Jsou kněží, kteří mají široké
a otevřené srdce pro službu a snaží
se vyhovět všem, kteří za nimi
přicházejí s různými požadavky
ohle dně rady , povzbu ze ní ,
vysluhování a udílení svátostí. Otec
Václav Kříž je takovým příkladem
věrného, pokorného, poctivého
a obětavého služebníka Božího, který se i za
cenu velkých obětí snaží následovat Pána Ježíše
v tomto nelehkém a namáhavém povolání.
Otče Václave, celá naše farnost i já Ti
děkujeme za službu u oltáře, ve zpovědnici
a ostatní služby pro jaroměřické farníky.
K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme hodně
sil, darů Ducha svatého, zdraví a Božího
požehnání.
P. Jan a farníci

Biblický kurs: Královna Ester a apoštol Pavel
Biblický kurs 2009, který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnské
diecéze, proběhne letos na téma: Královna Ester a apoštol Pavel - Bůh vítězí
i v těžkých situacích.
Kurz je určen všem vážným zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí žít Božím
slovem, a také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží porozumět Bibli, ať
už jako vedoucí, nebo jako účastníci.
Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, 19.11., 26.11., 3.12.
a 10.12. vždy od 17 do 20:15 hodin. Přihlášku (mají k dispozici správcové farností
nebo je ke stažení na www.biskupstvi.cz) je nutno poslat do 12.11. 2009.
Vyluštení křížovky: 1. alba, 2. ambon, 3. sedes, 4. kříž, 5. kalich, 6. patena, 7. konvičky,
8. celebrant, 9. misál, 10. lekcionář, 11. korporál. Tajenka: Anežka Česká
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 8.11. - neděle 22.11. 2009

Ukaž mi, kdy mám mluvit a kdy mlčet, Kalendář:
nechtěl bych se stát fanatikem pravdy.
Pravda nezáleží v tom, že se vždy a všude
všechno říká. Dej, ať jsem pravdivý v lásce.
Láska dovede mlčet, i když nás na jazyku
pálí trefná poznámka.
Mluv jen tehdy, když jsi tázán,
ale žij tak, aby se tě ptali.
Svět můžeš měnit, když se modlíš. Neboť
tak přispíváš k tomu, aby se na zemi
rozhojňovala lidská láska. Modlit se
znamená nechat v sobě místo vlastní vůle
stále více působit vůli Boží, nenechávat se
vést vlastní sebeláskou, ale láskou k Bohu.
Tak Bůh miluje svět - i skrze tebe.

 každý pátek v 16
hodin setkání
ministrantů na faře
 8.11. bude sbírka
na adoptované děti
 12.11. v 9 hod.
rekolekční mše sv.
v kostele
 18.11. setkání farní
pastorační rady na faře
 26.11. v 19 hod.
setkání Modliteb matek
v Lidovém domě
 27.11. setkání
biřmovanců po mši svaté
v kostele
 28.11. Katolický silvestr
na faře
Mimo naši farnost:

