THE WORLD AND WE /THE WORLD ARE WE - SVĚT A MY/SVĚT JSME MY

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali
proporce všech současných národů, měla by tato vesnice následující složení:
57 Asiatů
21 Evropanů
14 Američanů (Severo- a Jiho-)
8 Afričanů
52 by bylo žen
48 by bylo mužů
70 ne-bílých
30 bílých
70 ne-/anti- Křesťanů
30 Křesťanů
89 heterosexuálů
11 homosexuálů

6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6 by pocházelo z USA
80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení
70 by bylo analfabetů
50 by bylo podvyživených
1 by umíral
2 by se rodili
1 by měl počítač
1 (jen jeden) by měl akademické
vzdělání

Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak potřebné jsou sounáležitost, porozumění, akceptování se, tolerance, vzdělání, …
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější než
1 milion lidí, kteří se nedožijí příštího týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, agónii týraných
nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500 milionů lidí našeho světa.
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš zatčen nebo
zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na Zemi.
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou postel,
jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných
v krabičce, patříš k 8 % blahobytných lidí na světě.
Jestliže čteš tuto zprávu, nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří neumí číst.
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3
1
1
1
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JINDY KTERÁKOLI VĚC
žila, zpívala, dojala.
Nakonec
dojímají všecky …
Možno jest
spáliti papír: hledíš, jak řádky hoří,
hledíš - - rozbije se džbán,
klobouček někde leží pohozen:
těžko je zvednouti cokoli,
svou duši zvedáš, slzy padají,

Kalendář:
• každé úterý v 17 hod. na faře
ministrantské schůzky
• každou středu v 18 hod. na Obecním
úřadě v Bohušicích modlitební společenství
• každou středu v 18 hod. v kapli
v Popovicích modlitební růžencové společenství
• 9.9. bude sbírka na církevní školství
• 10.9. v 19 30 hod. v kostele modlitební
společenství
• 18.9. v 19 hod. v LD setkání MM
• 22.-23.9. přednášky o sestře Faustyně
• 26.9. v 18 hod. v Lidovém domě setkání MM - babiček
• 30.9. v 7 30 mše sv. za farníky z Blatnice

Mimo naši farnost:
• 16.9. od 14 30 hod Farní den - pouť
u Kostelíčka
stojíš, nevidíš;
• 20.9. v 19 hod. v aule Kat gymnázia
v Třebíči přednáška prof. Jiřího Hanuše
deset tisíc zločinů ti vytýkají:
„Druhý vat. koncil a české prostředí
nevíš o ničem.
(aplikace reformy v národní církvi)“
Tak tedy naučil ses otvírati oči dokořán, • 27.9. v 19 hod. v aule Kat. gymnázia
v Třebíči Svatováclavský koncert
aby pohltily prázdno,
• 30.9. v 16 hod. ve Starovičkách
za kterým už je
slavnostní bohoslužba ke 100. výročí
nar. kněze - mučedníka V. Drboly .
jen Bůh.
•
od října v Třebíči Varhanický kurz
Jakub Deml
vzpomínáš.
Nikdy nebyls obklopen tolikerou láskou:
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Milí farníci,
všechny vás srdečně zdravím. Po začátku školního roku u mnohých dostává
život ráz všednosti, kdy se opakují každý den úkony, které musíme v zájmu svém
i rodiny vykonat. Do této všednosti církev vsazuje různé svátky a slavnosti, abychom nezapomínali na to, že náš život má být spojován i s duchovní dimenzí,
která nás utěšuje, povzbuzuje a dává naději ve chvílích, kdy už dochází síly, když
jsme zklamáni sami sebou, bližními nebo různými negativními událostmi a zprávami.
Ježíš za svého
V tomto týdnu máme nabídku zamýšlet se nad
pozemského života
svátkem Jména Panny Marie, Povýšení svatého přinesl s bolestným
Kříže a Panny Marie Bolestné.
voláním a slzami oběť
Když hrabě Antonín Questenberk pozval řád modliteb a úpěnlivých
Servitů, služebníků Panny Marie do Jaroměřic proseb Bohu, který ho
a vystavěl jim klášter, projevil svou vděčnost Bohu mohl zachránit před
a splnil svůj slib, který dal, když cítil ohroženost smrtí; a Bůh ho pro
jeho pokoru slyšel.
a křehkost svého života. Jistě nevybral tento řád
Ačkoli to byl Boží Syn,
náhodně, ale znal jeho poslání šířit úctu k Panně, naučil se poslušnosti
která jako my prožívala bolestné a náročné chvíle z utrpení, jímž prošel,
ve svém životě.
tak dosáhl dokonalosti
Církev pro památku Bolestné Panny Marie a všem, kteří ho
zvolila čtení z listu Židům, který mluví pouze poslouchají, stal se
o Kristu. Chce tím však vyjádřit, že Mariino utrpe- původcem věčné
ní je nejtěsněji spjato s utrpením Ježíše Krista, je spásy.
Žid 5,7-9
podílem na jeho utrpení. Právě proto Církev
na tyto bolesti vzpomíná a staví nám je před oči. I pro nás platí, že jen to utrpení
našeho života, které je ve vztahu k Pánu Ježíši a které nás přivádí blíž k němu,
přináší nám i Církvi duchovní užitek. Protože bolesti Mariiny jsou spojeny s Ježíšovými, platí pro ně to, co o nich slyšíme v listu Židům 5,7-9.
I její utrpení je v plném slova smyslu lidské utrpení, které také nás v různých
formách týrá. Maria prochází nejtěžšími okamžiky svého života pohroužena
do bolesti a tmy. Její víra ji však uschopňuje, aby zůstávala věrná a šla v této temnotě oddaně se svým Synem stát pod jeho potupným křížem. Nemůžeme si myslet, že vírou a vztahem ke Kristu se musí utrpení ihned stát lehčím. Trpět s Ježíšem neznamená, že vše bez problémů zvládneme a musíme hned obdržet útěchu.
Nelze o někom říci: „Kdybys měl dost víry, nebyl bys tak zdrcený“. Víra nám neodnímá utrpení, ani vnitřní bolest. Ale uschopňuje nás, abychom i v tomto stavu
Farář v neděli káže v kostele. Tu se k němu zezadu přimotá kostelník a šeptá
mu: „Otče, na chóru hrají poker.“ A kněz mu šeptem odpoví: „Díky, ale nejdřív
musím dokončit to kázání.“
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30
11 00

