II. Pouť k Donu Boskovi
Salesiáni Dona Boska Moravské Budějovice pořádají ve dnech
22.-26.6. pouť k Donu Boskovi do Itálie. Program zájezdu, ceny
a další informace jsou na pozvánce v kostele na nástěnce. Přihlášky
do konce května na faru do Moravských Budějovic spolu se zálohou
1000Kč. Vede: P.Ondřej Matula SDB, tel. 732 536 873.

Koncerty v našem kostele
24. května vystoupí v našem kostele ženský pěvecký sbor z USA. Jedná se
o univerzitní těleso, jehož školní areál se nachází v Texasu mezi městy Houston
a Dallas. V širokém repertoáru sboru nechybí duchovní písně a spirituály. Letos
slaví 30. výročí svého založení, proto hodně koncertuje nejen v Americe, ale také
po celém světě ( Anglie, Čína atd.) Dirigentem je univerzitní profesor Jess Wade.
13. června bude naším hostem katedrální pěvecký sbor Csermely z Košic. Jeho
dirigentem je sólista košické opery Jozef Havasi, který u nás v loňském roce zpíval
na festivalu Petra Dvorského.
Oba koncerty začínají v 17 hodin a uvede je náš chrámový pěvecký sbor.
Vstupné bude dobrovolné.

Správná odpověď ze str. 6 - hádanku doplní vzor 5. Pracujte v řadách zleva doprava, vezměte
vnější tvar v každém poli a umístěte jej do středu dalšího tvaru, přičemž se vždy pohybujete
o 1 místo směrem doprava.
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
Redakční rada : P. Jan Kovář
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

neděle 10.5. - neděle 24.5. 2009
Kdo vděčný je...

Kalendář akcí
 Od 1.5. každý den májová pobožnost po mši

Buď Bohu vděčný za všechno, co Ti dává,
svaté
Děkuj Mu za každý nový den,
 Od 1.5. každý den májová pobožnost
v Ratibořicích v 19 hodin
On svojí milostí Ti na pozdrav mává,

13.5. příprava k prvnímu sv. přijímání
To, čím Tě obklopuje, to není pouhý sen.

 15.5. setkání biřmovanců po mši svaté
 16.5. farní pouť do Provodova, Zlína, Štípy
Že střechu máš nad hlavou
 20.5. příprava k prvnímu sv. přijímání
A nejsou tady války, boje,
 21.5. v 19 h. setkání modliteb matek v LD
 27.5. příprava k prvnímu sv. přijímání
Že máš i rodinu svou
 30.5. v 9 h. kající pobožnost a zpovídání dětí
A boty nejmíň troje,
a rodičů
 31.5. v 11 00 při mši svaté slavnostní 1. sv.
přijímání
Že hlady netrpíš jako v jiných zemích,

31.5. v 17 00 koncert sboru Musica Animata
A Bibli klidně můžeš číst,
v kostele
A není tu věčný sníh,
 31.5. po mši sv. v 19 h. zasvěcení Panně Marii
Že s Tebou jde, tím buď si jist,
 Každou středu 16 h. „Sedmikrásek“
v kostele pro děti 4-8 let