 12.11. v 19:30
katedrála na Petrově oslava 20. výročí
svatořečení Anežky
České
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Milí farníci,
všechny Vás zdravím. První sníh, který pokryl naše střechy, zahrady, stromy,
nám dává poznat, že tento rok po stránce vegetace definitivně končí. Za chvíli
spadne poslední zbarvené listí a příroda si na nějaký čas odpočine. V závěru
tohoto měsíce končí i církevní rok a za dva měsíce i občanský. Vše má svůj konec.
V minulých letech jsme s farností oslavovali konec církevního roku. Co nám
jeho připomínka stejně jako oslava konce občanského roku přinesla? Možná
přísloví: „Konec dobrý, všechno dobré“ to částečně vystihuje. Na rozdíl od
způsobu oslavy tohoto světa, který zatlačuje myšlenku konce lidského života,
konce světa, snaží se křesťané zamýšlet nad
smyslem života, děkovat za Bohem prokázaná
dobrodiní a přijmout pravdu, že Ježíš je Pánem
Pilát se ho zeptal: "Ty jsi
času, dějin – KRÁL. Poslední neděle
v církevním roce je oslavou vítězství toho, tedy přece král?" Ježíš
který je Alfa i Omega, toho, který vše uzavírá, odpověděl: "Ano, já jsem
hodnotí, odměňuje, usvědčuje i ospravedlňuje.
král. Já jsem se proto
Jemu se v poslední chvíli svého života můžeme
odevzdat a nechat naplnit jeho láskou narodil a proto jsem přišel
a milosrdenstvím. A tato chvíle je pro každého na svět, abych vydal
z nás jistotou. V Kompendiu KKC je smrt svědectví pravdě. Každý,
popisována takto: „Při smrti dochází k oddělení kdo je z pravdy, slyší můj
duše od těla, tělo propadá rozkladu, zatímco
hlas."
nesmrtelná duše jde vstříc Božímu soudu a čeká na
(Jan 18,37)
opětovné spojení s tělem, až vstane proměněné při
druhém příchodu Pána.“
Tajemství smrti, o kterém uvažujeme, je
jistě pobídkou k tomu, aby nás smrt nezastihla nepřipravené, abychom neztratili
celou věčnost. Hodina této pravdy přitom nastává každý den, když býváme
vystaveni ztrátě nejen osob a věcí, ale i určitých vztahů, oblíbenosti, iluzí o sobě
nebo jiných. Jednou nám bude dáno odevzdat vše, i duši s celým jejím pozemským
životem. Nebude žádná možnost něco změnit. Co nám zbude? Naše upřímné
modlitby, poctivost, věrnost svému svědomí, Božím přikázáním, služba Bohu,
církvi a člověku, odpuštění, které jsme ze srdce prokázali, přijetí a snaha obětovat
se pro bližního? Neshromažďujeme si poklady pro sebe a pro své nejbližší víc, než
pravé bohatství v nebi?
Pán Ježíš nám na kříži ukázal, že ztratit a vzdát se všeho kromě víry, naděje,
lásky, důvěry v Boží milosrdenství není ztrátou, ale v poslední chvíli našeho života
přiblížením se do Boží náruče a vítězstvím Krista v nás.
Žehná P. Jan
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
8.11.

32. neděle v mezidobí

11 00
18 00

pondělí
9.11.
úterý
10.11.
středa
11.11.
čtvrtek
12.11.
pátek
13.11.
sobota
14.11.

čtvrtek
19.11.
pátek
20.11.
sobota
21.11.

za Milana Bednáře

sv. Lev Veliký

18 00

za rodiče Doubravovy

sv. Martin

17 30

za Matěje Matouška, rodiče a rodiče
Římovských

sv. Josafat

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Anežka Česká

18 00

za Stanislava Pudila a děti s rodinami

sv. Mikuláš Tavelič

18 00

za rodiče Blažkovy, dceru, syna, dva
zetě a duše v očistci

33. neděle v mezidobí

za Marii Kličkovou a celou rodinu

11 00

za Josefa Šerera

18 00

za živou a zemřelou rodinu Pokorných

18 00

na vlastní úmysl

18 00

na vlastní úmysl

Posvěcení římských
bazilik sv. Petra a Pavla

17 30

za Josefu a Františka Kunstovy a rodinu
Kunstovu

sv. Mechtilda

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Felix z Valois

18 00

za manžele Pokorných a jejich rodiče

Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

18 00

za rodiče Svobodovy a Roupcovy

7 30
neděle
22.11.

za Karla a Helenu Pavelkovy a dvoje
rodiče
za Miroslava Němce, rodiče, přízeň
a duše v očistci

18 00

pondělí sv. Markéta Skotská/
16.11. sv. Gertruda
úterý
sv. Alžběta Uherská
17.11.
středa
18.11.

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu

Posvěcení lateránské
baziliky

7 30
neděle
15.11.

Bohoslužby

Slavnost Ježíše Krista
Krále

za Pavla a Antonína Šidlovy a snachu
Irenu

11 00

za farníky

18 00

za rodiče Dubských, jejich děti
a vnoučata
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Křížovka nejen pro děti

Co vyzvonil veselý zvoneček...

