STRÁNKA 8

Obnova lidových misií 19.-21.10.2012
PÁTEK 19.10.

18 hod. mše sv. + promluva

SOBOTA 20.10.

8 hod. promluva senioři
9 hod. promluva muži (dětská kaple), ženy (kostel), děti
a mládež (sv. Josef)
10-13 hod. příležitost ke svátosti smíření + adorace
14 hod. Mariánská promluva
15 hod. růženec nebo mariánská pobožnost
15 45-16 45 hod. promluva manželé a rodiče/děti (sv. Josef)
17 hod. mše sv. + světelný průvod k misijnímu kříži

neděle 23. 9. 2012- neděle 7. 10. 2012
Duchovní obnova v Kostelním Vydří v prosinci 2012
Rádi bychom vás srdečně pozvali na předvánoční duchovní obnovu
v Kostelním Vydří, která se uskuteční 13. - 16.12.2012 (začínáme tentokrát
už ve čtvrtek večer). Tato obnova je určena pro VŠECHNY, kteří se chtějí
zastavit v předvánočním shonu, i pro ty, kteří na duchovní obnově ještě
nebyli. Kapacita je 25 účastníků. Klášter je komfortně vybaven, nemusíte se
obávat nepohodlí a zimy. Bližší informace poskytneme v listopadu.
Přihlaste se prosím včas, abyste si zajistili místo. Kontakt k přihlášení:
evasplichal@seznam.cz, tel. 737975487 nebo osobně.
Eva a Jiří Šplíchalovi

Mariánské zpěvy VI. – ŘÍJEN 2012 – 1.část
4.10. ČT
5.10. PÁ

Berkeley, Lenox (1903-1989): Salve Regina
Cericola, Antonio (*1970): Ave Maria

10 rozd ílů ( zle v a d oprav a, shor a dolů) : kř ídl o pt ák a, pt ák na k me ni
s tr omu , pt ák na vě tvi , vě tev , pahý l vět ve , pr av á ru ka, le m ruk ávu , oc as
č ápa, k oře n s tromu , uc ho vlk a.

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

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň,
kterým osvětluješ noc a on je pěkný,
příjemný, mocný a silný.
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno
dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé
jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi
stvořil, zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra
matka země, která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy
a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo
odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé
počasí, kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt
těla, žádný živý člověk jí nemůže
uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných
hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou
nejsvětější vůlí, neboť druhá smrt jim
neublíží.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná
a čistá.

Chvalte mého Pána, dobrořečte
a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna
a hvězdy, stvořils je na nebi jasné,
vzácné a pěkné.

(Sv. František z Assisi)
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Pořad bohoslužeb

Milí farníci,
všechny vás srdečně zdravím. Před rokem v tuto dobu jsme se už naplno
připravovali na ojedinělou duchovní akci naší farnosti – lidové misie. V obou
našich farnostech nám misijní kříže připomínají, co jsme do nich symbolicky
vložili, co jsme si předsevzali, jak jsme celý tento požehnaný týden během roku
zúročili. Co se v našem životě změnilo? Stali jsme se misionáři pro své rodiny,
obce, farnost, jak k tomu vybízel otec Nik? Nebo ještě potřebujeme sami růst
v poznání, v modlitbě, ve víře, abychom svůj misijní úkol naplňovali? Po roce
můžeme provést nejen inventuru, ale také znovu si osvěžit vzpomínku na tak
důležité dny pro naše farní společenství tím, že se znovu pokusíme vstoupit
do těchto chvil prostřednictvím našich misionářů, kteří mezi nás přijedou od pátku
do soboty 19. – 20. října. Jejich obnova lidových misií může být dobrým vstupem
do roku víry, který sv. Otec zahájí 11.10.2012.
Díky jedné naší farnici, která si pečlivě uchovává upomínky, obrázky z primicí
a jiných akcí, si můžete přečíst slova výzvy duchovních správců k misiím z roku
1949, která jsou stejně aktuální, jako před 63 lety. Plně se s nimi
ztotožňuji, i když vstřebat je do tak krátké doby, jako bude naše
obnova misií, bude velmi náročné.