Každý pátek v 17 h. ministrantská schůzka
To všechno Bůh Ti tady dává,
Mimo naši farnost:
Bez Něho život by nebyl na zemi.
 15.5.-17.5. - Max Kašparů v Brně
Jen Jemu za všechno patří čest a sláva,  16.5. Vranov u Brna -pouť ministrantů brněnské
Kdo vděčný je, ten jiné nakazí
diecéze
 21.5. v 10 30 mše sv.- Mezinárodní pouť
Radostnými chválami a písněmi…
v Tasovicích - jubileum sv. Klementa 2009
(www.dobrejitro.cz)  29.5. Noc kostelů v Brně
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Milí farníci,
zdravím vás a přeji stálou velikonoční radost a pokoj. Dnes se chci dotknout
tématu zasvěcení Panny Marie, jak jsem naznačil s akolytou Milošem Jansou
v minulém čísle zpravodaje.
Dnešní člověk, který často staví na místo Boha sebe, vytváří společnost, která
naslouchá více Zlému než Bohu. Celé dějiny lidstva jsou dějinami boje, ve kterém
Boží nepřítel zákeřně klade své nástrahy a maskuje je pod zdáním dobra. Člověk se
pak vědomě či nevědomě zříká Boha lhostejností k praktickému životu
v modlitbě, k svátostem, vrhá se do nebezpečí ztráty spásy. Jan Pavel II.
v encyklice „Redemptoris Misio“ napsal nadějná slova, že nastává „nové jaro“
křesťanství a že k tomuto cíli je třeba jít „spolu s Marií“. Na Kalvárii ji Ježíš
ustanovil za Matku všech lidí. Ona má starost o své děti, chce je zachránit a stát se
cestou návratu lidstva k Bohu. Zde je také důvod
Ch ce me- li por oz um ět
jejích zjevení ve Fatimě, Lurdech a jinde. Chce jednat stromu, podíváme se do země,
osobně, ale ne přímo. Chce jednat prostřednictvím v níž leží jeho kořeny.
svých dětí, které se jí svěřily a zasvětily, takže v nich
Tak je dobré podívat se do
může působit ona sama. Tak bude možné lidem dojít půdy, z níž vyrůstá postava
záchrany skrze Mariinu mateřskou lásku, která našeho Pána: poznat Marii,
umožní proniknutí Ježíšova milosrdenství ke všem. jeho matku.
Romano Guardini
Zasvěcení Panně Marii je určeno jedině k posvěcení
světa, tj. k plnému návratu světa k Bohu. Budoucnost
lidstva je totiž jedině v Kristu a v nikom jiném. Pak také pochopíme, proč
papežové vidí v úkonu zasvěcení se Mateřskému Srdci nejúčinnější prostředek, jak
dosáhnout daru Božího milosrdenství pro církev a celé lidstvo. Pak také
porozumíme tomu, co dělají ve všech částech světa, když během svých častých
apoštolských cest navštěvují nejslavnější svatyně, aby v nich zasvětili
Neposkvrněnému Srdci místní církve.
13. května 1982 svatý Otec ve Fatimě řekl: „Zasvětit se Neposkvrněnému srdci
Matky znamená postavit se pod kříž jejího Syna, ano, zasvětit tento svět probodenému srdci
Spasitelovu, přivést tento svět opět k prameni vykoupení. Vykoupení je stále větší, než hřích
člověka a hřích světa. Moc vykoupení nekonečně překračuje všechny formy zla v lidech a ve světě,
Srdce Matky to ví jako žádné jiné v celém kosmu, viditelném i neviditelném. A proto volá! A to
nejen k obrácení: volá, abychom si od ní, Matky, nechali pomoci při návratu k prameni
vykoupení.“
Nechat se vést Pannou Marií není žádná sentimentalita. Je to každodenní
náročná, statečná, vytrvalá a tvrdá práce na sobě a především zřeknutí se sama
sebe a dání se k dispozici. Tak podobně to vyjadřujeme v rytmické písni „Věřím,
že voláš mě, ó Pane můj“. Tam postupně zpíváme „zde je mé tělo, oči, uši, ruce,
nohy, ústa, srdce, Pane, a to vše dávám, abys byl nade vším svrchovaným Pánem“.
Je to krok velké odvahy a důvěry, nejvyšší stupeň otevřenosti a poznání. Nic mi
nepatří, ale já patřím Panně Marii a Kristu. Tento úkon přináší, žijeme-li ho
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

7 30
11 00

za Karla Mutla a Růženku Chatrnou
za Marii a Františka Školařovy
za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

neděle
10.5.

5. neděle velikonoční

pondělí
11.5.

sv. Ignác z Láconi

19 00

za Bohumila Krátkého, bratra a rodiče

sv. Pankrác

19 00

za Antonína Nováka, rodiče a manžele
Linhartovy

sv. Servác

17 30

na úmysl dárce

sv. Bonifác

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Žofie

19 00

za živé a zemřelé obyvatele u staré fary

sv. Jan Nepomucký

19 00

za Jaroslava Brázdu, rodiče a sestru

úterý
12.5.
středa
13.5.
čtvrtek
14.5.
pátek
15.5.
sobota
16.5.

19 00

7 30
neděle
17.5.

6. neděle velikonoční

11 00
19 00

pondělí
18.5.
úterý
19.5.
středa
20.5.
čtvrtek
21.5.
pátek
22.5.
sobota
23.5.
neděle
24.5.

za rodiče Čermákovy a syna,
za rodiče Pokornovy, syna a vnuka
za Věru Papouškovou a dvoje rodiče
Vorlíčkovy a Papouškovy
za Františka Hlocha

sv. Jan I.

