STRÁNKA 8

Významné výročí-270 let od vysvěcení chrámu
sv. Markéty
Chrám sv. Markéty byl stavěn téměř současně s barokní přestavbou zámku
a s jeho západním křídlem je také propojen. Jan Adam Questenberg mohl
přímo ze svých pokojů vstoupit do jedné z oratoří nad presbytářem.
Hlavním stavitelem kostela byl s největší pravděpodobností Jakub
Prandtauer (1660-1726). Jeho původní projekt hraběti ale
nevyhovoval svou střídmostí, proto zadal nový projekt jako
přestavbu. Roku 1709 vypracoval svůj projekt Domenico d‘ Angeli,
který podle svých plánů zahájil výstavbu roku 1710, řídil ji však pouze
rok. Roku 1711 přišel do Jaroměřic z Dolního Rakouska Tobiáš
Gravani, který potom pracoval pro Questenbergy po desetiletí.
14. června 1739 byl kostel vysvěcen, což dokazuje také následující
přeložený zápis z farní kroniky:
MY, JAKUB ARNOŠT, Z BOŽÍ MILOSTI BISKUP OLOMOUCKÝ,
KNÍŽE SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ, ČESKÉ KRÁLOVSKÉ KAPLE
A HRABĚ Z LIECHTENSTEINU.
Všem a jednotlivým, kteří pohlédnou na tuto listinu, vyprošujeme věčnou spásu v Pánu.
Touto listinou dosvědčujeme a činíme nezpochybnitelným, že jsme dne 14. června 1739
vysvětili tento kostel a hlavní oltář na počest Boha Všemohoucího, Blahoslavené Panny
Marie a svaté Markéty, a jeho boční oltáře; první na památku svatého Vincence, druhý ke
cti svaté Reparáty, třetí na památku Nejsvětější Trojice, čtvrtý na počest Neposkvrněného
početí Blahoslavené Panny Marie a pátý ke cti svatého Jana Nepomuckého. Do těchto
oltářů jsme vložili ostatky svatých mučedníků Urbana, Konstantina, Vincence a Reparáty.
Rovněž všem následovníkům Krista ustanovujeme jeden den v roce - čtvrtou neděli po
Svatodušních svátcích, kdy se má slavit výročí posvěcení kostela. Na tuto slavnost se budeme
horlivě připravovat čtyřicet dnů obvyklými církevními úkony. To potvrzujeme touto listinou,
kterou jsme podepsali a opatřili obvyklou biskupskou pečetí. Vydáno v Jaroměřicích dne
14. června 1739.
Jakub Arnošt
Nabízí se otázka: proč tedy slavíme jaroměřické posvícení až v neděli po
svátku sv. Vavřince a ne v neděli nejbližší 14. červnu, nebo čtvrtou neděli po
Svatodušních svátcích? Pravděpodobně proto, že předchozí renesanční kostel
byl zasvěcen právě tomuto světci, a přestože bylo u nového kostela změněno
patrocinium, termín oslav zůstal. Ačkoli mluvíme o posvícení, jde vlastně o pouť.
Na tom ale asi tolik nezáleží. Můžeme alespoň při této slavnosti vzpomenout obojí
a vše dvojnásobně oslavit.
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
Marie Vorlíčková, e-mail: marie.vorlickova@centrum.cz, telefon: 605720952

neděle 7.6. - neděle 21.6. 2009

Láska je...

