Čtyřtisící kněz v brněnské diecézi
V pátek 5. října 2012 v 17 30 hodin přijal v katedrále sv. Petra a Pavla
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení Mgr. Josef Kubeš.
Jak vypovídá biskupský archiv, jde v pořadí o čtyřtisícího kněze, který
přijal v brněnské diecézi kněžské svěcení od jejího založení v roce
1777. V roce 235. výročí založení brněnské diecéze lze tento fakt chápat
jako symbolický dar.

ČT 11. 10. Pololáník, Zdeněk (*1935): Salve Regina
PÁ 12. 10. Ryba, Jan Jakub (1763-1815): Ave Maria (tr. Fdur)
SO 13. 10. Händel, G. F. (1685-1759): Haec est Regina Virginum
HWV 235 (antifona z karmelitánských nešpor)
ČT 18. 10. Massenet, Jules (1842-1912) Ave Maria
(meditace z opery Thaïs)

Slavnostní liturgie, při níž bude blahořečeno čtrnáct pražských mučedníků-františkánů
od kostela Panny Marie Sněžné v Praze, se bude konat v pražské katedrále v sobotu
13. října 2012 v 10 hodin dopoledne. Obřad povede prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato, SDB. Nakladatelství Paulínky vydalo brožuru
s novénou k blahořečení čtrnácti pražských mučedníků. V neděli 7. 10. 2012 se na základě rozhodnutí plenárního zasedání ČBK uskuteční v kostelích dobrovolná sbírka
na pokrytí části nákladů a aktivit spojených s beatifikací
1.
2.
3.

Jméno
Marek Vecheta
Matěj Kaidl
Fanda Celý
Michal Sigmund

SVÍCEN
Jde o ten plamen

Beatifikace čtrnácti pražských mučedníků

Pořadí

neděle 7. 10. 2012- neděle 21. 10. 2012

který je vztyčován
úsilím ramen
úsilím sedmi pěti nebo čtyř

ale i dvou
však víš

Účast na mši svaté
7
6
4
4

Tajenka: Komu důvěřovat (1 nakloňte, 2 ucho, 3 Tomášovi, 4 ruku, 5 dobré, 6 můj, 7 svého,
8 věř, 9 postřehne, 10 dotazovat, 11 odvrhne, 12 najít, 13 neopustím)

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

Kalendář:
• každé úterý v 17 hod. na faře ministrantské
schůzky
• 7.10. v 11 hod. posvícenská mše sv. v Ohrazenicích
• 11.-13. a 18.10. během mše sv. Mariánské zpěvy VI.
• 14.10. v 10 30 hod. chvály s kytarou
a doprovod při mši svaté v 11 hod.
• 16.10. v 19 hod. v LD setkání MM
• 19.-20.10. obnova lidových misií
• 20.10. mše svatá výjimečně v 17 hod.
• 21.10. v 11 hod. posvícenská mše sv. v Ratibořicích
• 21.10. bude sbírka na misie
• 24.10. v 18 30 hod. v Lid. domě setkání MM - babiček

Mimo naši farnost:
• 8.10. v 19 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči
přednáška polárníka Jaroslava Pavlíčka Od Antarktidy po Negev
dvě ramena
• 9.10. v 17 hod. v Třebíči, Vltavínská 1376 přednáška dr. Matějkové: Duševní hygiena žen na maa na nich kříž
teřské dovolené
dvě ramena
• 11.10. v 19 30 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči
S nadějí v ráj - koncert ke slavnosti Všech svatých
a mezi nimi
a památce zemřelých
plamen
• 12.10. v 17 30 hod. v Brně na Petrově zahájení Roku víry
• 20.10. v 18 hod. v Přibyslavicích Mozartovo
Jarmila Konečná
Requiem - veřejná generálka
jde o mnoho
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Pořad bohoslužeb
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Den