Bohoslužby
za farníky z Dolních Lažan
za rodiče Škrdlovy
za Růženu Melánovou, dvoje rodiče
a duše v očistci

neděle
9.9.

23. neděle
v mezidobí

pondělí
10.9.

bl. Karel Spinola

19 00

za Františka Kopuníka, manželku
a duše v očistci

sv. Emil

19 00

sv. Quido / Jména
Panny Marie

17 30

za Julii a Karla Vorlíčkovy,
dvoje rodiče a syna Karla
za Jiřího Šimečka, dvoje rodiče
a duše v očistci

sv. Jan Zlatoústý

19 00

za kněžská a řeholní povolání

Svátek Povýšení
svatého kříže
Panna Maria
Bolestná

19 00

za Josefa Dobeše, dvoje rodiče a přízeň

19 00

za rodinu Hlochovu a Čechovu

úterý
11.9.
středa
12.9.
čtvrtek
13.9.
pátek
14.9.
sobota
15.9.

19 00

7 30
neděle
16.9.

24. neděle
v mezidobí

11

00

19 00
pondělí
17.9.
úterý
18.9.
středa
19.9.
čtvrtek
20.9.
pátek
21.9.
sobota
22.9.
neděle
23.9.

sv. Korrnélius a
Cyprián/
sv. Bellarmin
sv. Josef
Kupertinský

za farníky z Popovic
za Helenu a Karla Pavelkovy
a dvoje rodiče
za živou a zemřelou rodinu Plockovu
a za Karla a Marii Plichtovy

19 00

za rodinu Tomanovu, Reslovu
a Chocholoušovu

19 00

za děti, rodiče a dobrodince

sv. Januárius

17 30

za rodiče Doležalovy, Rudolfa a Věru

sv. Ondřej, Pavel
a druhové

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Matouš

19 00

za rodiče Dubských, dceru, vnučku
a duše v očistci

sv. Mořic
a druhové

19 00

za Bohumila Krátkého, bratra a rodiče

7 30
11 00

za farníky ze Štěpánovic
za rodiče Šlechtovy
za Františka a Marii Janů,
za živou a zemřelou rodinu

