MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou
zve občany na

3. ročník
ochutnávky moravských vín
v sobotu 17. dubna 2010 od 15.00 hod.
do Lidového domu v Jaroměřicích n. Rok
za lidové ceny:

neděle 11. 4. 2010 - neděle 25. 4. 2010

vstupné
30,- Kč
jeden pohár 5,- Kč
ostatní pohoštění zdarma

Prosba o šťastné stáří
Dej nám svou milostí, Pane:

Motto:
„Čím je život, není-li vína…“
(Homér)

Stáří trpělivé a plné odevzdanosti
Stáří křesťanské v duchu pokání
Stáří pokorné a vděčné
Stáří plné porozumění a dobroty
Stáří milující pokoj s lidmi

Pořadí

Vysvoboď nás, Pane:

Jméno

Účast na mši sv.

1.

Vojta Vlček

9

2.

Vítek Pokorný

8

3.

Junior
David Šplíchal

5
5

Správné odpovědi: 1) sedm 2) jezero 3) sítě 4) noc 5) žádnou 6) unavení 7) břeh 8) pravou 9) Ježíš
10) rybu 11) chléb 12) snídani

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

Od stáří plného sobectví
Od stáří zlobného a hněvivého
Od neužitečného naříkání a stížností
Od vzpomínek budících nepokoj
Od hrůzy před Božím soudem
Od náhlé a nenadálé smrti
Od smrti bez přijetí svátostí při plném
vědomí
Prosíme Tě, Pane, přijmi nás, kteří se k Tobě
utíkáme!

Kalendář:
 11.4. ve 14 30 hod. valná hromada
Jednoty sv. Josefa v Lidovém domě
 14.4. setkání farní pastorační rady
 17.4. dopoledne Bleší trh v Lidovém
domě, odpoledne Ochutnávka vín
 21.4. setkání dětí a rodičů k 1. sv.
přijímání
 23.4. setkání biřmovanců
 27.4. v 19 hod. setkání Modliteb matek
 4.5. v 17 30 mše sv. v Ratibořicích, od 17
hod. růženec
 Každý pátek v 16 30 hod ministrantská
schůzka na faře
Mimo naši farnost:
 17.4. Náměšť n. Osl. - 7.ročník
velikonočního putování „Od křížku
ke křížku“
 27.4. - 1.5. duchovní obnova s P. E.
Vellou v kostele sv. Martina v Třebíči
 20.5. od 9 do 15 hod. Jeden den na
Petrově v Brně - skupinky dětí je třeba
přihlásit předem
 30.4. - 2.5. desátý Studentský
Velehrad

