(Pokračování ze stránky 5)

rých lidí, ale zásoby krmiva docházely a denní dávky ptačí potravy se snižovaly. Nikdo nepočítal s tím, že zima bude takhle dlouhá.
U jednoho krmítka, kde zatím ještě bylo dost potravy pro všechny,
kteří sem našli cestu, se sešlo hejno nejrůznějšího ptactva. Ačkoli by se
někteří z nich za jiných okolností nesnesli a poprali, tíživá situace jejich
spory odsunula do pozadí. Všichni svorně zobali a když už nebylo
v krmítku ani jedno zrníčko, uspořádali poradu. Inspirovaly je lidské nářky
a nadávky, které bylo slyšet i přes zavřené okno. Ptáčci dali hlavy dohromady
a usoudili, že nadáváním se nic nevyřeší. Je potřeba na to jít úplně jinak. Zdá se, že
se Zimě lidský hněv líbí. Proč by odcházela, když jí dopřávají toto potěšení ve stále
větší míře? Ale kdyby se někdo dokázal nezávisle na panujícím počasí radovat,
to by Zimu přinejmenším naštvalo. A možná by ji to i vyhnalo!
Ptáčci to bez odkladů vyzkoušeli. Pustili se do takového zpívání, jako by už
bylo jaro v plném proudu, jako by všechno pučelo a kvetlo, sluníčko hřálo a na
nekonečnou zimu si už nikdo ani nevzpomněl. Ten radostný chorál zaslechli další
ptáci, chvíli se divili tomu nápadu,
ale pak se ke zpěvu přidali. Říkali si,
že když už to nepřinese nic jiného,
aspoň se při tomto prvním letošním
koncertu zahřejí. Za chvíli zněl jásavý
ptačí zpěv ze všech stran, jako by se
nechumelilo.
A fungovalo to! Během hodinky
chumelit přestalo, ze střech začala kapat
voda, sníh tál i na zemi a na stromech… Zima, která se těšila na další
porci nadávek, takovou dávku radosti
neunesla a vzteky pukla. Jaru už nic
nebránilo v tom, aby se mohlo ujmout
vlády nad zmrzlým světem, což také
bez odkladů učinilo. A lidé jen kroutili
hlavami a divili se, že na ten dobrý nápad s radostným zpěvem nepřišli sami.
P. Václav Trmač
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neděle 13. 2. 2011 - neděle 6. 3. 2011
Všechno bude dobré...

Kalendář:
 každý čtvrtek od 15 30 hod.
v kostele kroužek Broučci
 13.2. ve 14 hod. v Lidovém
domě dětský karneval
 15.2. v 19 hod. setkání Modlitby
matek v kostele
 16.2. bude v kostele celodenní
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
v 7 30 hod. adorace, v 17 30 hod. mše sv.
 16.2. setkání farní pastorační rady
na faře
 19.2. v 16 00 hod. v Lidovém
domě pohádka Černobílé štěstí
 20.2 .od 10 30 chvály, pak mše
svatá v doprovodu kytar
 23.2. a 2.3. setkání dětí a rodičů
k 1. sv. přijímání
 25.2. a 11.3. po mši svaté společenství mládeže
...
 4.3. bude P. Jan navštěvovat
To, že náš dobrý Pán miluje něžnou láskou
nemocné
všechny, kteří budou spaseni, a něžně a kdy po- Mimo naši farnost:
třebují je utěšuje, znamená toto: Je pravdou, že  2.3. v 19 hod. Kat. gymnázium

Poté se mi náš Pán ukázal; a zjevil se mi
v mnohem větší slávě a vznešenosti, než jsem ho
viděla kdy předtím: a jak jsem byla poučena, naše
duše nikdy nenalezne pokoj, dokud v něm nespočine a nepozná, že je plný radosti, něhy a laskavosti a je skutečným a blaženým životem. A náš
Pán znovu opakoval:
já jsem ten, já jsem ten, já jsem ten, který je Nejvyšší.
Já jsem ten, kterého milujete,
Já jsem ten, ve kterém nacházíte potěšení.
Já jsem ten, kterému sloužíte.
Já jsem ten, po kterém toužíte.
Já jsem ten, kterého si žádáte.
Já jsem ten, za kterým jdete.
Já jsem ten, který je všechno.

hřích je příčinou veškeré této bolesti, ale všechno
se napraví a každá záležitost se srovná. Tato slova
mi byla zjevena s největší něhou, aniž by mě nebo
kohokoliv, kdo bude spasen, kárala.

