(Pokračování ze stránky 4)

s třemi břevny). Dalšími atributy může být holubice, chudí, kniha, Kristus (z jehož boku vychází proud krve do kalicha), liturgie, pero, rouška, může být zobrazován i s postavou vystupující z očistce.
Svatého Řehoře máme vyobrazeného na stěně našeho kostela a dokonce je jeho socha i na kazatelně. Najdeš ho snadno podle atributů.
Podle sv. Řehoře je i pojmenován Gregoriánský chorál, což je jednohlasý
latinský zpěv Římskokatolické církve bez doprovodu nástrojů. Jedná se o nejstarší
formu, jež se až dodnes uchovala beze změn. Poslechnout si jej můžeme během
mše svaté v 11 hodin tuto neděli 29. 8. 2010.
Tajenka: slyšel v rádiu

Sešli se jednou před kostelem tři kuřáci. Rádi by si občas zapálili i při modlitbě, a tak
se vydali za farářem, aby jim poradil. První šel na faru. Vrátil se celý zpocený. „Tak
co?“ neskrývali svou zvědavost zbývající dva. „Vynadal mi,“ odpověděl celý skleslý.
„Obořil se na mě, jak můžu vůbec na něco takového pomyslet”. Druhý dopadl podobně. Ale když se vracel třetí, byl velmi spokojený. „Copak tobě to schválil,“ divili
se jeho společníci. „Ale jistě,“ usmíval se. „Jak je to možné?“. „To je jednoduché,“
odpověděl s klidem. „Vy jste se zeptali, jestli je důstojné při modlitbě kouřit, takže
jste byli právem pokáráni. Já jsem se zeptal, jestli se můžu při kouření modlit.
A bratr farář mně sice taky vynadal, že kouřím, ale nakonec mě pochválil, že se
aspoň snažím poctivě žít biblickou výzvu: Modlete se neustále!"

neděle 29. 8. 2010 - neděle 12. 9. 2010
Kalendář:
 29.8. v 11 hod. mše svatá

Jenom Bůh může dát víru,
ale ty o ní můžeš dát svědectví.

s gregoriánským chorálem

Jenom Bůh může dát naději,

 1.9. před dětskou mší svatou - od 16 30

ale ty můžeš vlít důvěru svým bratrům.

Jenom Bůh může dát lásku,
ale ty můžeš naučit milovat.

Z farní kroniky
V srpnu 1980 rozdělali lucernu a zjistili, že krovy jsou úplně shnilé
na prach. Proto krov lucerny je úplně nový z tvrdého dřeva, celá lucerna kopule je kryta měděným plechem. Dosavadní plech byl pozink, nabarven, ale místy
úplně prorezavělý. Do lucerny jsme dali nová okna z dubového dřeva a uvnitř
jsme lucernu znovu vymalovali. Tesařskou práci dělají tesaři okresního stavebního podniku Mor. Budějovice: Tříletý Stanislav –otec, Tříletý Stanislav – syn
– oba ze Slavíkovic u Jemnice, Žák Stanislav z Nových Syrovic a Šaroun Rostislav z Police.
Rovněž nové „Boží oko“ je měděné a silně pozlaceno. Uvnitř jsou dvě
pouzdra se zápisky. Jeden zápis jsme přidali o současnosti. Staré zápisy jsme
ofotografovali. Boží oko je vyrobeno p. Sum – OPS, Kroměříž. Hromosvody
jsou nové z lucerny.
Lucerna kolaudována 10. listopadu 1980, sundáno z ní lešení.
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
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zpověď dětí a od 17 hod. zpívání.

 3.9. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 4.9. od 7 hod. do 15 hod. brigáda před kostelem

 5.9. v 11 hod. posvícenská mše

Jenom Bůh může dát pokoj,

svatá v Bohušicích
 7.9. v 17 30 hod. v Ratibořicích
mše svatá, od 17 hod. modlitba růžence
 14.9. v 19 hod. setkání M. matek
 15.9. v 19 hod. setkání farní
pastorační rady na faře

ale ty můžeš zasévat jednotu.

