Svátost manželství si udělili:
21.
28.
2.
vztah člověka k Bohu, tedy vytáh- 9.
nout ho s ohledem na to nejdůleži- 16.
tější (alespoň z pohledu karmelitá- 30.
(Pokračování ze stránky 5)

na) do ,plusu‘.
Chcete vzkázat něco našim farníkům? S ohledem na Vánoce
či vánoční dobu Vám přeji, aby se
Ježíš narodil nově v srdci každého
z vás a s ohledem na prožívání
Roku víry: „aby Kristus skrze víru
přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste
zakořeněni a zakotveni v lásce mohli
spolu se všemi bratřími (a sestrami) pochopit, co je skutečná šířka a délka,
výška i hloubka: poznat Kristovu lásku,
která přesahuje každé poznání, a dát se
prostoupit vší plností Boží.“ (Ef 3,17-19)

4. Jana Skálová a Jiří Večeřa
4. Zuzana Rodková a Petr Janoušek
6. Dita Matějková a Paul James Pritchard
6. Jana Venhodová a Pavel Vařbuchta
6. Kateřina Kopečková a Bohumil Kruntorád
6. Jana Gallová a Jan Šplíchal
Michaela Stehlíková a Michal Zachar
6. 7. Nicole Marie Ryken a Pavel Chromý
7. 7. Monika Tesařová a Miroslav Zach
Dominika Mešková a Tomáš Říha
11. 8. Soňa Svobodová a Jiří Matyáš
1. 9. Ivana Skoumalová a Tomáš Krotký
Pavla Mašejová a Pavel Bartoš
8. 9. Lenka Hladká a Zbyněk Svoboda
Simona Roupcová a Aleš Fučík
Hana Komínková a Jaroslav Mrňa
22. 9. Blanka Saláková a Vladimír Herbrych
Zuzana Vesecká a Jiří Vorel
29. 9. Iveta Kratochvílová a Jaromír Veleba
6. 10. Lenka Musilová a Jaroslav Papoušek
3. 11. Hana Chvátalová a Leoš Novotný

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou Vás srdečně zve na

Vstupné s místenkou 70 korun, občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje skupina PHOENIX.
Předprodej vstupenek od 7. ledna 2012
v prodejně DROGERIE-PAPÍRNICTVÍ u paní Brabencové.

Poděkování
Někdy v polovině roku jsem doma našla dva velké pytle úplně nových triček. Dodnes nevím, který anděl je přinesl. Proto alespoň takhle dodatečně děkuji. Trička se budou nabízet
v obchodě Baltazar poblíž třebíčského Gymnázia a výtěžek poslouží na dofinancování
charitních služeb. Dobrosrdečná paní, kéž je Bůh stále s vámi!
Mirka Prokopová
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
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 30. 12. 2012 - neděle 13. 1. 2013
Modlitba nového roku
Bože, uděl nám tento rok širší pohled.
Takový, abychom chyby druhých viděli
Tvýma očima.
Nauč nás nesoudit unáhleně nejen dospělé,
ale i mladé.
Dej nám trpělivost a milost vytrvat.
A silnější víru, abychom se cítili bezpečně.
Místo stálého připomínání nám pomoz
zapomenout na všechny věci, které nám
působí trápení,
neustále odpouštět urážky a nacházet každý
den bohatou odměnu.
V přátelském objetí nacházet pomocnou
ruku a nepokoušet se za každou cenu
všemu porozumět.
Aby každý z nás, ať je kdekoli, se pokusil
dosáhnout na nepřístupné hvězdy.
Velcí i malí, dobří i zlí, mladí i staří, smutní
i šťastní se dnes ptají: Stojí za to žít?
Odpověď je jen v lásce a dávání.
Protože jen láska nás může učinit člověkem.
A laskavost srdce přinese pokoj naší mysli.
Dáváním lásky můžeme začít tento rok
rozptýlit oblaka nenávisti a strachu.
Helen Steiner Rice

