Dopis od Tracy

Kalendář:

Milý Jane Kováři,
jsem Tracy z Ugandy. Děkuju Adamovi, Bety
a Davidovi za jejich dopis a Marii a Kláře za
jejich obrázky.
Mám se dobře. Zrovna teď máme
prázdniny (2. pololetní). Děkuju za
všechny poplatky, které jsi poslal
za minulé pololetí.
Ráda si hraji s mojí panenkou, když mám
volno a zrovna se neučím.
V Ugandě se v bohatých rodinách žije dobře, ale
chudí to mají těžké, protože není jednoduché dostat
to, co je potřeba.
Můj táta se jmenuje Mboua Lozilo a moje mamka
se jmenuje Nabaiga Proscovia. Moji sourozenci
Serwanga Fred, Nalwanga Rosemary, Nakalanda
Betty.
Moje nejoblíbenější hračka je panenka.
Moc ráda zpívám a jde mi to moc dobře ve třídě.
Začnu svoje poslední pololetí v září 2009.

 každý pátek v 16
hodin setkání
ministrantů na faře
 3.1. v 11 hod. zahájení
Tříkrálové sbírky
 6.1. Slavnost Zjevení
Páně - mše sv. také ráno
v 7:30
 8.1. bude P. Jan
navštěvovat nemocné
 8.1. setkání biřmovanců
 13.1. setkání dětí k
1. sv. přijímání
 18.1. den vzájemných
modliteb naší farnosti
a bohoslovců
v olomouckém semináři
 19.1. v 19 hod. setkání
Modliteb matek
Přeji ti hodně úspěchů ve všem a pěkně oslav
v Lidovém domě
vánoce plus Nový rok 2010.
Tvoje milá
Namuswe Tracy

Pořadí

Jméno

Tajenka: Bůh věrnost odměňuje

Účast na mši sv.

1.

Adam Šplíchal

18

2.

David Šplíchal

14

3.

Franta Celý

13
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Na čem záleží
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,
ale na tom, zda z toho, co máme, umíme ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat
rozdávat.
štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda se umíme
prosadit, ale na tom, zda umíme
přemáhat sami sebe.

Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim
požehnáním.

Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé,
znalosti, ale na tom, jak moudře
ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme
dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, co děláme, ale na tom, Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala
jak to děláme a proč to děláme.
úctu k pravdě.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme
veselit, ale na tom, zda dovedeme
přinášet radost jiným.

Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši
vůli, ale na tom, zda se my snažíme
uskutečňovat Jeho vůli.

Nezáleží na tom, zda jsme bojácní
a máme strach, ale na tom, zda se
Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi,
chováme tak, jako bychom strach neměli. ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení
vyhne, ale na tom, zda ho umíme, když
přece jen přijde, přijmout.