Moudrost Juliany z Norwiche (16.2.),
vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1997

v Třebíči přednáška Mít nebo být
v logoterapii a existenciální analýze“ dva způsoby lidské existence „mít“
a „být“
19. - 23.5. v Třebíči duchovní
obnova P. E. Velly „Ježíš je můj Pán“
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Den

Liturgická oslava

Milí farníci,
z pohledu církevního kalendáře jsme v tzv. liturgickém mezidobí. Po radostném a vypjatém vánočním čase si mnohý křesťan řekne, že může konečně jako
lidé tohoto světa oddechnout. Období adventu, Vánoc, postu, nebo Velikonoc nás
tato doba jakoby sama nesla. Směřovala skrze události z Ježíšova života k větší
duchovní aktivitě, modlitbě, askezi, návštěvě bohoslužeb. Člověk na čas vypadne
z všednodennosti, z každodenního rytmu. Jako je
týden rozdělen na část pracovní a čas volna, tak se
„PROČ JSOU TADY VŠICHNI
můžeme podívat i na liturgický rok. Co je důležitější? Všední dny, kdy v práci, škole, v domovech vyŠŤASTNÍ, JEN JÁ NE?“
tváříme určité hodnoty, abychom byli hmotně za„PROTOŽE ONI SE NAUČILI
bezpečeni a měli pěkné prostředí doma? Nebo si
odpočinuli, upevnili rodinné vztahy společnými
VŠUDE VIDĚT DOBRO A KRÁakcemi a projevili svou věčnost také Bohu ve dnech
SU,“ ŘEKL MISTR .
volna, ve dnech svátečních? Většinu, nebo podstatnou část svého života prožíváme v práci a nebo
„A PROČ VŠUDE NEVIDÍM
ve svých domovech, kde vytváříme nebo máme
DOBRO A KRÁSU JÁ?“
vytvářet vztahy křesťanské lásky. Především tam se
má projevit to, co jsme načerpali v době, kdy jsme
„PROTOŽE KOLEM SEBE
se na chvíli setkali s Božím slovem, se společenNEMŮŽEŠ VIDĚT TO, CO
stvím křesťanů, se samotným milujícím Bohem,
NEDOKÁŽEŠ VIDĚT V SOBĚ.“
kterým jsme se měli nechat oslovit, proměnit, aby
náš život a naše jednání svědčilo o radosti a naději,
MINUTOVÁ MOUDROST, CESTA 1994
kterou nám dává evangelium.
Liturgické mezidobí tedy nemá být časem duchovní pasivity, ale uváděním do praxe toho, co jsme v tajemstvích Ježíšova života
objevili, načerpali a v čem máme Ježíše následovat. Je to tedy každodenní boj
o věrnost Kristu, která je rozhodující pro celou naši věčnost. Je to každodenní
otvírání se tomu, co nás může oslovit a pomoci nám, abychom Krista neodsunuli
někam až si vzpomeneme, až nám vybude chvilka času, až přemůžeme svou lhostejnost a z nudy vypneme obrazovku. Bude takový přístup stačit pro naši spásu?
Nestrádá příliš naše duše? Zkusme den nejíst, a tak si můžeme přiblížit hlad a vyprahlost naší duše po duchovní stravě, kterou je modlitba soukromá, rodinná,
nebo ve společenství, svaté přijímání apod.
Pán Ježíš říká svým učedníkům : „Mým pokrmem je činit vůli toho, který mě poslal“.
Ježíšova slova jsou jistě pro nás dostatečnou výzvou, abychom všední dny i liturZaznělo v našem kostele: "Tehdy uhnětl Hospodin Bůh člověka z prachu
a zdechl do jeho nozder dech života..." (správně mělo být "vdechl")

Čas
7 30

neděle
20.2.

pondělí
21.2.
úterý
22.2.
středa
23.2.
čtvrtek
24.2.
pátek
25.2.
sobota
26.2.

pondělí
28.2.
úterý
1.3.
středa
2.3.
čtvrtek
3.3.
pátek
4.3.
sobota
5.3.

za Ladislava Veškrnu, Rostislava Durdu,
Františka, Boženu a Karla Hambálkovy

18 00

za rodiče Dufkovy a jejich vnuka Jana

sv. Petr Damiani

18 00

na úmysl dárce

svátek Stolce
sv. Petra

18 00

na úmysl dárce

sv. Polykarp

17 30

za rodiče, děti a jejich dobrodince

sv. Modest

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Valburga

18 00

sv. Alexandr

18 00

na poděkování za Boží pomoc
a ochranu
za rodiče Jelečkovy
a dceru s manželem
za P. Václava Küchlera

8. neděle
v mezidobí

11 00

za farníky

18 00

za Antonína Polického a rodiče

sv. Roman

18 00

za zemřelou rodinu Bohuslavovu

sv. Albín

18 00

za Boží požehnání a milosrdenství

sv. Simplicius

17 30

za rodinu Pokorných a Slámovu

sv. Kunhuta

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kazimír

18 00

za farníky

sv. Teofil
(Bohumil)

18 00

za Jaroslava Večeřu
a Františku Vyškovskou

7 30
neděle
6.3.

za Křížovy a Menšíkovy

11 00

7. neděle
v mezidobí

7 30
neděle
27.2.