Jenom Bůh může dát sílu,
ale ty můžeš být oporou.

Jenom Bůh je cesta,
ale ty ji můžeš ukázat ostatním.

Mimo naši farnost:
 6.9. v 18 45 Třebíč - Jejkov

Jenom Bůh je světlo,
ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích.

Jenom Bůh je život,
ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít.

Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné,
ale ty můžeš udělat to, co je možné.

přednáška Dr. Bednáře s videoprojekcí
o národních parcích USA
 14.9. Třebíč - Jejkov od 17 hod.
tradiční mše svatá a přednášky o mši sv.
 Vranov u Brna - jubilejní poutě
s možností získat plnomocné odpustky
(blíže plakát na nástěnce)

V televizi:
 5. 9. 2010 v 11 10 na ČT 2 dokument (16 dílů) „Tančící skály“

Jenom Bůh sám sobě stačí,
ale raději spoléhá na tebe.
brazilská píseň

připravili M. O. Vácha a J. Hanák

Pořad bohoslužeb
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Milí farníci!

Den

Všechny vás srdečně zdravím s přáním míru a pokoje od Panny Marie z Medugorje. Moje „prázdniny“ vrcholily poutí právě na tato posvátná místa, kde jsem byl
před dvěma roky s několika farníky. I když první osobní setkání vždy zanechává
největší zážitek, mám dojem, že se s další návštěvou zintenzivňuje, podobně jak
to napsal sv. Jan Zlatoústý o přátelství: „Už jen to, že přítele vidíme, vzbuzuje v našem
srdci radost, která prostoupí celou naši bytost“. Proto se sem mnoho lidí, kteří zde zakusili přítomnost nebe, rádo vrací a touží načerpat potřebné milosti do všedních dnů.
Zde jsou lidé obdařeni milostí obrácení, odvahou zpovídat se po desetiletích, vyznat hříchy, které jim dlouhé roky bránily radosti z Boha,
církve, zde začínají věřit, že „u Boha není nic nemožné“, když se
„Modlitby
dívají, co v životě zanedbali ve výchově, modlitbě, pokání.
nemění svět.
Při nabídce pouti jedné osobě jsem se setkal s reakcí: „Tři
Modlitby
dny si nahradím, ale musel bych si vzít dva dny dovolené
a to je pro mě moc“. Kolik času promarníme, kolik času
však mění
není k oslavě Boží, kolik času není ve službě Bohu a bližním,
lidi a lidé
ale právě naopak, náš život je plný často jalové nebo dokonce jedovaté stravy pro duši. Kde v rodinách není společná
mění svět.“.
modlitba a zároveň tím i vzájemné svědectví víry, víra v žiA. Schweitzer
vého Boha uprostřed nás se v další generaci vytrácí. Tak
to prezentoval jeden kněz na přednášce. A měl tam i další
zajímavou myšlenku „O poháru vody“. Mnoho lidí duchovně umírá žízní. Slyší
o vodě, že zachraňuje, zná teoreticky její vlastnosti. Ale dokud neuvěří, že mu zachrání život, dokud nepřiloží pohár k ústům a nenapije se, teorie mu nic neprospěje. Tak je to s modlitbou, se svátostmi a ostatními duchovními dary. Mnozí zakusili, že v Medugorje se nabízí i nejlepší posilující víno, které přináší radost a pokoj.
Na konci prázdnin patří velký dík vedoucím a jejich pomocníkům, kteří se
na táborech věnovali dětem, ministrantům a dospívajícím, těm, kteří svůj čas,
schopnosti a síly nezištně darovali mladším, aby zakusili co je živá víra, přátelství,
odpuštění, oběť, společenství, kde uprostřed je Ježíš, kde není místo pro promarněný čas, pro škodliviny z obrazovek, pro alkohol, drogy, špatný příklad.
Děkuji kostelníkům, varhaníkům a ostatním, kdo se starají o provoz a krásu
kostela, že po dobu prázdnin vše zvládli.
Žákům, studentům, učitelům vyprošuji potřebné dary Ducha svatého pro začínající školní rok.
Všem farníkům žehnám.
Přijmi se takový, jaký jsi, neboť nemůžeš změnit sám sebe.
Chceš-li se opravdu změnit, přijmi Boha takového, jaký je.