19 00

za Arnošta Šabatku, vnuka a Verunku
Dlabajovou

sv. Petr Celestýn

19 00

za Antonína a Marii Hobzovy a přízeň

sv. Klement Maria
Hofbauer

17 30

za Jana Prokopa a duše v očistci

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Rita / sv.Julie

19 00

za Františka Svobodu, bratry a dvoje
rodiče

sv. Jan Křtitel de Rossi

19 00

za zemřelé rodiče Hálovy, děti a přízeň

11 00

za rodiče Švaříčkovy, zetě a duše
v očistci
za farníky

19 00

na poděkování za Boží ochranu

7 30
7. neděle velikonoční
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Něco pro děti
Který ze vzorů 1-5 doplní hádanku? Správnou odpověď najdeš na jiném místě
tohoto čísla.

pravdivě, nepředstavitelné dary a milosti pro nás, církev i svět. Zasvětit sebe, děti,
mládež, manžele, trpící, dříve narozené může přispět k velké duchovní proměně
farnosti.
Bez řádné přípravy a upřímnosti však zasvěcení může vyznít planě, bez ovoce.
Kdo by chtěl z farníků udělat tento krok, může se už nyní na tento úmysl modlit
a devět dní před koncem května se můžeme spojit v novéně, která vyvrcholí 31.5.
zasvěcením se Panně Marii.
P. Jan

Ptáme se...

Pouť ministrantů brněnské diecéze 2009
Pouť ministrantů brněnské diecéze vyvrcholí bohoslužbou v poutním kostele
Panny Marie ve Vranově u Brna v sobotu 16. května v 15.00 hodin.
Několik set ministrantů brněnské diecéze se setká ve Vranově u Brna na
diecézní pouti. V rámci celodenního programu jsou pro ně připravena zajímavá
překvapení i soutěže, setkání vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude celebrovat
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Oltář zasvěcený sv. Janu Nepomuckému:
Nad oltářem s rakví je obraz sv. Jana Nepomuckého a v kartuši nápis:
Sv. Jan Nepomucký, kanovník při chrámu sv. Víta v Praze, zpovědník
královny Johanny, poněvadž byl strážcem sv. zpovědního tajemství až
k smrti, byl od Václava IV., krále českého, syna Karla IV., zmučen a svržen
s mostu. Po smrti, oslaven jsa zázraky, mluví již přes tři století jazykem
neporušeným.
Protože jsem mlčel, byl jsem svržen do vltavských vod.
V posledním souvětí je chronogram s letopočtem 1739