Bohoslužby

9. neděle
v mezidobí

za Karla Motla a Růženku Chatrnou

11 00

za Josefa Scherrera

18 00

za Miroslava Němce, dvoje rodiče,
přízeň a duše v očistci
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Něco pro děti….
Maminka přivedla malou dceru k zubaři. "Káťa se hrozně bojí. Vrtáte bezbolestně, pane doktore?"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"Většinou ano, ale občas mě
(tajenka)“.

K

K

K

K

K

gické mezidobí neprožili v duchovním strádání, ale
každý den hledali, co Duch svatý v nás chce vykonat a my mohli děkovat za radost z čisté duše
a Božího přátelství
Všem žehná

Liturgické texty
6. neděle v mezidobí
1. čtení: Sir 15,16-21
2. čtení: 1Kor 2,6-20
Evangelium: Mt 5,17-37

Svisle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nemotora.
Dravý pták.
Potřeba k filmování.
Opak záporu.
Mraky.
Otec Kazi, Tety a Libuše.
Rajská nebo koprovka.
Hlas kukačky.
Mláďata prasete.
Část stromu.
Malá Eva.

Vodorovně: TAJENKA

Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II.
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

7 30
neděle
13.2.

6. neděle
v mezidobí

11 00
18 00

pondělí
14.2.
úterý
15.2.
středa
16.2.
čtvrtek
17.2.
pátek
18.2.
sobota
19.2.

sv. Valentin

18 00

sv. Jiřina

18 00
30

za Josefa Findu, rodiče
a rodinu Bastlovu
za farníky
za živou a zemřelou rodinu Dobrianských
za živou a zemřelou rodinu Šplíchalovu a rodinu Andělovu
za Jana Prokopa a duše v očistci

sv. Juliána

17

za rodiče Svobodovy a dceru Martu

sv. Alexius
a druhové

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Simeon

18 00

za Marii Nedvědickou,
bratra a dvoje rodiče

bl. Godšalk

18 00

za farníky

7. neděle v mezidobí
1. čtení: Lv 19,1-2.17-18
2. čtení: 1Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48

Jako součást příprav na beatifikaci Jana Pavla
II., která proběhne v Římě 1. 5. 2011, otevřel vikariát římské diecéze, jež má na starosti organizaci
události, speciální internetovou stranu www.karol- 8. neděle v mezidobí
wojtyla.org. Postupně tam budou umísťovány 1. čtení: Iz 49,14-15
užitečné informace.
2. čtení: 1Kor 4,1-5
Vatikán: Římský vikariát připomíná, že vstup
Evangelium: Mt 6,24-34
na beatifikaci je volný a bez vstupenek, přičemž
varuje před podvodníky, kteří by se mohli pokoušet vstupenky na ni prodávat. Přesný průběh obřa- 9. neděle v mezidobí
du blahořečení ještě není znám. Vikariát prozatím 1. čtení: Dt 11,18.26-28
potvrdil, že během noci, která bude předcházet
2. čtení: Řím 3,21-25a.28
beatifikaci, se na antickém stadionu Circus maxiEvangelium: Mt 7,21-27
mus bude konat modlitební vigilie.
Nová webová stránka existuje v sedmi jazykových mutacích – angličtině, italštině, francouzštině,
španělštině, portugalštině, rumunštině a samozřejmě polštině. Kromě životopisu
zesnulého papeže, seznamu jeho knih a některých myšlenek nabízí i informace
o beatifikačním procesu a také modlitbu na přímluvu Jana Pavla II. – ta je k dispozici i v češtině.
Radio Vaticana

Pořadí
1.

2.