V tajence najdete svatého (nebo svatou), kterého (kterou) si v tomto období
připomínáme. Jelikož bude tajenka možná lehká, na jiném místě najdete správné
odpovědi k jednotlivým bodům křížovky.

Dnes předám slovo našim nejmenším, jistě nás také
obveselí.

2.

11.

1. dlouhý, bílý
bohoslužebný oděv
7.
1.
3. 4.
oblékaný pod ornát
nebo dalmatiku
8.
6.
2. pult v presbytáři pro
9. 10.
5.
čtení z Písma a
kázání
3. čtyřrohá pokrývka
hlavy kněze, většinou
černá, nebo v
různých barvách
4. znamení, které
děláme na začátku i na konci mše sv.
5. nádoba ze vzácného materiálu sloužící pro
proměňování vína při mši svaté
6. plochý kulatý tácek, který se drží pod proměněnou
hostií podávanou věřícímu při sv. přjímání
7. dvě nádobky s podnosem, ve kterých je víno a voda pro mši svatou
8. kněz nebo biskup sloužící mši svatou
9. kniha s texty mše svaté
10. kniha s texty Písma sv., které se čtou při mši sv.
11. čtvercové naškrobené plátno, na které se na oltáři staví nádoba s Eucharistií

Chlapci si hrají na kostel aneb co je možné pochytit v kostele

Kněz pří procházce uvidí u schodů kostela skupinu chlapců se sirkami. Zeptá se
jich, co dělají.
Hrajeme si na kostel,“ dostane od jednoho dítěte odpověď.
Překvapený farář reaguje udiveným pohledem.
A tak chlapec pokračuje: „No, už jsme zpívali, modlili se a poslouchali kázání.
A teď si jdeme ven zakouřit.“

BĚTČINO ROZJÍMÁNÍ
Jednou na Bílou sobotu přišel k Božímu hrobu jistý
mladý muž a přivedl s sebou dvě malé děti. A děvče stále rozjímalo nahlas:
„Stlejdo, proč tam leží?“ „Stlejdo, kdo ho tam dal?“ „Stlejdo, proč tam má ty
květiny?“ A ještě plno dalších, podobně náročných otázek to děvče mělo.
Strejda očividně nestačil na tyto těžké teologické otázky, protože na mnohé
z nich neznal odpověď. Až to nakonec musel vyřešit bratříček, když říká:
„Bětko, buď už ticho, nebo se vzbudí a uteče.“
+K