25. neděle
v mezidobí

19 00
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Něco pro děti
Už jsi někdy zkoušel chodit po domě, když byla tma a nefungovala
elektřina? Šel jsi opatrně, předržoval se nábytku a přesto o něco zakopl? V takové situaci se brzy začneš cítit nejistě a zjistíš, že ani
nevíš, kde jsi. Slepí lidé nebo lidé s částečnou ztrátou zraku se do Přečti si: Jan 9,1-41
takových situací dostávají poměrně často. Lidé, neznají pána Ježíše, zrovna tak. Nevidí, jakým
směrem se jejich životy ubírají, a nechápou nebezpečí, které leží před nimi.
Zázrak popsaný v biblickém úryvku nám pomáhá pochopit změnu, která nastane v životě toho,
kdo se setká s Pánem Ježíšem.
Dokonči následující věty,
Slova najdi v osmisměrce:
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Muž byl slepý již od svého …….
Učedníci se domnívali, že je slepý kvůli E
svému ……..
Z
Pán Ježíš řekl, že přichází …….., kdy
nikdo nebude moci pracovat.
O
Pán Ježíš řekl, že je …….. světa.
R
Plivl a udělal ze slin ……….
Pán Ježíš tím pak pomazal ……. muže. A
Řekl muži, aby šel k rybníku ……..
N
Muž se tam měl …………
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Nyní viděl, ale to byl jen začátek dalších problémů!
Když se někdo stane křesťanem, často to tak bývá. Všechny problémy nezmizí!
Jakmile padne tma, všichni se začnou předvádět v lepším světle.

Pavel Kosorin

St

av vlastní zbožnosti poznáme, když zhasnou světla a když máme jistotu, že teď nás už zaručeně nikdo nevidí, říkal jeden profesor teologie.
Naštěstí jsem potkal v dětství hodného kněze, který mi vysvětlil, že Hospodin
není četník, ani se přísně nemračí, když se lidi na duchu nebo na těle tajně mrzačí. Pán Bůh nás má všechny stejně rád a jeho Desatero není žádná otrocká služba, natož posluhování, ale deset zářivě bílých ukazatelů na křižovatkách, kde mě
oči svádějí a srdce láká jít přesně na opačnou stranu. Pán Bůh je ale pevně zasadil, aby nikdo nebloudil a s bližním se nesoudil, poutníci k svobodě a vytrvalí
běžci v závodu na jednu míli k nekonečnému cíli. Amen.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé, Mladá fronta, Praha 2008

Neraduj se ze světla na konci tunelu. S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí
lokomotivu.

jako Maria zůstali Kristu věrni a nezoufali si. V úryvLiturgické texty
ku Židům čteme: „Ačkoli byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimiž prošel …“. Utrpení s Kristem 23. neděle v mezidobí
v sobě zahrnuje proces učení. Je to tedy cesta, 1. čtení: Iz 35,4-7a
na které se učíme pokoře, důvěře, trpělivosti. Mariin 2. čtení: Jak 2,1-5
život je nám v tom příkladem až pod kříž. Bůh nás Evangelium: Mk 7,31-37
učí poznávat čas utrpení a stávat se tak více posluš- 24. neděle v mezidobí
nými. Potom také můžeme očekávat naplnění Kris- 1. čtení: Iz 50,5-9a
tových příslibů - očekávat povýšení. Sedm bolestí 2. čtení: Jak 2,14-18
Panny Marie je předzvěstí, že život naplněný utrpe- Evangelium: Mk 8,27-35
ním, které spojujeme s Kristem, ústí do plného spo- 25. neděle v mezidobí
lečenství s ním, do slávy vzkříšení. Jako Ježíš se stal 1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
příčinou věčné spásy tím, že přijal své utrpení a jako 2. čtení: Jak 3,16-4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
Mariina věrnost v utrpení přinesla své plody, tak
i každé naše utrpení s nimi spojené se mění v požehnání.
Při závěrečné modlitbě této památky je tato idea jasně vyjádřena. „Pane, náš
Bože … dej nám, abychom s myšlenkou na bolesti blahoslavené Panny Marie byli připraveni
snášet strádání našeho života a tak doplňovat, co schází do plnosti utrpení Krista pro jeho Tělo,
kterým je Církev.“
Vyprošuji všem, kteří jakýmkoli způsobem nesou kříž svůj, kříže svých blízkých, aby posíleni příkladem Panny Marie věrně šli s Kristem v naději, kterou nám
přináší Ježíš trpící a oslavený.
Žehná

Historický kalendář

15.9. 2002 Mons. Mgr. Václav Malý, pomocný biskup pražské arcidiecéze,
jmenován proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta.
26.9. 1897 narozen papež Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Battista Montini). Dne
21. června 1963 zvolen papežem. Za svého pontifikátu zahájil dialog s východními církvemi. Jeho hlavním úkolem však bylo pokračování v Druhém vatikánském koncilu. Jednání koncilu určil na 29. 9. 1963 (+ 6. 8. 1978).
27.9. 1927 První salesiáni, pod vedením katolického kněze Ignáce Stuchlého,
přišli do Fryštáku u Holešova, aby navázali na myšlenku sv. Jana Boska a začali
realizovat první české salesiánVýuka náboženství ve školním roce ské dílo.
28.9. 1992 Papež Jan Pavel II.
od 11 15 hodin
2. třída
jmenoval dosavadního admiPONDĚLÍ od 12 10 hodin
4. třída
nistrátora olomoucké arcidiecé20
od 13 hodin
5. - 9. třída ze Mons. Jana Graubnera olomouckým sídelním arcibiskuod 11 15 hodin
1. třída
pem a metropolitou moravSTŘEDA
od 12 10 hodin
3. třída
ským.
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Chaloupka ve Znojmě pro děti 1. - 4. třídy
Téma: PANNA MARIA – naše maminka a přímluvkyně

