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večeři se ho ten muž zeptal: ,,Přijal byste, drahý Pane, naše pozvání
a přespal u nás?" Bezdomovec samozřejmě pozvání přijal. A pak mu ten
farník našel práci…
O dalších Vánocích seděl bývalý bezdomovec, perfektně oblečený,
v první lavici kostela na půlnoční mši vedle muže, který mu pomohl.
Nečekal, až kněz přečte modlitbu za chudé, ujal se mikrofonu, ukázal na
muže před sebou a zvolal: ,,Koukněte na tohohle chlapíka, to je skutečné
náboženství! Loni jsem
Jaroměřice n. R.
u něj na Vánoce přespal,
chrám
sv. Markéty
pak mi našel práci. Díky
středa
28.
prosince 2012
n ě mu za se s t oj í m
v
17:00
hodin
na nohou. To je skutečné
náboženství."
C hu dý se postav il
na vlastní nohy.
Guy Gilbert – Buďte světlem!

Jednota svatého Josefa
v Jaroměřicích nad
Rokytnou připravuje pro
všechny své členy
a příznivce

Program:

vánoční koledy
Česká mše vánoční J. J. Ryby
Účinkují:

Bližší informace
na pozvánce v dalším
vydání Čtrnáctideníku.

Chrámový pěvecký sbor
Jaroměřice n. R.
a malý smyčcový orchestr
Koncert je pořádán za podpory města Jaroměřice nad Rokytnou
vstupné dobrovolné

Tajenka: PROTOŽE SE NARODIL PRO NÁS

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 16. 12. 2012- neděle 30. 12. 2012
Kalendář:
 18.12. v 6 15 hod. rorátní mše sv.
 18.12. v 17 hod. na faře ministrantská schůzka
Sněhové vločky
 23.12. od 17 hod. svátost smíření v kostele
na krajinu
 24.12. v 15 hod. mše svatá nejen pro děti,
z nebeských výšin padají,
ve 22 hod. „půlnoční“ mše svatá
a kdesi v dáli u Betléma
 25.12. ve 14 00 hod. zpívání koled u jesliček
 28.12. v 17 hod. v kostele koncert chrámového
pastýři Pána vítají.
sboru, mše sv. bude ráno v 7 30 hod.
 27.-29.12. žehnání domů a bytů, podle zájmu,
Svit jasné hvězdy nad
po domluvě s P. Janem
obzorem
 30.12. svátek Svaté rodiny – obnova
též tři králové sledují,
manželských slibů při mši svaté
s vzácnými dary
 31.12. v 17 hod. mše svatá na poděkování
 6.1. v 16 hod. v kostele Vánoční koncert
k Jezulátku
MISSA BREVIS
s radostí velkou putují.
 8. 1. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modlitby
matek
V chudičkém chlévě
 30.1. v 18 30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek u jesliček
babiček

Vánoce

Ježíška chová Maria,
pospěšme i my v této
chvíli
s anděly zpívat Gloria.

Mimo naši farnost:
 16.12. v 17 hod. v kostele sv. Vavřince
v Hrotovicích adventní koncert
 25.12. v 16 hod. v Rokytnici n. Rok. Vánoční
zastavení u jesliček