Milí farníci!
Ve dnech 28. května až 5. června 1949
budou se konati v našem farním chrámu Páně

v Jaroměřicích n. Rok. sv. misie.
Jsou pořádány pro Vás. Máte se jimi přiblížit více ke Kristu Pánu. Abyste
byli šťastni, musí být Vaší jedinou a nejmocnější oporou Bůh! Bez Boha
není štěstí ani na světě, ani na věčnosti. Tomu věřte! Ztratili jste snad
někteří Boha? V misiích Ho najdete! Zarmucovali jste Ho snad dlouhá léta?
V misiích se s Ním smíříte. Milujete Ho jen polovičatě? Misie Vás naučí
milovati Jej celým srdcem – vždyť Bůh jest láska! Milujete jen sebe? Naučte
se milovat i bratra, sestru, bližního. Misie Vám ukážou pravou cestu tímto
životem. Jenom jednou žijete, jenom jednu duši máte, jenom jednou budete
umírati! A po smrti? Na to všechno Vám dají misie jasnou a nesmlouvavou
odpověď.
Přijďte v sobotu 28. května o půl 8. hod. večer na jejich začátek a vytrvejte
až do konce po celý týden! Udělejte si na misie čas! Práci máte stále, ale
misie jsou j e d n o u za mnoho let a nevíte, zda se dočkáte příštích.
Pán Bůh Vás volá. „Uslyšíte-li hlas Jeho, nezatvrzujte srdcí svých…“
Zdraví Vás a na misie zvou
Vaši JAROMĚŘIČTÍ DUCHOVNÍ
V Jaroměřicích n. Rok. v květnu L. P. 1949

Den
neděle
23.9.
pondělí
24.9.
úterý
25.9.
středa
26.9.
čtvrtek
27.9.

Liturgická oslava
25. neděle v mezidobí

Čas
7 30
11 00
19 00

Bohoslužby
za farníky
za rodiče Šlechtovy
za Františka a Marii Janů a živou
a zemřelou rodinu

sv. Gerard (Jaromír)

19 00

na vlastní úmysl

sv. Kleofáš

19 00

za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
a Prokopovu

sv. Kosma a Damián

17 30

za rodiče Noskovy, Stehlíkovy a Bínovy

sv. Vincenc z Pauly

19 00

za kněžská a řeholní povolání

7 30

za rodiče Kutnarovy a jejich syna
Bohumila
za rodinu Šabatovu, Pojerovu, Čečkovu
a duše v očistci

pátek
28.9.

Slavnost sv. Václava

sobota
29.9.

sv. archandělé Michael,
Gabriel a Rafael

19 00

za Vlastu Tomkovou a rodinu Petrů

26. neděle v mezidobí

7 30
11 00
19 00

za farníky z Blatnice
za rodiče Kosmákovy a Krátkých
za rodinu Přinosilovu a Svobodovu

sv. Terezie od Dítěte
Ježíše

18 00

za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň

sv. andělé strážní

18 00

za Luďka Říhu a předky

sv. Maxmilián

17 30

za rodinu Krotkých, Svobodovu a přízeň

sv. František z Assisi

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Palmác

18 00

za rodinu Chocholoušovu, Reslovu
a Čamrovu

sv. Bruno

18 00

za Mons. P. Jana Podveského

neděle
30.9.
pondělí
1.10.
úterý
2.10.
středa
3.10.
čtvrtek
4.10.
pátek
5.10.
sobota
6.10.

19 00

7 30
neděle
7.10.

11 00

za Marii Šamanovou a rodinu Fialovu
za Andrejku Kuželovou, rodinu
Kuželovu a Cafourkovu
mše sv. v Ohrazenicích za farníky

18 00

za rodiče Holých, přízeň a duše v očistci

11 00
27. neděle v mezidobí
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Svatý FRANTIŠEK Z ASSISI - 4.10.