STRÁNKA 2

Milí farníci,
Celý tento týden je ve znamení veliké radosti těch, kteří uvěřili, že Ježíš je
skutečně živý, že v pravdě vstal, že jeho slovo je pravda, dá se na ně spolehnout,
že se naplnilo a naplňuje to, co slíbil: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa“, že dál „pracuje“ na naší spáse.
Velikonoční oktáv je zakončen nedělí, kdy slavíme svátek Božího
milosrdenství, jak si to přál Pán Ježíš. Tím jakoby naznačil, k čemu mám směřovat
a co je ovocem nejposvátnějších dnů v církevním roce. „Bůh je láska“ nazývá svou
encykliku Benedikt XVI. A láska se projevuje obětí a odpuštěním milosrdenstvím.
Boží milosrdenství je projev lásky, která chce spasit každého, bez výjimky,
protože Pán Ježíš zemřel za všechny, za každého osobně prolil svou krev. Proto
tolikrát zdůrazňuje svaté Faustyně Kowalské, že nikdo se nemusí bát přiblížit se
k němu, i kdyby jeho hříchy byly jako šarlat. Sama svatá Faustyna píše: „Náš Pán
nechce lidstvo trestat, chce je uzdravit tím, že je přivine na své milosrdné srdce.
Vzkříšené tělo Kristovo se stalo posledním slovem usmíření a pokoje. Zůstává jím
v Eucharistii. Jeho srdce otevřené a hořící láskou zůstává pod eucharistickým
způsobem jako živé a definitivní usmíření.“
Co přináší Pán Ježíš apoštolům jako první po svém zmrtvýchvstání? Pokoj,
Ducha svatého. Místo, aby se dusili ve strachu, nejistotě, výčitkách, jsou vyzváni
k přijetí Ducha, svobody, k poslání šířit odpuštění, milosrdenství, pokoj. To Pán
Ježíš přináší i nám. Potřebujeme dychtivě přijímat odpuštění od Boha, abychom je
mohli sami rozdávat se stejnou štědrostí. Takové bylo poslání apoštolů a je i dnes
všech pokřtěných.
Svaté Mechtyldě Pán Ježíš říká: „Není tak
velkého hříšníka, kterému bych ihned
Milosrdenství proniká do
neodpustil všechny viny, kdyby jich upřímně
našeho srdce jen tehdy, litoval.“ Světice se zeptala: „Je-li tomu tak,
umíme-li my odpustit, dokonce proč to nešťastný člověk necítí?“ Pán
i svým nepřátelům. I když se odpověděl: „Protože stále nachází zalíbení
t e n t o p o ž a d a v e k z d á v hříchu. Kdyby se po svém obrácení celou
nesplnitelný, srdce, jež se silou postavil proti zlu a zbavil se veškerého
odevzdá Duchu Svatému, může zalíbení v hříchu, zcela jistě by zakusil sladkost
jako Kristus milovat až do Boží přítomnosti.“
krajnosti, může přeměnit Jistě všichni rádi slyšíme o Boží lásce a Božím
zranění v soucit a urážku milosrdenství. Ale nechat se jím oslovit,
obrátit v přímluvu. Odpuštění prostoupit, znamená ztotožnit se s Ježíšem,
s e p o d í l í n a B o ž í m vzít určitou zodpovědnost jako on za druhé,
milosrdenství a je vrcholem obětovat se, modlit. Mnoho rodičů naříká nad
dětmi, vnuky, jak se vzdálili od Boha. Nestačí
křesťanské modlitby.
naříkat, vymlouvat se na dobu. Každý z nás
(Kompendium KKC 595) potřebujeme vnitřní proměnu skrze Boží
milosrdenství. Budeme-li jím zasažení, potom
nám nebude těžké nést kříže života, modlit se

STRÁNKA 7

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

neděle
11.4.

2. neděle velikonoční
– neděle Božího
milosrdenství

Čas
7 30
11 00
19 00

pondělí
12.4.
úterý
13.4.
středa
14.4.
čtvrtek
15.4.
pátek
16.4.
sobota
17.4.

pondělí
19.4.
úterý
20.4.
středa
21.4.
čtvrtek
22.4.
pátek
23.4.
sobota
24.4.
neděle
25.4.

za Zdeňka Doležala a rodiče, za rodinu
Tržilovu a přízeň
za Eduarda Pokorného, vnuka Romana
a vnučku Radku
za rodiče Papouškovy a Slezákovy
za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše
v očistci

sv. Julius

19 00

sv. Martin I.

19 00

na poděkování za Boží ochranu a pomoc

sv. Lambert

17 30

na úmysl dárce

sv. Anastázie

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Bernadetta
Soubirousová

19 00

za rodiče Hambálkovy z Boňova

sv. Inocenc

19 00

za farníky

7 30
neděle
18.4.