29.12. v 19 15 hod. v Třebíči u sv. Martina
Josef Svoboda
Vánoční koncert
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Milí farníci,
snad každý člověk v naší vlasti vnímá Vánoce jako čas pozitivní, čas naděje,
čas, kdy bez rozdílu věku, hmotné situace očekává, že přijme něco, co naplní jeho
vnitřní touhu, aniž by mnohý věděl nebo tušil, co by to mělo být. Snad všichni
touží po krásné vánoční náladě, kdy si často připomínají chvíle dětství, a také své
nejbližší, kteří už odešli na věčnost. Mnoho lidí by si přálo, aby ten úžas dětských
let, teplo domova, jistotu lásky bližních znovu prožívali, aby tato atmosféra
pokoje, porozumění v rodinách a mezi všemi lidmi, trvala stále. Je jistě dobré, že
mnozí si aspoň jednou za rok uvědomují, že lidský život, vztahy se nemusí
podobat otevřenému bojišti, ale že si můžeme projevit
sympatie, vstřícnost, lásku, obdarovat se nebo aspoň Bůh je má spása!
popřát dobro, radost a požehnání.
Bez obavy mohu
V textu druhého čtení dnešní neděle zazní: „Radujte se doufat. Hospodin
stále v Pánu, opakuji: Radujte se. Vaše ušlechtilost ať je známá je má síla
všem lidem. Pán je blízko.“ Tato výzva souzní i s výzvou a statečnost, stal
anděla pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, se mou spásou.
radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil S radostí budete
Spasitel – to je Kristus Pán.“ To je pravý důvod radosti – vážit vodu
Bůh je mezi námi, přišla spása. Vánoční radost je a má být z pramenů spásy.
Iz 12,2-3
reakcí na tento mimořádný skutek Boha, který se stává
člověkem. Tato radost se může rodit z úžasu srdce
člověka, když vidí, jak je mu Bůh blízko, jak nás nese ve své mysli, jak
podivuhodně působí v dějinách. Radost nad dítětem – pokorným Bohem v jeslích
nás může naplňovat radostí nad tím, že Boží tvář je pro nás navždy přítomna
v lidství a že je stále s námi. Nekonečné Dobro. Život sám se k nám snižuje, aby
nás pozvedl k sobě. Co bylo pro lidstvo nepředstavitelné, stává se skutečností –
Bůh je nám tak nablízku, že ho můžeme vidět a dotknout se jej. Setkání s láskou
Boží, která přišla v tomto bezbranném Dítěti, se nabízí každému bez nucení,
protože novorozené dítě nemůže nikoho nutit. Takovou lásku lze jen nabídnout
a trpělivě s důvěrou čekat na odpověď. Nabídka lásky a naděje tohoto
Novorozeněte pro mě i každého nezávisí na tom, kdo bude prezidentem, která
strana vyhraje, zda se bude zdražovat, nezávisí na tom, co jsem pokazil, nezvládl,
či naopak, jak jsem byl nebo se cítil úspěšný a schopný. Boží Dítě nám otvírá cestu
k bohatství, které je nezávislé na věcech vnějších, ale zasahuje do nejhlubšího nitra
a touhy člověka. Nabízí přátelství – odpuštění v absolutní míře, v takové, kterou
sami nedovedeme uskutečnit, ale všichni po ní toužíme. Takovéto setkání s živým,
osvobozujícím Bohem – Vykupitelem nás přenese do náruče milujícího Otce a my
si znovu uvědomujeme, hlouběji vnímáme osobně – jsem Božím dítětem. „Všem,
kdo to přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno…. Všichni jsme dostali
z jeho milosti a to milost za milostí.“
Bůh byl na počátku každé lidské bytosti, každému z nás je jedinečným
způsobem Otcem s láskyplným vztahem. Dal nám moc stát se Božími dětmi tím,
že se „znovuzrodíme“ pro něho samotného – čím skutečně máme být. To se
může stát jedině na základě hluboké víry, kdy přijímáme život jako dar a zároveň
velký úkol – nepromarnit co jsme přijali a předávat to dál.
Mám pro vás malý příběh. Jedno malé dítě přišlo do místnosti, kde na adventním věnci
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
16.12.

3. neděle adventní

11 00
18 00

pondělí
17.12.
úterý
18.12.
středa
19.12.
čtvrtek
20.12.
pátek
21.12.
sobota
22.12.
neděle
23.12.

sv. Lazar
sv. Rufus a Zosim

středa
26.12.
čtvrtek
27.12.
pátek
28.12.
sobota
29.12.
neděle
30.12.

