Naši zemřelí:
Vladimíra Blatná

5. listopadu 2008

Božena Papoušková

23. listopadu 2008

Gabriela Jelečková

16. prosince 2008

Marie Hotová

18. prosince 2008

Svátost manželství si udělili:
Libor Svoboda a Lenka Samková

20. září 2008

Marek Nováček a Renáta Vejvodová

20. září 2008

Milan Palát a Jana Šefčíková

29. listopadu 2008

Do společenství církve svatým křtem byli přijati:
Petra Kateřina Svobodová

21. září 2008

Anežka Františka Michalová

19. října 2008

Gabriela Jana Makovičková

26. října 2008

Michaela Pudilová

26. října 2008

Lucie Vlasta Tomková

26. října 2008

Veronika Zdeňka Šrámková

9. listopadu 2008

Marian Jiří Kužel

16. listopadu 2008

Veronika Anežka Křivanová

29. listopadu 2008

Alexandr Pavel Maňur

30. listopadu 2008

Kateřina Jiřina Pozdníková

7. prosince 2008

Jan Pavel Bulíček

7. prosince 2008

Jolana Anna Ottichová

7. prosince 2008

Nikola Marie Brabencová

7. prosince 2008

...Přijde paní a říká:
„Tak jsem prosila svoje
mladé, aby chlapečka,
který se narodil, už
několik měsíců měl, aby
ho dali pokřtít, a pořád
nic. Teď najednou před
Vánocemi přišli a říkají:
Babičko, tak on pokřtěný
bude. A já jsem jim
řekla: Teď už mně na
Vánoce
nemusíte
kupovat žádný dárek. To
jste mně dali dar
nejcennější.“...

neděle 18.1. - neděle 1.2. 2009
Pane, dej mi
bdělé srdce,
aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,
ušlechtilé srdce,
které by neponížil žádný nedobrý cit,
přímé srdce,
které se nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem,
pevné srdce,
které nezlomí žádná nesnáz,
svobodné srdce,
které si nepodrobí žádná vášeň.
Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,
moudrost, která tě nalézá,
život, který se ti líbí,
vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne,
a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvým.
(sv. Tomáš Akvinský)

(P. Alois Pekárek-Hořící srdce)
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Jednota křesťanů

Kalendář
akcí
 18.1. den
vzájemných
modliteb
olomouckého
semináře a naší
farnosti
 18.1.-25.1.
Týden modliteb
za jednotu
křesťanů
 21.1. setkání
k 1.sv.
přijímání
 23.1. setkání
biřmovanců

 6.2. bude
P. Jan
Budoucnost křesťanství je, že svět uvěří.
navštěvovat
Ale neuvěří, jestliže tvá církev zůstane nadále rozštěpena.
nemocné
A uvěří, jestliže my křesťané najdeme svou jednotu a budeme  17.2. v 19 hod.
věrohodně vyzařovat lásku a pokoj.
setkání
Modliteb matek
Nikdy se nepřestanu s tvým Synem modlit:
u Spilků
„Dej, ať jsme jedno, aby svět uvěřil“.

