve světě, žasne, kolik bolesti, zármutku, bídy, zloby a bezcitnosti
ještě existuje. Ať už je to otroctví, vykořisťování a zneužívání od dětských let,
nespravedlivého odsouzení a zabíjení nevinných. Kdo občas nahlédne např. do
časopisu „Křesťanská mezinárodní solidarita“ a jiných, zejména křesťanských
periodik, dočte se o různých věcech zejména v islamistických zemích, kde jsou
křesťané zvlášť pronásledováni, osočováni a zabíjeni.
Svatý otec Benedikt XVI. na své cestě po Libanonu vybízí Lhostejnost
křesťany ke konkrétním skutkům pomoci církvím, aby mohly Zatímco voda
všude na světě žít svou víru v Krista ukřižovaného, zabitého stoupá, většina lidí
a zmrtvýchvstalého pro spásu všech. Na čem staví si nad tím myje
muslimové své náboženství, které se tak rychle šíří? Na ruce.
Pavel Kosorin
principu, že rodina s více dětmi je základ, na věrnosti svých
idejí, na důslednosti dodržování modliteb, čtení, znalosti
a zachovávání Koránu a proto, že může parazitovat na všem a všech, kdo se
odklání od Krista a na lhostejnosti vůči křesťanským hodnotám, kultuře a na
špatném, často zvráceném stylu života západní civilizace. Naše západní společnost
rychle zapomíná na oběti a odříkání mnoha generací našich předků při vytváření
svobodné, blahobytné společnosti, která je záměrně ohlupována komercí
s důrazem na rozptýlení a zábavu, nebo časté prospěchářství, co je jen k mému
užitku, bez ohledu na jiné. Tak mnoho lidí duchovně tápe a zříká se hodnot, které
naše předky po staletí formovaly. Je třeba tyto hodnoty neustále připomínat, ale
také se nechat poučit a předávat tyto zkušenosti dál.
Možná si mnohý z vás nevšiml nenápadného plakátu na nástěnce v kostele
s názvem „Bolestné kameny“. Tento projekt studentů z Písku, za který se postavil
Tomáš Halík a Marta Kubišová, má zachytit příběhově 14 bolestí moderního
člověka, jak je tito studenti sestavili, jako např. ztráta zaměstnání, rozpad rodiny,
smrt blízkého apod. Jsme vyzváni k napsání své zkušenosti, příběhu, který má
sloužit tam, kde může pomoci prohloubit sociální cítění a posunout k naději, ať už
v nemocnicích, hospicech, vězeních, dětských domovech apod. po jejich
zpracování na putovních panelech. Má vzniknout také sborník s těmito příběhy,
který bude nabídnut jako materiál pro občanskou nauku do škol. I malá osobní či
přejatá zkušenost může pomoci ostatním. Jde o to překonat lhostejnost, nezájem
a lenost.
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
18.11.

33. neděle
v mezidobí

11 00
18

pondělí
19.11.
úterý
20.11.
středa
21.11.
čtvrtek
22.11.
pátek
23.11.
sobota
24.11.
neděle
25.11.
pondělí
26.11.
úterý
27.11.
středa
28.11.
čtvrtek
29.11.
pátek
30.11.
sobota
1.12.

00

za Marii a Antonína Vocílkovy a přízeň
za Antonína Šidlu, vnuka a snachu

sv. Mechtilda

18 00

za rodinu Velebovu, Janíčkovu a vnuka

sv. Felix z Valois

18 00

za manžele Pokorných

Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

17 30

na poděkování

sv. Cecílie

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Klement I.