18 00

na vlastní úmysl

6 15

za děti Vlčkovy

bl. Urban

17 30

za děti Šplíchalovy, Jordánkovy a Dvořákovy

sv. Dominik Siloský

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Petr Kanisius

18 00

za Růženu Kopuníkovou, manžela a duše
v očistci

sv. Servul

18 00

za farníky

18 00
7 30
11 00
18 00

za Julia Hotového, manželku, dceru a rodiče,
za manžele Durdovy a Dolákovy
za rodinu Kunstovu
na úmysl dárce
za všechny zemřelé, na které nikdo
nepamatuje
za farníky
za sourozence Pokorných a jejich rodiny
za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu
a Hobzovu
na vlastní úmysl
na poděkování za přijatá dobrodiní
na vlastní úmysl
za Milana Němce

sv. Jan Evangelista

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Betlémské děti,
mučedníci

7 30

sv. Tomáš Becket

18 00

Svátek
Svaté rodiny

7 30
11 00
18 00

7 30
4. neděle adventní

pondělí
Štědrý den
24.12.
úterý
25.12.

Bohoslužby
za živou a zemřelou rodinu Abrahámovu
a přízeň
za rodiče Špičkovy, Jana Vorlíčka a příbuzné
za živou a zemřelou rodinu Šeinerovu,
Sobotkovu a duše v očistci

Slavnost Narození
Páně

sv. Štěpán

11 00
18 00
15 00
22 00
7 30
11 00

na vlastní úmysl
za Jarmilu Pudilovou, rodiče Trojanovy
a Pudilovy
za Štěpánku a Antonína Machátovy
za rodiče Smutných a tři dcery
za dceru Ivu
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POJĎME, KLANĚJME SE MU
Lidé si už po dva tisíce let připomínají o Vánocích velkou událost: Bůh poslal
svého Syna Ježíše Krista, aby se stal člověkem. Jak můžeme vyjádřit dík za tento
Boží dar? Pastýři
šli do Betléma
a klaněli se mu.
Ani my na to
nezapomeňme
u p r o s t ř e d
vánočních dárků.
Pojďme
se
poklonit Ježíši,
…
(dokončení
věty vyluštíš tak, že
„přečteš“ sněhové
vločky podle klíče
po řádcích zleva
doprava a shora
dolů).

hořely čtyři svíce. Po chvíli začal plamínek jedné
skomírat, až zhasnul úplně. Dítě se zeptalo: proč
nehoříš? Svíce odpověděla: jsem světlo míru a lidé žádný
mír nedodržují. Ani v rodinách, ani mezi národy.
Nejsem potřeba. Druhá svíce začala po chvíli
poblikávat a zhasla také. Dítě se ptalo proč. Svíce
odpověděla:jsem světlo víry a lidé nechtějí nic o Bohu
vědět. Nejsem potřeba. Třetí svíce také zmenšila svůj
plamínek, až zhasl úplně. Proč? Jsem láska a už
nemám sílu, abych hořela. Lidé vidí jen sebe a žádné
jiné, které by měli rádi. Dítě se rozplakalo – vy přece
musíte svítit! Čtvrtá svíce se přihlásila a řekla: neboj se,
dokud já svítím, můžeme i ty ostatní znovu zapálit.
Jsem naděje. Dítě tedy vzalo čtvrtou svíci a zapálilo od
ní ostatní.
Přeji všem požehnané svátky vánoční
a vyprošuji pokoj a naději, aby nám nikdy
nezhasla i v čase, který je zkouškou naší
opravdovosti víry a důvěry, že je mezi námi
Bůh.
Žehná

Liturgické texty
3. neděle adventní
1. čtení: Sof 3,14-18a
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
4. neděle adventní
1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení: Žd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
Slavnost Narození Páně
1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14
Svátek Svaté rodiny
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52

Poděkování

Kód k luštění:

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
Adam Šplíchal
Michal Sigmund
Marek Vecheta

Účast na mši svaté
7
6
5

Farnost a Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích n. Rok. děkují tímto všem farníkům,
kteří přispěli svými pěněžními i hmotnými dary k uskutečnění Mikulášské nadílky
při dětské mši sv. ve středu 5. prosince a všem dětem, které se jí zúčastnily. Dík
všem, kteří se na její přípravě osobně jakýmkoliv způsobem podíleli. Zvláštní dík
patří paní Marii Vechetové, která věnovala 200 balíčků krásných perníčků, které
sama z vlastních prostředků upekla a zabalila. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.