STRÁNKA 2

Bratři a sestry,
Všechny vás zdravím. Příští neděli si připomínáme svátek Obrácení sv. Pavla.
Předkládám tedy k roku tohoto světce několik myšlenek na základě homilií
Benedikta XVI.
28. června minulého roku
zahájil Sv. otec Benedikt XVI.
v Bazilice sv. Pavla v Římě při Svátek Obrácení svatého Pavla
nás znovu staví do přítomnosti tohoto velkého
nešporách „Rok“ věnovaný
apoštola,
kterého vyvolil Bůh, aby byl „svědkem přede
apoštolu
národů
svatému
všemi
lidmi“
(Sk 22,15). Okamžik setkání
Pavlovi. U hrobu sv. Pavla se při
se
vzkříšeným
Kristem
na cestě do Damašku znamenal
této modlitbě a zahajovací
pro Šavla z Tarsu rozhodující obrat v jeho životě.
homilii shromáždili zástupci
Tehdy došlo k jeho úplné přeměně, k pravému
různých církví a církevních a vlastnímu duchovnímu obrácení. Zapřisáhlý
společenství Východu i Západu. pronásledovatel Boží církve v jediné chvíli Božím
Sv. otec tehdy charakterizoval zásahem oslepl, tápal v temnotách, ale v srdci už měl
poslání tohoto světce jeho slovy, velké světlo, které ho postupně přivedlo k tomu, aby se
která píše na konci své životní stal nadšeným apoštolem evangelia. Vědomí, že pouze
cesty: „Byl jsem ustanoven ... milost mohla způsobit podobné obrácení, Pavla nikdy
učitelem pravdy a víry mezi neopustilo. Poté, co ze sebe už vydal to nejlepší, když se
pohany“, a papež dodává, že on zasvětil neúnavnému hlásání evangelia, napsal
je také našim učitelem, je v opakovaném nadšení: „Pracoval jsem do únavy
daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, ale Boží
apoštolem a hlasatelem Ježíše
milost se mnou“ (1 Kor 15,10). Neúnavně a jakoby
Krista také pro nás, abychom misijní dílo záviselo zcela na jeho úsilí, byl svatý Pavel
i
nyní
naslouchali
vždycky prodchnut hlubokým přesvědčením, že všechna
a přijímali od něho „víru
jeho síla pocházela z milosti Boha, který v něm působí.
a pravdu“ a abychom
se nechali „zapálit Kristem“. To připomíná „Pavlovský plamen“, který hoří na
zvláštním roštu umístěném před bazilikou.
Co bylo pro sv. Pavla nejvnitřnější hnací silou života, to sděluje výstižně v listě
Galaťanům: „Žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se
obětoval.“ To může být i naše víra a osobní zkušenost. Vědomí, že Kristus
podstoupil smrt z lásky ke mně, že mě miluje a že se mně daruje. Přijetí této
pravdy může proměňovat i život každého bez výjimky, když se jí nechá prostoupit
a prozářit v modlitbě a rozjímání.
Kde začíná tato horlivost pro Krista, odevzdání svého života Ježíši Kristu,
bezvýhradná služba církvi? Co dříve bylo „bezcenným brakem a ztrátou“ se stává
ziskem a téměř smyslem života. Tuto událost si připomínáme každý rok 25.1. na
svátek Obrácení sv. Pavla. Je to setkání s živým Zmrtvýchvstalým, kdy slepota
jakoby vystihovala jeho předchozí život bez Ježíše Krista a po definitivním „ano“
při křtu Kristus sám otevírá znovu jeho oči a dává mu prohlédnout do pravdy.
Sv. Pavel byl proměněn ne přemýšlením, ale zkušeností setkání s Ježíšem, který jej

Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 7

STRÁNKA 6

STRÁNKA 3

Svatý Jan Bosco - 31.1.
Narodil se 16. srpna 1815. V devíti letech měl Jan první
sen - vidění - o jeho poslání. Zdálo se mu, že je uprostřed
chlapců, kteří si hráli a křičeli. Někteří kleli a on se k nim
rozběhl, aby je ranami přiměl k mlčení. Zářící postava muže
ho zastavila se slovy: "Ne bitím, ale mírností a láskou." Pak
spatřil vznešenou paní a různá zvířata. Divoká zvířata se náhle
proměnila v mírné beránky a paní mu řekla: "Tu je tvé pole, tu
pracuj! Staň se pokorným, silným a udatným. To, co se stalo
nyní u těchto zvířat, můžeš udělat i pro mé syny."
Ve dvaceti letech nastoupil do místního semináře a 5. června 1841 byl klerik
Bosco v Turíně vysvěcen na kněze. 8. prosince 1841 potkal don Bosco prvního
z opuštěných chlapců, které bude shromažďovat ve své nedělní "oratoři".
Kněz Bosco byl aktivní v mnoha
Návod ke štěstí podle Dona Boska
směrech: spravoval dům, stavěl
Konej dobro. Miluj Boha, on je dobro nejvyšší.
kostel, psal díla katechetická,
Služ Bohu s radostí. Měj rád lidi. Prokazuj lidem
historická i náboženské knížky pro
dobrodiní. Buď veselý. Vykonané dobro vzejde jako
mládež i dospělé z lidových vrstev.
semeno, rozmnoží se.
Každou neděli a svátek přicházely
Varuj se zla. Spáchané zlo člověka neuspokojí.
zástupy hochů.
Přinese požitek, ale je to jen na chvíli. Pak se
19. prosince 1859 spolu s mladými
dostaví výčitky svědomí, vnitřní neklid.
lidmi, kteří u něho žili, založil
Naprav, cos zlého udělal. Každý může do
kongregaci, která nese jméno
bláta upadnout, ale nemá zůstat v blátě ležet. Očisti
"svatého Františka Saleského".
se ve svaté zpovědi a začni znovu dobrý život.
Don Bosco se počítá ke světcům,
u nichž máme dochovány zprávy o nejhojnějších darech nadpřirozených, zvláště
z posledních let jeho života. Měl dar předpovídání (prorocký dar), uzdravování
nemocných, čtení myšlenek (zvláště ve zpovědnici), dar bilokace (být současně
přítomen na dvou místech), vidění na dálku a dar vizí (prorockých snů). Věděl
dopředu, že někdo zemře a snažil se ho dobře připravit na smrt. Znal čas
i okolnosti jeho smrti, i když se jednalo o člověka zdravého a silného.

