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Kalendář:
 každý čtvrtek od 15 30 hod. v kostele kroužek Broučci
 2.1. v 11 hod. zahájení Tříkrálové sbírky
 5.1. setkání dětí k 1. svatému přijímání po mši sv. v kostele
 7.1. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 7.1. po mši sv. společenství mládeže
 18.1. v 19 hod. setkání Modlitby matek v kostele
 18.1. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců v olomouckém semináři
 18.-25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů
 22.1. v 16 hod. v Lidovém domě pohádka DOROTKA A PENTLIČKA
Mimo naši farnost:

 2.1. ve 14 30 hod. požehnání koledníkům od otce biskupa Vojtěcha v katedrále v Brně

neděle 2. 1. 2011 - neděle 16. 1. 2011

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou
Vás srdečně zve na

Vstupné s místenkou 50,- Kč, občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje skupina DUO MUZIK.
Předprodej vstupenek od 3. ledna 2011 v prodejně
DROGERIE-PAPÍRNICTVÍ u paní Brabencové.

Schovaná slova: BETLÉM, CHLAPEC, HERODES, JEŽÍŠ, JERUZALÉM, MYRHA, MUDRC, HVĚZDA,
ZLATO, MARIE, PALÁC, KRÁL. Zbylá písmena tvoří tajenku: CESTA MOUDRÝCH MUŽŮ.

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

Chválím

Chválím tě, Bože,
tě, Bože, za to, za trávu, stromy, keře.
že jsi Stvořitel.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože, za to,
za rozmanitost zvěře.
žes stvořil tak překrásnou zem.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za ptactvo, jež Tobě i nám zpívá,
za denní slunce jasné.
chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za všechno, co s pokorou Tě vzývá.
za noční hvězdy krásné.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za to, že stvořil jsi též člověka.
za měsíčního světla svit.
Chválím tě, Bože, tak mohlo
Chválím tě, Bože,
vzniknout i mé nepatrné já.
za potoků, řek i moří třpyt.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za veškeré tvé dílo.
za hory až k nebi vysoké.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za neděli, v níž s tebou je víc milo.
za údolí tak měkce zelené.
Chválím tě, Bože,
Chválím tě, Bože,
za to, žes stvořil také NEBE.
za překrásné květiny.
Chválím tě, Bože, a toužím být
Chválím tě, Bože,
jednou v něm u Tebe.
za léčivé byliny.
Amen.
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Milí farníci,
na začátku nového roku si podáváme ruce a navzájem si přejeme hodně zdraví
a Boží požehnání. Když se sejde rok s rokem, něco končí a něco začíná, nastává
určitý technický předěl, kdy si chceme uvědomit, že žijeme v čase, který si
rozdělujeme. Nabízí se otázka - PROČ? Člověk je snad jediný tvor, který se
dokáže ohlédnout zpět, ale naopak i plánuje, nebo aspoň přemýšlí o budoucnosti.
Uvědomuje si hodnotu času a zároveň omezení své existence v něm. Pro nás čas
není pouze fyzikální veličinou, ve které se odehrává náš život. Nemůžeme si ho
koupit, ani zabalit, dopředu si být jisti, kolik času a jakým způsobem zde na zemi
prožijeme. Přesto, že bychom jej v určitých okamžicích chtěli zastavit – ve chvíli
štěstí, radosti, nebo naopak vrátit nebo vymazat ve chvílích utrpení, bolesti,
zklamání, času, který byl promarněn, nebo prožit špatně, čas plyne stejným
tempem, je skutečností, která se nedá ovlivnit, je daný.
Víme, že Bůh nám dává čas jako něco drahocenného a vzácného, s čím máme
hospodařit – hospodařit tak, aby byl správně naplněn. Nový rok má 365 dní, to je
8 760 hodin. Většinou je prožíváme v určitém stereotypu, pokud se sami
nezastavíme, nezamyslíme, kam vlastně spěcháme a o co se snažíme a jaký to má
smysl pro věčnost.
Nepřipomínej nám
Někdy nám k tomuto zamyšlení může pomoci
právě to, co nám kazí plány, co nás bolí – např. nemoc, staré nepravosti,
ztráta někoho z blízkých apod. Právě tyto události pospěš nám vstříc
mohou často zkvalitňovat náš čas, že se ptáme, že
se svým
prosíme, že hlouběji navazujeme svůj vztah s Bohem,
slitováním, jsme
že se mu přibližujeme a on k nám.
Konec starého a začátek nového roku je tradičně naprosto
dobou, kdy si dáváme předsevzetí. Je to jistě dobré, vyčerpáni.
protože jsme se snažili zhodnotit starý rok a z jeho
Žalm 79, 8
nedostatků vyvodit konkrétní pozitivní závěry.
I nedokonalé nebo částečné uskutečňování toho, co cítíme a víme, že nás
duchovně posílí, je jistě krok vpřed. V této oblasti je mnoho možností od ranního
setkání s Kristem, střelných modliteb, modlitby Anděl Páně a růžence, společné
modlitby, četby Písma sv. v rodině, až po odpuštění, snášení nesení křížů
spojených s rodinou nebo pracovištěm, postu všeho druhu - především obrazovek
všeho druhu.
Důležité je asi každý den se ptát, co ode mě, Pane, tento den očekáváš, co
mohu vykonat pro spásu svou i bližních. Hledat každý den Boží vůli a snažit se žít
v souladu se sebou, Bohem i lidmi. Potom můžeme zakoušet štěstí, radost a pokoj.
Žehná
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
2.1.

