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Loučení se školním rokem na faře 27.6.

Hry si zahráli dospěláci...

...a samozřejmě taky
děti.

neděle 4. 7. 2010 - neděle 29. 8. 2010
Po splnění „náročných“
úkolů našel každý svůj
poklad...

Prázdninová litanie

Výzva ke spolupráci v zajišťování služeb ve farnosti
Vážení bratři a sestry,
v naší farnosti je docela velký počet farníků, ale málo těch, kteří by byli ochotni
něco pro farnost dělat. Proto se obracím na ty z Vás, kteří byste byli ochotni
sloužit u oltáře při pohřbech, svatbách případně na křtinách, přihlaste se, prosím,
u pana faráře nebo u některého kostelníka. Nebojte se a přijďte, jenom tím získáte.
Zdenek K.

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
Vojta Vlček
David Šplíchal
Franta Celý
Adam Šplíchal

Účast na mši sv.
10
9
7
7

Tak jako vloni, letos zas, přes léto odpočiňte si od nás…
Redakce

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

Kalendář:

 Po celé prázdniny budou
středeční mše sv. ráno
v 7 30 hod.
 4.7. v 11 hod. v Ratibořicích
poutní mše sv., od 10 30 hod.
růženec
 5.7. mše sv. také ráno v 7 30
hod., večer v 19 hod.
 17.- 25.7. Ministrantská
chaloupka v Uhřínově pro kluky
2.- 8. třídy
 19.- 25.7. ve Znojmě Chaloupka
pro 1.-4. třídu
 6.8. bude P. Jan navštěvovat
nemocné
 15.8. v 11 hod. posvícenská mše
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby)
svatá
 16.-22.8. Chaloupka pro
Milí farníci,
8. třídu ZŠ - 1. třídu SŠ
všechny srdečně zdravím. Konečně přišlo léto,  29.8. v 11 hod. žehnání
které si toužebně přáli všichni, nejen zemědělci, ale
aktovek

Ochraň mne
před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností, neovládáním se,
před lhostejností.
Prosím tě,
otevři mi oči pro všechno dobré a krásné,
ať má ústa nacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe.

především děti, kterým začaly prázdniny a které
donesly domů více či méně radostné vysvědčení.
Stěžovala si mi jedna maminka. Její dcera, která
dříve chodila domů s jedničkami, tak tak prošla.
V prvním ročníku střední školy si našla chlapce
a nemá čas ani na učení, na spánek, na své nejbližší
v rodině, vše pohltil tento předčasný tělesný vztah.
Marné je vysvětlování - neuděláš maturitu, nenajdeš
práci, neporadíš vlastním dětem Odpověď: „Mně to

Mimo naši farnost:
 7.- 11.7. v Brně Katolická
charismatická konference
 16.7. Kněžská pouť v Kostelním
Vydří
 28.8. Diecézní pouť rodin ve
Ždáru nad Sázavou
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stačí, to je moje věc.“ Tak to často může být i v duchovním životě. Mně to stačí,
co vím o Bohu, modlit se nemusím, nebudu se zatěžovat něčím, co mě nebaví.
Krize hmotná, morální souvisí s krizí duchovní a duševní. Kde člověk
nenaplňuje své nitro duchovnem, tam se je snaží zaplnit a zasytit zábavou
a koníčky, prací a věcmi, které nepřináší mnoho pro lidskou duši a často ji odvádí
od Boha. Kolik času věnují lidé například starostem o auto, dům, pejsky, zábavu,
dovolenou, sport a kolik času věnují na setkání s Bohem? Jak my po něm
toužíme, po živém, milujícím Bohu?
Pryč a daleko jsou v našich zemích doby sv. Cyrila a Metoděje, jejichž slavnost
slavíme v těchto dnech, kdy jejich žák sv. Kliment Orchidský píše: „Jako pramen,
zavlažující celý svět, napájeli žíznivé Božím slovem.“ Staroslovanská bohoslužba
naše věrozvěsty chválí: „Slovem i srdcem hlásali národům Krista, Božího Syna,
vtělenou moudrost i sílu Slova“.
A sám sv. Cyril v předzpěvu ke slovanskému překladu evangelia volá: „Slyšte
všichni lidé slovanští, slyšte slovo, které přišlo od Boha. To slovo krmí lidské duše,
sílí srdce i rozum, to slovo vede k poznání Boha“.
Oproti žíznivým dobám soluňských bratří, kteří jsou napájeni Božím slovem,
zde dnes stojí lidé také vyprahlí, ničící lidskou duši slovem světa, prožitky těla,
konzumací her a obrazovek apod. Místo duchovní žízně laxnost, lhostejnost,
duchovní lenost, averze vůči duchovnu. I přes všechno to smutné, co prožíváme
v tomto světě, někdy i v rodinách září Kristův kříž, odkaz dědictví víry sv. Cyrila
a Metoděje jako zakořeněné a neodstranitelné znamení našeho národa, naší církve,
naší spásy. Jako podhoubí prostupuje čas od času na povrch a ukazuje krásné
plody v našich rodinách skrze krásná manželství, duchovní povolání a různé
projevy lásky, solidarity, odpuštění a služby lidem i církvi.
Sv. Cyril a Metoděj jsou protikladem příkladu, který jsem uvedl na začátku.
I my potřebujeme vzdělávání se ve víře, modlitbu živé víry, houževnatost,
vytrvalost a důslednost v každodenním úsilí o přátelství s Kristem, sebezápor
a pokoru, nebát se jít i v protivenstvích a obtížích životní poutí s tím, který dává
radost na zemi i v nebi.
Oživení plamenu víry, radost z ní, ochranu Panny Marie a andělů strážných po
dobu prázdnin a dovolených
vyprošuje a žehná P. Jan

