Dopis od Lawrence
Můj drahý příteli, sponzore,
zdraví tě tvé milující sponzorované dítě Lawrence Horta a posílá
hodně lásky. Přeji vám všem veselé Vánoce a radostný nový rok.
Obdržel jsem tvůj dopis a jsem šťastný, že u vás bude biřmování.
Já už jsem u biřmování byl a vím, jak je to důležité.
Děkuji za speciální pozdravy od Jirky, Anny a Pepy.
Máme pole a pěstujeme rýži. V oblasti, kde žiji, jsme obklopeni
kopci, ale nemáme hory. V našem domě není ani internet, ani
telefon.
V mých studiích se mi daří dobře a své první semestrální zkoušky
mám 9. prosince. Částečně také studuji v ITI vládní školu Honnavar,
dělám tříměsíční elektrický kurz.
6. října bylo setkání
rodičů a dětí, které vede
nový ředitel Fr. Francis.
Tohoto setkání se
na téma:
zúčastnili všechny děti
i rodiče.
Podstou pil jsem
operaci kýly a na tento
lékařský zákrok mi dal
bude probíhat v našem kostele každé
Fr. Francis 5 000 Rs.
úterý po mši sv. v 18.30 hod.
Jsem ti moc vděčný
a děkuji také za vánoční
dárek. Dostal jsem
1. týden – 23.2. 2010 – P. Jeroným O.Carm
Svatý Jan od Kříže
materiál na oblečení
a nerezové nádobí.
2. týden – 2.3. 2010 – P. Josef Brychta
Moc ti děkuji
O kněžství
a modlím se za tebe.
3. týden – 9.3. 2010 - Jana Vejtasová
Tímto končím svůj
P. Guy Gilbert
dopis.
4. týden – 16.3. 2010 - Josef Janoušek
Tvé milující dítě.
Svatý P.Pio
Lawrence

Postní duchovní obnova

Rok kněží

Tajenka:
Jak mít rád Boha i lidi.

5. týden – 23.3. 2010 – P. Jan Richter
Svatý Jan Bosko
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Nečekej na úsměv, abys byl

Kalendář:

 3.2. setkání farní pastorační rady po mši sv.
na faře
Nečekej, až Tě někdo bude milovat,

5.2. bude P. Jan navštěvovat nemocné
miluj sám.
 5. a 19. 2. v 16 hod. setkání ministrantů
Nečekej, až budeš osamělý, abys
na faře
poznal hodnotu přátelství.
 5. a 19. 2. po mši sv. setkání biřmovanců
Nečekej na lepší práci, abys začal
 14.2. od 14 hod. Karneval na faře
pracovat.
 16.2. bude v našem kostele celodenní výstav
Nejsvětější Svátosti Oltářní. Zahájíme mší
Nečekej, až budeš bohatý, je možné
sv. v 7.30 a ukončíme adorací v 17 hod.
rozdělit se i o málo.
 17.2. Popeleční středa - mše sv. také ráno
Nečekej, až padneš, abys přijal
v 7.30 hod.
radu.
 18.2. v 9 hod. rekolekční mše sv. v kostele
Nečekej na bolest, abys uvěřil v sílu  24.2. setkání dětí a rodičů k 1. sv.
modlitby.
přijímání
Nečekej, až budeš mít čas, abys
 25.2. v 19 hod. setkání Modliteb matek
v LD
pomohl.
milý ...

Nečekej, až jiní budou kvůli Tobě
moc trpět, abys je poprosil
o odpuštění...
... nebo abys je zvedl na duchu.
Nečekej...
...protože nevíš, jak moc máš času.

Mimo naši farnost:

 6.2. v 19 30 v Kulturním domě ve Žďáru
n. Sáz. křesťanský ples mladých
 20. - 26.2. ostatky sv. Anežky České ve
Velkém Újezdě
 27.4. - 1.5. duchovní obnova s P. Vellou
v kostele sv. Martina v Třebíči

STRÁNKA 2
Vážení čtenáři,

z technických důvodů vychází tentokrát Čtrnáctideník na tři neděle
a stejně tak vyjde i další číslo od 21.2. do 14.3. Potom bude zase
vycházet v obvyklém čtrnáctidenním cyklu.