Bohoslužby

3. neděle velikonoční

11 00

za rodiče Roupcovy, Svobodovy
a Miroslava Dvořáka
za rodiče Vašourkovy, dcery, zetě a Janu
Zoufalou

19 00

za zemřelého Josefa Blažka
a rodiny Blažkovu, Plíškovu a Svobodovu

sv. Ema

19 00

za rodiče Matouškovy a syna

sv. Hugo

19 00

na úmysl dárce

sv. Anselm

17 30

na poděkování za Boží pomoc a ochranu

sv. Leonid

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Vojtěch

19 00

za rodiče Texlovy, dceru Marii a celou
přízeň

sv. Jiří

19 00

za rodinu Vojtěcha Česneka

7 30
11 00

za Růženu a Jaroslava Filipských
za farníky
za Vlastu Tomkovou, rodinu Tomkovu
a Petrů

4. neděle velikonoční

19 00

STRÁNKA 3
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Snídaně u jezera
Na každou otázku odpověz jedním slovem. Odpověď na otázky najdeš také
v osmisměrce. Nápovědou ti může být evangelium 3. neděle velikonoční (Jan 21,1-19).

1) Kolik učedníků jelo lovit ryby?
2) Kam vyjeli rybáři? Na…
3) Co házeli rybáři do vody?
4) Jak dlouho čekali na ryby?
5) Kolik ryb v noci chytili?
6) Jak se cítili po nočním lovu?
7) Kde spatřili muže, když se vraceli? Na…
8) Na jakou stranu hodili síť? Na…
9) Kdo byl ten muž, kterého Petr viděl?
10) Co Ježíš opékal na ohni?
11) Co dalšího měl Ježíš k jídlu?
12) Které jídlo jedl Ježíš s Petrem?

pořádá

v sobotu 17. dubna 2010 od 8 do 11 hod.
ve velkém sále Lidového domu v Jaroměřicích n.R.
Využijte možnost nakoupit za bezkonkurenční ceny např. sportovní
výbavu, domácí potřeby, elektroniku, hračky, dětské oblečení, knihy...
Příjem věcí bude probíhat v Lidovém domě
ve dnech 13.-16. dubna vždy od 18:00 do 18:45 hodin.

například růženec, Novénu, Korunku Nedělní liturgické texty
k Božímu milosrdenství, účastnit se mše svaté Druhá neděle velikonoční –
ve všední den a podobně.
neděle Božího milosrdenství
Kristus trpící nám ukazuje, co vše vykonal,
aby se na nás Boží milosrdenství naplňovalo. 1. čtení: Sk 5,12-16
Svolávat Boží milosrdenství a vyprošovat 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
obrácení je záležitostí velké lásky a touhy, která Evangelium: Jan 20,19-31
se neustále proměňuje v oběť, to je zřeknutí se
sebe, neoplakávat vlastní neštěstí, ale konat Třetí neděle velikonoční
zadostiučinění za hříchy a vlažnost. Tak 1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41
otvíráme bránu Božímu milosrdenství pro sebe 2. čtení: Zj 5,11-14
i ostatním.
Evangelium: Jan 21,1-19
Všem vyprošuji, aby zakusili tento dar
v tomto životě i na věčnosti. Ježíši, důvěřuji Ti.
Čtvrtá neděle velikonoční
Žehná P. Jan
1. čtení: Sk 13,14.43-52
2. čtení: Zj 7,9.14b-17
Svatá Bernadetta
Evangelium: Jan 10,27-30
Soubirousová
Narodila se 17. února 1844 jako nejstarší ze
šesti dětí. Od dětství bývala často nemocná.
11. února 1858, v roce, kdy byla u prvního
sv. přijímání, sbírala
s několika dívkami dřevo v lese u Lourd. Náhle uslyšela šumot
a před jeskyní v Maissabielle spatřila chvějící se keře. Potom
uviděla ve zlatavém oblaku postavu krásné ženy v dlouhém,
bílém rouchu s růžencem v rukou. Paní se během pěti měsíců
zjevila dívce celkem 18 krát. Různě k ní promlouvala,
připojovala se k její modlitbě a zpovědi. Tato paní, která se
později představila jako Panna Maria, vyzvala Bernadettu, aby
se u jeskyně dal
Ke konci svého života se zeptala jedné své řeholní
postavit kostel
a 25. února 1858 ukázala dívce, kde sestry: „Co se dělá s koštětem?“
má vyhrabat zapomenutý léčivý „Co je to za otázku! Slouží nám na zametání.“
pramen. Proud v prameni byl ode „A potom?“
dne silnější a když jeden osleplý „Postavíme ho na jedno místo, za dveře.“
člověk po umytí v prameni opět „Vidíš, to je můj případ: Svatá Panna mě použila,
uviděl, zvěst o zázraku se rychle a potom mě dala na mé místo. A já jsem byla
rozšířila a do Lourd začalo šťastná a zůstala tam.“
přicházet mnoho lidí. Dívka několik
let trpěla podezíravou nedůvěrou jedněch, kteří ji označovali za hysterickou
a vychloubačnou, a zároveň bezohledným nadšením a necitlivou pozorností
druhých. Snášela to s podivuhodnou trpělivostí a důstojností. Roku 1866 byla
Bernadetta přijata do řádu milosrdných sester v Neversu. Zde se ve věku 22 let
učila číst a psát. V klášteře se obětavě starala o nemocné, pokud jí to její vlastní
choroby dovolily. 16. dubna 1879 úplně vyčerpána zemřela ve věku 35 let.
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STRÁNKA 5