Ptáme se...
Dne 16. července 2010 se dožívá požehnaných 100 let paní Anežka Petrů
z Jaroměřic n. R. Díky paní Čermákové z Domova odpočinku ve stáří
v Myslibořicích, kde paní Petrů nyní žije, se nám podařilo připravit s ní
krátký rozhovor.
Za nás všechny přejeme paní Petrů do dalšího života mnoho Božího
požehnání !!!
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, svůj krátký životopis…?
Pocházím ze šesti dětí jako nejmladší. Když mi byly 4 roky a tatínek odešel na
vojnu, vzala si mě tetička na vychování, aby pomohla mamince s péčí o velkou
rodinu. U ní jsem nakonec zůstala až do dospělosti. A tak běžela léta dále.
Na co si vzpomenete, když se otočíte zpátky na těch 100 roků života?
Když vzpomínám zpětně na svůj život, prolínají se dobré i špatné vzpomínky.
Často vzpomínám na tetičku, která mě dobře vedla a připravila na cestu do života.
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Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
15.8.
pondělí
16.8.
úterý
17.8.
středa
18.8.
čtvrtek
19.8.
pátek
20.8.
sobota
21.8.

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

za Marii Růžičkovou a syna

19 00

za rodiče Smutných a tři dcery

sv. Štěpán Uherský

19 00

za rodinu Krištofovu a Smutných

sv. Myron

19 00

za Boží požehnání a milosrdenství

sv. Helena

7 30

za Helenu Komendovou a rodiče

sv. Jan Eudes

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Bernard

19 00

za rodinu Šabatovu, Pojerovu
a Čečkovu

sv. Pius X.

19 00

za rodiče Kopečkovy, Salákovy a syny

21. neděle v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
23.8.
úterý
24.8.
středa
25.8.
čtvrtek
26.8.
pátek
27.8.
sobota
28.8.

sv. Růžena z Limy

19 00

sv. Bartoloměj

19 00

sv. Ludvík

7 30

za farníky
za Zdenku, Josefa a Petra Šimečkovy
a duše v očistci
za Vladimíra Čecha, otce, dvoje rodiče
a přízeň
na vlastní úmysl
za Ludmilu Jansovou, rodiče
a sourozence
za Vladislava Smrčku, dvoje rodiče
a duše v očistci

ct. Martin Středa

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Monika

19 00

za zemřelou rodinu Pacolovu

sv. Augustin

19 00

za Františka Ošmeru, syna, dvoje rodiče
a přízeň

7 30
neděle
29.8.

za farníky

11 00

7 30
neděle
22.8.

Bohoslužby

22. neděle v mezidobí

za farníky

11 00

za rodiče Škrdlovy a živou rodinu

19 00

za zemřelé manžele Puchnarovy, jejich
rodiče,děti a vnoučata
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Den
čtvrtek
29.7.
pátek
30.7.
sobota
31.7.

Liturgická oslava
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Čas

sv. Marta

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Petr Chryzolog

19 00

za farníky

sv. Ignác z Loyoly

19 00
7 30

neděle
1.8.