18 00

za farníky

sv. Ondřej DungLac a druhové

18 00

za Marii Nedvědickou, bratra a dvoje
rodiče

7 30

za Štěpánku a Antonína Machátovy

11 00

za živé a zemřelé z rodiny Pátkovy
a za duše v očistci

18 00

za Annu Krulovou a sourozence

sv. Silvestr

18 00

za rodiče Prokopovy a duše v očistci

sv. Virgil

18 00

za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu
a Veselých

sv. Mansuet
(Miloslav)

17 30

za rodiče Svobodovy, Roupcovy a syna

sv. Saturnin

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Ondřej

18 00

sv. Edmund
Kampián

18 00

za Marii Klenskou, příbuzné a duše
v očistci
za živou a zemřelou rodinu Radkovských
a duše v očistci

Slavnost Ježíše
Krista Krále

7 30
neděle
2.12.

Bohoslužby
za rodiče Škrdlovy, rodinu Svobodovu
a rodiče Bulovy

1. neděle adventní

za farníky

11 00

za manžele Vostalovy a jejich rodiče

18 00

za Karla a Julii Pudilovy,
za Marii Polínkovou a manžela
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Jan 18, 33b-37

Něco pro děti
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Doplň do křížovky slova podle textu z Janova evangelia a dozvíš se, co
odpověděl Ježíš Pilátovi.
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?" Ježíš odpověděl:
„Říkáš to sám ze sebe, (1) ti to řekli o mně (2)?" Pilát (3): „Copak (4) já žid? Tvůj
(5), to je velekněží, mi tě
1
v y dal i . Če ho se s
dopustil?"
2
(6) na to řekl: „Moje
3
(12) není z tohoto (7).
Kdyby moje království
4
bylo z tohoto světa,
5
moji služebníci by (8)
bojovali, abych nebyl
6
vydán židům. Ne, (9)
7
království není odtud."
Pilát se ho zeptal: „Ty
8
jsi tedy přece (10)?"
9
Ježíš
odpověděl:
10
„TAJENKA. Já jsem se
(11) narodil a proto jsem
11
přišel na svět, abych
12
vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy,
13
(13) můj hlas."
(Pokračování ze stránky 5)

Nedávno jsem si zpíval a hrál koledy pro změnu s malými dětmi z 1. a 2. třídy
zvláštní školy. Ty jsou naštěstí méně kritické než hudební profesorky. Když jsme
vyčerpali celý můj tříkoledový repertoár, žadonily: ,,Ještě!“ ,,Jaképak ještě?"
zklamal jsem je, ,,já více koled neumím.“ ,,Tak se to naučte!“. Jenže mně jde učení
pomalu, však to samy znáte.“ Děti mi daly za pravdu. Pokývaly hlavou na znamení
solidarity, avšak nevzdaly to. To se mi líbilo. Jedno z nich navrhlo: ,,Tak nějakou
složte. Tu si pak budete dobře pamatovat a nemusíte se ji víckrát učit.“ Musel jsem
uznat, že děti ze zvláštní školy nejsou hloupé, jak si leckdo myslí. Na jejich přání
jsem tedy složil alespoň dvě nové sloky k již stávajícím jedné známé koledy. Od té
doby si je často zpívám i se svými farníky:
Štěstí zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
napřed panu farářovi, potom ovečkám.
Až z koledy půjdeme, tak na faru zajdeme,
koledu tam vyklopíme, poputujeme.
(Jiří Barhoň, Všichni svatí s hašlerkou)

Všichni jsme zodpovědní za budoucí
generace, co a jak jim předáme hmotně,
duševně a především duchovně, aby se
mohly zdravě rozvíjet a stavět na tom, co má
hodnotu, pevné základy a budoucnost.
Pokoušejme se sami tak žít. Nenechme se
vtahovat do tohoto světa zmatků, senzací,
různých předpovědí konců světa a jiných
hloupostí, které se snaží odvést od toho,
abychom uvažovali o pravdách, které jsou
skutečnou nadějí a prohlubují víru
a mnohavrstevný dar přijímané a darující se
lásky. Všem vyprošuji Boží pokoj.
Žehná

Liturgické texty
33. neděle v mezidobí
1. čtení: Dan 12, 1-3
2. čtení: Žid 10, 11-14. 18
Evangelium: Mk 13, 24-32
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Dan 7, 13 - 14
2. čtení: Zj 1, 5-8
Evangelium: Jan 18, 33b-37
1. neděle adventní
1. čtení: Jer 33,14-16
2. čtení: 1Sol 3,12-4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36