Kalendář:

Svatý František z Assisi patří k nejznámějším světcům. Narodil se v Itálii ve
12. století v rodině bohatého obchodníka s látkami. Jako mladý muž se často
veselil s přáteli a utrácel peníze. Když jako voják bojoval ve válce, byl zajat a vážně
onemocněl. Tehdy začal přemýšlet o svém životě a rozhodl se ho změnit. Opustil
všechno, co měl, chodil po okolí, kázal a žebral, aby měl co jíst. Zanedlouho měl
kolem sebe přátele, kteří chtěli žít také v chudobě. To byl začátek františkánského
řádu.
František miloval všechno stvořené. Legendy vypravují, že jeho kázáním
naslouchala
i zvířata. Svou
lásku k Bohu
a
k
přírodě
vyjádřil v krásném
chvalozpěvu na
stvoření. Za co
c hc i
v zdáv at
Bohu chválu já?
Prohlédni
si
obrázky se svatým
Františkem
a zvířátky. Najdeš
mezi nimi deset
rozdílů?

 každé úterý v 17 hod. na faře ministrantské
schůzky
 26.9. v 18 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 30.9. v 7 30 mše sv. za farníky z Blatnice
 Od 1.10. budou večerní bohoslužby v 18 hod.
 5.10. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 7.10. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Ohrazenicích
 16.10. v 19 hod. v LD setkání MM
 19.-21.10. obnova lidových misií
 21.10. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Ratibořicích

Ale skutečně na životě zvířete nezáleží jen proto, že nepůjde po smrti do nebe?
S malými dětmi zpíváme písničku, která je mládeží nadšeně přijímána, ačkoli
dospělým připadá poněkud slabomyslná. Je to známá ukazovací píseň ,,Kdo
stvořil?... vlnící se moře..., píchající ježky..., dupající koně..., mrkající hvězdy...
a následuje rozuzlení: náš otec Bůh." Tato píseň je přese všechno hluboce
pravdivá. Pokud nazýváme Boha Otcem, pak proto, že chceme vyjádřit, že je
naším stvořitelem. Kdo však stvořil mrkající hvězdy a píchající ježky? Svatý
František z Assisi v této perspektivě nazývá všechny živé tvory malými bratřími
a sestrami. A pro křesťana by mělo být jaksi přirozené a neproblematické chovat
se k přírodě s velkou úctou, neboť je dílem stejného Boha, jako jsem i já jeho
dílem. Ničení přírody je pak něco velmi hluboce nekřesťanského, něco velmi
hluboce hříšného. Nemohu přece doma rodičům vykládat, jak je mám rád
a demolovat přitom skříně a vybavení bytu, které rodiče s takovou péčí vybrali,
nakoupili a sestavili. A nemohu velmi podobně vykládat Pánu Bohu, jak jej mám
rád, a zbožné se modlit, a demolovat přitom zařízení této planety či pobíjet mladší
sourozence.
(z knihy Marka Váchy - Místo, na němž stojíš, je posvátná země)

Mimo naši farnost:

Liturgické texty
25. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 2, 12a. 17-20
2. čtení: Jak 3, 16-4, 3
Evangelium: Mk 9, 30-37
26. neděle v mezidobí
1. čtení: Nm 11, 25-29
2. čtení: Jak 5, 1-6
Evangelium: Mk 9,3843.45.47-48
27. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 2, 18-24
2. čtení: Žid 2, 9-11
Evangelium: Mk 10, 2-16

 27.9. v 19 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči
Svatováclavský koncert
 28.9. v 10 hod. ve Staré Boleslavi národní
svatováclavská pouť
 30.9. v 16 hod. ve Starovičkách slavnostní
bohoslužba ke 100. výročí nar. kněze - mučedníka
V. Drboly
 4.10. v 19 hod. v Třebíči koncert Spirituál kvintet
 12.10. v 17 30 hod. v Brně na Petrově zahájení Roku
víry

