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Postní duchovní obnova

na téma:

Rok BibleMaria, služebnice Páně
1.týden -15.3. 2011 v 18.30 hod. – Miloš Jansa
Vtělení - Lk. 1,26-38
2. týden – 22.3. 2011 v 18.30 hod. – P. Alois Pernička
Navštívení – Lk.1,39-56
3.týden - 29.3.2011 v 19.30 hod. – Sm. Agnela s.c.b.
Narození - Lk. 2,1-20
4.týden - 5.4.2011 v 19.30 hod. – P. Václav Brož O.Carm.
Svatba v Káně Galilejské - Jan 2,1-11
5. týden - 12.4.2011 – v 19.30 hod – P. David Ambrož
Marie pod křížem – Jan 19,25-27

T a j e n k a : SRDCE LÁSCE K BOHU A BLIŽNÍMU

Bude probíhat v našem kostele každé úterý po mši svaté

Půst, modlitba, almužna není dokonalost, je to cesta k dokonalosti.
Není to cíl, jen prostředek, poutníkova hůl na cestě.
(M.O. Vácha)

Z historického kalendáře
10. 3. 1921 Papež Benedikt XV. jmenoval ThDr. Antonína Cyrila Stojana sídelním
arcibiskupem olomouckým.
10. 3. 1951 Pražský arcibiskup Mons. ThDr. Josef Beran, internovaný od roku
1949 ve své rezidenci, byl vyvezen komunisty mimo území své pražské
arcidiecéze.
19. 3. 1996 První křesťanská rozhlasová stanice v ČR Radio Proglas začala vysílat
pro posluchače z Brna a okolí. Do té doby vysílala pouze ze Svatého Hostýna.
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář
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

neděle 6. 3. 2011 - neděle 27. 3. 2011
Buď vděčný

Kalendář:

Buď vděčný, i když nemáš všechno,
po čem toužíš. Kdybys to všechno měl,
těšil by ses ještě na něco?
Buď vděčný, i když všechno nevíš.
Dostáváš tím příležitost naučit se vždy
něco nového.
Buď vděčný i za zlé časy. Vždyť v nich
vnitřně rosteš a dozráváš.
Buď vděčný za svou nedostatečnost
a limity, protože ti dávají příležitost na
zlepšení.
Buď vděčný za každý nový problém,
protože to posílí tvůj charakter.
Buď vděčný, když jsi unavený
a vyčerpaný, protože to znamená, že jsi
vykonal něco, co stálo za to.
Je snadné být vděčný za dobré věci.
Vnitřní naplnění přichází tehdy, když jsme
vděčni i za neúspěchy a prohry.
To, co je negativní, může vděčnost
obrátit na pozitivní. Najdi způsob, jak být
vděčný i za nezdary a ony se pro tebe
mohou stát požehnáním.
(neznámý autor)

 každý čtvrtek od 15 30 hod.
v kostele kroužek Broučci
 9.3. - 24.4. Postní almužna
 každé úterý v postní době po mši sv.
bude Postní duchovní obnova
 křížové cesty: středa 17 10 hod.
děti, pátek 17 30 hod. mládež, neděle
14 30 hod. zájemci
 9.3. Popeleční středa – mše sv. v 7 30
a v 18 hod. (nebude dětská)
 11.3. po mši svaté společenství
mládeže
 13.3. od 10 30 hod. chvály, pak
mše svatá v doprovodu kytar
 15.3. v 19 hod. setkání Modlitby
matek v Lidovém domě
 17.3. setkání dětí a rodičů k 1. sv.
přijímání
 19.3. mše sv. také ráno v 7 30 hod.
 27.3. se mění čas a s ním i začátek
večerních bohoslužeb na 19 hod.
(středa 17 30h hod.)
 9.4. Bleší trh, příjem zboží 4.-8.4.
Mimo naši farnost:

 26.3. Pochod pro život v Praze
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Den

Liturgická oslava

Milí farníci,
tento týden opět po roce vstoupíme na Popeleční středu do doby, která nám
má svým zaměřením pomoci k obrácení. Mnohým v našem národě nic neříká ani
začátek postní doby, „startovní čára k Velikonocům“, ani její průběh- nic neříká.
Co říká nám? Dáme si nějaké předsevzetí, abychom uklidnili naše svědomí, nebo
to bude doba, ve které budeme růst v křesťanské dospělosti a radosti z Boha?
Tím nechci popírat ani vyloučit půst jako prostředek, protože ten nás činí
svobodnějšími a nezávislými na tom, co nám často
NEBOŤ TOTO JE
zakrývá pohled na Boha. Odříkání jídla, pití, zábavy,
marnění času nám dává prostor pro sebepoznání
VŮLE BOŽÍ, VAŠE
a prostor pro setkání s Bohem a lidmi. Postní doba má POSVĚCENÍ, ABYSTE
postupně přerůst o velikonoční noci do slavnosti plné
SE ZDRŽOVALI
radosti. Postní doba je tedy také prostor pro slavení,
který má hluboký duchovní ráz. Mohu slavit vítězství
NECUDNOSTI
ducha nad tělem, hříchem, hmotou, svými špatnými
1 TES 4,3
žádostmi, lhostejností, nezájmem, pohodlností.
Co se vlastně v této době od věřícího žádá, co se
doporučuje? V KKC jsem mnoho praktických rad
nenašel. V dnešní moderní době je tendence moc toho věřícím neukládat: snad,
aby od víry neutekli, aby se nejevili jako fanatici. Vždyť jak bych vypadal, kdybych
řekl, že v postní době nezapnu televizi, nepiji alkohol, nebo se jinak odlišuji od
ostatních. Uspěl bych, kdybych doporučil dítěti pustit počítač 1x za týden? Vždyť
to dítě bude frustrované, nebude poslouchat a bude nenávidět mě i Boha, kvůli
kterému se nemůže bavit každý den jako všichni. Jsme schopni udělat tuto dobu
sobě i druhým pozitivní?
Sv. Pavel v jednom listě píše, že v jeho údech koluje jiný zákon, který odporuje
zákonu jeho mysli, ducha a činí ho zajatcem zákona hříchu. Proti takovému násilí
těla nemá jinou obranu, než podrobovat tělo kázni, přivádět je k poslušnosti
ducha. Člověk je jednota duše a těla. Boj, podrobení těla duchu, je důležitým
pomocníkem na cestě k Bohu. Postem si připomínáme zvláště na Popeleční
středu, že tělo a vše, co s ním souvisí, je jen „prach země“ před tím, který je Život
sám. Chci-li život, musím se stát jeho obrazem a svůj život mu dát k dispozici.
Musím uznat: můj život nezávisí na chlebu, ale na Slovu, jak uslyšíme v neděli
v evangeliu. Pán Ježíš nám dává v postu jasný příklad. Půst nás vychovává
k vytrvalosti, odpovědnosti, soucitu a lásce. Máme obnovit svoje smýšlení,
abychom dovedli rozeznat, co je vůle Boží (zkusme odpověď najít v Písmu svatém Vaše posvěcení - proto snad i výraz „doba svatopostní“). K tomu je půst smyslů
a čas, který ušetříme, věnovaný modlitbě, duchovní četbě, službě druhým, pro
každého z nás doporučeným a osvědčeným nástrojem.
K duchovnímu prožití svatopostní doby žehná

Čas
7 30

neděle
13.3.

1. neděle postní

11 00

Bohoslužby
za rodinu Jelečkovu, Josefa Jelečka
a vnuka Lukáška
za Karla a Helenu Pavelkovy a dvoje
rodiče

18 00

za Růženu a Josefa Musilovy a přízeň

sv. Matylda

18 00

za zemřelé rodiny Höferovy a Vlčkovy

sv. Longin

18 00

sv. Heribert

17 30

sv. Patrik

18 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
18.3.

sv. Cyril Jeruzalémský

18 00

za farníky

sobota
19.3.

Slavnost sv. Josefa

pondělí
14.3.
úterý
15.3.
středa
16.3.
čtvrtek

7 30
18 00
7 30

neděle
20.3.

2. neděle postní

11 00
18 00

pondělí
21.3.
úterý
22.3.
středa
23.3.
čtvrtek
24.3.
pátek
25.3.
sobota
26.3.

na vlastní úmysl
za živé i zemřelé členy Jednoty
sv. Josefa
za rodiče Čermákovy, bratra a rodinu
Řepovu
za Václava Knotka, dvoje rodiče
a Miladu Buďovou
za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

bl. Serapion

18 00

za manžele Vechetovy, syna a dceru

sv. Epafrodit

18 00

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

sv. Turibius
z Mongroveja

17 30

za Josefa Čecha, syna, dvoje rodiče
a přízeň

sv. Kateřina Švédská

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Slavnost Zvěstování
Páně

18 00

za farníky

sv. Kastulus (Haštal)

18 00

za Miroslava Dvořáka a otce

7 30
neděle
27.3.

za rodinu Doležalovu, Hanákovu
a vnučku
za živou a zemřelou rodinu Šajnerovu
a Sobotkovu

3. neděle postní

za rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu,
Šlápotovu a Bartejsovu

11 00

za Jaroslava Šárku a duše v očistci

19 00

za Andělu a Stanislava Votavovy
a dvoje rodiče
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Co vyzvonil veselý zvoneček

Něco pro děti
V postní době se
snažíme být ve všem
opravdovější. Pán
Ježíš řekl: „Kdo je
věrný v maličkostech,
je věrný i ve velkých
vě cec h.“
Vy be r
z kamenů ty, které
patří ke správnému
jednání. Postav z nich
„opěrnou
zeď“.
Z velkých písmen na
kamenech správně
p o s ta v e né
„ zdi “
zjistíš, co je smyslem
postu. Písmena čti
zleva doprava a shora
dolů.
Tajenka:
Smyslem
postu je otevřít…_ _ _ _
____________

Pořad bohoslužeb
Den
neděle
6.3.