Milí farníci,
při předběžné přípravě našeho Čtrnáctideníku mě zaujal redakcí vybraný citát
Pavla Kosorina: „Lidem se nechce jít do sebe - bojí se, že by mohli zabloudit.“ Nevím, jak
citát pokračuje, ale zdá se mi zvlášť příznačný pro současnou dobu, kdy se mnoho
lidí bojí, že by mohli zabloudit do poznání, kdy by museli změnit svůj život. Myslím tím poznání věcí duchovních, zvláště poznání Ježíše, který svým slovem a jednáním, totálním zřeknutím se sama sebe a darováním se každému z nás osobně
v utrpení, kříži, smrti a zmrtvýchvstání vyzývavě a neodbytně
Lidem se
provokuje k odpovědi. Každý z nás má svou vyšlapanou cestičku stylu života, názorů na svět, církev, farnost, stát, politiky, nechce jít
lidi kolem nás na pracovišti, ve funkcích, v kostele, na svoje
do sebe nejbližší, příbuzné, přátele a bližní či „méně bližní“. Myslíme,
že náš pohled a úsudek o nás samých i bližních, o našem vztabojí se,
hu k Bohu je také přijatelný pro Boha samotného. Často si
můžeme říct, že už se moc měnit nedá. Je to pravda? Nebo se že by mohli
bojíme a nechceme o sobě přemýšlet, nechceme jít do sebe, zabloudit.
nechceme si najít společný čas pro Boha a sebe. Přináší mi
Pavel Kosorin
něco, když „ztratím čas pro sebe“, když „jdu do sebe“ a co to
vlastně je? Nevím, jestli autor citátu je nebo byl věřící, ale pravděpodobně do sebe
šel a nebál se toho a objevil něco, co ho v životě posunulo dál. V praxi některých
přírodních národů toto vejití do sebe bylo součástí iniciace dospělosti, kdy dospívající chlapec byl úplně sám mimo kmen, bez komunikace s lidmi. V přírodě měl
objevit sám sebe, svoji identitu a nést potom plnou zodpovědnost za sebe, za druhé ve všech rovinách. Není tento čas „vejití do sebe“ pro věřícího usilujícího
o věčný život nutností? Právě v nejhlubším nitru, na dně srdce může každý člověk
objevovat sám sebe, klade si otázky, zda naplňuje svůj život smysluplně, po čem
opravdu touží a co ho pohlcuje, co zakryje jeho duchovní zrak a staví hradby,
co mu přináší anebo nepřináší pokoj v duši. Jít do sebe nelze, aniž by si člověk
vyhradil čas a upřímně se postavil v tichosti, odevzdanosti a důvěře před Boha.
Takovým dobrým podnětem může být usebrání při modlitbě růžence, zvláště
v tomto měsíci také obnova lidových misií. Z mého pohledu však nic nemůže nahradit exercicie, které jsou na „vejití do sebe“ přímo zaměřené. Z poznání sebe,
Pane, je příliš těžký …
prosím, uřízni mi kousek ...

Liturgická oslava

Čas
7

neděle
7.10.

pondělí
8.10.
úterý
9.10.
středa
10.10.
čtvrtek
11.10.
pátek
12.10.
sobota
13.10.

30

11 00

za farníky
za Andrejku Kuželovou,
rodinu Kuželovu a Cafourkovu
posvícenská mše svatá v Ohrazenicích

18 00

za rodiče Holých, přízeň a duše v očistci

sv. Simeon

18 00

za rodiče Kandusovy a manžela

sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard

18 00

za dvoje rodiče, manžela, syna, vnuka
a celou přízeň

sv. Paulin

17 30

za Vladislava Kratochvíla a přízeň

sv. German

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Radim

18 00

za děti Vlčkovy, Vodičkovy a Přinosilovy

sv. Eduard

18 00

za manžele Kadlecovy

27. neděle
v mezidobí

11 00

7 30
neděle
14.10.
pondělí
15.10.
úterý
16.10.
středa
17.10.
čtvrtek
18.10.
pátek
19.10.
sobota
20.10.

28. neděle
v mezidobí

za farníky

11

00

za živou a zemřelou rodinu Höferovu

18

00

za rodiče Svobodovy a Kratochvílovy

sv. Terezie od Ježíše

18 00

za Františka Kopečka

sv. Hedvika,
sv. Markéta Alacoque
sv. Ignác
Antiochijský

18 00

za živou a zemřelou rodinu Dubravovu

17 30

za rodiče Tomšíčkovy a dceru Kamilku

sv. Lukáš

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Izák Jogues
a druhové

18 00

za Františka Prokopa a duše v očistci

sv. Irena

17 00

za rodinu Brázdovu, Havelkovu
a Pokorných

7 30
neděle
21.10.

Bohoslužby

29. neděle
v mezidobí

za farníky

11 00

za Papouškovy a Slezákovy

11 00

posvícenská mše svatá v Ratibořicích

18 00

za manžele Kubišovy a přízeň
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Místo číslic doplň chybějící slova bible (ekumenický překlad - najdeš i na www.biblenet.cz).

