Přečetli jsme za vás
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner na různé dotazy laiků i kněží
na tzv. Velké varování Ježíše Krista, které se šíří po internetu a někde
také rozdává v kostelech ve formě brožurky, sděluje:
Tato poselství o Velkém Božím varování pocházejí z údajných soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení
žádné církevní autority. Přesto, že obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ knězem, obsahují řadu bludů a nejsou v souladu s naukou katolické církve. Biblické úryvky jsou vykládány
svévolně a v rozporu s církevní naukou.
Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť
živého Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích
zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství.
Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo
slovo: „O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec…
Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde (Mt 24, 36.42)“.
Více na stránkách tiskového střediska ČBK.

neděle 2. 12. 2012- neděle 16. 12. 2012
Advent
Človíčku,
celý nesmírný
vesmír
se stahuje
do jednoho
rozpínajícího se

Kulturní program
SOBOTA 8.12. NEDĚLE 9.12.
10.00 pohádka „Návštěva v pekle“
11.00 pohádka „O Palečkovi“
13.00 „Kdo s koho“, žonglérské představení
14.30 „Miliónové štěstí“ jaroměřické divadlo
17.00 koncert „Doteky strun a kouzla měchu“
J. Macek - loutna a J. Baštová - akordeon

11.00 pohádka „Trojlístek pohádek“
13.00 pohádka „O Palečkovi“
14.00 „Trojlístek pohádek“
15.00 koledy v podání děti ZŠ O. Březiny
pod vedením pí Růženy Cigánkové
16.00 „Kdo s koho“, žonglérské představení

bodu,
ruka Sixtinského
už je na dotek,
rosteš,
ROSTEŠ

ROSTEŠ
tvá máma teď je

Tajenka: PŘIPRAV SVÉ SRDCE PRO JEŽÍŠE

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

celý tvůj vesmír,
tvoje šťastná planeta
a už se nesmírně těší
na tvůj pláč
a úsměv.
František Trtílek, (D)OTAZNÍKY

Kalendář:
• každé úterý v 17 hod. na faře ministrantské schůzky
• 1. a 2.12. žehnání adventních věnců
• od 1.12. adventní putování sošky Panny Marie
v rodinách, rozpis je vzadu v kostele
• od 4.12. rorátní mše sv. každé úterý v 6 15 hod.
• 5.12. Mikulášská nadílka pro děti po dětské mši sv.
• 7.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
• 8.12. v 8 hod bude také mše svatá
• 8.-9.12. od 9 do 17 hod. Vánoce na zámku
• 9.12. sbírka na Bible
• 11.12. v 18 hod. v LD setkání MM
• 12.12. po mši sv. setkání dětí k 1. sv. přijímání
• 13.-16.12. Adventní duchovní obnova v Kostelním Vydří
Mimo naši farnost:
• každou sobotu před adventní nedělí v 17 hod.
(15.12. v 16 hod.) v Znojmě - Louka adventní koncerty
• 2.12. v 16 30 hod. v H. Újezdě Adv. koncert - schola SVÚj
• 5.12. v 17 30 hod. v katedrále v Brně děkovná pouť
k 235. výr. založení Brněnské diecéze

• 8.12. v 16 30 hod. v Nové Říši beseda s Alešem Palánem autorem knih o V. Tajovském, M. Lukšů, B. Reynkovi...

• 8.12. v 17 30 hod. bohoslužba v brněnské katedrále,
v 17 10 hod. průvod světla z Denisových sadů
• 9.12. od 16 hod. v Třebíči u sv. Martina program Světového apoštolátu Fatimy

• 14.12. v 16 30 hod. v Třebíči bazilice mše sv. s otcem
Petrem Krenickým, po ní následuje beseda

Pořad bohoslužeb
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Milí farníci,