Jméno
Adam Šplíchal
David Šplíchal
Vítek Pokorný
Vojta Kaidl
Matěj Kaidl
Martin Žák

Účast na mši svaté
6
4
4
4
4
4
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Ptáme se...
Otče, můžete nám na úvod říct něco o sobě,
svůj krátký životopis, kde jste působil... ?
Pocházím z Brna, mám bratra. Působil jsem
v Rajhradě, Staré Říši, Jaroměřicích, Uherském Ostrohu, Hroznové Lhotě, Prostějově a nyní v Ostravě.
Celkem i s farnostmi kam se dojíždí, jsem měl
21 farností. Nyní v Ostravě to není farnost, ale veliký dům, kde je řada činností, středisko mládeže,
internát, kostel a jiné. Přijeďte na mši v TV Noe
a můžete si to zde prohlédnout.

bohoslužbě, má obdarování?
Muž a žena mají rozdílné vlastnosti a nelze je stírat, jak se to v poslední době
děje. Každý má v životě, v rodině i v církvi rozdílné úkoly. Ale to by bylo na dlouhou debatu.
Těšíte se do nebe?
Ano.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali?
Viz bod č. 6. (Flp 4,4)

Vesele zpívejme
P. Pavel Krejčí

Říká se, že kněz, než se dá na kněžskou
službu, by měl být zamilovaný. Jaký je Váš názor, Vaše zkušenost?
Myslím, že otázka zní jinak. Takto to vypadá, že ten, kdo nebyl zamilovaný,
není dobrý kněz. Náš spirituál v semináři nám říkal: „Jestli si někdo myslí, že by
nebyl dobrým manželem, ať jde domů, protože nebude ani dobrým knězem...“
Tedy ve smyslu, když nejseš schopen mít dobré manželství, jak chceš mít dobrou
farnost.
Na které místo svého kněžského působení rád (nejraději) vzpomínáte
a jak vzpomínáte na působení v Jaroměřicích?
Lidé se často ptají, která farnost byla nejlepší. Ale není nejlepší farnost, každá je
jiná, jiné je to v Brně, na Vysočině nebo na Slovácku. Ale to neznamená lepší nebo
nejlepší.
Radujte se
v Pánu
vždycky,
znovu říkám,
radujte se!

Máte nějakou osobní věc, kterou si stěhujete na každé
nové místo?
Každý si osobní věci stěhuje. Ale vy máte na mysli něco
mimořádného – třeba ručně malovaný „Třebíčský Betlém.“
Čtete papežské encykliky?
Já jsem jednoduchý člověk a těžkým encyklikám nerozumím.

Flp 4,4 Které verše z Písma máte nejraději?
FLP 4,4
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
To je nezodpověditelná otázka. Od mládí jsme putovali na Vranov. Vždy, když
můžu, se tam stavím. Ale mluvit o niterných věcech nelze.
Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při

By

la jednou jedna nekonečně dlouhá zima. Už byl konec března a pořád padal nový sníh. Několikrát to sice vypadalo na oblevu, ale
za pár dní se opět ujal vlády mráz. Lidé už byli otrávení z nekonečného odklízení
sněhu, kolem silnic i chodníků už z něho byly vysokánské bariéry, takže cesta kamkoliv se podobala putování labyrintem, jenže tenhle nebyl zbudován pro zábavu
lidí; zato Zima se tím nesmírně bavila. Jakýsi zpěvák se pokusil řešit situaci písní,
kterou vyjádřil všeobecnou náladu, trochu si v ní ponadával a vloudilo se mu tam
i jedno neslušné slovo, ale moc to nepomohlo. Lidé se při prvním poslechnutí
písničky zasmáli, ale protože ji hráli ve všech rádiích několikrát denně, písnička je
omrzela a lidé byli zase otrávení stejně jako dříve. Protivné kmotřičce Zimě se
líbilo. Čím více lidé nadávali, tím více je
trápila. A když někdo už neměl náladu
ani na to nadávání, zmrazila mu nos a uši
nebo se vecpala škvírkou pod oblečení
nebo do bot a mrazila a mrazila tak dlouho, až se ten ubožák začal třást jako student před rozhodující zkouškou a přece
jen si ulevil nějakou nadávkou.
Zvířata na tom byla ještě hůře. Lidé
se ohřáli aspoň doma, ale ostatní živočichové, ať už spali zimním spánkem nebo
ne, měli své příbytky promrzlé skrz naskrz, jedinou úlevou bylo to, že jim tam
přece jen nefoukal severák tak, jako venku. Zimní spáči byli proti zimě chráněni
lépe, ale už se probouzeli hladem a nebylo čím ho zahnat nebo aspoň utišit.
O moc lépe na tom nebyli ani ptáčci,
kteří sice nacházeli něco do zobáčku
v krmítcích na oknech a zahradách dob(Pokračování na stránce 8)