Pro bystré děti

oslovil, který k němu promluvil a kterého na „vlastní kůži“ zakusil a o němž už
nikdy nebude moci pochybovat. Sv. Lukáš uvádí tuto událost ve Skutcích apoštolů
třikrát a sv. Pavel to v listech potvrzuje: „Jako poslednímu ze všech se zjevil také
mně“ (1 Kor 15,8).
Pavlovo obrácení nebylo plodem jeho zásluh, nějakého procesu úsilí
o zdokonalení, ale toho, co by každý křesťan měl prožít – zemřít svému životu
a narodit se pro nový život se zmrtvýchvstalým Kristem, jestliže jsme se jím
nechali oslovit. I my se stáváme skutečnými křesťany v osobním setkání
s Kristem, když On se dotýká našeho srdce skrze Písmo, modlitbu, liturgii,
společenství církve. Tehdy osvěcuje náš rozum, dává moudrost a uvádí do pravdy
o nás samých, o Bohu, o církvi, o nebezpečích hříchu, o hrozivých důsledcích
jednání lidí proti přirozenému řádu a životu, ale také o velkém Božím
milosrdenství a zájmu Božím člověka zachránit.
Prosme o pevnou pavlovskou víru, otevřené srdce a velkou lásku pro všechny,
která je schopna obnovit svět.
K tomu žehnám, P. Jan

Pořadí

Jméno

Účast na mši sv.

1.

Honza Vlček

18

2.

Vojta Vlček

17

3.

Adam Šplíchal

13

Ze statistiky farnosti za rok 2008
Příjmy:
Sbírky

Výdaje:
519.000,-

Bohoslužebné potřeby

13.726,-

Příspěvky

63.500,-

Režijní výdaje

127.331,-

Ostatní příjmy

78.472,-

Opravy památek

123784,-

Opravy ostatní

60.353,-

Co chybí z posledního trojúhelníka?

Odeslané sbírky diecézi *
* Odeslané sbírky diecézi:

na bohoslovce....................15.000,
na misie...............................40.000,
na charitativní účely..........20.000,
Svatopetrský haléř.............23.500,
na potřeby diecéze............29.582,-







162.382,-

Církevní školství.....................13.500,ostatní.......................................10.000,ČBS odvod sb.ARGENT.......1.200,odvod sbírky Argentina...........3.600,Boží hrob odvod sbírky...........6.000,-

V roce 2008 bylo podáno cca 27.000 svatých přijímání.

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Letos jsme již podeváté měli možnost během prvních lednových dnů přispět
na konto Charity. Je vidět, že tento zvyk se u nás ujal a mnozí jste již koledníky
očekávali. Proto Vám všem děkuji za vlídnost a hlavně štědrost. Odeslali jsme
letos o více jak deset tisíc korun víc, než loni. Z toho budou mít určitě největší
radost Ti, jimž jsou peníze určeny. Kam vybrané peníze poputují, jste se dozvěděli
z letáčků. Srdečně Vám všem děkujeme.
V následující tabulce je přehled, kolik se kde vybralo a zároveň srovnání
s rokem minulým:
Obec, část obce
Jaroměřice n. R.