Nezáleží na tom, kdy zemřeme, ale na
tom, zda jsme připraveni setkat se
kdykoli s Bohem.
(od slečny Adámkové z jemnické fary)
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Milí farníci!
Díky Bohu nám bylo dopřáno vstoupit do nového roku, ve kterém vás srdečně
zdravím a vyprošuji vám i sobě dary Ducha Svatého. Budeme je jistě všichni
potřebovat, abychom vše, co máme v tomto roce vykonat, vykonali podle Božích
představ. Je toho mnoho po stránce hmotné i duchovní. Jak na to?
Slavnost „Zjevení Páně“ a před ní „Matky Boží Panny Marie“ jakoby nám
chtěly dát návod kým a jak se nechat vést.
Rytmická píseň „Madona“ začíná slovy: „Každý z nás na této zemi poutníkem
je k věčnosti“. Nejčastěji jako poutníci směřujeme do mariánských svatyň, kde
pookřejeme, čerpáme duchovní sílu a intenzivněji se setkáváme skrze Pannu Marii
s Ježíšem. Putujeme k Němu a Panna Maria nám může připomínat hvězdu, která
vedla mudrce k betlémskému Dítěti. Cesta svatých poutníků od východu nám
jakoby předznamenávala i naši životní pouť, která má
Jakmile uviděli
vyvrcholit v nebeském Betlémě. Co předcházelo cestě
těchto tří poutníků a dosažení cíle? Především velká hvězdu, zaradovali
se nevýslovnou
touha, hledání pravdy, studium písem, víra v Boží
radostí. Vstoupili
znamení, pokora, odvaha, vytrvalost...
Po čem tito „mágové“ toužili? Najít novorozeného do domu a spatřili
Krále a poklonit se Mu, najít Mesiáše, Spasitele světa, dítě s jeho matkou
Boha a člověka. Bůh se zjevuje těm, kdo ho hledají
Marií, padli na
upřímně, pokorně a vytrvale. Takové hledání otevírá zem a klaněli se
duchovní zrak a člověk je obdařen pravou duchovní
mu.
moudrostí.
Mt 2,10-11
Mudrci jdou sami z celého pohanského světa,
nenechají se odradit ani smýšlením svého okolí, ani rozpaky v Jeruzalémě.
Nakonec, i když je zklamou ti, kteří by měli být u Mesiáše první, nezklame je
hvězda, dovede je a zastaví se až před domem, kde je hledaný Král.
Od úsilí hledat Ježíše a touhy setkat se s Ním by nás neměli odradit ani lidé, ani
okolní svět. Ani mudrce v Jeruzalémě neodradil nezájem těch, kteří znali místo
a dověděli se, že přišel dlouho očekávaný čas. Mít Boha, i když skrytého, tak
blízko, jak ho měli zákoníci v Betlémě a my Ho máme ve svatostánku, je úžasný
a nedocenitelný poklad a dar. Co tomu bránilo tehdy a brání i teď? Nezájem,
potlačená víra, pýcha a neochota uznat Ježíše jako Zachránce, Spasitele,
„nepotřebnost“ Boha v současném světě, pohodlnost a vytváření si ráje na zemi
v různých formách. Co pomůže krásný dům, vyzdobený, kde se vše svítí čistotou
a krásnou výbavou, kde příchozí nenajde, co by mohl vytknout, ale v srdcích lidí
nepřebývá Boží láska, kde člověk slouží sám sobě a nevidí bídu a utrpení o několik
metrů vedle, nezajímá se o druhé, kde člověk uctívá sám sebe a není místo a čas
pro úctu Boha v modlitbě, děkování a chválách? Tento postoj může změnit jen
setkání s Boží milostí, která otřese naší sebejistotou, kterou Pán naruší a poznáme
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
3.1.

2. neděle po Narození
Páně

11 00

pondělí
4.1.
úterý
5.1.
středa
6.1.
čtvrtek
7.1.
pátek
8.1.
sobota
9.1.

18 00

Bohoslužby
za rodiče Špačkovy a celou přízeň
za Jana Svobodu, rodiče a rodiče
Škrdlovy
za uzdravení

bl. Anděla z Foligna

18 00

za Boží pomoc a ochranu

sv. Telesfor

18 00

za vyslyšení proseb za obrácení

7 30
17 30

na poděkování za 50 roků života

sv. Rajmund z Peňafortu

18 00

za Boženu Drmelovou

sv. Severin

18 00

za rodiče a dobrodince

sv. Julián

18 00

za farníky

7 30
neděle
10.1.

Svátek Křtu Páně

11 00
18 00

pondělí
11.1.
úterý
12.1.
středa
13.1.
čtvrtek
14.1.

na vlastní úmysl

Slavnost Zjevení Páně

za rodiče Krejcarovy, dceru, zetě
a duše v očistci
za manžela, bratra, rodiče
Karšulínovy a Míčovy
za Libuši a Bohumila Doležalovy,
děti a vnoučata

ct. Marie Elekta

18 00

za Luďka Říhu a předky

sv. Probus

18 00

za zemřelou rodinu Netouškovu

sv. Hilarius z Poitiers

17 30

za rodinu Slámovu a Pokornou

sv. Sáva Srbský

18 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
15.1.

sv. Pavel Poustevník

18 00

za Stanislava Kremláčka, manželku,
syna a dvoje rodiče

sobota
16.1.

sv. Marcel I.

18 00

za rodinu Sedláčkovu

7 30
neděle
17.1.