2. neděle po Narození
Páně

11 00
18 00

pondělí
3.1.
úterý
4.1.
středa
5.1.
čtvrtek
6.1.
pátek
7.1.
sobota
8.1.

neděle
9.1.

sv. Jenovéfa

18 00

bl. Anděla z Foligna

18 00

sv. Telesfor

17 30

za rodinu Menšíkovu

Slavnost Zjevení Páně

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Rajmund z Peńafortu

18 00

za farníky

sv. Severin

18 00

za Jana Vorlíčka, rodiče Špičkovy
a živou přízeň

7 30

za rodiče Špačkovy a celou přízeň

Svátek Křtu Páně

11 00
18 00

pondělí
10.1.
úterý
11.1.
středa
12.1.
čtvrtek
13.1.
pátek
14.1.
sobota
15.1.

za manžela, bratra, rodiče
Karšulínovy a Míčovy
za Libuši a Bohumila Doležalovy,
děti a vnoučata

sv. Agathon (Dobromil)

18 00

za Luďka Říhu a předky

ct. Marie Elekta

18 00

za rodiče Kremláčkovy, syna a celou
přízeň

sv. Probus (Pravoslav)

17 30

za uzdravení

sv. Hilarius z Poitiers

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Sáva Srbský

18 00

na úmysl dárce

sv. Pavel Poustevník

18 00

za farníky

7 30
neděle
16.1.

Bohoslužby
za rodiče Krulovy, dceru a duše
v očistci
za Františka Svobodu, přízeň a živou
a zemřelou rodinu
za Zdeňku a Františka Tržilovy
a rodiče
za rodinu Krotkých, Svobodovu
a přízeň
za vyslyšení proseb, obrácení a duše
v očistci

2. neděle v mezidobí

11 00
18 00

za Karla Pekárka, zetě a celou rodinu
za rodinu Janíčkovu, Velebovu
a duše v očistci
za Lenku Kohoutovou, manžela
a dvoje rodiče
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Cesta moudrých mužů

Poděkování

V jedné vzdálené zemi na východě žili moudří muži, kteří se zabývali
pozorováním hvězd. Zpozorovali novou hvězdu, která na nebi jasně zářila. „Ta
hvězda znamená, že se narodil nový král,“ řekli. „Musíme se vydat na cestu a najít
ho. Přineseme mu dary a pokloníme se mu.“
Mudrci se vydali na cestu a hvězda je vedla.
Vypadalo to, že se hvězda zastavila nad městem
Jeruzalémem. Mudrci vyhledali královský palác,
protože chtěli vidět nově narozeného krále. Ale král
Herodes o novém králi neslyšel. Poslal pro kněze
a učitele Božího zákona. „Kde se má narodit
Bohem poslaný král?“ ptal se Herodes.
„V Betlémě,“ odpověděli mu. „Tak to říkali Boží proroci.“ Potom se král Herodes
setkal s mudrci z východu a řekl jim: „Jděte a hledejte dítě v Betlémě, a až ho
najdete, přijďte mi říct, kde jste našli nového krále, abych se mu mohl i já jít
poklonit.“ Ale nechtěl se mu poklonit. Chtěl se ho zbavit!
Tak se cizinci, kteří šli stále za hvězdou, dostali do Betléma. Našli tam dítě
s Marií, jeho matkou. Mudrci před chlapečkem v úctě poklekli. „Našli jsme
nového krále!“ říkali si mezi sebou. Položili před něj dary, které mu přinesli: zlato,
kadidlo a myrhu. Když měli mudrci odejít, Bůh je ve snu varoval, aby se vrátili
jinou cestou.
Josef odvedl Ježíše s Marií do Egypta, kde byli v bezpečí. Chlapec tam vyrůstal
až do smrti krále Heroda. Teprve pak se mohl vrátit domů.