Milí farníci,
o dvě generace zpět bylo pravidlem, že věřící přicházeli v neděli odpoledne
ještě jednou do kostela na tzv. „požehnání“. Bývala to pobožnost, která, jak víme,
nebyla povinná. Lidé přicházeli, modlili se litanie, zpívali, oslavovali Boha,
vyprošovali si Boží požehnání, protože věřili, že kdyby Ježíš nebyl při jejich práci,
ve společenství jejich rodin, byl by jejich život a snahy plané. Když člověk dělá
něco, co není přikázané, dokazuje tím pravou, nefalšovanou lásku. A je-li to vůči
Bohu, Bůh tuto lásku mnohonásobně opětuje a dává své dary – milosti, žehná.
Požehnání Eucharistií je jistě tím nejsilnějším, jak se o tom mohli přesvědčit
mnozí, kteří byli skrze ně uzdraveni např. v Lurdech.
Víme, že vždy záleží na víře, s jakou požehnání
,,Na přímluvu
přijímáme ať už po mši sv., nebo ve společenství, popř.
sv.
Blažeje, biskupa
osobně. Vždy, když je věřící přijímá zbožně, děje se něco
a mučedníka
velkého, posvěcuje a vyzařuje na nás božskou svatost.
Skrze kněze, kterému Ježíš propůjčil plnou moc, žehná ochraňuj tě Bůh od
On sám. Do duše každého, kdo usebraně otvírá své
nemocí krčních
srdce, proudí potřebné dary. Dostává tak Ježíšovu lásku,
i všelikého jiného
sílu k utrpení, posilu pro tělo i duši.
Kristovo požehnání nás naplňuje láskou, podněcuje zla. Ve jménu Otce
i Syna i Ducha
k dobrému, posiluje dobrou vůli ke konání Boží vůle,
odrazuje od zlého, ochraňuje proti nepříteli duší. Jak
svatého. Amen.“
veliký pohár očekávání připravíme, tak ho Ježíš naplní. (Svatoblažejské požehnání)
Ze svého nekonečně milosrdného srdce chce obdarovat
co nejvíce. Jeho obdarování jde od Srdce k srdci a vchází jen do srdce pokorného,
kajícího, tichého a toužícího po čistotě a pokoji mezi lidmi.
Často jsou nám účinky požehnání jakoby skryty, jakoby nic neměnily. Někdy
neznáme cesty Boží prozřetelnosti, zvlášť když trpíme. Ale i zdánlivé ztráty,
nemoc, neštěstí se mohou svatým požehnáním proměňovat ve spásu, záchranu
duší a v požehnání pro druhé. Pán nám na věčnosti odhalí, čeho všeho nás
ochránil a čím spásonosným obohatil naše životy právě skrze vírou přijaté
požehnání.
Každým rokem se v kostelích i mimo ně uděluje „Svatoblažejské požehnání“,
kdy na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka prosíme, aby nás Bůh chránil
ode všeho zlého a zachoval ve zdraví duše i těla.
Ať vás Bůh naplní svou milostí, abyste poznávali jeho pomoc a blízkost jeho
milosrdenství.
Žehnám vám, P. Jan
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
14.2.

11 00

6. neděle v mezidobí

18 00
pondělí
15.2.
úterý
16.2.
středa
17.2.
čtvrtek
18.2.
pátek
19.2.
sobota
20.2.

