Výzvy křesťanům v dnešní době
MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou
a Moravsko–slezská křesťanská akademie pořádají přednášku

Výzvy křesťanům v dnešní době
Přednáší: PhDr. Jiřina Šťouračová
Kdy:
v pátek 21. listopadu 2008 v 19.00 hodin
Kde:
Lidový dům Jaroměřice nad Rokytnou, velký sál
Pokud už to
nemůže být
horší, tak
vlastně nejsme
tak úplně bez
vyhlídek
Šťastné zítřky?
Nebuďte včerejší!
Budoucnost
nemá ráda
linkovaný papír.

Dnešní Evropan stojí tváří v tvář zvláštní
a nejisté budoucnosti. Neví, jakým směrem
vyjít na své cestě. Zlom epoch přináší nejistotu. Objevují se různá negativní hlášení, různé
pesimistické směry – „kultura smrti“ a jakási
bezvýchodnost v politice, v křesťanství, které
jakoby zapomnělo „hořet“ a také zapalovat
srdce bližních a sousedů. Objevuje se tlak jiných náboženství a sekt.
Je naše budoucnost opravdu tak nejistá
a pesimistická?
Na tyto otázky chce přednášející hledat odpovědi jak v historii, tak i v textech současných
„vizionářů“ - mužů církve - papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. i jiných osobností křesťanského světa

Záplava špatných zpráv by
nebyla tak
deprimující,
kdyby byly
o něco lépe
napsané.

Kdo se zajímá o politiku,
je bohatší
o pocity naprosté bezmocnosti.

PhDr. Jiřina Štouračová (1957) absolvovala studium archivnictví na
Filosofické fakultě MU, od roku 1982 pracuje na Masarykově universitě
v Brně - jako archivářka, odborný pracovník v Kabinetu pro dějiny MU
a po roce 1989 jako pedagog na Ústavu pomocných věd historických
a archivnictví. Od roku 1990 je členkou Moravsko-slezské křesťanské
akademie a od roku 1997 stojí v jejím čele. V presidiu Evropské federace
katolického vzdělávání dospělých representuje prostřednictvím MSKA
Českou republiku.
JSME NA WEBU!
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář
Jan Vlček, e-mail: j-vlcek@centrum.cz, telefon:776303384
Miroslava Prokopová, e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, telefon: 724510727
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neděle 9.11. - neděle 23.11. 2008
Vzkaz
Jedna dospělá dcera napsala matce tento vzkaz:
„Když sis myslela, že se nedívám, pověsila jsi můj první
obrázek na ledničku,
a já jsem pocítila touhu dál doma kreslit.
Když sis myslela, že se nedívám, nakrmila jsi toulavou kočku, a tehdy jsem pochopila, že o zvířata je třeba pečovat.
Když sis myslela, že se nedívám, upekla jsi mi dort k narozeninám. Tehdy jsem pochopila, že maličkosti mají obrovský význam.
Když sis myslela, že se nedívám, modlila ses, a já jsem začala věřit v Boha, se kterým se dá mluvit.
Když sis myslela, že se nedívám, dala jsi mi pusu na dobrou
noc, a já jsem věděla, že mě máš ráda.
Když sis myslela, že se nedívám, plakala jsi, a já jsem se
naučila, že některé věci bolí, ale pláč přináší úlevu.
Když sis myslela, že se nedívám, usmála ses, a já k tobě
chtěla být milá.
Když sis myslela, že se nedívám, bála ses o mě, a já jsem
zatoužila stát se sama sebou.
Když sis myslela, že se nedívám, dívala jsem se a chtěla jsem
ti poděkovat za všechno, co jsi udělala, když sis myslela, že
se nedívám.“
Osvěžení pro duši, Portál 2005

Kalendář
akcí:
• Každý pátek
v 16:30 ministrantská schůzka
• Každou středu v
16 h. Sedmikrásek
pro děti 4-8let
v kostele.