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby
30

7
11 00

za farníky
za rodiče Škrdlovy a živou rodinu
za zemřelé manžele Puchnarovy,
jejich rodiče, děti a vnoučata

neděle
29.8.

22. neděle
v mezidobí

pondělí
30.8.

sv. Fiakr

19 00

za zemřelou rodinu Krištofovu,
Smutných a duše v očistci

sv. Rajmund

19 00

za farníky

úterý
31.8.
středa
1.9.
čtvrtek
2.9.
pátek
3.9.
sobota
4.9.

sv. Jiljí

19 00

17 30 !

na úmysl dárce

sv. Justus

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Řehoř Veliký

19 00

za Růženu Melánovou, dvoje rodiče
a duše v očistci

sv. Rozálie

19 00

za Vlastu Tomkovou a rodinu Horákovu

23. neděle
v mezidobí

7 30
11 00
19 00

za farníky
za Jaroslava Šárku a dvoje rodiče
za Antonína Čecha, rodiče a bratra

sv. Magnus

19 00

za bratry Pokorných a celou přízeň

sv. Melichar
Grodecký
Narození
Panny Marie

19 00

za zemřelé rodiče, prarodiče
a celou rodinu Plockovu

17 30

za děti

sv. Petr Klaver

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
10.9.

bl. Karel Spinola

19 00

za Františka Kopuníka, manželku,
dvoje rodiče a duše v očistci

sobota
11.9.

sv. Emil

19 00

za rodinu Sadílkovu, Neterdovu
a Pošepných
za farníky
za Helenu a Karla Pavelkovy a rodiče
Uhrovy
za Bohuslava Filipského, manželku
a dvoje rodiče

neděle
5.9.
pondělí
6.9.
úterý
7.9.
středa
8.9.
čtvrtek
9.9.

7 30

P. Jan
neděle
12.9.
Pavel Kosorin
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24. neděle
v mezidobí

11 00
19 00
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Ptáme se...

Něco pro děti...

In

diánský náčelník Ohnivé péro byl dotázán
bílým vládním úředníkem: „Více než 90 let
jste měl příležitost pozorovat křesťanské bílé muže.
Viděl jste války, které vedli, viděl jste technologický
pokrok, kterého dosáhli, viděl jste ale i škody, které
napáchali.“ Náčelník zamyšleně pokýval hlavou. Úředník pokračoval: „Když to všechno zvážíte, můžete říci,
co podle vás dělají bílí muži špatně?“ Náčelník Ohnivé
péro chvíli hleděl zamyšleně, pak pomalu odvětil:
„Když bílí muži přišli na indiánská území, nebyly zde žádné daně, žádné dluhy, ale
všude bylo mnoho bizonů, spousta bobrů, průzračná voda. Ženy dělaly všechny
domácí práce. Šaman léčil zdarma. Muži trávili celé dny lovem a rybařením. Každou noc se milovali se svými ženami.“ Náčelník se odmlčel, pak se naklonil
k úředníkovi a smutně se usmál. „Pouze bílí muži byli natolik nadutí, že chtěli
takhle uspořádaný svět vylepšit.“

Osmisměrka
BIZON
ČERVÍK
DÉLKA
INDIÁNI
KABÁT
KAVALÉRIE
KOPEC
NÁZEV
NŠOČI
OTVOR
PARTNERKA
PÁSEK
PASTI
PATRONI
PĚTICE
PODRAZ
POLENO