Krása daru

Je tisíce způsobů, jak dávat. Představivost je opravdu velká a mocná! Bůh nás
obdařil nekonečnou trpělivostí a představivostí. Svatý Vincenc z Paula přece také
říkal, že láska nám dává nekonečnou tvořivost. Pokusme se do našich dárků vložit
tolik invence, kolik jí věnujeme na ukojení našich vlastních tužeb. To je duch
lásky. Dávat znamená také přijímat.
Skutečný vánoční příběh
Jednou na Hod Boží vánoční jeden pán a jedna dáma, kteří žili v luxusním bytě
v bohaté čtvrti, vycházeli po mši z kostela. Před svým porsche potkali
bezdomovce - úplně typického. Dáma mu hned dala pár drobných, ale pán se na
chvíli zastavil a řekl mu: ,,Drahý příteli, mohl byste nám prokázat tu čest
a povečeřet dnes s námi u našeho stolu?" Bezdomovec pozvání přijal. Po bohaté

Skutečná výzva Vánoc
Dát dohromady rodinu, smířit se s některými jejími členy, pozvat někoho,
koho právě nemilujeme... V rodinách se u příležitosti vánočních svátků uskuteční
mnoho věcí. Všiml jsem si, že hodně lidem se nechce na vánoční oslavy zůstávat
v lůně rodiny. Dost partnerských párů mi říkalo, že si raději pozvou přátele
a Vánoce jsou pak mnohem krásnější a veselejší. Vánoce se nikdy nestanou
pohanským svátkem, dokud budou pro každého představovat dar.
Dárky
Aby člověk dokázal potěšit ty, které má rád, je potřeba mít trošku
představivost. Projevte ji vůči svým dětem, partnerům i hostům. . . Je potřeba si
trošku lámat hlavu a nekupovat jen tak něco. Vzpomínám si, jak mi jeden
z mladých dal k Vánocům krásného malého sokola ze žuly. Jiný mi věnoval
stříbrné pero Dupont, kam nechal vyrýt: ,,Guyovi, knězi-rošťákovi".

(Pokračování na stránce 8)

(Pokračování na stránce 6)

(Pokračování ze stránky 3)
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Ptáme se...
Dnes jsme zajeli do Moravských Budějovic a požádali o rozhovor sestru Benediktu, řeholní
sestru v Domově sv. Antonína. Možná se stará i o někoho Vám blízkého.