• 18.11. v 18:30
setkání Modliteb
matek v Lidovém
domě
• 12.11. po mši sv.
setkání k prvnímu
sv. přijímání
• 19.11. Setkání
pastorační rady
• 21.-23.11. Ministrantská víkendovka
• 29.11. Katolický
Silvestr (viz s. 6)
• 21.11.Přednáška
KDU (viz str.8)

Den

Liturgická
oslava

Čas

Pořad bohoslužeb
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Bratři a sestry,
měsícem listopadem končí církevní rok a poslední nedělní texty nás vedou k
tomu, abychom dokázali správně hodnotit svůj život. Zároveň nás úryvky této
neděle vyzývají k moudrosti. Kdo si je ochoten udělat čas a „Knihu moudrosti“ si
pozorně prostuduje, získá mnoho pro svůj život pozemský i věčný. Kniha moudrosti mluví o moudrosti Boží,
Moudrého učikterá dává poznat člověku cíl a smysl jeho života. Tato
ní šťastným
moudrost nezávisí na člověku, existuje nezávisle na nás
a naším úkolem je ji hledat, poznávat a žít. Moudrostí
docela málo,
exegeté označují samotného Ježíše a jestliže skrze něho je
pošetilého nic
stvořen svět, vesmír, příroda—je to odraz moudrosti Boží
a my zde Boha můžeme odhalovat. „Moudrost září, snadno ji
na světě.
vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají“ Moudrý
Proto jsou
člověk je ten, kdo si uvědomuje, že je obdarován Bohem.
Musíme tedy hledat, objevovat a přijmout něco, co nemůtéměř všichni
žeme sami vytvořit. Jedinou podmínkou je to, že člověk
lidé nespokopo ní musí toužit a „vždy sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí
hodni“. Moudrost dává nahlédnout do podstaty věcí, do
jeni
řádu stvoření i smysluplnosti a mnohotvárnosti lidského
F. de La Rochefoucauld
života i jeho pozemského konce. Dává naději nám, našim
zesnulým i pozůstalým, jak zdůrazňuje svatý Pavel v listě
Soluňanům dnešní neděli: „Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději.
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty,
kdo zesnuli ve spojení s ním ....A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem
těmito slovy“
Co je potřeba k tomu, abychom měli pevnou naději? Mít olej v lampách, světlo
života. Snažit se mít čisté srdce. Snažit se žít poctivě své křestní zasvěcení, vyhánět
zlo z vlastního srdce—tak nám radí Pán Ježíš v evangeliu. „Bděte“ tedy, buďte
moudří—naplněni živou vírou!
Boží moudrost všem vyprošuje P. Jan

22.11. svatá Cecilie
Žila ve 3. století. Historické zprávy o jejím životě jsou sporé. Jisté je pouze, že byla
zbožnou zámožnou křesťankou, která svůj dům darovala církvi. Podle legendy
obrátila Cecilie v den svatby svého snoubence Valeriána, oba se zavázali slibem
čistoty a posléze zemřeli mučednickou smrtí. Jelikož při zvucích svatební hudby
zpívala prý Cecílie v duchu písně chvály Bohu, byla prohlášena koncem středověku za patronku hudebníků. Podle jiné verze se to stalo proto, že zatímco křičela
(Pokračování na stránce 6)

neděle
9.11.

Posvěcení lateránské baziliky

Bohoslužby
30

11 00
18 00

pondělí
10.11.
úterý
11.11.
středa
12.11.
čtvrtek
13.11.
pátek
14.11.
sobota
15.11.

sv. Lev Veliký

18 00

za manžela a rodiče Šutovy

sv. Martin

18 00

sv. Josafat

17 30

za rodiče Bohdálkovy a rodinu,
za Františka Říhu a celou rodinu
za zemřelou rodinu stavitele Dlouhého
a přízeň, za zemřelou rodinu Vobůrkovu
a přízeň

sv. Anežka Č.

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Mikuláš
Tavelič

18 00

za rodiče Vrbkovy, syny a duše v očistci

sv. Alb. Veliký

18 00

za farníky

7 30
neděle
16.11.

pondělí
17.11.
úterý
18.11.
středa
19.11.
čtvrtek
20.11.
pátek
21.11.
sobota
22.11.

33. neděle
v mezidobí

11 00

za Jaroslava Novotného, dvoje rodiče
a dušev očistci
za rodinu Janíčkovu, Luboška a Klimenta
Velebovy

18 00

za rodiče Kubovy, přízeň a duše v očistci

sv. Alžběta
Uherská
Posvěcení
bazilik P + P

18 00

za farníky

18 00

na úmysl dárce

sv. Mechtilda

17 30

za pana Františka Kunsta

sv. Felix
z Valois
Zasvěcení Panny Marie

18 00

za kněžská a řeholní povolání

18 00

za manžele Pokorných

18 00

za Stanislava Pudila a děti s rodinami

sv. Cecílie

7 30
neděle
23.11.

za rodiče Svobodovy
a Anežku Svobodovou
za Matěje Matouška, rodiče, rodinu
Římovských, děti a duše v očistci
za Miroslava Němce, dvoje rodiče,
přízeň a duše v očistci

Slavnost
Ježíše Krista
Krále

za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

11 00

za Marii Kratochvílovou,
rodiče a příbuzenstvo

18 00

za rodinu Karáskovu a Šimkovu
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Farní čajovna

Lurdy 1858—2008

Srdečně zvu všechny jaroměřické farníky na společné loučení s církevním rokem.