Kalendář:
 31.12. v 17 hod. mše sv. na poděkování
 4.1. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 6.1. v 11 hod. požehnání koledníkům
 6.1. v 16 hod. v kostele Vánoční
koncert MISSA BREVIS
 8.1. v 730 hod. mše sv. - v novém roce
se úterní mše svaté přesunují na ráno
 8.1. v 17 hod. na faře ministrantská
schůzka
 8. 1. v 19 hod. v Lid. domě setkání MM
 11.1. po mši sv. setkání dětí k 1. svatému přijímání
 18.1. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců v olomouckém semináři
 18.-25.1. týden modliteb za jednotu
křesťanů
 30.1. v 18 30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek - babiček
Mimo naši farnost:
 1.1. v 15 hod v Třebíči bazilice Novoroční
varhanní koncert, hraje M. Buš

 9.12.-6.1. obě neděle 14 30 - 16 30 h.
a půl hod. před každou mší sv. v kostele
v Mor. Budějovicích výstava 170 betlémů

Na Čt 1:
 6.1. v 18 hod. Tříkrálový koncert
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Pořad bohoslužeb

„Bůh se neuzavřel do svého nebe, ale sklonil se lidskému počínání. Je to
obrovské tajemství, které přesahuje veškeré možné očekávání. Bůh vstupuje
do lidského času nepředstavitelným způsobem, stává se dítětem a prochází
jednotlivými etapami lidského života, aby celá naše existence - duch, duše
i tělo, jak připomíná sv. Pavel - uchovala neporušenost a byla pozvednuta
k výšinám Boha. A toto vše činí ze své věrné lásky k lidstvu. Pravdivá láska
svou povahou táhne k dobru druhého, k největšímu možnému dobru.“
Toto téměř vánoční poselství nepronesl Sv. otec Benedikt XVI. při příležitosti
oslav Kristova narození, ale již dříve mladým univerzitním studentům. Toto základní a jedinečné poselství, které si připomínáme v této době, je aktuální stále.
Tajemství Ježíšova vtělení a narození je začátkem výkupného díla, které Boží Syn
potvrdil svým konáním, zázraky a životem oběti, která vrcholí u kříže a prázdného
hrobu. Když nyní zpíváme: „Nám, nám narodil se“, vyjadřuje to pravdu, kterou
bychom měli plně přijmout a žít. Přitom si můžeme připomenout, že i my jsme se
pro někoho narodili, že zrození je dar, že za něj můžeme být vděčni svým rodičům
a Bohu, který nám je dal. Nemuseli jsme zde být. Bůh nám dal existenci ze své
velké lásky a dobroty. Dal nám život, protože ve své prozřetelnosti má s námi záměr, plán spásy pro nás i všechny kolem nás. Nastupující nový rok nás může vést k zamyšlení pro koho jsme se narodili? Milý pane bože,
Pro rodiče? Sourozence? Přátele? Známé? Pro otravného byl Ježíš opravdu
souseda, abych mu ukázal vstřícnost a zprostředkoval obraz žid? Slyšela sem
Boha? Pro člověka, kterého třeba jenom jednou v tomto roce že se prej obrátil
potkám a toto setkání může rozhodnout o jeho věčnosti? Tak a stal se z něj
bychom mohli dlouho uvažovat a možná nám to pomůže při křesťan …
různých setkáních. Kde najdeme moudrost, odvahu, lásku
Bedřiška (7 let)
k plodnému jednání?
V této době nám ještě může doznívat poselství posvátné noci, kdy jsme slyšeli:
„Nebojte se. Zvěstuji vám velikou radost. Dnes se vám narodil Spasitel - Kristus
Pán“. Znovu se tedy snažme nalézat Boha jako pastýři. Znovu jsme pozváni na
cestu směrem k němu a pak s ním. Často žijeme s pohledem odvráceným od něho,
se svými vlastními myšlenkami a plány. Proto nám zůstává skrytý. Pokud jej chceme , musíme překonat předsudky v našem srdci a s vytrvalostí usilovat o to, aby se
nám stal viditelným a slyšitelným. Potom budeme schopni také vidět i v bližních
kolem sebe Krista, jako jej viděli pastýři v nenápadném novorozeněti.
Všem farníkům do nového roku vyprošuji Boží ochranu, požehnání a zakoušení jeho láskyplné přítomnosti.
Začátek roku můžeme začít třeba i touto modlitbou:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků. Amen.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

neděle
30.12.