Srdečně zdravím!
Posílám poděkování - určitě i díky vám jsme
dostali krásný vánoční dárek od Prazdroje vyhráli jsme soutěž s projektem „Hraj,
skákej, křič, hlavně konej dobro!"
Takže dík moc, přeju pěkné prožití vánoc
a mnoho elánu do nového roku.

Liturgické texty

MSF Pavel Kosmák, zvaný Kosmič
(Cílem projektu je zakoupení sportovního vybavení
a částečná rekonstrukce prostor salesiánského
střediska)

Svátek Křtu Páně
1. čtení: Iz 42, 1-4. 6-7
2. čtení: Sk 10, 34-38
Evangelium: Mt 3, 13-17

Schovaná slova

Mezi řadou písmen je schováno dvanáct slov
z předchozího příběhu. Zaškrtni všechna slova
a pak je zkus najít i v osmisměrce. Zbylá
písmena v osmisměrce pak tvoří tajenku.
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Svátost manželství si udělili:
3.7.
3.7.
17.7.
24.7.
7.8.
7.8.
14.8.
14.8.
21.8.

Zlata Fišerová a Martin Motyčka
Marie Pelánová a Jan Horký
Bohumila Johnová a Petr Ottich
Markéta Jansová a Marcel Nestával
Kateřina Smrčková a Tomáš Foltýn
Eva Kosíková a Zdeněk Svoboda
Martina Šafránková a Jaroslav Diviš
Petra Vídenská a Martin Pařil
Monika Formanová a Luboš
Roupec
28.8. Erika Vrtalová a Libor Okřina
4.9.
Ilona Vlčková a Zdeněk Vaštík
4.9.
Pavla Říhová a Antonín Křivánek
11.9. Helena Nevoralová a Jiří Šrámek
11.9. Markéta Kopečková a Marek
Mikéska
11.9. Markéta Vaníčková a Martin
Hejátko
18.9. Jana Svobodová a Lukáš Pošvanc
25.9. Dana Nechvátalová a Lukáš
Nikrmaier
2.10. Eliška Ordáňová a Samuel Edward
Croucher
23.10. Eliška Kojzarová a Jan Malý

2. neděle po Narození Páně
1. čtení: Sir 24, 1-4. 12-16
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Evangelium: Jan 1, 1-18

2. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 49, 3. 5-6
2. čtení: 1 Kor 1, 1-3
Evangelium: Jan 1, 29-34

Naši zemřelí:
1.7.
2.7.
23.7.
24.7.
31.7.
6.8.
16.8.
4.9.
6.9.
10.9.
24.9.
3.10.
7.10.
15.11.
15.11.
27.10.
11.12.
29.12.

Vlastimil Krotký
Marie Palátová
Marie Stárková
Vladimír Husa
Josef Přinosil
Miroslav Horák
Marie Brabencová
Marie Bednářová
Milan Bednář
Olga Svobodová
Josef Roupec
Jan Vecheta
Božena Punčochářová
Jan Soukup
Marie Horáková
Jana Kočí
Jiří Hartmann
Iva Ryglová

TAJENKA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Nový rok je jediná významnější změna, která se dostaví sama od sebe.

Pavel Kosorin
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Do společenství církve
svatým křtem byli přijati:
1.8.
1.8.
7.8.
14.8.
15.8.
26.9.
10.10.
10.10.
24.10.
30.10.
13.11.
14.11.
21.11.

David Michael Maštera
Daniel Michal Dobeš
Ema Renata Marie Houfková
Nikol Věra Marie Gorková
Anna Antonie Koščová
Matěj Václav Procházka
Anna Marie Holá
Barbora Zdislava Holá
Marek Jan André
Jan Luboš Jeleček
Eliška Holcová
Štěpán Hrňák
Dominik Tomáš Kudláček
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Z historického kalendáře
3.1.1996 - Zemřel Augustin
M ac ha l ka , ka t ol ic ký k něz
p re mo n s t r á t ,
o p a t
premonstrátského kláštera v Nové
Říši. Od roku 1942 byl vězněn
v německém koncentračním
táboře. Po návratu do vlasti se stal
opět opatem novoříšského kláštera.
V roce 1950 byl zatčen a ve
vy kons truované m proces u
s řeholníky odsouzen do vězení na
25 let. Propuštěn byl až v roce 1960
(nar. 14. 9. 1906).