Kalendář:
 8.-9.6. úklid kostela
…cit, který není možné vysvětlit, pouze zakoušet
 11.6. v 19 hod. mše svatá
…potřeba líbit se druhému
a adorace ke slavnosti Těla a Krve
Páně
…vstřícnost, touha po blízkosti druhého

12.6. setkání biřmovanců po mši sv.
…obejmout se, dívat se jeden druhému do očí

13.6. ve 13 hod. žehnání praporu
a porozumět si
a znaku ve Štěpánovicích
…pohladit druhého nejdříve srdcem
 13.6. v 17 30h koncert pěveckého
…překypující srdce, které bije jen pro druhého, touha,
sboru Csermely z Košic v kostele
soulad
 14.6. v 11 hod. mše svatá
…myslet nejprve na štěstí druhého
a eucharistický průvod kolem kostela
…velké pochopení, ještě větší trpělivost, něha, trochu  16.6. v 19 h. setkání modliteb
matek v LD
radosti, optimismu, vzájemné úcty
 26.6. setkání biřmovanců po mši sv.
…dávat se, aniž bychom něco očekávali, odříkat se
s radostí, nechat stranou hrdost, poskytovat jistotu  28.6. rozloučení se školním rokem
na farní zahradě
a ochranu, společně doufat i bojovat, necítit se nikdy
 28.6. uplyne 270 let od vysvěcení
osamoceni
chrámu sv. Markéty (r. 1739)
…neudusit přirozenost druhého žárlivostí
 Každou středu v 16 hod.
…spojení dvou duší, oběť, odvaha riskovat, zůstat
„Sedmikrásek“ v kostele pro děti
spojeni i v bolesti
 Každý pátek v 17 hod.
…kráčet společně jedním směrem
ministrantská schůzka
…často se usmát a tím rozzářit srdce druhého a dodat Mimo naši farnost:
mu jistotu
 12.-14.6. Náměšťfest - festival
křesťanské kultury v Náměšti nad
…vzájemně si upřímně a trpělivě pomáhat v dobrém
Oslavou
i zlém
…doplňovat se, sdílet společně život, majetek, sny, čas  8.-12.7. charismatická konference
Brno
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Bratři a sestry,
všechny srdečně zdravím. Tuto neděli vstupujeme do nejhlubšího tajemství
naší víry – do Slavnosti Nejsvětější Trojice.
Do narození Pána Ježíše víra v jediného Boha – Hospodina byla v Izraeli
něčím samozřejmým, na rozdíl od pohanského polyteistického smýšlení. Šema
Izrael – „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden“ – byla a je
základní věta izraelského vyznání víry. S přicházejícím Kristem na tuto zemi se
podstatně více než ve starém zákoně otevírá tajemství vnitřního života Boha, který
v sobě skrývá neproniknutelné tajemství své podstaty. Přichází na svět Syn Boží.
Duch Svatý projevuje svou moc. Marii anděl sděluje: „Sestoupí na tebe Duch
Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn
Boží“. Při křtu Ježíšově v Jordánu působí všechny tři osoby: Syn přijímá křest,
Otec promlouvá z nebe, Duch Svatý sestupuje ve viditelné podobě holubice. Ježíš
zvlášť ve své řeči na rozloučenou víc jak jindy osvětluje, co pro učedníky bude
znamenat Přímluvce - Duch pravdy. Nejjasnější text pro Trojici je formulace
z Matoušova evangelia: „Jděte…křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“.
Jako sv. Augustin můžeme hloubat nad tímto tajemstvím, ale naše lidská
kapacita je příliš omezena pro pochopení vznešenosti nekonečného Boha.
Četl jsem v jedné povídce, jak se marně snažil kněz vysvětlit malým dětem, aby
pochopily tuto pravdu pomocí nejčastějšího zobrazení. Děti hleděly nechápavě.
Jedno děvče zvedlo ruku a řeklo: „ Pane faráři, to je přece úplně jasné. Nejsvětější
Trojice je jako tyčinka 3BIT. Víte, to je ta hnědá, jak je na ni v televizi reklama. Je
to oplatek sám o sobě moc dobrý, lískové oříšky miluji a co teprve ta čokoláda!
A když jsou takhle tři v jednom, je to teprve ta pravá dobrota“.
Ostatní děti se usmívaly a chápavě pokyvovaly hlavami. Všechny přesně
věděly, jak funguje Nejsvětější Trojice.
Každý z nás je schopen chápat toto tajemství na určité úrovni, protože Bůh se
nám dal a dává poznat skrze zjevení, kde se nám sděluje. Jako například, když
slunce svítí, vyzařuje světlo,
teplo a energii, tak jsme
Duchu svatý,
schopni jednotlivé účinky
jmenujeme tě lidskými jmény,
vnímat podle toho, jak se jim
abychom o tobě nemuseli úplně mlčet.
vystavujeme. Jestliže Bůh je
Ty jsi vzduch, který dýcháme,
společenstvím a stvořil člověka,
dálka, do které hledíme,
aby měl účast na jeho životě
světlo, které osvěcuje lidi,
a byl jeho obrazem, nabízí mu
láska, s níž nás Bůh stvořil.
to, co jej z jeho vlastní hříšné
Otevři mě pro všechny lidi a pro veškeré dobro.
bídy pozvedá - svůj vlastní
Probuď mě k životu,
život a společenství, kde
tak jako jsi probudil Ježíše ze smrti k životu.
můžeme nalézt plnost bytí. To
Připomeň mi všechno, co vykonal.
se odráží v manželství, v rodině
Pomáhej mi žít tak, abych se stal světlem tvého světla.
a především v církvi. Křesťanské
společenství je proto nejsvatější skutečností na zemi. „Kde jsou dva nebo tři ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“. Proto se shromažďujeme, abychom
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
7.6.

