Čas na nikoho nečeká
Aby sis uvědomil cenu sourozence…
zeptej se někoho kdo ho nemá
aby sis uvědomil cenu deseti let…
zeptej se nově rozvedeného páru
aby sis uvědomil cenu čtyř let…
zeptej se maturanta
aby sis uvědomil cenu jednoho roku…
zeptej se studenta co propadl
u závěrečné zkoušky
aby sis uvědomil cenu devíti měsíců…
zeptej se matky, která dala život dítěti,
které se narodilo mrtvé

neděle 15.6. - neděle 29.6. 2008
Kalendář akcí:

aby sis uvědomil cenu jednoho měsíce…
zeptej se matky, která dala život
předčasně narozenému dítěti

• 15.6. výlet na Žabík
ve 1430 nejen pro děti

aby sis uvědomil cenu jednoho týdne…
zeptej se redaktora týdeníku

• 18.6. setkání modliteb matek po
dětské mši svaté v kapli sv. Josefa

aby sis uvědomil cenu jedné minuty…
zeptej se člověka, který zmeškal
vlak, autobus, letadlo…

• 22.6. předání a vysvěcení sochy
sv. Jana Nepomuckého
v Čáslavicích ve 14 hodin

aby sis uvědomil cenu jedné sekundy…
zeptej se člověka, který přežil nehodu
Čas na nikoho nečeká!!!
Važ si každé chvíle, kterou máš!!!

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

• 26.6. koncert amerického sboru
v 19 30 v kostele,
mše svatá bude ráno v 730
• 9.-13.7. charismatická
konference v Brně
• 18.-20.7. setkání české a slovenské mládeže na Velehradě
• 30.8. pouť rodin ve Žďáru n. S.
- předběžné přihlášky přijímá
Eva Šplíchalová
• 28.8.-2.9. pouť do Medžugorje

Milí bratři a sestry
Často se setkávám se zklamáním rodičů, že víra jejich dětí zůstala někde v dětství nebo i když „věří“, tak ji nepraktikují.
Ptáme se, zda se stala chyba ve výchově,
nebo co je příčinou? Nejlacinější důvod je
samozřejmě odpověď, že za to může dnešní doba, takový je dnešní svět.
Kde je příčina? Historie se opakuje.
Byla lepší situace v Arsu, v různých částech světa, kde sekularizace, odkřesťanštění, život bez Boha byl normou společnosti?
Kde hledat záchranu, naději? Tam, kde ji
objevili světci, kteří nespoléhali na sebe,
ale na toho, který jediný má moc proměnit
lidské srdce, který je živý mezi námi v Eucharistii „Svátostný Ježíš“ – Emanuel –
Bůh s námi. Jistě to není tím, že to uvádí
katechismus katolické církve: „Eucharistie
je zdrojem a vrcholem celého křesťanského
života. Vrcholí v ní činnost, jíž nás Bůh
posvěcuje“. Svátostný Ježíš prostřednictvím těch, kteří mu odevzdali vše a s ním
v modlitbě, adoraci předkládali svou sta(Pokračování na stránce 3)
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Pořad bohoslužeb

Modlitba vola

Den

Liturgická
oslava
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Čas

Bohoslužby

7 30
15.6.

11. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

Bože můj,
dej mi hodně času.
Snad jen člověk
by se stále někam honil.
Ať už jednou pochopí,
že se na mě nesmí příliš spěchat.
Dopřej mi čas k jídlu.
Dopřej mi čas k práci.
Dopřej mi čas k spánku
a také chvíli
k přemýšlení.
Amen

16.6.

sv. Benon
(Zbyněk)

19 00

17.6.

sv. Avitus

19 00

18.6.

sv. Řehoř
Barbarigo

17 30

19.6.

sv. Jan Nepomuk Neumann

19 00

20.6.

sv. Silverius

19 00

21.6.