Můžete se, prosím, představit našim farníkům? Jmenuji se sestra
Benedikta, je mi 45 let a 27 let jsem boromejkou. Pocházím z jedné vesničky na
Vysočině. Profesí jsem zdravotní sestra.
Stát se řeholní sestrou vyplynulo z vaší výchovy v rodině? Jak jste
reagovala na Boží volání? Vyrůstala jsem ve věřící rodině, ale nemyslím, že by
tato skutečnost měla přímo vliv na povolání k řeholnímu životu. Naučila jsem se
z příkladu rodičů pravidelně chodit na mši sv. i ke svátostem, ale o řeholním
životě jako o možnosti životní volby, se u nás nikdy nemluvilo. Toto povolání
jsem začala tušit v 17 letech někde uvnitř, i když nejasně, ale přesto jaksi
„znepokojivě“. S nikým jsem o tom nechtěla mluvit, dokud bych neměla jasno, že
je to opravdu od Hospodina. Hodně jsem se v té době modlila, a jasné slovo jsem
dostala při jedné svátosti smíření – tehdy jsem poznala, že Bůh mne chce mít pro
sebe. Mojí reakcí v tu chvíli byla obrovská radost.
A proč právě řád Karla Boromejského? Bylo to v totalitě, o řeholním životě
se moc nemluvilo, žádný katalog řeholních řádů ani pozvání k pobytu v klášteře
neexistovaly. Ale to jsem nepotřebovala řešit. To, co mi bylo jasné - že Bůh mě
chce mít pro sebe a já se mu chci dát. Jak se to má uskutečnit jsem nechala na
Něm. Později jsem si uvědomila, že mi v tom čase byla dána milost důvěry
a odevzdanosti. Řekla jsem Pánu, že jestli je to Jeho záměr, ať On sám dokončí,
co začal, a dá tomu povolání konkrétní podobu, že já sama nebudu vyvíjet žádnou
aktivitu, než své ano. A tak jsem se skrze různé drobné „náhody“ setkala
s boromejkami, které pracovaly tehdy v civilu v nemocnici u sv. Anny a v jednu
konkrétní chvíli jsem věděla, že toto je ta Boží odpověď. Jinak dřív jsem
o nějakých boromejkách nic nevěděla.
Co Vás oslovilo na životě a práci Karla Boromejského a matky Vojtěchy?
Jak jsem již řekla, společenství jsem si nevybírala podle spirituality, ale bylo mi
Bohem dáno. Proto i sv. Karla jsem začala poznávat ve formaci. Oslovuje mě jeho
vydanost ve službě a také jeho typická vlastnost – jako reformátor, který začal
u sebe. Myslím, že jsou to vlastnosti moc potřebné v každé době, protože
kritizovat druhé, společnost, vládu…umí každý, ale začít u sebe?
S Matkou Vojtěchou jsem se setkala jen několikrát – když mě přijímala do
společenství, při obláčce a asi jednou při osobním setkání. To, co mě na ní zaujalo,
byla její touha po svatosti a to, že toužila po tom, abychom žily svatě – jako po
něčem, co by mělo být samozřejmé.
Kolik let už v Domě sv. Antonína pracujete a jaká je Vaše činnost?
V Domě sv. Antonína pracuji sedmý rok jako zdravotní sestra.
Jak ve Vašem společenství prožíváte Advent? V době přípravy na Vánoce
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se snažíme společně (kromě toho vnějšího), jaksi „zjednodušit život“, abychom
byly pozornější na tajemství Vánoc. To má konkrétní podobu zřeknutí se něčeho
dobrého, nebo televize, internetu apod. Ne sebezápor pro sebezápor, ale pro větší
svobodu srdce. A potom, každý sám poznává, co je v jeho srdci a jednání
překážkou pro přijetí Lásky a to je možná právě místo jeho přípravy.
Jak jste prožívala Vánoce v dětství? Na Vánoce v dětství ráda vzpomínám
především proto, že jsem žila
v hezké rodině. Nevzpomínám
si nikdy, že by Vánoce byly
narušeny nějakým hádáním,
nervozitou apod. Společně
jsme se na Štědrý den
pomodlili růženec a pak
samozřejmě kapr, stromeček,
dárky, půlnoční a hlavně
pohádky v televizi.
A jak je prožíváte nyní
v domově? V našem domově
je už mnoho let tradice tzv.
„andílků“. Na Štědrý den
odpoledne k nám přijde asi
kolem dvaceti dětí, které se obléknou za andělíčky, nesou sošku Ježíška a za zpěvu
koled obejdou všechny obyvatele, nejdříve ležící a na závěr se s většinou babiček
a dědečků sejdeme v jídelně, kde si společně zazpíváme koledy a všem přejeme
požehnané svátky. Přijíždí i pan ředitel, aby každému osobně popřál. Je zajímavé,
že nikdo děti nezve a každý rok jich přichází víc. Dnes už chodí děti těch, kteří
sami jako děti chodily za andílky.
V domově máte krásný pohyblivý betlém, můžete nám o něm něco říci?
Pohyblivý Betlém, který máme po dobu vánoční přístupný pro veřejnost, jsme
dostali z Hradiště, když se tam rušila komunita sester. Když budete mít cestu do
Moravských Budějovic, určitě si ho přijďte prohlédnout. Je umístěný ve vestibulu
nové přístavby.
Čím je pro Vás život s Pánem Ježíšem? Život s Ježíšem je životem v naději
– nejen na věčnost, i když to především, protože právě pohled věčnosti často mění
pohled na to, co prožíváme nyní. Naděje pro přítomnost je v tom, že Bůh může
dát smysl i tomu, co sám nechtěl, a že všechno se může stát pro mě místem
setkání.
Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům? To, co bych přála všem v tomto
vzácném čase čekání na Ježíšův příchod a celé tajemství zjevení Jeho lásky. Buďme
pozorní a za vší symbolikou ať nám neunikne Dar sama sebe, který nám nabízí
náš pokorný Bůh.