Zvon Panna Maria Pomocnice zase zvoní
Začátkem března upadlo srdce z našeho druhého
největšího zvonu. Díky Zdenku Kopečkovi
a několika dalším
mužům se podařilo
v úterý 30. března, tedy

Kde?
Kdy?
Pro koho?
Cena?

ještě před Velikonocemi,
uvolněné srdce opravit,
a tak už zvony na věži zase
zní v plné kráse.
MNOHO LIDÍ ŘÍKÁ: VŠECHNO SE HROUTÍ, SVĚT UMÍRÁ! ALE JÁ
ŘÍKÁM: VZNIKÁ NOVÝ SVĚT! SMRT OVŠEM EXISTUJE, ALE
KRISTUS SMRT PŘEMOHL! KRISTUS ŽIJE!
Michel Quoist

Uhřínov (může se ještě změnit)
17. - 25. července 2010
Pro všechny kluky od 2. do 8. třídy základní školy
1 500 Kč

Co tě čeká?
 Týden plný dobrodružství při celotáborové hře. Zajezdíš si na
člunech, a možná slaníš i nějakou skálu…
 Nováček se dozví jak ministrovat a zkušený ministrant pronikne
hlouběji do tajů ministrantské služby.
 Čeká tě kamarádská atmosféra, ve které můžeš získat přátelství na
celý život. O duchovní vedení se
bude starat P. Hynek Černoch, SDB.
Proste
Kdo tě čeká?
a dostanete,
hledejte,
 Tým zkušených vedoucích, kteří
a naleznete,
tlučte, a otevře se
připravují chaloupky více jak deset let.
vám.
Lk 5,9
 Všichni mají akreditaci pro táborové
vedoucí, kterou uděluje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Co musíš udělat, abys mohl jet?
 Odevzdat vyplněnou přihlášku
nejpozději do konce června (čím dříve tím lépe)
 Uhradit částku za chaloupku nejpozději do konce června.
Něco pro rodiče
 V případě potřeby můžeme vystavit fakturu pro Vašeho
zaměstnavatele.
 Ve výjimečných případech není uhrazení plné částky za pobyt
nezbytnou podmínkou účasti.
Kontakt: 773 058 542

Miloš Přinosil (hlavní vedoucí)

Stalo se…
Odcházeli jsme s Honzíkem mezi posledními z Křížové cesty a pan Večeřa za
námi zamykal kostel.
Honzík se ptal: „Pan Večeřa má klíče od kostela?“
„Pan Večeřa asi občas kostelničí místo pana Hobzy“, odpověděl jsem mu.
„A proč nám ten kostel ničí?“, opáčil Honzík.¨

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK V PARKU

Dokud byl Honzík menší, jednou jsem se ho zeptal po návratu z ministrantské
schůzky:
"Byl tam s vámi otec Jan?"
"Ne, ten se připravoval na vši svatou", zněla odpověď.