Svátek
Svaté rodiny

7 30
11 00
18 00

za Štěpánku a Antonína Machátovy
za rodiče Smutných a tři dcery
za dceru Ivu

17 00

za farníky

pondělí
sv. Silvestr
31.12.

7
úterý
1.1.
středa
2.1.
čtvrtek
3.1.
pátek
4.1.
sobota
5.1.

30

Slavnost
Matky Boží
Panny Marie

11 00

sv. Basil Veliký
a Řehoř Naziánský

17 30

sv. Jenovéfa

18 00

za kněžská a řeholní povolání

bl. Anděla
z Foligna

18 00

za farníky

sv. Telesfor

18 00

za rodiče Kopečkovy, Salákovy a syny

18 00

7 30
neděle
6.1.

za Boží pomoc a ochranu P. Marie
za rodinu Líbalovu, dvoje rodiče,
vnuka a přízeň
za živou a zemřelou rodinu Vejtasovu
a Mičkovu ze Slovácka
za vyslyšení proseb, obrácení
a za duše, na které nikdo nepamatuje

Slavnost
Zjevení Páně

pondělí
7.1.
úterý
8.1.
středa
9.1.
čtvrtek
10.1.
pátek
11.1.
sobota
12.1.

sv. Rajmund
z Penafortu

neděle
13.1.

Svátek
Křtu Páně

sv. Severin

18 00

za rodiče Krulovy, dceru a duše v očistci
za Jana Karšulína,
rodiče Karšulínovy a Míčovy
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

18 00

za rodinu Krotkých, Svobodovu a přízeň

11 00

7 30

za Josefa Krejču

sv. Julián

17 30

za Luďka Říhu a předky

sv. Agathon
(Dobromil)

18 00

za kněžská a řeholní povolání

ct. Marie Elekta

18 00

za živou rodinu Bohuslavovu

sv. Probus
(Pravoslav)

18 00

za farníky

7 30
11 00
18 00

za rodiče Kremláčkovy, syna, zetě
a celou přízeň
za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci
za Libuši a Bohumila Doležalovy a přízeň
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Něco pro děti
Vydej se po stopách mudrců za svatou Rodinou! Cesta je to dlouhá a spletitá - vede jen po vánočních a zimních obrázcích. Když všechny postupně vybarvíš, Marii, Josefa a Ježíška určitě najdeš.

Říkal mi tuhle před svátky jeden člověk, že křesťani jsou divní lidé. Pořád mluví
o modlitbě, ale sami se nemodlí, vydávají Bibli za slovo Boží, přitom ji ale nečtou,
směřují na věčnost, ale zuby nehty se drží života na zemi, že se vlastně chovají stejně
jako ti nevěřící, ale na rozdíl od nich o Pánu Bohu stále mluví a od Pána Boha očekávají, že je za ty zbožné řeči vezme přímo do nebe. A nakonec to nejhorší, že nejradši kritizují ostatní kvůli těm věcem, které sami tajně dělají. A pak se na mne zpytavě zahleděl. Jestlipak byste o tom nechtěl něco napsat a zdalipak mezi ně taky nepatříte?
Nadějeplně mi zní slova: „Dříve jsem věřila, že musím lidi obracet, teď vím, že
je musím milovat a že láska obrátí, koho chce“, protože jejich autorka, Matka Tereza
patřila taky mezi nás, bídné a chybující křesťany. Svým věřícím srdcem na modlitbách prožila, jak bezedný oceán lásky je obsažen v Bohu, který nezatratil člověka,
a že z toho oceánu plynulo i pro ni tolik lásky, že neměla důvod ostatní lidi obracet,
usvědčovat, soudit, dokazovat jim jejich slabosti. Začala je bezvýhradně přijímat
a neokázale milovat, ach jo.
Nevím, kolik je na světě tak opravdových křesťanů, ale poznávám je spolehlivě
podle láskyplných slov, podle otevřené náruče a dobrých skutků. A proto stále píšu
o naději, i když vím, jak bolavý je svět, i když vím, kolik se denně řine z lidských rtů
hořkých vět, i když vím, že ne každý, kdo pluje do Indie, objeví břehy Ameriky,
přátelé Kolumbova vejce a nadějeplné vánoční rétoriky.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé; Mladá fronta, Praha 2008