sv. Alois
Gonzaga

19 00

Modlitby z archy

Z farní kroniky
Roku 1714 dal svým nákladem postavit sochu sv. Jana Nepomuckého na mostě, který byl postaven přes kanál 16 sáhů
(1 sáh = 1,8 m - pozn. redakce) široký za 57 zl. 43 kr., který
toho roku se svolením nejdůstojnějšího biskupského úřadu
byl posvěcen, dne 16. května. Roku 1716 dal svým nákladem
postavit na tomto mostě sochu kříže našeho vykupitele,
u jehož nohou je socha sv. Magdaleny za 150 zl. Téhož roku
byla dokončena stavby sv. Trojice naproti zámku na velkém
náměstí na náklad nejjasnějšího Pána pana Jana Adama
Questenberga za 1.500 zl. Toto sousoší posvětil děkan se
svolením nadřízených dne 8. listopadu za účasti mnoha tisíc
lidí a téměř vší šlechty z okolí.

7 30
22.6.

12. neděle
v mezidobí

za Bohumila Bartesa, rodiče
a duše v očistci
za manžela, bratra, rodiče Karšulínovy
a Míčovy, za přízeň
za Františka Havelku, za rodinu Havelkovu
a Mácovu
za rodinu Janíčkovu,
Luboška a Klimenta Velebovy
za popravené kamarády, politické vězně
Jana Tučka, Karla Veselého, Františka
Roda
za Antonína Trojana, rodiče
a rodiče Obršlíkovy
za Aloise a Františku Neumanovy
a rodiče Svobodovy
za Marii Bartošovou,
manžela a dvoje rodiče
za farníky
za Františka Zemana, syna a dvoje rodiče

11

00

za Jana Vorlíčka a přízeň

19

00

za Boženu Matouškovou a Ivana Komínka
za Stanislava Kremláčka,
rodiče a duše v očistci
za syna Františka a manžela
a nemocnou dceru
za Oldřicha Machovce,
rodiče a duše v očistci

23.6.

sv. Josef
Cafasso

19 00

24.6.

narození sv.
Jana Křtitele

19 00

25.6.

sv. Vilém

17 30

26.6.

sv. Jan a Pavel

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Cyril
Alexandrijský
sv. Irenej
(Lubomír)

19 00

za rodiče Šabackých

19 00

za rodinu Procházkovu a přízeň

27.6.
28.6.

7 30
29.6..

sv. Petr
a Pavel

za rodiče Čermákovy a Pokornovy

11

00

za farníky

19

00

za Jana Hrůzu
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Charismatické modlitební společenství
•

•

•

•
•

Jsme sice charismatické modlitební společenství, ale poslední dobou víc modlitební, než charismatické. Takže kdo má obavy z „charismatiků“, nás se bát
nemusí.
Scházíme se po čtrnácti dnech vždy v úterý večer před osmou. Modlíme se
v kapli svatého Josefa. Když už je nám tam zima, nabídne nám pan farář kapli
na faře. Poslední dobou je nám zima čím dál dřív, takže fara vyhrává. Nevím,
jestli je kaple čím dál chladnější, nebo jsme s přibývajícím věkem zimomřivější?
Zjistili jsme, že už se scházíme 10 let. Samozřejmě, že nejsme pořád ve stejné
sestavě, ale někteří jsou „skalní“. Je nás kolem šesti. Většinou se ale všichni
nesejdeme. Není nás mnoho, ale o to víc si věříme a klademe poměrně velký
důraz na důvěrnost. Jinak jsme ale otevřené společenství. Věkový průměr je
kolem čtyřicítky.
Nemodlíme se jen za svoje potřeby, ale sdělujeme Bohu i prosby a díky druhých, kteří nás o to požádají, někdy vyvíjíme i vlastní iniciativu.
Pro případ, že by se k nám někdo chtěl přidat, nebo měl něco s čím by chtěl
pomoci se přimlouvat u Boha, uvádíme kontakt:
Jana Kopečková: Honzík.Kopeckova@seznam.cz, telefon: +420777014575

Milý Bože, když se budeš v neděli v kostele dívat,
ukážu Ti své nové boty.
Janek
„Děti píší Bohu“ (nejlepší katechizmus)