2. neděle
v mezidobí

11 00
18 00

za farníky
za rodinu Velebovu, Janíčkovu
a duše v očistci
za rodiče Kosmákovy a Krátkých
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Impuls….

vlastní ješitnost a ubohost.
Kéž do tmy našeho života proniká svit Hvězdy, která nás vede tam, kde
nacházíme zdroj radosti - před svatostánek, k živému Chlebu naší spásy. Ať tam
se uskuteční velikost a důstojnost našeho lidství, když poklekneme před Nejvyšším
a svěříme mu sebe a vše, co potřebuje vypovědět naše nemocné srdce. V tomto
úkonu spočívá pravá moudrost, spravedlnost, útěcha, úcta, vděčnost a oddanost
tomu, který se snížil, abychom se s Ním mohli spojit v jeho největší pokoře
a lásce.
Přeji všem, zvláště nemocným a opuštěným, strádajícím a těm, kteří se necítí
být milováni, aby zakusili Boží blízkost, nechali se vést průvodkyní a Matkou
milosrdenství, skrze modlitbu, zvláště růžence, pronikali do tajemství našeho
vykoupení a radovali se z něho.
Ať světlo z Betléma rozzáří vaše srdce i tváře po celý nový rok!
Všem žehnám, P. Jan

Pro Marii ani Josefa nebylo snadné smířit se s Božím plánem. Teď je konečně v jejich nelehké
situaci potká neočekávaná odměna. I ty se na ni můžeš těšit

Ptáme se...

Něco pro děti
Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na
kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary - zlato, kadidlo a drahocenný olej.
Matouš 2,11

Kdyby se to stalo dnes….
Maruška s Jožkou jsou velmi překvapeni návštěvou tak
vysokých hodnostářů až odkudsi z Kuvajtu. Jako docela
obyčejní lidé nejsou zvyklí jednat s takovými potentáty.
Ještě víc je ovšem ohromí, když ti vznešení cizinci před
jejich děťátkem pokleknou a skládají mu k nohám vzácné
dary.

...paní Ludmily Soukupové

Pro bystré hlavy
Najdi v Bibli(ekumenické)
příslušný verš a slovo a napiš ho
do tabulky:
1. Genesis 6,12 = 1. slovo
2. Jan 6,40 = 4. slovo
3. Genesis 1,16 = 21. slovo
4. Gal.5,22 = 1.slovo
5. Žalm 18,29 = 4. slovo
6. Efezským 5,9 = 13. slovo
7. Židům 12,6 = 2. slovo
8. Izajáš 53,6 = 5. slovo
9. Jakub 3,12 = 5. slovo
10. Skutky 27,13 = 3. slovo
11. Izajáš 30,18 = 1. slovo
12. 1. Jan 5,8 = 2. slovo
13. Gal 1,4 = 2. slovo
14. Ozeáš 14,5 = 10. slovo
15. Žalm 42,2 = 2. slovo
16. Exodus 17,6 = 3. slovo
17. Matouš 4,7 = 1. slovo
__ __ __

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2) Jaký máte názor (pohled) na budoucnost fary? Mně by se líbila fara na
místě bývalého Míčova domu. Neznám však žádné okolnosti, těžko se k tomu
mohu vyjadřovat.

3) Četla jste už někdy náš Čtrnáctideník? Čtrnáctideník čtu pravidelně,
čekám vždy na povzbudivá slova otce Jana. Je to moc záslužná práce pro věřící
i nevěřící.

12.
13.

4) Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě
chybí? Větší možnost studia Písma pod odborným vedením, aby byla lepší
orientace ve věcech víry pro druhé.

14.
15.
16.

__ __ __ __ __ __ __

1) Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký
životopis? Narodila jsem se v Bohušicích roku 1938 jako druhé dítě z dvojčat.
Mám dvě sestry. Po ukončení základní školy jsem se vyučila kuchařkou. Po
doplnění dalšího vzdělání jsem se celý život starala o provoz nejprve školního, pak
závodního stravování. V roce 1958 jsem se provdala, manžel se jmenuje Jan
a v loňském roce jsme oslavili zlatou svatbu. Měli jsme dvě děti. Starší Jenda
zemřel v šestnácti letech na leukémii. Dcera Iva má dvě dcery. Starší Ludmila se
provdala do Holandska, má chlapečka a holčičku. Druhá Ivanka se při porodu
přidusila a je postižená – nemluví. Asi sedm roků jsme se o ni s manželem starali.

17.

__ __ __ __ __ __ __ E.

5) Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Na půlnoční v roce 1951,
kdy jsme šli s tatínkem – jinak jsme chodili s maminkou, už proto to byla velká
událost. V lednu příštího roku jsme dostaly po 14 letech sestřičku. Drželi jsme se
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s tatínkem za ruce, mrzlo, pod nohami to jen křupalo. Povídali jsme si, až jsme
přišli na Havránkův kopec, zjevila se nám zasněžená krajina jako z pohádky.
Panorama osvětleného kostela v dáli a do nočního ticha se nesly koledy z věže –
nezapomenutelné.