Modleme se:
Liturgické texty
Nejdobrotivější Bože ve třech osobách. Otče, Synu
a Duchu Svatý, Pane života a smrti, který všechno Svátek Svaté rodiny
znáš, víš, co myslíme, žádáme, mluvíme a konáme: 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Přijmi, pokorně prosíme, díky za všechny dary a mi- 2. čtení: Kol 3,12-21
losti, které jsi v tomto roce duši i tělu prokázal, Evangelium: Lk 2,41-52
a vyslyš i naše pokorné prosby, abys na nás i v bu- Slavnost Matky Boží PM
1. čtení Nm 6,22-27
doucnu pamatoval.
V nejhlubší pokoře se podrobujeme Tvé Božské 2. čtení Gal 4,4-7
Prozřetelnosti, která nás strastmi i ctnostmi volá, Evangelium Lk 2,16-21
po všech životních cestách provází a k dobru vybízí. Slavnost Zjevení Páně
Nabízí nám čas příhodný k pokání, abychom Tebe 1. čtení: Iz 60,1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
usmířili.
Evangelium: Mt 2,1-12
Spojujeme se s díkučiněním celé církve katolické
a pokorně prosíme Tvou velebnost za srdce vděčné, Svátek Křtu Páně
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
abychom užívali Tvých darů a nepřestávali Tě chválit
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7
a děkovat Ti, ochotně plnili Tvá přikázání a získali Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
tak odměnu ve Tvém království.
Otče milosrdenství, jenž nechceš smrt hříšníka, ale
jeho polepšení, pohlédni na naši upřímnou lítost a utvrď nás svou milostí k odhodlání varovat se
pokušení a pádu do hříchu, nekajícnosti a zatvrzelosti. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Ptáme se, tentokrát mimo farnost
Můžete se, prosím, představit našim čtenářům?
Jmenuji se Norbert Jaroslav Žuška, přičemž Norbert
je mým řeholním a Jaroslav mým křestním jménem.
Své první sliby ve společenství karmelitánů jsem složil v roce 1991 zde v Kostelním Vydří a na kněze
jsem byl vysvěcen v roce 1995 v Olomouci. Kromě
již zmíněných míst (Kostelní Vydří a OlomoucHejčín) jsem působil ještě v Praze-Liboci a ve Štípě
u Zlína, kde jsme měli jako karmelitáni malou komunitu v letech 1994-1997.
Co Vás přimělo stát se řádovým bratrem a proč jste si vybral právě karmelitánský řád? Mé povolání k zasvěcenému životu určitě nesouviselo s nějakými
přirozenými dispozicemi, jako třeba zalíbení v pravidlech či v ukázněném způsobu
života. Povolání do řehole v mém případě – alespoň tak jsem to vnímal a vnímám
dodnes – souviselo s Karmelem. A ještě konkrétněji: měla v tom prsty sv. Terezie
z Lisieux. Když jsem po svém obrácení k praktikovanému křesťanství dostal
do rukou Dějiny duše (dnes: Autobiografické spisy), znamenaly pro mne
‚ozdravnou kůru‘ z hlediska mého obrazu Boha. No a Terezie mne nejen učila,
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jaký je Bůh, ale také ve mně vzbudila touhu zasvětit mu svůj život na stejné duchovní cestě – tedy v Karmelu.
Přibližte nám, prosím, karmelitánskou spiritualitu. To udělám moc rád, jen
s upozorněním, že každý z nás, karmelitánů, by ji pravděpodobně nastínil mírně či