Demokratické noviny
Noviny sice zrcadlí dnešní společnost, ale jejich největší slabost tkví v tom,
že obraz, který podávají, je složen výlučně z výjimek. Titulky hlásí, že spadl
dělník z lešení, už nehlásí, že ještě žije. A přitom je tato druhá skutečnost
mnohem senzačnější. A také ovšem tisíckrát běžnější.
Těžko můžeme od novinářů chtít, aby psali o stálých zázracích; těžko žádat
titulky jako „Pan Wilkinson stále v bezpečí“ nebo „Pan Jones ještě nezemřel“. Noviny nemohou ohlašovat lidskou spokojenost. Nemohou hlásit
počet všech vidliček, které nebyly ukradeny, či manželství, jež nebyla rozvedena. A tak je celý ten novinový obraz života nezbytně falešný, představuje nám to neobvyklé. I demokratické noviny se zabývají menšinou.
Moudrost a vtip G. K. Chestertona,

Bůh v mém životě
Bůh ví o našich potřebách a pomůže i když konkrétně
neprosíme.
Potřebovali jsme koupit nové auto, staré dosloužilo.
Chybělo nám dvacet tisíc korun. Prosit Pána Boha, modlit
se o peníze se mi zdálo nanejvýš nedůstojné. Odjela jsem
na čtyři dny na návštěvu k příbuzným. Když jsem se vrátila, manžel mi hned hlásil: „Představ si, co se mi přihodilo!
Šel jsem si jedno odpoledne odpočinout a usnul jsem. Zdálo se mi, že mi máma říká šest čísel sportky, co mám podat.
Sportku jsem poslal, ale zapamatoval jsem si ze snu jen pět
čísel. Vyhrál jsem 19 800 korun. Kdybych si zapamatoval
šesté číslo, byla by to první cena.“
Tu jsme ale nepotřebovali. Stačilo nám dvacet tisíc.

„BŮH

VÍ

O NAŠICH
POTŘEBÁCH
A POMŮŽE,
I KDYŽ
KONKRÉTNĚ
NEPROSÍME.

(Pokračování ze stránky 1)

rost koná sám dílo spásy. S Eucharistií nám Bůh dal všechno, víc dát už ve své
lásce a moudrosti nemohl.
Co by mělo být tedy naší touhou, radostí i úkolem křesťanů, kněží i laiků?
Především to, abychom žili Eucharistií, a to z různých pohledů – ve mši svaté,
svatým přijímáním, adorací a zejména, abychom byli živým obrazem Ježíše.
Jan Zlatoústý se jednou ptá: „Jak můžeme ze svého těla udělat hostii?“
A odpovídá:
„Vaše oči ať se nedívají na něco špatného, a přinesli jste oběť;
váš jazyk ať se vyhne nevhodným řečem, a přinesli jste oběť;
vaše ruka ať se nedopouští hříchu, a přinesli jste velkou oběť.“
I naše postoje, úkony před, při a po svatém přijímání jsou také svědectvím
víry, pokory, úcty a lásky. Zda si s touhou v duchu řekneme „Pane jsi mé
všechno, těším se na Tebe, přijď a posvěť mě, posilni a stále naplňuj svou přítomností“. Když přijímáme živého Krista na ruku, zda je to skutečně důstojný
oltář, z kterého přijímáme Pána světa. Udělám úkrok do strany, abych mohl
nerušeně a s chvěním Hostii přijmout a ujistit se, zda neulpěla nějaká částečka
na dlani a také ji přijmout? Sv. Cyril Jeruzalemský: „Neměl bys dbát na to, aby
z Těla Pánova neupadla na zem ani ta nejmenší částečka, protože je mnohem
drahocennější než zlato“?
Naše myšlenky, pohledy, postoj hovoří o tom, jak vážně bereme přítomnost
Krista ve svém těle a duši. Jak žijeme s eucharistickým Ježíšem, tak se kolem
nás mění svět.
Žehná P. Jan
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První americký svatý z českých Prachatic