Den

náš život a život kolem nás je neustálé začínání a ukončování, neustálá změna.
Narození - smrt, ráno - večer, jaro - zima, úsměv - pláč. Jeden dřívější článek
v časopisu Světlo má nadpis: „Vždy je možné začít znovu“. Popisuje se v něm
návštěva turínského arcibiskupa Cesare Nosiglia v nápravném zařízení pro chlapce,
kde vyslovuje tuto větu o možném lepším začátku. A tam se to dařilo a daří.
Také konec a začátek církevního roku je příležitostí vnést do našeho života
něco nového, lepšího, to, co může obohatit náš život.
Slavnost Krista Krále nám znovu připomíná o co nám Život není
má v tomto pozemském bytí jít - o Boží království, pouze systém,
kterému má být
Boží ochranu, naplnění Boží vůle.
rozuměno,
Pán Ježíš poukazuje na to, že toto království neale je také
můžeme hledat, natož je najít ve světě okolo nás, ale
mystériem,
jasně definuje, že „Boží království je mezi námi“. Tedy
které má být
ve vztazích, které vytváříme a má-li být mezi námi,
objeveno a žito
musí být nejprve v každém z nás. Tam musí nejprve
v hlubokém
klíčit, růst, nést plody a nabývat dokonalosti. V nás
lidském,
nejprve musí sídlit Duch Svatý, aby se jeho láska mohspirituálním
la přelévat. Má-li Boží království fungovat, potom tam
a sociálním
pravidla, zákony toho, kdo je řídí, musí být samozřej- významu“.
mostí a radostí. Tak si Bůh v nás může učinit svůj
Cesare Nosiglia
příbytek.
Znovu pozvat Krista do naší duše, znovu otevřít dveře svého srdce, znovu
otevřít brány Vykupiteli je výzvou začínajícího adventního času. Alespoň trochu
pootevřít, aby nás Boží slovo adventu naplnilo touhou po blízkosti toho, který
přichází. Adventní doba je bezpochyby dobou mariánskou, kdy můžeme svoje
očekávání Vánoc spojit s očekáváním Panny Marie, která kontempluje Ježíše, kterého nosí pod srdcem. Její touha přinášet světu Krista, zachraňovat ty, kteří se
k němu hlásí a kteří mu důvěřují, pokračuje i dnes, když vyzývá: „Obnovte půst
a modlitbu, protože satan je chytrý a přitahuje mnoho srdcí k hříchu a záhubě. Já
vás volám, dítka, ke svátosti a abyste žili v milosti. Klanějte se mému Synu, aby vás
naplnil svým mírem a láskou, po kterých toužíte.
Požehnané prožití adventu vyprošuje
Klobouk dolů!
Muž přišel do kostela a nesundal si klobouk. Když usedl do lavice, naklonil se
k němu soused a zahřímal mu do ucha: „Vy nevíte, že v kostele nemáte mít klobouk
na hlavě?“ Pokáraný se rozzářil a řekl: „Děkuji vám. Už sem chodím pravidelně celý
rok a ještě mne nikdo neoslovil. Tak jsem si myslel, že někomu dodám odvahu!“

neděle
2.12.
pondělí
3.12.
úterý
4.12.
středa
5.12.
čtvrtek
6.12.
pátek
7.12.
sobota
8.12.
neděle
9.12.
pondělí
10.12.
úterý
11.12.
středa
12.12.
čtvrtek
13.12.
pátek
14.12.
sobota
15.12.

Liturgická oslava

1. neděle adventní
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Čas

Bohoslužby

7 30
11 00

za farníky
za manžele Vostalovy a jejich rodiče
za Karla a Julii Pudilovy,
za Marii Polínkovou a manžela

18 00
sv. František
Xaverský
sv. Jan Damašský,
sv. Barbora

18 00

sv. Sába

17 30

na vlastní úmysl

sv. Mikuláš

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Ambrož

18 00

za farníky

Slavnost P. Marie
počaté bez poskvrny prvot. hříchu
2. neděle adventní

6 15

8 00
18

00

7 30
11 00
18 00

sv. Julie a Eulálie
sv. Damas I.
(Hostivít)
Panna Maria
Guadalupská

18 00

za rodinu Chocholoušovu, Čamrovu,
Tomanovu

na vlastní úmysl
za Marii a Karla Pátkovy a sourozence
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu
za Víta Hobzu a celou rodinu
za Papouškovy, Holčapkovy,
vnuka a vnučku
za živou a zemřelou rodinu Hrdých
a celou přízeň

6 15

na vlastní úmysl

17 30

na úmysl dárce

sv. Lucie (Světluše)

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Jan od Kříže

18 00

za Karla Polického, manželku a syna

sv. Valerián

18 00

za farníky

7 30
neděle
16.12.

na vlastní úmysl

3. neděle adventní

za živou a zemřelou rodinu Abrahámovu a přízeň

11 00

za rodiče Špičkovi, Jana Vorlíčka
a nemocné příbuzné

18 00

za živou a zemřelou rodinu Šeinerovu,
Sobotkovu a duše v očistci
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Něco pro děti