rok 2008

rok 2009

rozdíl

39 908,- Kč

50 117,- Kč

10 209,00 Kč

Popovice

3 222,- Kč

2 956,- Kč

-266,00 Kč

Ratibořice

4 975,- Kč

5 932,- Kč

957,00 Kč

Ohrazenice

3 062,- Kč

2 735,- Kč

-327,00 Kč

51 167,- Kč

61 740,- Kč

10 573,- Kč

Celkem

Samozřejmě, že největší
dík patří koledníkům, bez
nichž by se tato akce
vůbec nemohla uskutečnit. Letos chodilo po
Jaroměřicích pouze pět
skupinek.
Díky nadšení Terezky
a Verunky Žákových,
jejich sestřenice Kamilky
Vidourkové a maminky
Lenky Žákové, které
obešly dva úseky, jsme
pokryli celé město. Kou-

Všem vedoucím i koledníkům mnohokrát děkuji za jejich obětavost a nadšení.
Na závěr chci ještě poděkovat zaměstnankyni městského úřadu Martině
Sapíkové za vstřícnost a dobrou spolupráci.
Logo letošního ročníku bylo: „… když dobré skutky rozkvétají“. Propagace sbírky
byla založena na základních symbolech jako jsou Betlémská hvězda, postavy tří
králů, srdce, dům s otevřenými dveřmi, květiny jako metafora rozkvétajících
skutků dobré vůle. Přeji nám všem, aby bylo i nadále dost domů s otevřenými
dveřmi a dobré skutky rozkvétaly v našich srdcích. Na všech cestách po celý
letošní rok ať nám jasně svítí Betlémská hvězda.
Jménem organizátorů sbírky
Mirka Prokopová

Pro zasmání :-)
Chlápek šel takhle lézt po skalách a zrovna v půlce jednoho náročného úseku mu
prasklo lano. Zůstal viset za konečky prstů v naprosto bezvýchodné situaci. Před
očima mu proběhl celý život a on v náhlém zoufalství obrátil oči k nebi a zvolal:
"Je tam nahoře někdo?"
A ze shora zahřměl mocný hlas:
"Ano, jsem tady!"
"Kdo jste?"
"Bůh jsem, kdo bych byl."
"Prosím, Bože, pomoz mi."
"Pomohu ti. Pusť se."
"Cože?"
"Věř mi, pusť se a já ti pomohu."
Chlápek chvilku koukal na nebe a pak zavolal:
"Je tam nahoře ještě někdo???"

Pro bystré děti - řešení:
Z posledního trojúhelníka
chybí „9“.
V každém trjúhelníku se
hodnota uprostřed rovná
součtu lichých čísel kolem
vrcholů trojúhelníka, minus
součet sudých čísel

Není úspěchu bez činů ctnostných, není štěstí bez
čistého svědomí, není užitečného života, žijeme-li pouze pro sebe.
L. A. Seneca

sek s nimi koledovala i Verunka Pavelcová. Prošly celé město a čtvrť Ráj.
S vedoucím Zdenkem Kopečkem v části Gigant koledoval Martin Hrdý,
Jarda Bílý a Zbyněk Nedvědický.
Anežka Jansová se svými koledníky Aničkou, Maruškou a Klárkou
Kunstovými, vybírala v okolí ulic Tyršova, Milady Horákové a Kaunicova.
Jana Gallová obcházela spolu s koledníky Katkou Čechovou, Klárkou
Bouzkovou a Terezkou Zlatuškovou domácnosti v okolí ulice Březinova.
Vedoucí Pavel Prokop obcházel domácnosti v okolí mlékárny se třemi králi,
sourozenci Bětuškou, Adámkem a Davídkem Šplíchalovými.
V místní části Popovice se úkolu vedoucího ujala Lucka Bartejsová a další
dva krále jí dělaly Nikola Lojková a Katka Hanková.
Martina Líbalová v Ratibořicích koledovala s Ivetou Špačkovou, Ludmilou
Nikrmaierovou a Romanou Martenkovou.
V Ohrazenicích již tradičně vedoucí dělala paní Dana Hrdá a koledníky Iva
Říhová, Pavlína Sovková a Lenka Tomšíčková.