Něco pro děti

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann – americký misionář, biskup
a průkopník katolického školství v USA, je nám příkladem statečného člověka,
který se nespokojuje s tím že věci
“prostě nejdou”, ale který hledá nové
cesty k naplnění svých ideálů. Když
nemůže dosáhnout kněžského svěcení
v Čechách, odchází do Nového světa –
do Ameriky. Překonává tak oceán
a tím jakoby nám chtěl říci – i ty musíš
často překročit s vírou moře svých
problémů, aby ses dostal k novému
životu.
Narodil se 28.3. 1811 v Prachaticích.
Po středoškolských studiích vstoupil
do kněžského semináře v Českých
Budějovicích, kde přijal nižší svěcení.
Velmi se ho dotklo, když mu odložili
na neurčito kněžské svěcení pro nadměrný počet kněží v českobudějovické
diecézi. Rozhodl se odejít jako misionář do Ameriky a tam se pokusit svěcení
dosáhnout.
V únoru 1836 odchází přes Německo do USA. Šel jako chudý klerik, bez
peněz a bez přesného cíle. Chtěl však udělat všechno, co bylo v jeho silách aby
mohl v nové zemi „sloužit Bohu a duším“. Hned po příchodu do New Yorku
2.7.1836 ho přijal tamější biskup Jean Dubois a v co nejkratším termínu mu
udělil kněžské svěcení. Stává se farářem ve Williamsvillu u Buffala, pak ještě
v jiném zapadlém koutě tehdy dosti divokého kraje. Prožívá příhody, při nichž
jde někdy o život. Většinou působí mezi svými německy mluvícími krajany,
dostává se i k Niagarským vodopádům. V roce 1852 je jmenován biskupem
ve Philadelphii. V té době již několik let zastává funkci představeného amerických redemptoristů. Dokončuje stavbu katedrály, prý nejkrásnější v Americe,
a kromě ní se podílí ještě na stavbě více než 80 dalších. Současně s tím otevírá
na 100 nových škol.
O jeho všeobecné oblibě svědčí i jeho přezdívka "náš malý biskup" - to proto, že byl vysoký jen 160 cm.
Na podzim roku 1854 odcestoval do Říma na slavnostní vyhlášení dogmatu
o Neposkvrněném početí Panny Marie. Před návratem do Spojených států Jan

Ve školce se ptá paní učitelka dětí, jakým zvířetem by chtěly být.
Martin odpoví: "Hadem."
Paní učitelka se podiví: "Proč zrovna hadem?"
"Protože had zároveň (TAJENKA)."
Vodorovně:
A
S
A – Manžel selky.
B
S
B – Třetí den v týdnu.
C – Naše nejvyšší hora.
C
S
D – Kůlny na seno.
D
S
E – Africká poušť.
E
S
F – Stoj na rukách.
G – Bečka.
F
S
H – Vrchní část domu.
G
S
svisle – TAJENKA.
H
S

(Pokračování na stránce 5)

(Pokračování ze stránky 4)

Neumann navštívil i svou vlast. Do Prachatic chtěl přijet potichu, nepozorovaně, ale lidé už věděli o jeho cestě a nedali se překvapit. Když se biskup Neumann na saních blížil k Prachaticím, vítaly ho zvony, hudba a slavnostní střelba. Všichni lidé byli v ulicích, klekali si do sněhu a prosili o požehnání.
V rodném domě ho objal otec a nejmladší sestra.
Biskup Neumann se zdržel v Prachaticích týden. Potom Ano, jeho
se vydal přes Německo a Anglii nazpět do USA. Pokračuje
život byl
stále ve vysokém tempu ve své misijní práci. Dne 5.ledna
1860, dva měsíce před dovršením 49 let, cestou od notáře ustavičným
domů umírá na ulici na srdeční zástavu. Byl pohřben ve farním kostele pro německé přistěhovalce Sv. Petra Apoštola pochodem:
ve Philadelphii.
za lidmi
Když se baltimorský arcibiskup Kenrick dozvěděl o jeho
smrti řekl: “Takový biskup jako Neumann nemohl zemřít
a k Bohu
jinak než na cestě. Jeho život byl ustavičným pochodem…”
13.10.1963 byl blahořečen papežem Pavlem VI. v Římě
19.6.1977 byl svatořečen papežem Pavlem VI. v Římě - první americký svatý!