Žalm má i krásnou melodii. Učím se pro radost hrát na klávesy.

6) Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitka? Vyrůstala jsem
v katolické rodině. Po provdání jsem se od Pána Boha na dlouhý čas vzdálila.
Teprve po otcově smrti, když jsme se přestěhovali zpět do Bohušic, jsem
postupně přes své blízké a kněze, který maminku navštěvoval, nacházela cestičku
zpět k Pánu Bohu. Poznala velkou sílu
a pomoc v životě, že Bůh je náš milující
Otec, ne trestající. Před čtyřmi roky jsem
byla u biřmování a od té doby máme ve
vesnici modlitební společenství.

14) Modlíte se růženec? Růženec se modlím. Střídám modlitbu růžence
s breviářem.

7) Máte své nějaké oblíbené poutní
místo? A proč? V dětství jsme s rodiči
navštěvovali Dobrou Vodu, zde jsem
měla kmotřenku. Chodili jsme s procesím
z Mladoňovic, bylo to moc pěkné.
8) Čím jste chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být cukrářkou, protože jsem
asi dostala od Pána pro tuto práci dar.
Jsem za něj vděčná, že mohu dělat touto
službou lidem, hlavně dětem radost,
následně i sobě.
9) Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla
lepší? Mládí touží vše poznat, „okusit“. Má kolem sebe mnoho svodů a pokušení.
Záleží na každém jednotlivci, jak byl formován, jakou má povahu a zázemí.
10) Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba
i při bohoslužbě, má obdarování? Žena se může při bohoslužbě uplatnit jako
lektor. V některých církvích ženy vedou bohoslužbu slova, asi jsou na to nějaká
ustanovení.

11) Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem?
(A jak často ze setrvačnosti?) Na mši svatou jsem dříve chodila jako na obřad,
který řídí kněz. Postupem času, působením Ducha svatého, na duchovních
cvičeních se učím vnímat v chrámu živého Boha a chodím na setkání s ním ráda.
12) Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Žalm 8: „ Já, když spatřuji nebesa
Tvá , měsíc i hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám: co je člověk, že jej máš tak rád?“

13) Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem
životě? Panna Maria mě přivedla zpět k Pánu. Zpočátku jsem si musela stále i při
práci zpívat mariánské písně.

15) Těšíte se do nebe? Myslíte, že se tam dostanu? Byla bych moc ráda,
i když se trochu bojím.
16) Je něco, co byste nám ráda sdělila a my jsme se na to nezeptali ?
Dá-li Pán a budeme se stěhovat, ráda bych poděkovala všem lidem, které mi Pán
poslal do cesty, s kterými se setkávám, za jejich obdarování. Ať Pán všem žehná.

K+M+B
V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu,
kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost
vytvořila z toho během staletí legendu o svatých Třech králích: Kašparovi,
Melicharovi a Baltazarovi. Jejich monogramy K + M + B se píší na dveře
domu o svátku Zjevení Páně - lidově Tří králů. Ve střední Evropě je zažité
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena
C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční
písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat":
"Kristus žehnej tomuto domu".

Co s farou?
V Jaroměřicích n.Rok. 15.12.2009
Milí farníci, přátelé,
je mi už přes 80 roků. Se zájmem sleduji názory na řešení fary. Já zastávám názor
postavit faru novou a to na místě, kde byl dříve Míčův dům. Pro začátek by stačilo
postavit přední část proti lékárně, zatím bydlení pro kněze. Věřím, že i peníze by
se pro začátek sehnaly. Buď ze sbírky, nebo půjčkou od farníků.
V původní faře je velká zahrada, na které by kdokoliv mohl postavit tři rodinné
domky. Jistě i pro faru by se našlo slušné využití.
Můj nápad, nevím, jestli dobrý, je ten, vybudovat veřejné záchodky s přístupem
z uličky proti lékárně. Myslím, že by toto mělo i porozumění na obci, snad
i finanční.
Předělávat starou faru bude stát velké miliony a stále to bude budova velmi
nákladná.
Přeji všem zdraví a pohodu.
S pozdravem Josef S.