Svatá Anežka Česká - 13.11.
(20. ledna 1211 – 6. března 1282) byla nejmladší dcera českého krále Přemysla
Otakara I. Zaslíbil ji následníku císaře Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VII,
a poslal ji na dvůr Babenberků do Rakous, aby se naučila dvorským mravům.
Leopold VI. však přemluvil císaře, aby dal svého syna místo Anežce jeho dceři
Markétě; a tak byla poslána zpátky do Čech. Přemysl Otakar I. odpověděl na tuto
urážku vpádem do Rakous. Anežka však už dávno toužila vstoupit do kláštera, ale
pro otcův odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230. Příkladem jí byli
František a Klára z Assisi, kteří opustili vznešené příbytky svých rodičů a bydleli
v klášterech menších bratří a sester na okraji města, kde se dělili s chudými o jejich
úděl. Mezi pražskými minority byli dva mniši, kteří Anežku doporučili svaté Kláře,
jež k ní našla brzy tak srdečný vztah, že ji nazývala "polovinou své duše".
Uchovaly se čtyři láskyplné listy, které napsala Klára
Anežce. Týkají se fundace a vnitřního uspořádání kláštera
klarisek, které Anežka v Praze založila.
Z jejího podnětu postavil její bratr Václav I. klášter,
zvaný České Assisi, jehož první abatyší se stala Anežka.
Tam byla roku 1282 pohřbena, ale její hrob nebyl dosud
přes usilovné pátrání objeven. Při ženském klášteře byl
současně založen menší klášter františkánů, což vedlo
k postavení dvou sousedících kostelů. Neobyčejný
význam v tom rozlehlém komplexu budov měla
nemocnice, jejíž špitální bratrstvo povýšil papež Alexandr IV. na Řád křižovníků
s červenou hvězdou. Klášter klarisek, jehož srdcem i duší byla Anežka, měl
takovou přitažlivost, že do něho vstupovaly dcery nejvyšší české šlechty, které
vyrůstaly v hojnosti, nadbytku, a nyní vedly život krajní chudoby, odříkání
a pokání. Brzy musily být v Čechách zakládány pobočky a hnutí přesáhlo do
Polska; za Josefa II. byl klášter roku 1782 zrušen.
O kanonizaci Anežky České usilovala už Eliška Přemyslovna a poté i Karel
IV., ale jejich snaha nebyla úspěšná. Teprve v roce 1874 byla prohlášena za
blahoslavenou a 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.
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Zápis z 11. setkání pracovní skupiny řešící otázku fary
Datum: 30. 10. 2009
Přítomni:
P. J. Kovář, R. Smíšek, J. Vlček, L. Veleba, P. Prokop, R. Prokopová,
M. Jansa, M. Jansová, Pavel Holý, P. Šula
P. Prokop – tlumočil názor nepřítomného P. Hobzy, který souhlasí s projektem za podmínky, že
by se vyřešilo bydlení pro faráře
P. Holý, P. Šula
navštívili p. děkana Brychtu s dotazem, jaký má názor na otázku fary + představili
vlastní projekt na rekonstrukci a využití fary; předány informace ze schůzky: p. děkan
v zásadě není proti projektu, pokud tím nebude zatížena farnost a bude zajištěno jiné
ubytování pro kněze; doporučení postupu v případě, že by se jednalo o předloženém
projektu:
1. souhlas faráře
2. projednání ekonomickou radou farnosti
3. souhlas děkana
4. souhlas biskupství
vyjádření biskupství je až na posledním místě, tudíž se schůzka prozatím neuskutečnila
kaple sv. Kateřiny – p. děkan je proti zbavení se této budovy a jejímu postoupení městu
L. Veleba – je třeba upřesnit otázky týkající se projektu a provozu fary:
kdo bude provozovatel?
o žadatelem a provozovatelem by byl Pavel Šula, který splňuje podmínku
podnikatelského subjektu fungujícího déle než 2 roky, Pavel Holý na projektu
participoval
jak by se projekt finančně dotknul farnosti, co v případě likvidace firmy, atd.?
o veškerá financování, odpovědnost a rizika by byla na žadateli, tj. P. Šulovi, ne
na vlastníkovi budovy - farnosti; vztah farnosti a provozovatele by byl
konkrétně specifikován a právně ošetřen ve smlouvě o užívání budovy
finanční rozsah prací, co vše by bylo v rámci projektu opraveno?
o bude rozpracováno blíže v projektu; určitě by se týkalo vytápění, nových
el. rozvodů, oken v přízemí a prvním patře
i když by se bydlení faráře dočasně přesunulo do jiných prostor, po skončení projektu