Vinnetou s Old Shatterhandem jedou prérií.
Old Shatterhand povídá: „Bude pršet můj rudý bratře.“
„Podle čeho soudí můj bílý bratr? Podle orlího křiku?“
„Ne, to jsem (TAJENKA).“
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PRAMEN
PRÉRIE
PTÁCI
RIBANA
ROPOVOD
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TOTEM
TŘENICE
TUPCI
VIDINA
VINNETOU
VOJÁK
VÝVAR
VÝROK
VZDECH
ZRÁDCI

Je snadné pokládat se za nejinteligentnější bytosti v celém vesmíru,
když se nemáme s kým srovnávat.
Pavel Kosorin

máme radost, že se s námi o své názory chce podělit i někdo z mladých, dnešní rozhovor je s Klárkou Kopečkovou:
Můžeš nám na úvod říct něco o sobě, svůj
krátký životopis…? Narodila jsem se před skoro
dvaceti lety. Od narození bydlím v Jaroměřicích
nad Rokytnou, mám sestru Kateřinu. Vystudovala
jsem střední zdravotní školu. V současné době
studuji v Pardubicích Vysokou školu chemickotechnologickou.
Máš nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Rodinné dovolené. A z farních
vzpomínek je to návštěva betlémů.
Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá? Jako každá holka princeznou.
Jsi vedená ve víře od narození nebo jsi konvertita? Od narození jsem vedená ve víře a jsem za to ráda.
Četla jsi už někdy náš Čtrnáctideník, a jak bys ho vylepšila? Snažím se ho
číst pravidelně.
Je něco, co Ti v naší farnosti chybí? Chybí mi společenství mládeže.
Jak často jdeš na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak často
ze setrvačnosti?) Ze setrvačnosti nechodím. Jdu pro radost ze setkání.
Které verše z Písma máš nejraději? 1 Samuel 16,7 „Nejde o to, jak se dívá člověk. Hospodin však hledí na srdce“.
Jaký máš osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Tvém životě?
Je to pomocnice křesťanů. Pomáhá i mně, když se k ní obracím s prosbou.
Modlíš se růženec, máš nějaký zvláštní zážitek při jeho modlitbě? Někdy
se modlím. Silný zážitek mám z jedné cesty s knězem. Jeli jsme autem
z křesťanské akce a intenzivně se modlili sedm desátků z obavy, že to bude naše
poslední cesta. V kufru jsme vezli ostatky svaté Kláry. Všichni jsme ve zdraví přežili.
Máš nějaké své oblíbené poutní místo? Kostelní Vydří. Z duchovních obnov a prvních sobot.
Jaké myslíš, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
Khon s Roubíčkem pozorují, jak z Vatikánu vyjíždí kolona nablýskaných vozů. Jeden
luxusní mercedes za druhým, uprostřed se vyjímá speciální papamobil se zlatou výzdobou.
„Tak tomuhle já říkám úspěšná firma,“ povídá Roubíček. „To je, panečku,
prosperita!“
Khon se k němu nakloní a zašeptá:„A to jsem slyšel, že začínali na půjčeném oslu!“
ústní podání husitského faráře"
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bohoslužbě, má obdarování? V některých farnostech je žena potlačovaná při
bohoslužbě. Myslím, že má obdarování pro přednes písma. Nevadilo by mi, kdyby
žena podávala sv. přijímání, už jsem se s tím setkala.
Co dnešní mládež? Myslíš, že dřív byla lepší? Starší lidi kritizují mládež
za to, co sami také dělali.
Těšíš se do nebe? Ano těším. Budou tam všichni, které mám ráda.
Je něco, co bys nám ráda sdělila a my jsme se na to nezeptali? Zdá se mi,
že je farnost k mládeži někdy příliš kritická. Je nám vytýkáno, že nic neděláme.
Přitom se snažíme podle svých možností a schopností.

Svatý Řehoř I. Veliký 3.9.