více odlišně a s odlišnými důrazy. Pro mne karmelitánská spiritualita znamená především osobní vztah přátelství a lásky s Bohem, který nám zjevil svou skutečnou
tvář ve svém Synu, Ježíši Kristu. Tento důvěrný vztah by měl mít v životě karmelitána ústřední místo. Tento vztah by měl být tím, co nás ‚drží pohromadě‘ a spojuje
v jedno společenství, i když lidsky narážíme na limity vlastní i druhých a – snad vás
nepohorším – lezeme si na nervy. Tento vztah by měl být také motorem naší služby navenek. Záměrně říkám ‚měl by‘, protože určitě o nás platí, že tomuto ideálu
dlužíme… a ne málo.
Jak dlouho jste v Kostelním Vydří a jak se vám tu líbí? Já byl v Kostelním
Vydří několikrát, několikrát jsem odcházel a několikrát se vracel. Strávil jsem tu
první rok po svěcení od léta 1995 do léta 1996 – tehdy ‚pod křídly‘ o. Vojtěcha
Kodeta, který dodnes vzpomíná na své ‚útrapy‘ s ‚podnikavým‘ kaplanem ☺. Pak
jsem se vrátil po roce v Praze-Liboci a ve Štípě u Zlína v létě 1998 a byl zde
do konce ledna jubilejního roku 2000. Po šesti letech v Olomouci-Hejčíně jsem
zde, v Kostelním Vydří, měl zázemí pro svá tříletá studia ve Frankfurtu nad Mohanem a po návratu 2009 zde byl a působil do konce října 2010. Aby těch přesunů
nebylo málo ☺, od listopadu 2010 jsem působil v Olomouci-Hejčíně do léta letošního (v okamžiku psaní) či loňského (v okamžiku pravděpodobného vydání) roku.
Kostelní Vydří mám rád a líbí se mi tu.
Kolik bratří vás tu je… a netrpíte někdy ponorkovou nemocí? Je nás dohromady šest, z toho pět kněží a jeden laický bratr. Klášterní komplex je poměrně
velký, takže se zde v šesti můžeme docela slušně rozptýlit ☺, rodiny, které sdílí
menší prostory, jsou na tom v tomto ohledu mnohem hůře. Ale samozřejmě
i mezi námi bývá napětí a musíme se učit přijímat jeden druhého takového, jaký je,
nechtít měnit druhé, ale usilovat o změnu vlastní, což je nesnadné a určitě v tom
pokaždé nevítězíme. Myslím, že ponorková nemoc jako taková nám – už kvůli
výše zmíněným rozměrům areálu – nehrozí tak naléhavě, jako spíše to, že bychom
se mohli každý uzavřít ve svém vlastním světě a rezignovat na vztahy. To by určitě
byla velká prohra.
Trochu šibalská otázka: Jak zvládáte ryze ženské práce, jako třeba praní,
vaření? Praní má na starosti jeden z bratří – to tedy zvládáme ve vlastní režii. Vaření zde v Kostelním Vydří – protože součástí kláštera je i exerciční dům a prodejna nakladatelství – zajišťují zaměstnanci. To bychom opravu nedali. Někdy, když
je dům plně obsazený, je třeba uvařit oběd pro cca 50 lidí. Podobně žehlení jsme
svěřili právě našim kuchařkám, které to zvládají rychleji a bez škod v čase, kdy mají
v kuchyni volněji. Abych nebyl vůči některým bratřím nespravedlivý, myslím, že
někteří by se o sebe dokázali postarat i v tomto ohledu velmi dobře, ale vnímáme,
že je lepší, abychom čas, který bychom takto strávili, věnovali pastoraci nebo jiným
činnostem.
V klášteře máte krásnou velkou knihovnu, tak mě napadá, jaká je právě