Je

den bohatý

Smajlíkové bludiště skrývá tajenku, co máš udělat v době adventní. Cestu ukazují jen radostní smajlíci. Spoj je a poté zapiš do tajenky písmenka, která jsou mezi nimi:

a mocný sultán
se nudil. Měl
všeho dost, a tak
si usmyslel, že by
mu poddaní měli
více vzdávat
úctu. Poručil
proto, aby se mu
každé ráno přišli
poklonit a přinesli mu nějaký
dar. Mezi ostatními přicházel
jeden mlčenlivý
muž oblečený
do prostých šatů
jako žebrák.
Uklonil se
a podal králi
jablko.
Sultán byl
zvyklý dostávat
jinačí dary. Proto
vždy znechuceně
jablko přijal.
Sotva se však
tento muž otočil,
sultán se mu se
svými dvořany
začal posmívat.
Ale přesto
každé ráno tento
muž přicházel se svým darem. Sultán pokaždé jablko převzal a bezmyšlenkovitě ho položil do koše vedle trůnu. Brzy byl koš plný a jablka začala z něho vypadávat.
Jednou sultánova cvičená opička jedno z nich sebrala a kousla do něj. Divoce vyprskla
a s pliváním ho hodila sultánovi pod nohy. Sultán chtěl vědět proč. Sehnul se a s překvapením zjistil, že uvnitř jablka je perla. Hned nechal rozkrájet všechna jablka. V každém
z nich skutečně byla perla.
Celý udivený nechal muže zavolat. Teprve teď v něm poznal vzácného mudrce. „Proč
jsi to udělal?“ ptal se sultán.
„Přinesl jsem ti tato jablka,“ odpověděl mudrc, „abych ti ukázal, že život ti přináší
každý den podivuhodný dar, který přehlížíš a zahazuješ, protože jsi obklopen příliš velkým bohatstvím. Tímto darem je nový den, který právě začíná. A s ním nové možnosti
a nová požehnání, která ti Bůh nabízí. Ale ty, oslněn leskem zlata, si neuvědomuješ cenu
toho, co ti Bůh každý den dává.“

Milí farníci,

Liturgické texty

před čtrnácti dny na faře proběhla tzv. ko- 1. neděle adventní
laudace bytu faráře, kterou provedli ti, kdo se 1. čtení: Jer 33,14-16
zúčastňovali brigád na tomto díle. Z pozvaných 2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2
přišlo asi 30 mužů, kteří odpracovali 1664 ho- Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
din. Pozorností jim byl výborný guláš od Slávka 2. neděle adventní
Večeři. Z bývalé konírny, prostoru pod schodiš- 1. čtení: Bar 5,1-9
těm, vznikla příjemná kancelář, kuchyňka, sou- 2. čtení: Flp 1,4-6.8-11
kromá místnost pro faráře s příslušenstvím. Evangelium: Lk 3,1-6
Kolik se přitom uplatnilo nápadů, inovací 3. neděle adventní
a změn těžko sečíst od plánů, odvlhčení, vedení 1. čtení: Sof 3,14-18a
vody, elektřiny, plynu, umístění jednotlivých 2. čtení: Flp 4,4-7
složek. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem Evangelium: Lk 3,10-18
brigádníkům, zvláště těm, kteří nekolaudovali,
a také hlavním sponzorům Pavlovi Holému,
Josefu Čechovi, Josefu Klímovi a těm, kteří finančně a jakkoli přispěli. Velký dík
patří vedení Jednoty svatého Josefa, ve všestranné pomoci zejména Luboši Velebovi, bez jehož organizačních schopností by se záměr těžko tak mistrovsky zdařil.
Nemohu nepoděkovat Zdenku Kopečkovi, který neúnavně svolával brigádníky
a Jiřímu Škrdlovi a Aničce Reslové, kteří se zasloužili o některé nábytkové vybavení. Jistě bych mohl jmenovat další jednotlivce a těm všem ostatním Pán Bůh zaplať.
Pokud by někdo z farníků toužil provést druhou kolaudaci, je to možné
na 2. neděli adventní odpoledne od 14 do 15 hod. (bohužel tentokrát už bez guláše
a piva), kdy jsou zváni všichni, kteří se nemohli zúčastnit a na které jsem snad zapomněl, ale i všichni ostatní.

Vzpomínáte?

Tříkrálová sbírka se už blíží!