Bolestné kameny

Obchodní akademie a Jazyková škola Písek vytvořila studentský projekt
s názvem Bolestné kameny. Studenti školy vybrali čtrnáct témat, která představují
bolesti dnešního člověka. Nyní shromažďují příběhy lidí, kteří jsou ochotni svou
bolestnou zkušenost sdílet a připojit ji k projektu. Zapojit se můžete i vy.
Kdokoli může napsat svůj příběh na téma některé z bolestí a poslat ho
koordinátorovi projektu.
Následně bude z příběhů vytvořena putovní výstava patnácti panelů, z nichž
čtrnáct bude věnováno bolestem a patnáctý Naději. Projekt má také za cíl vytvořit
instalaci patnácti kamenů, které budou zasazeny do přírody Píseckých hor jako
atypická křížová cesta, a sborník celého projektu, který bude nabídnut základním
a středním školám jako neformální učebnice občanské nauky. Více na webu školy
www.oa-pisek.cz

Průvodce adventem 2012
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po dvanácté
vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2012. Brožura může pomoci
k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění biblických rozjímání byly letos
použity především myšlenky známých autorů: Benedikt XVI., Józef Augustyn,
Antonyij Surožskij, Jacques Philippe, Tomáš Špidlík, sv. Edita Stein, Radim
Palouš, sv. Fulgentius z Ruspe, Ludvík Armbruster, Antony de Mello, sv. Irenej, Petr
Vrbacký, Vojtěch Kodet.
Sešitek formátu A5 je možné si objednat při minimálním počtu deseti kusů
přes formulář na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze
www.biskupstvi.cz/pastorace, poštou, telefonem (533 033 299, příp. 533 033 290)
nebo e-mailem (dolezelova@biskupstvi.cz). Cena jednoho kusu je 9 Kč.
Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze
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Ptáme se ...
...dnes jsme se zeptali našeho nového kostelníka.
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký
životopis? Jmenuji se Karel Chaloupka a momentálně vykonávám ve farnosti
službu jednoho z kostelníků. Narodil jsem se a žiji v Jaroměřicích. Jsem ženatý
a mám dvouletého syna Káju. Pracuji jako obsluha počítačově řízených strojů
a mým koníčkem se v poslední době stala myslivost. Velice rád si také přečtu
dobrou knihu, což se mi, vzhledem k manželce a dítku, daří čím dál méně.
Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita? Ve víře mne
vychovávala maminka a prarodiče od útlého věku.
Co Vám služba kostelníka přináší? Mimo nesčetných povinností také radost
z návratu k ministrantské službě, při které cítím opravdovou blízkost Boha. Již
delší dobu jsem váhal nad tím, zda se nemám ve
farnosti k této službě nabídnout a právě v té chvíli
mne oslovil Zdenek Kopeček. Myslím, že je více lidí,
kteří váhají, zda se aktivně zapojit do bohoslužby či
jiné činnosti spojené s chodem farnosti a rád bych je
tímto oslovil a povzbudil, nebojte se zapojit. Přijďte
ministrovat, přečíst písmo, přímluvy . . .
Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník? Ano,
čtu jej pravidelně.
Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo
aktivitu, která zde vyloženě chybí? Myslím, že
zde nechybí nic. Jen bych opět rád připomněl hlavně
mladým lidem, aby se aktivněji účastnili života ve
farnosti se vším, co přináší.
Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Jako malý kluk jsem
s dědečkem rád jezdíval do Přibyslavic. Letos jsem s rodinou navštívil italské
Loreto a toto poutní místo na mne velice zapůsobilo. Věřím, že se tam ještě
vrátím.
Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla lepší?
Dnešní mládež je stejná jako všechny generace před ní, jen má jiné svody, které ji
odvádí od Boha a od lidí. Moderní technologie jako je internet a mobilní telefony,
jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány.
Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
bohoslužbě, má obdarování? Ženy mají podle mne stejné postavení jako muži
a pokud chtějí svůj život zasvětit Kristu, vykonávají místo kněžského povolání
řeholní. Myslím, že ženy mají přirozené nadání pro čtení písma při mši svaté.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Na mši svatou jdu vždy v naději na setkání s Pánem.
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Proste, a bude vám dáno; hledejte,
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a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno (Mt 7,7-8).
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Pannu Marii ctím jako přímluvkyni a velkou oporu rodiny.
Papež vyhlásil rok 2013 rokem víry. Oslovilo Vás to? Oslovilo, rád bych
prohloubil svou víru a znalosti na kurzu pro spolupracovníky ve farnostech
pořádané brněnskou diecézí.
Těšíte se do nebe? Ano, kdo by se netěšil.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali? Rád bych
poděkoval všem mladým lidem, kteří pracují na rozvoji naší farnosti. Ať už zpěvy
s kytarou nebo katechezí a jinými činnostmi s dětmi. Vím, že toto není
samozřejmost v každé farnosti a je podle mne důkazem živé církve, farnosti
a Krista v nás…