Katolický Silvestr se uskuteční
v sobotu 29.11.2008 v 1700 v Lidovém domě.
Program bude mezigenerační, libé tekutiny zajištěny. Zákusky a ostatní pochutiny
z vašich zásob (předem děkuji). Těším se na vás s vašimi blízkými.
Váš P.Jan Kovář

Považují vás za páté kolo u vozu? To znamená, že vás mohou potřebovat!

Podobenství o psu a řetězu
Byl jeden mladý a nezkušený pejsek. Přivázali ho k boudě na dlouhý řetěz.
Pejsek rychle zjistil, že může běhat a čichat po celém dvoře; také do tří koutů dvora ho řetěz pustí. Do čtvrtého, nejvzdálenějšího kouta ale nemohl, řetěz mu to
nedovolil. Pejsek silně zatoužil očichat ten čtvrtý kout, cloumal znovu a znovu
řetězem, až mu obojek odřel krk. Pak si sedl před boudu a plakal: Nemohu
do kouta, po kterém toužím, mé životní možnosti jsou krutě omezeny a ještě mě
tolik bolí odřený krk! Ach, ten psí život za nic nestojí!
Byl jeden starý a zkušený pes. Přivázali ho k boudě na týž řetěz. Pes si rychle
vyzkoušel, jaké možnosti mu řetěz skýtá, a jediného kouta - toho nedostupného si přestal všímat. Věnoval se celé ploše dvora a třem překrásným koutům, do kterých mohl. Radoval se z možností běhat, čichat, hrabat - zkrátka si užíval. Když se
tím řetězem necuká, obojek není ani cítit! Jak je ten psí život rozkošný a zajímavý!
(Pokračování ze stránky 2)

bolestí, zpívala v srdci chvály Pánu.
Když byl koncem 16. století otevřen její hrob, bylo tělo světice nalezeno ve zcela zachovaném stavu.
Podle něj vytesal tehdy lombardský
sochař Steffano Maderna mramorovou sochu ležící světice pro její
kostel v Zátibeří, která je tak vlastně posmrtným portrétem této mladé a krásné Římanky, která svůj život
zcela odevzdala Kristu. Pod jemným zřaseným rouchem jsou patrny něžné tvary štíhlého dívčího těla,
zachycené sochařem s realistickou mistrností.
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Milý Bože, opravdu
jsi chtěl, aby žirafa
vypadala takhle
nebo jsi jí trochu
zpackal?
Dora

Jihofrancouzské Lurdy jsou pro nás jedním z nejvýznamnějších poutních míst. Přesně před sto
padesáti lety se tam čtrnáctileté Bernadetě Soubirusové zjevila Panna Maria. Od té doby tam
přijíždějí zástupy lidí z nejrůznějších koutů světa. V tento výroční rok byl mezi nimi i Luboš
Veleba s manželkou.
Proč právě Lurdy? Každá cesta do
Lurd je jakýmsi milníkem v mém životě.
To tedy znamená, že to nebyla první
pouť na tato místa? Dříve při svých
každoročních cestách do Francie jsem se
tam často vracel. Mám vztah k Francii
a zvláště k tomuto místu. Nejvíc vzpomínám na pouť s rodinou ještě v létě
roku 1989. To byl důležitý rok nejen pro
celý národ, ale i pro nás osobně. Když se
dnes ohlédnu, vše mi
do sebe zapadá a tato
cesta to nastartovala.
Takže je pochopitelné, že v jubilejním roce jste v Lurdech nemohli chybět? Nám se vlastně
tento termín ani moc
nehodil, ale farnost
Moravské Budějovice
pořádala poutní zájezd. Již dříve jsme se
chtěli účastnit společné poutě, takže jsme využili příležitost.
S jakým očekáváním jste tam jel?
Chtěl jsem hlavně duchovně prožít místo zjevení s duchovním doprovodem.
Denně jsme měli mši svatou. To byl
rozdíl od našich soukromých cest. To
jsme vždy sháněli nějaké české poutníky,
abychom s nimi mohli prožít bohoslužby. Tentokrát to bylo mnohem jednodušší.
Nemáte ale tu volnost, musíte se
ohlížet na program pouti. Jaký byl