Slavnost Nejsvětější
Trojice

11 00
19 00

pondělí
8.6.
úterý
9.6.
středa
10.6.
čtvrtek
11.6.
pátek
12.6.
sobota
13.6.
neděle
14.6.
pondělí
15.6.
úterý
16.6.
středa
17.6.
čtvrtek
18.6.
pátek
19.6.
sobota
20.6.

sv. Medard

19 00

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

sv. Efrém Syrský

19 00

za rodinu Kratochvílovu

sv. Maxim

17 30

za rodinu Hlouchovu a Vejmelkovu

Slavnost Těla a krve
Páně

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Jan z Fakunda

19 00

za rodiče Zavadilovy a na dobrý úmysl

sv. Antonín z Padovy

19 00

11. neděle
v mezidobí

7 30
11 00
19 00

za Františka Ošmeru, syna, dvoje rodiče
a přízeň
za farníky
za Adolfa Píšu
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu

sv. Vít

19 00

za děti, Boží pomoc a ochranu

sv. Benon (Zbyněk)

19 00

za Aloise Kunsta, zemřelou a živou
rodinu Svobodovu

sv. Řehoř Barbarigo

17 30

za rodiče Trojanovy a syna

sv. Marina

19 00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

za rodinu Šabatovu, Pojerovu a duše
v očistci

19 00

za farníky

Slavnost
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
památka
Neposkvrněného
srdce Panny Marie

7 30
neděle
21.6.

Bohoslužby
za Bohumila Bartesa, rodiče a manžele
Spilkovy
za Antonína Vocílku, dvoje rodiče
a přízeň
za Julii Pudilovou a manžela,
Marii Polínkovou a manžela

12. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

za Františka Zemana a syna
za manžela, bratra, rodiče Karšulínovy,
Míčovy a ostatní příbuzné
za Františka Janouška, manželku a dvoje
rodiče
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Něco pro děti
Na apoštoly o letnicích sestoupil Duch svatý. Jako znamení se každému z nich nad
hlavou objevil………. Spoj všechna čísla a jistě poznáš, který obrázek je správný.

vstupovali životem do společenství Nejsvětější Trojice a naplňovali Ježíšovo přání:
„...aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás…“
K plnému a požehnanému prožívání společenství lidského i božího
žehná P. Jan

Ptáme se...

Pořadí
1.

2.

3.

Jméno

Účast na mši sv.