Do společenství církve
ta Vaše nej-kniha a proč? Mou aktuální nej svatým křtem byli přijati:
12.5. Jan Pavel Šula
-knihou je pětisvazkové dílo Hans Urs von
27. 5. Filip Ondřej Holý
Balthasara „Die Theodramatik“. Ani nevím, 10. 6. Eliška Kutálková
jak to přesně přeložit do češtiny. Možná 8. 7. Markéta Marie Procházková
„Boží drama“. Je to teologické dílo, které
Štěpán Jan Juránek
pojednává o dějinách spásy jako dramatu, jež 22. 7. Eva Lakosilová
se odehrává mezi člověkem a Bohem, který 7. 8. Lukáš Rudolf Dvořák
se snaží člověka zachránit tím, že reálně vstu- 19. 8. Tomáš František Albrecht
puje do našeho světa a reálně nechává na 9. 9. Valentýna Anna Tomanová
sebe dopadnout odmítnutí člověka až k zabití
Tomáš Ondřej Niederhafner
Božího Syna. Obdivuji tohoto autora, jaký 28. 9. Miriam Cyrila Šplíchalová
má rozhled a přehled o vývoji např. nauky 30. 9. Michael David Haylock
o Kristu od Nového zákona přes teologii 18.11. Eliška Marie Křivanová
církve v dějinách až po současnou dobu. Jak
poctivě biblicky chápe úkol teologie, jak se Naši zemřelí:
snaží pracovat synteticky se všemi podstatný- 9. 1. Jiří Růžička
mi aspekty nauky o spáse, které se v dějinách 1. 2. Vladimír Dobeš
teologie objevily a představují jednotlivé pilí- 3. 2. František Holík
ře, na nichž stojí nauka církve a z nichž nelze 6. 2. Miroslav Slavíček
žádný – ani ty, které se dnes zvlášť 14. 2. Anděla Čamrdová
‚nenosí‘ (např. nauka o naší účasti na Kristo- 27. 2. František Havlín
vě kříži) – hodit přes palubu, aniž by tím celá 18. 3. František Koutný
Marie Česneková
stavba závažně neutrpěla.
20. 3. Miloš Dobeš
Kostelní Vydří je velmi navštěvovaným 5. 4. Hedvika Růžičková
mariánským poutním místem, jak to vní- 22. 4. František Kopeček
máte Vy? Lidé mají toto místo rádi a rádi 21. 5. Jaroslava Tomanová
sem přicházejí. Myslím, že mnozí vnímají
Petr Rezek
jeho atmosféru určitě intenzivněji než my 23. 5. Růžena Svobodová
sami, kteří zde žijeme trvale a sloužíme. Ale 14. 6. Marie Vocílková
to platí pro všechna poutní místa. Co si ale já 16. 6. Rudolf Švaříček
uvědomuji jako velmi hodnotné, a co mne 21. 6. Marie Votavová
vždy „uhodí do očí“ v tom nejlepším slova 10. 8. Marie Nejedlá, M.Budějovice
smyslu, když se sem po kratším či delším 19. 8. Vladimír Buďa, Myslibořice
působení jinde vracím je, že se zde mnozí 29. 8. Josef Toman, Boňov
lidé zpovídají takovým způsobem – a to i při 4. 9. Marie Doležalová, Bohušice
tzv. ,zpovědních masovkách‘ –, že to svědčí 8. 9. Josef Kočovský
o tom, že mají osobní vztah k Bohu a ke 15. 9. Marie Láníková
Kristu a že jim na něm záleží. Myslím, že 25. 9. Miloslava Slámová, Myslibořice
kromě milosti Boží, je to také zásluha bratří 4.10. Věra Jonášová, Praha
karmelitánů, kteří svou zpovědní službu chá- 8.10. František Pokorný
7.11. František Šumpela
pou nejen jako službu, která nás z ,mínusu‘
16.11. Věra Trojanová, Dol. Lažany
naší slabosti a hříšnosti vrací k jakési ,nule‘ 19.11. Jiří Nykrmajer, Blatnice
očištěného člověka, ale která se kromě toho 13.12. Aloisie Kotačková, Dol. Lažany
snaží probudit, povzbudit, podpořit osobní 23.12. Marie Machovcová
(Pokračování na stránce 8)