by se muselo řešit znovu
varianta fary v Míčově domě (výměny Lidového domu a Míčova domu) – je stále
v jednání s městem
předkupní právo na Lidový dům – na zasedání zastupitelstva bylo zrušeno, zatím o tom
ale Jednota sv. Josefa neobdržela doklad
P. Prokop
i když by se vystavěla nová fara, za pár let se bude řešit, co se starou farou, která
mezitím ztratí hodnotu
v případě realizace projektu rekonstrukce farní budovy (nevystavění nové fary)
a dočasného bydlení faráře jinde se otázka bydlení pouze přesune o pár let
Pavel Holý - 3 varianty bydlení pro faráře
o bydlení ve stávající faře
o dočasné bydlení jinde (v Jaroměřicích)
o trvalé bydlení jinde (v Jaroměřicích)
M. Jansa - zastává variantu nové fary, např. z těchto důvodů:
o obcházel různé kněze (ty, co v Jaroměřicích působili, i jiné) a ptal se na jejich
názor, většina z nich by preferovala bydlení jinde, než ve stávající faře
o z pastoračního hlediska jsou prostory nevyhovující, je třeba faru blíže kostelu;
nesouhlas s názorem, že po rekonstrukci se bude moci fara využívat
pro duchovní cvičení, chaloupky ministrantů a jiné akce, to se dá dělat i nyní
a nedělá se, není, kdo by se o to staral
o zhodnocení budovy fary nebude takové, jak se zdá
o náklady na opravu a provoz farní budovy jsou tak velké, že v budoucnu bude
z finančních důvodů problém financování
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R. Smíšek - je třeba se posunout dál, jinak nemají naše setkání smysl
Výzva, ať se všichni vyjádří k projektu na faře – souhlas x nesouhlas s VYPRACOVÁNÍM
projektu. V této fázi nelze jednat o jeho realizaci, nejsou upřesněny všechny podmínky, navíc
pracovní skupina není kompetentní k rozhodování – rozhoduje farář atd. – viz postup výše).
Podání žádosti na Fond rozvoje Kraje Vysočina bude stát 20 000,- Kč
Vyjádření přítomných ke zpracování projektu rekonstrukce a užívání farní budovy:
P. Kovář – ano s podmínkami:
1. ubytování jinde
2. financování a realizace projektu budou v souladu s křesťanskou morálkou
M. Jansa – ano v případě, že nebude bránit výstavbě nové fary, bude vyřešeno financování
rekonstrukce budovy, aby farnost neskončila v dluzích
P. Prokop – ano
R. Prokopová – ano
M. Jansová – ano (+ otázka – v jaké fázi zpracování projektu lze případně odstoupit
od smlouvy? – odpověď P. Holý – do započetí čerpání dotací, tj. min. 2 roky)
L. Veleba – ne
J. Vlček – ano za podmínky vyřešení bydlení pro faráře
R. Smíšek - ano
Projekt bude realizován min. za těchto podmínek:
1.
nebrání výstavbě nové fary
2.
do započetí realizace bude vyřešeno jiné bydlení pro faráře (dočasné nebo trvalé) –
v Jaroměřicích nad Rokytnou !
3.
realizací projektu nesmí být dotčená farnost
body 2 a 3 budou součástí smlouvy
Dle postupu p. děkana – farář souhlasí, je třeba vyjádření ekonomické rady farnosti – všichni
členové jsou přítomni - 2:1 pro zpracování projektu; p. děkan předběžně souhlasí, chce ale
vidět zpracovaný projekt; je třeba domluvit schůzku na biskupství – úkol pro P. J. Kováře,
P. Holého, P. Šulu
Další setkání se uskuteční dle potřeby, až bude více informací
Zápis vyhotovila: M. Jansová

Pořadí

Jméno
Honza Vlček

Účast na mši sv.
11

Vojta Vlček

11

2.

Honza Preininger

7

3.

Vítek Pokorný

6

1.

Úpravy fary z r. 1962
Celé první poschodí fary po odchodu Střediska zeměděl. investic a Kartografie
pronajímá Okresní ústav národního zdraví v Třebíči jako sklady pro zdravotnický
materiál civilní ochrany pro případ války. Proto nám zařízena ve 2. poschodí
kuchyň s vodovodem, koupelna, komora, pokoje upraveny, 5 nových oken, 4 nové
dveře, 2 splachovací záchody, všude elektrika po zdi, nová elektrická přípojka pro
faru, zřízena vodárna, která z nádrže čerpá vodu z farního haltýře (spádem tekoucí
do nádrže) do 2. poschodí. Farní úřad veškerým příslušenstvím je jen ve
2. poschodí odděleném brankou od 1. poschodí. Na 1. dvoře z velkého chlévu
zřízeny tři garáže. Jedna moje, dvě pronajaty.
(opsáno z farní kroniky)