váš program? Nejdříve jsme dlouho
cestovali autobusem přes Německo,
Švýcarsko a Francií do La Salety. Další
místo zjevení Panny Marie. V klášteře
jsme přespali. Ještě večer jsme měli mši
svatou a světelný průvod. Toto místo
má také svoje kouzlo. Je tam nesmírný
klid. Ti, kdo hledají ticho a klid
v horách, by se tam cítili velmi dobře.
Lurdy jsou naopak rušnější, trochu je
tam cítit komerce.
Je tedy vůbec možné prožít Boží přítomnost v takovém
prostředí?
V La
Saletě je prostor pro
velké ztišení, zklidnění, je tam krásně,
všude okolo hory.
Lurdy jsou opak.
Jsou v údolí, všude
spousta lidí. Já si ale
vždycky najdu svoje
místečko, kde jsem
v očekávání a nechávám na sebe působit Boží milost. Většinou jdu k jeskyni. Jezdím si tam dobít
baterky.
Takže jsme se pomalu přesunuli do
Lurd. Jak jste tam naplnili ty dva
dny? V tomto jubilejním roce každý
poutník obdrží kolečko, kde jsou vyznačeny čtyři symboly, čtyři důležitá
místa. Tato jubilejní cesta je i označena
modrým pruhem na chodníku a prochází městem.
1: Farní kostel postavený po zjeveních,
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ukrývá několikero památek na starý
farní kostel, jako je např. křtitelnice,
kde byla pokřtěna Bernadeta. Toto
místo připomíná, že Bernadeta náležela díky křtu křesťanské komunitě
a svou aktivitou se podílela na životě
farní obce.
2: Cachot je místo, kde rodina Soubirousových v době
zjevení žila. Toto
místo připomíná,
že chudí budou
v křesťanské víře
odměněni.
"Blahoslavení, Ti
kteří jsou chudí
před Bohem, neboť jim náleží
Království
na nebesích."
3: Jeskyně, místo
zjevení
4: Starý hospic. V kapli tohoto hospice šla Bernadeta k prvnímu příjímání.
Toto místo připomíná důležitost
svátosti eucharistie v křesťanském
životě.
Samozřejmě jsme tam měli několik
mší svatých, světelný průvod, křížovou cestu …
Zkuste ještě trochu porovnat soukromou cestu s organizovanou
poutí. Dříve jsem většinou nechodil
s procesím. Tentokrát jsme zažili i tu
sounáležitost s druhými. Rozdíl
v tom ale nevidím žádný. Lurdy jsou
alfa i omega mého žití. Panna Maria
je jako matka. Když vím proč tam
jedu, tak mě vždy něco osloví i bez
duchovního doprovodu.
Takže jste tam našel to, proč jste
tam jel? Každý poutník jede za ně-
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čím jiným. Já jsem tam Panně Marii svěřil
všechno, s čím neustále bojuji. Rodinu,
farnost, ulici, Jednotu sv. Josefa… lidská
síla je slabá na to, aby s tím mohla něco
udělat.
Prožil jste v Lurdech, nebo jinde nějaký mystický zážitek? Jsem spíše opatrný
k silným zážitkům. Uzdravení nemusí nastat přímo na místě.
Někdo si myslí, že si
tam přiletí letadlem,
nechá se ponořit do
vody. Voda neuzdravuje, uzdravuje víra. Na
každém záleží zda pochybuje, nebo uzná
pravost. Aby se posílila
víra, to je nejdůležitější.
Z Lurd jste již jeli
rovnou domů? Celou
pouť jsme zakončili
v klášteře v Nevers, kde
uchovávají ostatky sv. Bernardety. Neporušené tělo, včetně pleti, nehtů, vlasů, řas,
svalů a dokonce všech vnitřních tělesných
orgánů, jak je doloženo výsledky nedávného a zcela nezvratného vědeckého ohledání. Faktem je dokonce to, že tělo Bernadety Soubirous, která zemřela ve svých 35
letech, strávena četnými nemocemi od
tuberkulózy po gangrénu, je dnes ještě
zachovalejší než bylo před smrtí.
Pocity po příjezdu domů? Panna Maria
mě natolik oslovuje, že se na její poutní
místa rád vracím. Mám dojem, že čím větší
oběti tomu přináším, tím větší užitek získám. Letos se nám nehodil termín farní
pouti do Medžugorje ani do Lurd. Obě
pouti však byly velkým požehnáním, načerpáním sil a hlavně posílením ve víře.
Pane Velebo, mnohokrát děkuji za rozhovor a za
ochotu nechat nás nahlédnout do Vašeho duchovního nitra.

Něco pro děti

P e k lo je mís t o, od ku d je ne be ne jl é p e v i dě t