Koledníci a jejich vedoucí, můžete se hlásit na tel. 724510727
Budu-li se spolčovat s kuřaty, naučím se dívat se na zem a hašteřit se o drobky.
Budu-li se spolčovat s orly, naučím se stoupat k výškám.
Andy Andrews
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ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM
HORLIVOSTÍ HORLÍM PRO HOSPODINA BOHA ZÁSTUPŮ

DUCHOVNÍ OBNOVA
V KOSTELNÍM VYDŘÍ POD VEDENÍM
P. MICHAELA ŠPILARA
Pro upřesnění:
•Bibli = písmo svaté s sebou.
•Pobyt se uskuteční v klášteře = přezůvky, oblečení dovnitř i ven, hygiena (dle uvážení a ohleduplnosti k okolí,
teplá voda teče), potřebné léky...
•Jídlo a pobyt si hradíme sami (350 Kč/den; tj 1050)
+ dle domluvy s řidičem na benzín.
•Cesta vlastními auty (prosím ozvěte se, kdo může
vzít auto, abychom doladili odvoz.
•Budou přednášky = něco na psaní a poznámky, mnoho
dotazů, ….. .
•Platí také zákaz notebooků (jedeme do ticha a působí
dost rušivě).
•Bude možnost něco pěkného nakoupit (knihy, CD, MC).
•Toleranci a ochotu něco udělat pro druhé i sebe.
•Prosíme, pamatuj na to v modlitbě, aby to stálo za to.
•Možnost poznat co znamená slovo silentium.
Sraz je ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 18,30 h. na parkovišti před klášterem.
Odjezd v neděli 16.12. 2012 po obědě (cca ve 13 h.).
Potřebné informace: Mgr. Eva Šplíchalová 737975487;
evasplichal@seznam.cz

Pane Bože,
jak to vlastně je, je všechno v každým dalším stoletím čím dál lepší nebo je
to naopak čím dál horší?
Jak to máš naplánováný?
Pokud si myslíš, že se má
všechno spíš zlepšovat, co
sleduješ válkou?
a co televizí?
Tak ti to píšu v dopise
Dan (10 let)

Anděl

Dnes dopoledne mě navštívil anděl. Ohlásil se
předem. Vzal na sebe podobu drobné brunetky,
mámy tří děvčátek. Snad proto jsem ho nepoznala.
Hned ve dveřích mě objal a políbil. Voněl lékořicí.
Podal mi růžovou papírovou taštičku se slovy:
„To je pro vaši rodinu.“ Pak se nechal usadit ke
kuchyňskému stolu a začal si se mnou povídat o dětech, o životě, o víře. Z tváře mu nemizel
úsměv a z tmavě hnědých očí plamínky. Upíjel
meduňkový čaj, ujídal ze smetanového poháru
a nespouštěl ze mne oči. Po dvou občerstvujících
hodinách jsme k rozhovoru přizvali našeho Stvořitele. Krátce po poledni se rozloučil a zmizel.
Na kuchyňské lince trpělivě čekala růžová taštička.
Prosila: Otevři mě. Pod vrstvou sladkostí a drobností pro děti se ukrývala běloskvoucí obálka. V ní dvě modré bankovky a vzkaz od nebeského Táty, že
miluje naši sedmičlennou rodinu a ví o našich potřebách. Vzalo mi to dech
a vehnalo slzy do očí.
Až se mě děti příště zeptají, jak vypadá anděl, řeknu jim, že nenosí křídla, jezdí
autem a umí slovensky.
Kateřina Supiková, převzato z el. časopisu Tabita
Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: „Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl
anděla se šesti prsty?!“
„A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?“ odseknul malíř.

Z farní kroniky
1772 posledního dne prosince a 1. ledna 1793 byl nesmírný mráz, jímž několik stromů
zde v parku 2 velké míšeňské jabloně zahynuly. V tomto roce zde řádily nakažlivé nemoci, na něž zemřel zdejší kooperátor Jiří Pacher a farář lukovský Josef Ruprecht.
Mezi lidem byl hlad, chleba nebylo, ačkoliv cena žita nepřekročila cenu 4 zl. 30 kr.,
avšak žito nebylo k dostání, až v červenci bylo dovezeno z Uher.
Její veličenstvo Marie Terezie nejjasnější císařovna a královna naše smilovala se nad
hladem svých poddaných a poslala na Moravu i peníze ze svého soukromého majetku
(Kammerbeutel).

Jednota sv. Josefa spolu s farností Jaroměřice nad Rokytnou pořádají