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb?
A svůj výdělek za to, co nenasytí?
2
Poslechněte mě a jezte, co je (5),
ať se vaše duše kochá tukem! (1) (2)
a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!
(Iz 55)

3
4

biblenet.cz

Potom řekl (3): „Polož
svůj prst sem, pohleď
na mé ruce a vlož svou
(4) do rány v mém boku. Nepochybuj a (8)!“
(J 20)

1

5
6
7
8

Ty pak, (6) synu Šalomoune,
9
poznávej Boha (7) otce
a služ mu celým srdcem
a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá
srdce všech, (9) každý výtvor mysli.
Budeš-li se ho (10), dá se ti (12),
jestliže ho opustíš, (11) tě navždy.
(1 Pa 28)

10
11
12

13

Hospodin řekl:
Jako jsem byl s Mojžíšem,
budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a (13) tě. (Joz 1)
Slova potěšení a povzbuzení, Česká biblická společnost 2011
O soudci Nejvyššího soudu, Oliverovi Wendellu Holmesovi, se říkalo, že často býval
duchem nepřítomný. Jednou jel vlakem z Washingtonu a studoval jakýsi nevyřešený
případ. Přišel k němu průvodčí a požádal ho o lístek. Soudce hledal nervózně
po kapsách, ale nebylo mu to nic platné.
„Nedělejte si starosti, pane soudce Holmesi,“ řekl průvodčí, „víme, kdo jste. Až se vrátíte do Washingtonu, můžete nám ten lístek laskavě poslat.“ Holmes sklopil oči a smutně pokýval hlavou.
„Děkuji vám, dobrý muži, ale zdá se, že jste to nepochopil. Problémem není, jestli mám zaplatit
za lístek, nebo ne. Otázka zní, kam to vlastně jedu?“
Malé příběhy, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2001

Často si stěžujeme
na kříže, které
neseme, ale
neuvědomujeme
si, že nás jen
připravují
na překážky
na cestě,
které Bůh vidí,
ale my ne...

Přes tvůj kříž, přes tvé bolesti, vždy po dešti vyjde slunce …
můžeš klopýtat, snad dokonce klesat, ale Bůh je vždy připraven odpovědět na tvé volání ....
zná každý zármutek, vidí každou slzu, slovo z jeho úst, uklidní
všechen strach …
Tvé bolesti mohou trvat celou noc,
ale za svítání náhle zmizí …
Spasitel čeká, aby Ti mohl dát svou milost a lásku.
Kéž Bůh vyplní Tvůj den požehnáním!
Buď ještě víc laskavější ke každému, koho potkáš, ke každému, kdo právě bojuje nějakou bitvu!

vlastní slabosti, hříšnosti a nedostatečnosti se čloLiturgické texty
věk může vzedmout ke svému Tvůrci, Spasiteli
27. neděle v mezidobí
a Posvětiteli. Může zakoušet rozumově i citově
1. čtení: Gn 2,18-24
přítomnost toho, který nás miluje a nám se daruje. 2. čtení: Žid 2,9-11
Může zakoušet velkou touhu a potřebu komuniko- Evangelium: Mk 10,2-16
vat a prožívat svůj život s láskou, chodit s Bohem.
28. neděle v mezidobí
Mnozí se exercicií zúčastňují pravidelně, někte- 1. čtení: Mdr 7,7-11
ří nemají odvahu vzdálit se na čas od toho, co je 2. čtení: Žid 4,12-13
poutá či spoutává, ať už jsou to koníčky, rodina, Evangelium: Mk 10,17-30
duchovní lenost, pohodlnost či malý zájem o du- 29. neděle v mezidobí
chovní život. Často si neuvědomujeme, že jednou 1. čtení: Iz 53,10-11
bez nás svět půjde dál a nebudeme mu příliš chy- 2. čtení: Žid 4,14-16
bět, že důležitější pro nás je hluboký, opravdový Evangelium: Mk 10,35-45
a vroucí vztah s Pánem. Na těch, kdo o to usilují,
je často vidět pozitivní vztah k duchovním věcem,
službě církvi, farnosti i rodině. Jsem rád, že mnozí z naší farnosti se o to snaží.
Nabídek je, jak můžeme číst na nástěnce, dostatek jak v časových rovinách,
tak pro všechny stavy.
Přeji všem, aby každý z nás v tomto úsilí rostl.
Žehná