Z farní kroniky
1984
1. ledna 1984 jsme vzadu v kostele udělali výstavku doma vyráběných
betlémků, jak je lidé přinesli. Bylo jich 32 – zájem o výstavku byl velký po celý den.
Další neděli jsme opět vzadu v kostele udělali výstavku vánočních pohlednic
s náboženskou tématikou. Lidé jich přinesli přes 300. Zájem velký.
Další neděli jsme tam udělali výstavku biblí, Písma Sv. Viděli bibli psanou
hebrejsky, řecky, latinsky, německy i rusky. Česky tištěné, psané bible, které vyšly
od r. 1900. Zvláště velký zájem byl o bibli tištěnou v r. 1979 u nás v Nitře anglicky
s nádhernými barevnými obrázky formátu asi jako tato kronika.
Poslední výstavka další neděli byla výstava známek s náboženskou tématikou.
Filatelisté přinesli známky ze svého alba. Zájem byl!
Dne 29. ledna 1984 náš novokněz z r. 1982, kaplan v Novém Městě na Mor.
opustil kněžství, šel do civilu a jako laik pracuje v kotelně v rehabilitačním ústavu
v Kladrubech u Vlašimi. Musíme se za něho moc modlit! Maminka jeho je
nešťastná. Jak to s ním dopadne? Ó tempora, ó mores! / O vánocích 1984 se
vrátil. Je farářem v Kloboukách u Brna. Deo gratis.

Ze života kostelnického
Nejsem sice takový úžasný vypravěč, jako „veselý zvoneček“, ale v sakristii
i mimo ni se při přípravě na mši svatou přihodí spoustu historek a právě toto byl
povedený „kousek“...
Bylo to jeden všední večer a příprava přede mší svatou probíhala jako obvykle.
Při nalévání vína do konviček v sakristii bylo v láhvi už jen trochu vína a všiml
jsem si, že na dně je usazený nějaký kal. Snad by to ani nebylo na závadu, ale vedle
v chodbě byla ještě jedna neotevřená láhev, tak jsem se rozhodl otevřít tu novou.
Otci Janovi jsem to sdělil a doporučil, ať zbytek zakaleného vína vylije.
V ještě potemnělém kostele se mi tekutina v obou konvičkách zdála nějaká
světlá, tak jsem pro jistotu provedl rychlou čichovou kontrolu a tak se ubezpečil,
že v jedné je voda a v druhé alkohol.
V průběhu mše svaté, když podával ministrant otci Janovi konvičku, ve které
má být víno, sáhl otec Jan po druhé konvičce (ve které byla voda), jelikož se podle
průhledné barvy vína domníval, že mu kostelník při přípravě obsah konviček
popletl. V té chvíli jsem si začal přehrávat v paměti, jak je to možné, kde jsem
udělal chybu. Po omytí rukou si otec Jan zvedl ruce k nosu a nevěřícně řekl:
„Slivovice!“ A pokračoval: „Dones vodu.“ Teď už jsem nechápal vůbec nic a
spěchal jsem do sakristie vylít konvičku se zbytkem slivovice. Tam jsem přičichl
k láhvi s „vínem“ a opravdu – slivovice. To ale znamenalo, že otec Jan nyní
proměňuje místo vína vodu.... Donesl jsem mu tedy k oltáři další vodu a sdělil mu,
že v kalichu nemá víno, ale vodu. Nyní už tedy i otec věděl, že není vše úplně
v pořádku, vzal kalich, ochutnal a řekl: „Voda.“ A pokračoval: „Je tam ještě jedna
láhev vína v chodbě.“ „Tu láhev jsem právě dnes otevřel,“ odpověděl jsem mu.
„Dones do konvičky to staré víno,“ reagoval otec Jan, „nechal jsem ho v sakristii
v tašce.“ Důstojně jsem tedy běžel zase do sakristie a zpět
k oltáři s vínem. V kalichu byla ale voda, víno nebylo kam nalít,
tak tedy znovu do sakristie a zpět a mše svatá konečně mohla
pokračovat, samozřejmě znovu s modlitbou nad vínem...
Naše ruce krásně „voněly“ slivovicí a věřící měli při
podávání svatého přijímání jistě nevšední zážitek.
Po mši svaté jsme se tomu všemu srdečně zasmáli. Otázka,
jak se ale láhev slivovice, navíc ve stejném balení, dostala mezi láhve s vínem,
zůstala nezodpovězena.
J.V.

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
David Šplíchal
Vojta Vlček
Honza Vlček
Adam Šplíchal
Matěj Kaidl
Vítek Pokorný

Účast na mši sv.
9
9
7
7
6
6