18. neděle v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
2.8.
úterý
3.8.
středa
4.8.
čtvrtek
5.8.
pátek
6.8.
sobota
7.8.

sv. Eusebius

19 00

sv. Lydie

19 00

za rodinu Doležalovu a Portovu
za Miroslava Němce, dvoje rodiče
a přízeň
za rodiče Koldanovy, Cechovy,
Adamovy a Josefa Šmída
za rodinu Šabatkovu, Holíkovu a Mílu
Nevěčnou

7 30

Posvěcení římské
baziliky Panny Marie

19 00

za kněžská a řeholní povolání

Proměnění Páně

19 00

za zemřelou rodinu Höferovu

sv. Kajetán

19 00

za Antonína Kalába, rodiče a rodinu
Košákovu

19. neděle v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
9.8.
úterý
10.8.
středa
11.8.
čtvrtek
12.8.
pátek
13.8.
sobota
14.8.

za rodinu Soukupovu a Marii
Vašourkovou
za Karla Chvátala, zemřelou rodinu
a duše v očistci

sv. Jan Maria Vianney

7 30
neděle
8.8.

Bohoslužby

za děti

za farníky
za Antonína Vocílku, dvoje rodiče
a přízeň
za Marii a Bohumila Vybíralovy a dvoje
rodiče

sv. Terezie Benedikty
od Kříže

19 00

za Jana Prokopa a duše v očistci

sv. Vavřinec

19 00

za Josefa Čecha, syna, dvoje rodiče
a přízeň

7 30

za Vlastimila Dobeše a dvoje rodiče

sv. Klára
sv. Jana Františka
de Chantal

19 00

sv. Poncián a Hippolyt

19 00

sv. Maxmilián Kolbe

19 00

za kněžská a řeholní povolání
za rodiče Holčapkovy, vnuka
a sourozence
za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství?
Mám vzpomínku na Mikuláše. Přišel Mikuláš s čertem a my jsme si se sestrou
vlezly pod postel. Čert nás vytáhl ven a Mikuláš
s metlou šel k nám. Já jsem mu mezitím skočila
za krk.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Jako mladá jsem si přála být švadlenou, ale
nebylo to možné ze sociálních důvodů.
Splnily se vám některé vaše sny?
Moje velké přání vždy bylo mít koupelnu
a sociální zařízení v bytě společně. Toto se mi
splnilo až zde v Domově odpočinku ve stáří
v Myslibořicích.
Jste vedená ve víře od narození nebo jste
konvertita?
Jsem vedená ve víře od narození.
Četla jste už někdy náš Čtrnáctideník a jak
byste ho vylepšila?
Čtu každé číslo.
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
K Panně Marii se utíkám vždy, když je mi nejhůř a ona mi vždy pomůže.
Máte nějaké své oblíbené poutní místo?
Moje oblíbené poutní místo jsou Hluboké Mašůvky. Vzpomínám na poutě, kdy
jsme chodili procesím pěšky a bosí. Vzpomínám i na Přibyslavice.
Co dnešní mládež? Myslíte, že dřív byla lepší?
Myslím, že dříve byla mládež slušnější. Dnes je u nich mnohdy více agresivity
a vulgarity.
Které verše z Písma máte nejraději?
Mám ráda všechno, z čeho se mohu poučit. Rovněž mám ráda různé promluvy,
které jsou věcné, uvedeny v příkladech a srozumitelné.
Je něco, co byste nám ráda sdělila a my jsme se na to nezeptali?
Farní zpravodaj by mohl být psán větším
Naši zemřelí:
písmem, protože ho čtou starší lidé.
31.12. Jan Tomšíček
23. 1. Mojmír Láník
Do společenství církve
14. 2. Ludmila Říhová
17. 2. Josefa Procházková
svatým křtem byli přijati:
24. 2. R.D. Václav Küchler
13. 3. Marek Jan Doležal
25. 2. Jíří Míča
18. 4. Tereza Jana Gruberová
7. 3. Věra Hájková
25. 4. Lukas Marek Mašek
29. 3. Milada Čermáková
28. 4. Jakub Kolář
4. 4. Jarmila Pudilová
2. 5. Samantha Lenka Jana Vandertol
7. 4. Milan Němec
Sofia Juránková
15. 4. Bohumír Brabenec
9. 5. Karolína Kubová
17. 4. Josef Husa
23. 5. Jiří Vladimír Holý
20. 4. Zdeňka Rezková
5. 6. Nikolas Vladimír Růžička
6. 5. Dalibor Krčál
20. 6. Michaela Zásmětová
16. 5. Josefa Dusíková
27. 6. Simona Františka Kršková
1. 6. Albína Novotná
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Svátost manželství si udělili:
24. 4. Alena Janů a Marek André
10. 4. Helena Jelínková a Tomáš Dresl
Renata Salátová a Petr Votka
Petra Semotamová a Vojtěch Krejčí 12. 6. Lenka Dolniková a Pavel Svoboda
Katarína Doláková a David Venhoda 26. 6. Eva Večeřová a Zdeněk Přibil