… úryvek z naší hymny…
A TAK KAŽDÝ NOVÝ DEN
ZPÍVÁM BOHU CHVÁLY SVÉ.
JEMU PATŘÍ ŽIVOT MŮJ,
PLÁČ I CHVÍLE RADOSTNÉ.
KDE MI SÍLY NESTAČÍ,
TAM SVOU MOCÍ POMÁHÁ.
K NĚMU VŽDY SE NAVRACÍM,
VŽDYŤ JEN ON MÉ SRDCE ZNÁ.
JE KRÁSNÉ JEŽÍŠEM DÁT SE VÉST,
S NÍM JEN STOUPAT K NEBI VÝŠ.
JE KRÁSNÉ ZNÁT MATKU MARII, U NÍ PŘED ZLEM HLEDAT SKRÝŠ.

Svatá sestra Faustyna Kowalská
Neobyčejně obyčejná – tak zní titul knihy Jolanty Sasiadek věnované životnímu příběhu svaté Faustyny (z polštiny
přeložil Jiří Hrdý, pozn. redakce). Tento přívlastek je pro onu
světici více než příznačný. Snad právě proto je velice blízká
nám všem, kteří žijeme naprosto obyčejným životem a přesto v sobě nosíme a pěstujeme touhu být blíž Kristu, žít jeho
učením, ztělesňovat jeho příklad v dnešním světě. V tom
totiž spočívá svatost, která je nejen pro každého z nás dosažitelná, ale je i „povinná“. Když se podíváme blíž na život
sv. Faustyny, vidíme konkretizaci a naplnění tohoto úkolu do důsledku. K postupnému poznávání a pronikání do tajemství Božího milosrdenství dochází u této
řeholnice za okolnosti vážného onemocnění a velkého fyzického oslabení, pocitu
osamocení a bezmoci, neporozumění u nejbližších a bezvýznamného postavení ve
společenství. Pán Ježíš jí dává najevo, že nechce nechat vyniknout jejím přirozeným vlastnostem, nýbrž milosti působící skrze toto křehké náčiní. Aby se mohla
aktivně zapojit do spolupráce se spasitelným milosrdenstvím Boha, dostala k tomu
několik duchovních prostředků, jimiž jsou: obraz milosrdného Ježíše, Svátek Božího milosrdenství – v druhou neděli velikonoční, modlitbu Korunky, výzvu k uctívání Hodiny milosrdenství – tj. třetí hodiny odpoledne a úkol šířit úctu k Bohu
v jeho milosrdenství. Tyto velké dary nebyly určeny pouze jí. My všichni jsme dědici pokladu svěřenému primárně svaté Faustyně a potažmo celému světu. Bylo by
velice škoda tyto dary nevyužít.

Rády vám o spiritualitě sv. sestry Faustyny a úctě k Božímu milosrdenství řekneme více při setkání během naší návštěvy v Jaroměřické farnosti
22.- 23. září 2012. Už nyní se na toto setkání s vámi velice těšíme.
s. M. Ludmila Matysková se sestrami Kongregace sester Matky Božího milosrdenství www.kmbm.cz

APOŠTOLKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
22. 9. - 23. 9. 2012 navštíví jaroměřickou farnost sestry
z Kongregace Matky Božího milosrdenství ze Dvora Králové nad Labem.
V sobotu 22.9.
v 19 45 hod. po mši svaté
budou mít přednášku
s besedou na téma

Živ ot a p os l án í
s e s tr y F au s t yn y .
Na konci chaloupky děti získaly osvědčení, že jsou Božími dětmi a dětmi Panny Marie.
Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na realizaci chaloupky, nebo na ni mysleli v modlitbách.
Vaše hlavní vedoucí Jitka Šimečková

V neděli 23.9. ve 14 hod.
bude přednáška na téma
Bož í m il os r d e ns t v í ,
která v 15 hodin
vyústí modlitbou
k ukřižovanému Kristu
a prosbou o milosrdenství.