18 00

sv. Jiřina
sv. Juliána

Popeleční středa

za Jana Prokopa a duše v očistci
za Anežku Tesařovou, zemřelou přízeň
a duše v očistci

7 30

na úmysl dárce

9 00

za živou a zemřelou rodinu Krejcarovu
a přízeň
na vlastní úmysl

18 00

za kněžská a řeholní povolání

bl. Godšalk

18 00

za zemřelou rodinu Vlčkovu

sv. Nikefor

18 00

za rodiče Mácovy a Perničkovy

7 30
neděle
21.2.

za Josefa Jelečka, vnuka Lukáška
a duše v očistci
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a dvoje
rodiče
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu

7 30

17 30

sv. Simeon

Bohoslužby

1. neděle postní

za farníky

11 00

za Václava Knotka a dvoje rodiče

18 00

za Marii Nedvědickou,
rodiče Nedvědických a Louckých

31.1.2010

7.2.2010

4. neděle v mezidobí – cyklus C
1. ČTENÍ: Jer 1,4-5.17-19
2. ČTENÍ: 1 Kor 12,31 – 13,13
EVANGELIUM: Lk 4,21-30

5. neděle v mezidobí – cyklus C
1. ČTENÍ: Iz 6,1-2a.3-8
2. ČTENÍ: 1 Kor 15,1-11
EVANGELIUM: Lk 5,1-11

14.2.2010
6. neděle v mezidobí – cyklus C
1. ČTENÍ: Jer 17,5-8
2. ČTENÍ: 1 Kor 15,12.16-20
EVANGELIUM: Lk 6,17.20-26
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Den
neděle
31.1.

Liturgická oslava

4. neděle v mezidobí

Čas
7 30
11 00
18 00

pondělí
1.2.
úterý
2.2.
středa
3.2.
čtvrtek
4.2.
pátek
5.2.
sobota
6.2.

18 00

Uvedení Páně do chrámu

18 00

za rodinu Vrbkovu a syny

sv. Blažej

17 30

za Josefa a Marii Noskovy

sv. Ondřej Corsini

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Agáta

18 00

za farníky

sv. Pavel Miki a druhové

18 00

za rodinu Peckovu, Nikrmajerovu,
dvoje rodiče a za uzdravení
za rodiče Pojerovy, syna, vnuka a duše
v očistci
za Ivanku, Janu, rodinu Nováčkovu
a Kuchaříkovu
za Antonína Padělka
za Ladislava Götha, jeho rodiče
a bratra

5. neděle v mezidobí

30

11 00
18 00

pondělí
8.2.
úterý
9.2.
středa
10.2.
čtvrtek
11.2.
pátek
12.2.
sobota
13.2.

sv. Jeroným Emiliani

18 00

sv. Apollonie

18 00

za Janu Čechovou a přízeň

sv. Scholastika

17 30

za paní Ryšavou a za uzdravení

Panna Maria Lourdská

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Benedikt Aniánský

18 00

za rodinu Prodělalovu a Louckých

sv. Kateřina Ricciová

18 00

za Zdeňku Kratochvílovou a rodinu

7 30
neděle
14.2.

Bohoslužby
za Karla Pekárka, zetě a celou rodinu
za Jiřinu Procházkovou, Denisu
Krajcovou a rodiny
za Eduarda Říhu, přízeň a duše
v očistci
za živou a zemřelou rodinu
Kratochvílovu

sv. Pionius

7
neděle
7.2.

6. neděle v mezidobí
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Pořad bohoslužeb

11 00
18 00

za Josefa Jelečka, vnuka Lukáška
a duše v očistci
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a dvoje
rodiče
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu

Tříkrálová sbírka v Bohušicích
V naší vesnici probíhala Tříkrálová sbírka letos pátým
rokem. Chodí vždy jedna skupinka koledníků K+M+B, přinášejících požehnání do
domu.
S potěšením zjišťujeme, že štědrost občanů se každým rokem zvyšuje. V prvním
roce 2006 se vybralo 2963 Kč, v dalším 3229 Kč
a 3604 Kč v roce 2008. Koledníci byli Václav
Novotný, Tomáš Bém, Martin Bednář a vedoucí
Ludmila Soukupová.
V loňském roce se zapojila i děvčata; tři králové
putovali ve složení: Adéla Bémová, Michala
Koldanová, Evelin, Matyáš a Anna Dobešovi. Svou
návštěvou a zpíváním byli odměněni v roce 2009
částkou 4218,- Kč a letos pak vykoledovali 4666,Kč.
Všem spoluobčanům a koledníkům patří velké
poděkování za jejich pomoc a soucit s potřebnými
lidmi.

DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Na přání Svatého otce slaví celá církev 2. února na svátek Uvedení Páně do
chrámu Den zasvěceného života. Biskupové se setkávají ve svých diecézích
s řeholníky, řeholnicemi a ostatními osobami zasvěceného života.
Víte, proč je takové množství mužských i ženských společenství zasvěceného
života? PROTOŽE JE MNOHO ZPŮSOBŮ, ... (dokončení věty se dozvíš
z tajenky). Ze tří odpovědí vyber tu správnou. Písmena v závorce pak utvoří tajenku.

1. Anežka Přemyslovna založila
/ZA/Řád klarisek
/BA/Řád františkánů
/JA/Řád křižovníků
2. Heslem „Modli se a pracuj“ se řídil
/ŽE/sv.Augustin
/KM/sv. Benedikt
/RO/sv. Josef
3. Země, kde působil sv. František z Assisi, je
/ÍT/Itálie
/TA/Francie
/LE/Izrael
4. Boromejky se věnují zvláště
/SÍ/vyučování dětí
/RÁ/péči o nemocné
/DY/opuštěné mládeži
5. Sv. Ignác z Loyoly založil
/PS/Řád karmelitánů
/JK/Řád cisterciáků
/DB/Řád jezuitů
6. Sv. Terezie z Lisieux patřila mezi sestry
/AV/kapucínky
/UJ/klarisky
/OH/karmelitky
7. Salesiány založil
/ŽÁ/sv. František Saleský /AI/sv. Jan Bosko
/OL/sv. Dominik Savio
8. Řeholnímu oděvu se říká
/ST/biret
/LI/hábit
/RO/rocheta
9. Breviář je
/DI/kniha modliteb
/VK/určitý druh kláštera /SE/postní jídlo
TAJENKA:______________________________________________
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Co vyzvonil veselý zvoneček...
Odměna
Když jsem byl ještě malý školák, roznesla se
mezi spolužáky fáma: „Kdo se přihlásí
k hasičům, dostane uniformu a půjde na 1. máje
v této uniformě v průvodu.“ To jsem
s nadšením uvítal a k hasičům jsem se přihlásil.
Brzy jsem ale zjistil, že o této uniformě to byl
jenom výmysl a tak jsem zase odešel.
Později se mi stala jiná příhoda. Jeden kamarád, který ministroval, mě vzal
s sebou do sakristie. Paní kostelnice si mě pozorně prohlížela a po důkladném
výslechu, co jsem zač, řekla: „Ty bys mohl také chodit ministrovat. Nebo víš co,
pojď hned.“ A tak se mi zcela nečekaně splnilo mé přání. Dostal jsem „uniformu“,
i když to nebyla ta hasičská. A bylo to vyřízeno hned a bez problémů. Ba co víc,
čas od času se měnily v různých barvách. Červená, zelená, bílá, fialová, černá –
zkrátka nádhera. Byl jsem nadšen a ministroval jsem opravdu rád. Ministranti
pochopitelně nebyli na stejné úrovni. Byla mezi nimi určitá hierarchie. Ti, co přišli
jako nováčci, se mohli jenom dívat, jak se co dělá. Pak ti, co byli trochu starší, už
plnili různé drobné úkony, jako třeba držet patenu při sv. přijímání. A ti úplně
služebně nejstarší dávali knězi velum a chodili s kadidelnicí.
Moje babička, která pozorovala, jak postupuju v této kariéře, byla na mě
patřičně hrdá. Přijížděla každou neděli na mši autobusem ze sousední vesnice.
A než autobus odjížděl nazpět, měla asi ještě půl hodiny času a tak oceňovala mé
postupy tím, že mě zvala do cukrárny na zákusky a zmrzlinu. A zákusky
a zmrzlina, to bylo pro mě takové malé nebe na zemi. Kdyby to takhle bylo v nebi,
byl bych zcela spokojen. Na rozdíl od jiných požitků, které si ti druzí užívali.
Například, nesnášel jsem kolotoč. Točila se mi z něho hlava a bylo mi velice