Liturgické texty
Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 604) byl v pořadí 64. papežem katolické 22. neděle v mezidobí
církve. Byl prvním z papežů, který začal použí- 1. čtení: Sir 3,19-21.30-31
vat titul „služebník služebníků božích“ (lat. servus 2. čtení: Zd 12,18-19.22-24a
servorum Dei) a je považován za jednoho Evangelium: Lk 14,1.7-14
ze zakladatelů světské moci papežské.
23. neděle v mezidobí
Řehoř pocházel z významné patricijské 1. čtení: Mdr 9,13-18
rodiny, vystudoval práva a po roce 570 zastá- 2. čtení: Flm 9b-10.12-17
val v Římě úřad praetora. Stal se prefektem, ale Evangelium: Lk 14,25-33
vzdal se výhodného úřadu i velkého majetku,
aby šel za Kristem jako mnich. Po smrti svého 24. neděle v mezidobí
otce roku 575 se stal velkým propagátorem 1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
benediktinské řehole a zakládal kláštery. Nej- 2. čtení: 1Tim 1,12-17
prve na rodinných statcích na Sicílii a v poté Evangelium: Lk 15,1-32
v rodinném domě Monte Celio v Římě. Roku
577 jej papež Benedikt I. pověřil prací s římskou chudinou. Roku 579 jej papež Pelagius II.
jmenoval svým legátem u císařského dvora
v Konstantinopoli, odkud se vrátil roku 586. Poté působil jako jáhen v papežské
kanceláři.
Papežem byl zvolen – dle tradice údajně proti své vůli – 3.9. roku 590 během
dohasínající morové epidemie. Vynaložil obrovské úsilí při mírových jednáních
s Langobardy, zároveň nechal opevnit města, která byla nejvíce ohrožena jejich
vpády. Reformoval liturgii a zejména liturgický zpěv, tzv. Gregoriánský chorál, stal
se autorem mnoha vylepšení hudební vědy a notového záznamu. Vyslal budoucího sv. Augustina do Británie, a položil tak základy k jejímu pokřesťanštění. Jeho
spisy mají výrazně pastorační a praktický charakter, stejně tak hluboce mystický
a pedagogický. Je jedním z učitelů církve.
Je patronem dolů; zpěváků, hudebníků, studentů sborového a chorálního zpěvu,
zedníků; je vzýván proti dně a proti moru.
Nejčastěji je zpodobňován s papežskými atributy (tiára, klíč, papežský kříž
(Pokračování na stránce 8)

Ohlédnutí za chaloupkou Putování s apoštoly 2010
V době od 19. do 25. července probíhala na faře ve Znojmě v Louce Chaloupka pro děti 1. až 4. třídy. O 25 dětí se tu staralo deset zkušených vedoucích a dvě
kuchařky. Děti byly rozděleny do pěti skupinek – svých společenství, o které se
starali vždy dva vedoucí. Díky tomu mohly děti navázat nová přátelství a vyzkoušet si týmovou spolupráci.
Během chaloupky jsme se seznámili s životem Ježíše Krista a jeho nejbližších
učedníků, apoštolů. Stejně jako oni i my jsme putovali a navštívili mnoho míst.
Zažili jsme spoustu nových zážitků, hráli jsme osvědčené, ale i nové hry, kreslili,
malovali, zpívali, radovali se, modlili se a stejně jako apoštolové jsme tvořili společenství, uprostřed kterého byl přítomen Ježíš Kristus.

Na stránkách naší farnosti je umístěna Kronika s fotkami z této naší chaloupky, ve které naleznete, co bylo náplní jednotlivých dní a jak vše probíhalo.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří tuto chaloupku jakkoliv podpořili,
a to jak z hlediska materiálního, tak duchovního – mysleli na nás v modlitbách.
Velký dík patří především všem vedoucím, kuchařkám, otci Janovi a otci Mariánovi, bez kterých by se tento týden věnovaný dětem a Bohu jen těžko mohl uskutečnit! Díky Vám všem!
vaše hlavní vedoucí
Jitka Šimečková