Honza Vlček

14

Vojta Vlček

14

Vítek Pokorný

6

Honza Preininger

6

Adam Šplíchal

6

Vojta Kaidl

5

Filip Konečný

5

...tentokrát Adámka Šplíchala.
Můžeš nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině?
Já jsem Adam Šplíchal, je mi 9 let, bydlím v Jaroměřicích, mám sestru Bětku
a bratra Davida a rodiče jsou Eva a Jiří Šplíchalovi.
Jaký máš názor na budoucnost fary, chtěl bys, aby zůstala na svém
místě nebo bys chtěl faru novou? Líbí se ti naše fara?
Jo, líbí. Ale říkal jsem si taky, že tam, jak je
ten vybouranej barák, vedle toho řeznictví, tak
že by tam byla dobrá fara.
Četl jsi už někdy náš Čtmáctideník, líbí
se ti?
Jo, čtu a líbí se mi.
Je ve farnosti nějaká činnost, která tady
vyloženě chybí, co by se mělo dělat, ale
nedělá se to?
No, tady je všechno dobrý.
Co tě baví ve škole a co děláš ve
volném čase?
Ve volným čase si čtu a můj nejoblíbenější
předmět ve škole je výtvarná výchova.
Na co se těšíš, až budeš dospělý a čím
bys chtěl být?
No, těším se..., chtěl bych dělat chaloupky taky pro děti. To by se mi líbilo.
Chtěl bych být hercem docela, i farářem. Zatím ještě nevím.
A co by bylo lepší?
Určitě ten farář. Nejvíc by se mi na tom líbilo, že bych byl pořád s Pánem
Bohem a byl bych rád.
Jezdíš někam na poutě, máš nějaké oblíbené poutní místo?
Do Kostelního Vydří. Tam se mi hodně líbí obraz Panny Marie a taky tam
máme za kamaráda jednoho mnicha.
Co se ti líbí na Panně Marii?
Líbí se mi, že nebyla hříšná a že porodila Pána Ježíše.
Co myslíš, že by mohly dělat holky při mši svaté, měly by třeba dělat
ministrantky?
No, měly by tam třeba zpívat, udělat si nějakej sbor a zpívat tam při mši.
Ministrantky by mohly dělat taky.
Chodíš rád na mši svatou nebo by sis raději v neděli doma hrál?
Chodím moc rád na mši svatou.
Jaká se ti líbí mše svatá, s kytarou nebo varhany? A hraješ sám na nějaký
hudební nástroj?
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Líbí se mi obě a hraju na klavír.
Čtete si doma Bibli a máš tam nějaké oblíbené verše?
Hodně se mi tam líbí dějiny Izraele, ten Starý zákon.
Modlíš se taky růženec?
Jo, hodně se s rodinou modlíme.
Máš nějaký svůj vzor, třeba herce, sportovce nebo svatého?
Líbí se mi Don Bosko, svatý Tarsicius a Dominik Savio.
Těšíš se do nebe?
Jo, moc se tam těším.
Je něco, co bys nám chtěl říct a na co jsme se nezeptali?
No tak bych chtěl říct, aby ty chaloupky dělal taky někdo jinej než moje
mamka, protože ji to hodně vyčerpává.