špatně.
Ale vraťme se k ministrování. Jednou se přihodila taková věc. Ministrovat
začal nováček, takový malý špuntík to byl, dodnes ho vidím před sebou. Po
nějakém čase došlo k tomu, že z ministrantů jsme se octli u oltáře jen my dva. A já
nevím, co se to se mnou stalo, že já, který už jsem patřil mezi tu vyšší třídu, jsem
přenechal všechny úkony tomuto malému hošíkovi. Dával jsem mu jenom
znamení, jak a kdy má co dělat. To jsem ale ještě netušil, co se z toho vyklube.
Tento ministrantík pochopitelně neskrýval své nadšení. Vždyť z pozice
posledního se dostal na vrchol ve službě. A to je nejen pro ministranty
povzbudivé. Ale nadšený nebyl jen on. Nemenší nadšení sdílel i jeho otec, který
dobře věděl, jak to u ministrantů chodí. Že na vykonávání těchto úkonů nemá
ještě nárok. Po mši sv. mě vyhledal a nešetřil chválou a díky. A nehodlal zůstat jen
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při tom. Rozhodl se, že za tento velkorysý skutek si zasloužím odměnu. Bylo
zrovna posvícení, takže u nás byly kolotoče. A tak mi radostně oznámil, že nás
tam vezme. Marně jsem se mu snažil vysvětlit, že za svou velkorysost žádnou
odměnu nečekám, že jsem to udělal zcela nezištně. A ještě dalšími argumenty jsem
se mu snažil rozmluvit jeho úmysl. Vše marné. Ujišťoval mě: „Uděláš klukovi
radost, když s ním půjdeš. On by byl zklamaný, kdybys nešel.“ Rezignoval jsem.
Pomalu mi začalo docházet, že se stávám
mučedníkem. Jakmile jsem byl zapnut řetízkem
do sedačky, jízda do pekel pro mě začala. Cítil
jsem, že měním barvu a bylo mi zle. Tam, kde si
jiní stěžovali, že za dvě koruny točí jen pár
minut, já teprve teď poznal, co je to věčnost.
A když už konečně obsluha kolotoče vypnula
motor a ten se začal pomalu dotáčet, domníval
jsem se, že už mám odpykáno. Ale než toto
zábavné zařízení zastavilo úplně, můj mecenáš
volal: „Nevystupujte, koupil jsem vám ještě
druhý lístek!“ Tento pocit bych už těžko
popisoval. Nepozvracel jsem se sice, ale jízdu jsem absolvoval se zavřenýma očima
a zaťatými zuby, aby k tomu nedošlo.
S mojí babičkou mi odjely i zákusky a zmrzlina a tak jsem uctivě poděkoval
svému dobrodinci a v barvách jarní louky se potácel k domovu a přemýšlel
o významu konání dobrých skutků. Nikoho nechci k ničemu navádět, ale než
vykonáte dobrý skutek, důkladně si rozmyslete, co chcete udělat. Může to mít pro
vás nedozírné následky.
Exministrant jaroměřické farnosti.
+K

V postní době - od 17. února (Popeleční středa) do 4. dubna (Boží hod
Velikonoční) - se uskuteční v brněnské diecézi již druhý ročník akce nazvané
Postní almužna.
Věřící si mohou v tuto dobu vyzvednout skládací papírové schránky – tzv.
„postničky“ - k ukládání peněz (almužny), které svým sebezáporem ušetřili. Sběr
schránek se uskuteční 11. dubna 2010, tedy v 2. neděli velikonoční.
Postní almužna je projevem dobrovolné osobní duchovní formace, nikoli
sbírka. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při každé bohoslužbě na potřeby
církve. Úmysly postní almužny jsou pak uskutečněny prostřednictvím Charity,
která je aktivní službou církve chudým a potřebným.