Blesk
Jednou v létě během nedělní bohoslužby začala bouřka. A pořádná. Jeden blesk
uhodil do zvonice, až se rozechvěly zdi kostela naplněného lidmi.
Celebrující kněz, otřesen tím, co se stalo, vybídl věřící:
„Ted‘na chvíli přerušíme mši a budeme se modlit.“
Zvyk zapráší, okorá, zhasí i ty nejkrásnější a největší věci. Nakonec je děláme jen
navenek.

(Bruno Ferrero – Paprsek slunce pro duši)

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas

14. neděle v mezidobí

pondělí Slavnost sv. Cyrila
5.7.
a Metoděje
úterý
6.7.
středa
7.7.
čtvrtek
8.7.
pátek
9.7.
sobota
10.7.

sv. Marie Gorettiová
sv. Wilibald
sv. Kilián

za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

19 00

za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče

30

za Karla Mutla a Růženku Chatrnou

19 00

za živou a zemřelou rodinu Ježkovu

19 00

za rodiče, kněze a dobrodince

7

30

19

00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

za živou a zemřelou rodinu Höfrovu

sv. Amálie (Libuše)

19 00

za farníky

15. neděle v mezidobí

sv. Jan Qualbert

bl. Hroznata

Čas
19 00
7 30
19 00

za kněžská a řeholní povolání

Panna Maria Karmelská

19 00

za rodiče Prokopovy a duše v očistci

sv. Česlav a Hyacint

19 00

za Karla Hajného

7 30
neděle
18.7.
pondělí
19.7.
úterý
20.7.
středa
21.7.
čtvrtek
22.7.
pátek
23.7.
sobota
24.7.

11 00

19 00

za Jana Vyskočila, bratra, rodiče
a za duše, na které nikdo nepamatuje
za Miroslava Vejtasu, rodiče,
rodinu Hochmanovu, rodiče a tři syny
za Vladimíra Karáska, dceru a dvoje
rodiče
za rodiče Holíkovy a Svobodovy

neděle
25.7.

Bohoslužby
za rodinu Krotkých, Svobodovu
a přízeň
za Andělu Sedláčkovu, manžele
Láskovy a manžele Hoffmannovy

sv. Bonaventura

16. neděle v mezidobí

za Ludvíka Špačka, manželku a syna

11 00

za Josefa Scherrera

19 00

za rodiče Papouškovy a Slezákovy

sv. Makrina

19 00

za rodinu Čamrdovu a Körblerovu

sv. Eliáš

19 00

za manžele Waicovy, bratra, dvoje
rodiče a duše v očistci

sv. Vavřinec z Brindisi

7 30

za rodiče Trojanovy a Maškovy

sv. Marie Magdaléna

19 00

na dobrý úmysl

sv. Brigita

19 00

za Karla Polického, manželku a syna

sv. Kristina

19 00

za farníky

7 30

19 00
pondělí
12.7.

za Vlastislava Smrčku, dvoje rodiče
a přízeň

sv. Veronika
Giulianiová

7 30
neděle
11.7.

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu

11 00
7

Liturgická oslava
Svátek sv. Markéty poutní mše sv.

Bohoslužby

7 30
neděle
4.7.

Den
úterý
13.7.
středa
14.7.
čtvrtek
15.7.
pátek
16.7.
sobota
17.7.

17. neděle v mezidobí

11 00
19 00

pondělí
sv. Jáchym a Anna
26.7.
úterý
sv. Gorazd a druhové
27.7.
středa
sv. Nazarius a Celsus
28.7.

za zemřelé Františku a Františka
Trojanovy
za Julia Hotového, manželku, dceru
a rodiče, za manžele Durdovy
a Dolákovy
za Eduarda Říhu, přízeň a duše
v očistci

19 00

za zemřelého Antona Pataje

19 00

za rodinu Ambroskovu, Polovu
a Holých a duše v očistci

7 30

za Věru Vojtěchovou a syna