Koledy
Na jedné straně je to smůla, že se tak krásné písně jako koledy mohou zpívat
jen několik týdnů v roce. Na druhé straně je to dobře, protože tím méně nám
zevšední. Každopádně jsou koledy, a speciálně ty české, super. Proto si je zpívám
a hraji ve vánoční době o sto šest. Nejen sám, ale také s druhými.
V jednom plzeňském stacionáři jsem je hrál na svých elektrofonických
minivarhanách pro jeho obyvatele. Vlastně to nebylo hraní, ale datlování, protože
hraji jen jedním prstem (nemohu za to, že z mých deseti prstů má hudební nadání
pouze pravý ukazováček), a kromě toho si přitom pletu slova, noty i vše ostatní,
co lze o Vánocích splést, kromě vánočky. Když jsem dohrál, jedna z babiček náhle
povstala, ostře na mě pohlédla, pak se pozvolna rozhlédla kolem dokola po všech
přítomných a já tušil, že bude následovat významný projev. Nemýlil jsem se.
Pravila: ,,To je hrozné. To se vůbec nedá poslouchat. Vždyť on vůbec nedodržuje
doby!" Pak se opět významně usadila. Byla to rána jako palicí do hlavy. Zapotácel
jsem se po ní, nabral dechu a šel si k této babičce přisednout. Pověděla mi své
jméno (protože zde byla nová) a povolání. To první bylo Čermáková, to druhé
profesorka hudby. I já jsem jí pověděl své jméno (i když jsem ho chtěl zprvu
zapřít) a pak jsem přidal: ,,Nic si z toho nedělejte, paní profesorko, kdybyste mě
slyšela kázat v kostele, ještě ráda byste prosila: „Pane faráři, hrajte
a zpívejte!“ ,,Opravdu?“ divila se paní profesorka. ,,A co lidem říkáte, když si na to
stěžují?“ ,,Nic si z toho nedělejte, milí farníci, kdybyste mě slyšeli hrát a zpívat,
ještě rádi byste prosili: „Pane faráři, kažte!“ Paní profesorka jen kroutila hlavou
a důrazně mě nabádala, abych více hraní a zpěv cvičil, a hlavně, abych dodržoval
doby. To jsem ochotně přislíbil, což jí stačilo k uklidnění. Jen jsem se asi neměl
ptát, jaké doby má na mysli, protože vzápětí zavolala sestru, kterou požádala
o přiložení vlhkého ručníku na hlavu. I tak mám ale koledy rád a stále si je hraji
a zpívám. Po příhodě s paní profesorkou pokorně přiznávám, že to není zrovna na
světové úrovni, ale co má člověk dělat, každý přece není Caruso nebo Paganini.
(Pokračování na stránce 6)