Co vyzvonil veselý zvoneček
OTEC

V roce 2003 absolvovalo několik našich farníků
kurz pro spolupracovníky ve farnosti. Tento
probíhal ve znojemském klášteře u Dominikánů
a byl zakončen zkouškami. Na závěr byla děkovná
mše a předání osvědčení. K této slavnostní
příležitosti si mohli účastníci přivést i rodinné
příslušníky. A nakonec nás ještě Dominikáni mile
překvapili tím, že připravili velkorysé pohoštění – agape, stoly plné dobrot.
Mezi účastníky byl také jistý pán, zřejmě citlivěji založen než ostatní. Ten měl
asi obavy, aby se tato hostina nezvrhla jen v jakousi divokou – řekněme
konzumaci, a tak se začal shánět po nějakém knězi, který by i tomuto pohoštění
dal duchovní ráz. Aby se s námi nad jídlem pomodlil a dal požehnání. Vytipoval si
jednoho solidně vypadajícího pána, o kterém se domníval, že ten by mohl být
kněz. Ale protože si tím nebyl zcela jist, zastavil se u nejbližšího mladíka
s dotazem: „Je to otec?“ a ukázal na dotazovaného. „Ano“, odpověděl ten mladík.
A skutečně to otec byl, ale jeho vlastní. Na to se ovšem už ten pán neptal. Proto
šel k onomu otci a žádal ho, aby se ujal těchto duchovních úkonů. Ten
pochopitelně nechápal, proč si vybral právě jeho, když jsou zde mnohem
povolanější pro tuto službu. A tak po chvíli dohadování došlo k velice rozpačité
situaci. Po vysvětlení to byl pro nás důvod k veselému pobavení.
Poznámka: Chci se s vámi podělit o veselé zážitky ze života naší farnosti, kde nemalou
pozornost věnuji ministrantům. Jména účastníků ovšem měním nebo je vůbec vynechávám. Pokud
bude zájem o toto mé vyprávění, rád se s vámi podělím i o další příběhy. Tolik na vysvětlenou.
K. Kříž
Svatý stolec potvrdil cestu Benedikta XVI. do České republiky

Vyjádření brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho: „Těšil jsem se vždycky na
okamžik, kdy budu moci Svatého otce přivítat v brněnské diecézi. Vnímám tento
okamžik nejen jako historickou událost, ale i jako povzbuzení pro nás všechny.“
V Brně bude papež Benedikt XVI. slavit bohoslužbu v neděli dopoledne
27.září 2009 na letišti v Tuřanech.
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Akce cihla
Oblastní charita Třebíč pořádá celostátní sbírku na podporu lidí s mentálním
postižením nazvanou "Akce cihla". Ve dnech 18. a 19. 6. mezi 8 a 16 hodinou
bude probíhat i u nás. Studenti, kteří se jako dobrovolníci do této akce zapojili,
budou mít stánek před obchodním domem. Můžete si zakoupit cihlu a tím přispět
na zakoupení počítačových výukových programů pro lidi s mentálním postižením
a na výsuvnou sedačku do osobního automobilu pro vozíčkáře.

Koncert v kostele
V sobotu 13. června bude naším hostem smíšený pěvecký sbor
Csermely z Košic. Dirigent Jozef Havasi je sólistou opery Státního
divadla Košice a zpíval v Jaroměřicích n. Rok. loni na festivalu Petra
Dvorského. Sbor patří mezi nejlepší na Slovensku a výrazně se podílí
nejen na kulturním životě Košic, ale celého regionu. Toto těleso
působí zároveň jako chrámový sbor v chrámu premonstrátů, kde jeho
dirigent vykonává funkci regenschoriho.
Srdečně zveme všechny farníky na jeho koncert, který se uskuteční
v našem kostele v 1700 hodin. Vstupné bude dobrovolné.

Pro zasmání :-)
Pán Bůh si pozve do nebe tři nejmocnější muže světa - Baracka Obamu,
Vladimira Putina a Václava Klause.
Důvod je prostý – hodlá jim oznámit, že bude konec světa. Po přivítání jim
Pán Bůh povídá: “Já jsem Pán Bůh, těší mne, že Vás poznávám. Nastane konec
světa, tak to prosím nějak oznamte svým národům.”
Obama předstoupí před Kongres: “Mám pro vás dvě zprávy. Ta dobrá je,
že Pán Bůh opravdu existuje. Ta špatná, že nastane konec světa.”
Putin uspořádá mítink na Rudém náměstí: “Mám pro Vás dvě špatné zprávy.
Pán Bůh bohužel existuje a ještě ke všemu bude konec světa!”
Klaus uspořádá na Pražském hradě tiskovou konferenci: “Mám pro Vás dvě
dobré zprávy. Patřím mezi tři nejmocnější muže světa. A Lisabonská smlouva
opravdu, ale opravdu schválena nebude!!"