V jedné farnosti pravidelně kostelník upíjí v sakristii mešní víno. Farář
dostane jednak podezření, jednak (jak už to v mnohých farnostech bývá)
anonymní udání od věrných duší. A tak se jednoho dne schová v sakristii
za obraz Ježíše a čeká, co se bude dít.
Cvakne klika a už je tu kostelník. Otevře skříňku, vytáhne láhev, pohledem
se ujistí, že je v sakristii sám a otočí se k obrazu Panny Marie.
„Panno Maria, že si můžu dát alespoň trošku? Jestli ne, tak to řekni." Jelikož
obraz nic neříká, kostelník již pozvedá toužebně láhev - když tu se za jeho
zády ozve: "Nech to víno na pokoji!"
Kostelník se otočí k obrazu Ježíše a odsekne: „Tebe jsem se, Ježíši, na nic
neptal!"
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Ptáme se...
… tentokrát pana Josefa Svobody.
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, svůj krátký životopis…? Narodil
jsem se v Lipníku u Hrotovic. Bylo nás šest bratrů. Já jsem byl třetí. Tatínek
pracoval na statku, maminka byla v domácnosti. Moje maminka byla velmi
skromná a pracovitá. Tatínek byl přátelský a nejvíc si cením toho, že nás všechny
nechal vyučit řemeslu. Tím nás postavil do života. Na školské vzdělání jsme
neměli. Práce jsme měli vždy nachystáno, takže jsme se nenudili ani po škole.
Oženil jsem se v roce 1954. Moje manželka je ze tří dětí, její rodiče měli menší
hospodářství. Tatínek manželky byl tesař a máme doma ještě fotografii, jak pracuje
na střeše kostela. Vychovali jsme dvě dcery. Velkou radost mi udělala vnučka, když
se vdávala. Její manžel, ač nebyl ve víře vychovaný, navrhl, aby měli svatbu
v kostele.
Všichni bratři jsme v dětství a mládí ministrovali. Za mého ministrování
se u nás v Lipníku vystřídalo několik kněží. Znal jsem také pana biskupa Hloucha,
který pocházel od nás. Slyšel jsem i jeho kázání, když přijel do Lipníka. Jsem rád,
že jsem mohl být v neděli 24. 6. 2012 přítomen na děkovné mši sv. v tamním
kostele, kde mu byla odhalena pamětní deska.

Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník? Čtrnáctideník čtu pravidelně.
Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě
chybí? Pamatuji si ještě v Jaroměřicích řádové sestry, které byly vystěhovány. Byl
by to přínos pro farnost a starší lidi, kdyby tu mohly znovu působit.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Vzpomínám na procházku
v lesích nás ministrantů s otcem Čadou. Nebo když jsem chodil za dědečka zvonit
– on byl u nás kostelníkem.
Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita? K víře jsem byl
vedený od mala.
Máte nějaké oblíbené poutní místo? Moje oblíbené poutní místo jsou
Hluboké Mašůvky.
Čím jste chtěl být jako malý? Jako malý jsem neměl představy o svém
povolání. Když se bratr vyučil krejčím u J. Přibyla v Ratibořicích, byl poslán na
práce do Německa. Tak jsem nastoupil do učení po něm. Nikdy jsem toho
nelitoval.
Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla lepší?
S mladými jsem pracoval snad půlku života a velmi rád. Vzpomínám na jednu
učenku, která byla Adventistka sedmého dne a v sobotu, kdy oni mají sváteční
den, nikdy nepracovala. To mi velmi imponovalo.
Myslím, že dnešní mládež je taková, jako jsme byli my, jen je potřeba dobré
rodinné zázemí i ve víře.
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Jaké myslíte, že je postavení ženy
v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
bohoslužbě, má obdarování? Líbí se mně,
že se mladé ženy v kostele věnují dětem při
mši svaté. Zpěvy s kytarou a když je to
kombinováno s hrou na varhany a zpěvem.

Jak často jdete na mši svatou s nadějí
na setkání s Pánem? (A jak často ze
setrvačnosti?) Snažím se nevynechat žádnou
nedělní mši svatou a chodím na ni rád.
Které verše z Písma máte nejraději?
Miluj svého otce i matku svou.
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii,
jakou roli hraje ve Vašem životě? K Panně Marii mám vřelý vztah, takový jako
ke svojí matce. Moje maminka byla také Marie.
Modlíte se růženec? Růženec se modlím nepravidelně. Děkuji Bohu za každý
uplynulý den.
Těšíte se do nebe? Do nebe se těším.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali? Rád bych
pomohl ještě s nějakou prací, kterou bych ve svém věku zvládl. Snad opravit něco
ministrantům…