..tentokrát P. Martina Hobzy, SDB
Otče, můžete nám na úvod říct něco o sobě, svůj krátký životopis, kde
jste působil...?
Prvních osmnáct let života jsem prožil v Jaroměřicích. Hlavně z té doby mne
můžete znát jako ministranta - začal jsem ministrovat dřív, než chodit do školy.
Po skončení základní školy jsem vystudoval gymnázium v Moravských
Budějovicích a po maturitě jsem nastoupil do Litoměřic na bohosloveckou fakultu
a do semináře. V průběhu studia jsem došel k tomu, že chci žít jako řeholní kněz salesián, proto jsem na tři roky studium přerušil a vykonal jsem roční noviciát
v Hodoňovicích u Frýdku Místku a pak dvouletou pastorační praxi v salesiánském
středisku mládeže v Praze-Kobylisích. Potom jsem pokračoval ve studiu teologie
v Praze a pak ještě tři roky v Římě. Právě v období římského studia jsem si v roce
1998 „odskočil“ do Brna pro kněžské svěcení a do Jaroměřic na primici, kterou
jste mi krásně připravili. Od roku 1999 jsem 8 let působil jako ředitel salesiánského
střediska mládeže a kaplan v Brně-Žabovřeskách.
Můžete nám přiblížit Vaše současné působiště?
Již druhým rokem jsem v Českých Budějovicích. Jsem zodpovědný
za formační komunitu mladých salesiánů. Zjednodušeně říkávám, že vychovávám
nové salesiány. V komunitě je nás 11. Patří do ní salesiánští bohoslovci a několik
vyučujících salesiánů. Občas vypomáhám ve zdejší salesiánské farnosti anebo
i v diecézních farnostech v okolí. Zapojuji se do víkendových akcí s mládeží
a o prázdninách jezdím na salesiánské chaloupky (tábory).
Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník?
Když jsem u rodičů, tak si většinou čerstvé číslo přečtu.
Co Vám dělá největší radost a co největší starost při pohledu na Vaše
farní stádo?
Místo farního stáda mám pár salesiánů a skupinky mládeže. To, co mně dělá
radost je, že mohu být svědkem jejich osobního růstu. A když mluvíme o stádě,
tak starost mi dělá, když se „ovečky“ chovají stádovitě :-)
Vidíte nějaký zásadní rozdíl v pastoraci v Čechách a na Moravě?
Osobně žádný zásadní rozdíl nevidím. Možná proto, že jsem pracoval jak
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na Moravě, tak v Čechách s mládeží, a ta je všude stejná.
Můžete nám říct něco o Vašich sourozencích a rodičích (co ještě
nevíme)?
Nemůžu, protože nevím co víte a co nevíte. Zeptejte se taťky kostelníka :-)
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství?
Počkejte, až zestárnu, to pak budu vyprávět… Drtivá většina vzpomínek
z dětství je hezkých. Ale pokud přece jen mám něco uvést, pak třeba rodinné
dovolené u Vranovské přehrady, kde bylo moc krásně, byla tam celá naše rodina,
někteří bratranci a sestřenice, kamarádi, dobrodružství, koupání…
Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita?
Myslím, že už před narozením :-) Hlavně svým rodičům a jaroměřickým
kněžím vděčím za to, že znám
dobrého Ježíše už od malička.
Čím byste chtěl být, kdybyste
nebyl knězem?
Salesiánem. Salesiáni Dona Boska
jsou i nekněží. Říká se jim koadjutoři.
Kdybych nebyl knězem, byl bych
salesiánem koadjutorem.
Co bylo hlavním impulsem pro
Vaše rozhodnutí stát se knězem?
V mém případě bylo důležité, že
mě to napadlo „samo od sebe“.
Začalo to v dětství a nikdy mě to
neopustilo. Když vás nějaký ideál drží
tolik let, pak uvěříte, že to asi bude
Boží pozvání.
Říká se, že kněz, než se dá na kněžskou službu, by měl být zamilovaný.
Jaký je Váš názor, Vaše zkušenost?
Dobře víte, že zamilovanosti se nedá poručit. Takže to není otázka, zda by
někdo měl, nebo neměl. Ten, kdo byl zamilovaný už před kněžstvím, je bohatší
o životní zkušenost a nebude tak překvapený, až ho to potká jako kněze. Já jsem
byl zamilovaný několikrát, ale snažil jsem se tyto vztahy nerozvíjet, protože
kněžství a zasvěcení se Bohu bylo pro mne důležitější.
Na které místo svého kněžského působení rád (nejraději) vzpomínáte?
Řím, Brno a České Budějovice.
Máte nějakou osobní věc, kterou si stěhujete na každé nové místo?
Jasně. Třeba obraz svaté Zdislavy, co jsem od vás farníků dostal jako primiční
dar.
Druhou polovinu rozhovoru s P. Martinem Vám přineseme v příštím čísle.
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Slavnost Nanebevstoupení Páně - 21.5.
Zmrtvýchvstalý Kristus definitivně vstupuje do věčné
slávy. Nabízí se nám myšlenka přesně taková, jako napadla
apoštoly. Je všemu konec, zůstáváme sami, máme strach.
Strach z budoucnosti, strach, že ztrácíme někoho, kdo
nám byl oporou, kdo poradil..... Jak známá situace!
Ale ve skutečnosti je to úplně jinak! Ježíš, odcházející
k Otci není tím, komu na nás nezáleží, který nás ponechá
bez rady, pomoci a odsoudí k sebezničení. Vždyť On
přece řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi"(Mt 28,18). Z toho tedy vyplývá, že Kristus, který
sedí po pravici Otce, se stává ještě hlouběji a důvěrněji
společníkem každého člověka v jeho životě.
Jeho nanebevstoupení tedy otvírá plné pokračování díla, které při svém
působení na zemi začal: působení učedníků. Ty, které zde na zemi získal - ty posílá
jako své svědky do světa, ti mají získávat další a další a tak se mají prakticky starat
o to, aby Ježíšova práce pro záchranu světa pokračovala. Následné vybavení
učedníků dary Ducha svatého je obdarováním a posilou na tuto cestu. I my jsme
tedy vlastně prodlouženou rukou Boží v Kristově díle na zemi. Proč tedy máme
strach?
Nanebevstoupení je velkou zvěstí naděje. Tváří v tvář temnotě smrti
a neznámé budoucnosti jsme tímto
vyzýváni, abychom pozvedli pohled
Stalo se před 30-ti lety:
ke
Kristu, na definitivní cíl lidské
V květnu 1979 jsme postavili lešení
kolem lucerny na kopuli kostela. existence, přemohli strach a už
Pracovníci z okresního podniku služeb konečně uvěřili jeho přislíbením,
(OPS) v Kroměříži začali vyměňovat přijali dary Ducha svatého a v moci
plechovou (pozink) krytinu na lucerně. a síle tohoto Ducha se stali
Mnoho toho neudělali, v říjnu odešli, že je Kristovými spolupracovníky pro
jim zima. Přijdou zjara 1980.
spásu druhých zde na zemi.
(Z farní kroniky)
(www.pastorace.cz)

Pořadí
1.

Jméno
Honza Vlček

Účast na mši sv.
17

2.

Vojta Vlček

16

3.

Adam Šplíchal

15

4.

Honza Preininger

11