Pavel Kosorin
se narodil v roce 1964, pracuje jako ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy
v Brně, studoval na teologických fakultách v Českých Budějovicích a v Olomouci
a na fakultě sociálních studií v Brně. Má pět dětí, je autorem třinácti úspěšných
sbírek aforismů, které vydalo nakladatelství Cesta a navíc je i maratonský běžec.
Na otázku proč je v Armádě spásy, reportérovi Křesťanského magazínu ze dne
22.4.2012 odpovídá: „Proč jsem v armádě spásy je i to, že kromě péče o tělo je tady cosi jako
péče o duši. Podle mého názoru ten největší problém u lidí bez domova je právě v té duši, často
nalomené duši, která už nevěří, že by život za něco stál.“
V komentáři ke knize Sláva vítězům, čest poraženým aneb Ameriku objevili bezdomovci uvádí: „Navzdory zdánlivé propasti oddělující tzv. vítěze od tzv. poražených si myslím, že by ti první neměli nikdy ztratit se zřetele ty druhé. Koneckonců žijeme přece ve společném
světě a je dost dobře možné, že Bible má pravdu a ti poslední nakonec skutečně budou první.“

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Ptáme se ...
… paní Marii Šabackou určitě nemusíme představovat
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký životopis? Pocházím z Třeště,
do Jaroměřic jsem se přivdala v roce 1968. S manželem
jsme se poznali v Jihlavě na pedagogickém institutu, kde
jsme oba studovali hudební výchovu. Nejdříve jsme učili
na okrese Jihlava, po svatbě pak už na okrese Třebíč.
Máme dvě dcery – Štěpánku a Laďku, dva vnuky a dvě
vnučky. Nyní jsme už v důchodě a věnujeme se vnučkám, zahradě a zálibám. Má největší záliba je zpěv a hudba. Zpívám už od mala v nejrůznějších sborech a děkuji Bohu za to, že ho mohu
svým zpěvem chválit v našem krásném chrámě.
Četla jste už někdy náš Čtrnáctideník? Čtrnáctideník
čtu pravidelně, líbí se mi a obdivuji ty, kteří se na něm
„Stejně tak
podílejí.
i víra,
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Velmi
ráda vzpomínám na prázdniny u babičky v Mysliboři
není-li
a na svou tetu, která mě brala sebou na poutě do Kostelspojena
ního Vydří, do Telče ke sv. Jánu nebo Matce Boží.
Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitse skutky,
ka? Vyrostla jsem ve věřící rodině, otec byl dlouhá léta
je sama
v Třešti kostelníkem.
o sobě
Máte své nějaké oblíbené poutní místo? Ráda jezdím
do Kostelního Vydří, do Hlubokých Mašůvek a nejvíce
mrtvá.“
mě oslovila Jasná Hora – Čenstochová v Polsku.
Čím jste chtěla být jako malá? Můj dětský sen se splnil
– toužila jsem být učitelkou. Práce s dětmi mě bavila a celý život jsem ji dělala
s láskou.
Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla lepší?
Mládež je asi stále stejná, záleží na vedení v rodině a na tom, jak se podchytí
schopnosti dětí. Dnes mají děti spoustu moderních vymožeností, které jsme my
Pane, uřízni mi ještě kousek ...
pak se ponese lépe

Pane, moc Ti děkuju ...

neměli, ale nemyslím, že jsme byli o něco ochuzeni.
Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
bohoslužbě, má obdarování? Ženy v církvi se mohou zapojit jako katechetky,
lektorky, zpěvačky, varhanice a v neposlední řadě se mohou podílet na úklidu
a výzdobě kostela.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Vždy se těším na Pána Ježíše.
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Mám ráda žalmy a pak z listu sv. Jakuba 17 … „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Na Pannu Marii se často obracím s prosbami o pomoc – a ne jednou mi pomohla.

Obnova lidových misií
Pátek 19. října
18 hod.
mše svatá, po ní misijní kázání

Milý Bože,
od té doby,
co tě znám,
si vůbec
nepřipadám
sama.
Káča

Sobota 20. října
8 hod.
promluva pro seniory
9 hod.
promluva pro muže
9 hod.
mše svatá pro děti - v kapli svatého Josefa
9 – 13 hod. příležitost ke svaté zpovědi
10 hod.
promluva pro ženy
14 hod.
mariánská promluva
1545 hod.
promluva pro manžele a rodiče
misijní program pro děti - v kapli sv Josefa
1545 hod.
17 hod.
mše svatá + průvod k misijnímu kříži a obnova misijního
rozhodnutí

Účastní se
hlavní kazatel:
jáhen Ladislav Kinc
kněží – misionáři: P. Milan Plíšek, P. Jan Richter - otec Nik, P. Marek Dunda
Neberte lidem jejich problémy - jsou na nich závislí.

Pavel Kosorin
Použijme naše kříže jako mosty
a přejděme ...