Liturgická oslava

9. neděle v mezidobí

Čas

Bohoslužby

7

30

za Karla Motla a Růženku Chatrnou

11

00

za Josefa Scherrera
za Miroslava Němce, dvoje rodiče,
přízeň a duše v očistci
za Věrku Hájkovou, přízeň a duše
v očistci

18 00
pondělí
7.3.
úterý
8.3.
středa
9.3.
čtvrtek
10.3.
pátek
11.3.
sobota
12.3.

sv. Perpetua a Felicita

18 00

sv. Jan z Boha

18 00
7 30

Popeleční středa

17 30

za rodinu Hobzovu a přízeň
na vlastní úmysl
za živé a zemřelé z rodiny Růžičkovy
a duše v očistci

sv. Jan Ogilvie

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Eulogius z Kordoby

18 00

za rodiče Papouškovy a Holčapkovy

sv. Kvirin

18 00

za farníky

Liturgické texty

Nedorozumění

9. neděle v mezidobí
Tento příběh je také z dob dřívějších, přesto 1. čtení: Dt 11, 18. 26-28
si na něj starší účastníci jistě vzpomenou. Bylo to
2. čtení: Řím 3, 21-25a.28
v čase, kdy u nás pan biskup uděloval svaté
biřmování. Při takových slavnostních Evangelium: Mt 7, 21-27
příležitostech bývá v sakristii pořádný šrumec.
Jednoduše husto. Byli tam naši kněží, několik 1. neděle postní
cizích kněží, hejno ministrantů, lidé známí 1. čtení: Gn 2, 7-9; 3, 1-7
i neznámí, kostelník, paní kostelnice 2. čtení: Řím 5, 12-19
a v neposlední řadě pan biskup s doprovodem. Evangelium: Mt 4, 1-11
Zkrátka situace se stává naprosto nepřehlednou.
Pan biskup měl mít promluvu a bylo třeba, aby
2. neděle postní
jej někdo doprovodil
1. čtení: Gn 12,1-4a
na kazatelnu, protože
2. čtení: 2 Tim 1,8b-10
pro člověka, který tam
ještě nebyl, je to skoro
Evangelium: Mt 17,1-9
cesta labyrintem. A
proto se dohadovalo,
3. neděle postní
kdo tam s ním půjde. V tu chvíli vstoupil do
1. čtení: Ex 17,3-7
sakristie kaplan, o kterém v tom nepřehlednu
2. čtení: Řím 5,1-2.5-8
nikdo nevěděl, že při té rozmluvě nebyl. A tak
mu jen řekli: „Františku, zaveď ho tam.“ Jenže Evangelium: Jan 4,5-42
ten zas neznal téma předchozí rozmluvy, jen
slyšel: „Zaveď ho tam.“ A vyložil si to tak, že mu
tím chtěli spolubratři jen decentně naznačit, aby doprovodil pana biskupa na
toaletu. Nebylo se čemu divit, vždyť to byla cesta pro orientaci také náročná.
A tak šli. Až přišli k těm posledním dveřím, které mu onen kaplan ochotně
otevřel. Otec biskup byl znám jako člověk mírný a shovívavý, ale zde rezolutně
prohlásil: „Tak tady já kázat nebudu!!“
+K

Pořadí
1.

2.

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

Účast na mši svaté
4
4
3
3
3
3
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Zápis z farní pastorační rady 16. 2. 2011
Přítomni: P. Jan, Karel Kříž, Miloš Jansa, Anna Kunstová, Eva Šplíchalová, Xenie
Preiningerová, Marie Šabacká, Miroslava Prokopová, Zdenek Kopeček
Omluveni: Pavel Jansa, Helena Kunstová
Modlitba, přivítání
19.2. v 16 hod. divadlo „Černobílé štěstí“ z Troubska
20.2. v 11 hod. obřady katechumenů
9.3. Popeleční středa – mše sv. v 7 30 a v 18 hodin (nebude dětská) – udílení
popelce
26.3. Pochod pro život – možnost autobusového zájezdu do Prahy – přihlášky
a více Xenie Preiningerová
Postní doba:
Křížové cesty – středy v 17 10 hod. děti – domluví M. Šabacká v náboženství
pátky v 17 30 hod. mládež – Anička Kunstová a Jitka Šimečková
neděle v 14 30 hod. - zájemci se mohou zapsat v sakristii
15.3. – 12.4. po mši svaté úterní postní obnovy – Miloš Jansa
16.4. setkání mládeže s otcem biskupem – autobus z Mor. Budějovic (?)
17.4. Květná neděle: svěcení kočiček a průvod kostelem
v 7 30 hod. pašije zpívané chrámovým sborem
v 11 hod. pašije čtené, hudební doprovod mládež
Velikonoce:
21. 4. Zelený čtvrtek: ráno pojedou 4 ministranti za odměnu do Brna (svěcení olejů)
v 17 30 hod. nácvik ministrantů – Pavel Šula
v 18 hod. mše svatá – apoštoly zajistí Jiří Šplíchal
adorace po mši sv. P. Jan
celonoční adorace nejen pro mládež - společenství mládeže
22.4. Velký pátek:
v 8 hod. nácvik ministrantů
začíná Novéna k Božímu milosrdenství – společná modlitba
před křížovou cestou
v 15 hod. křížová cesta v parku nebo v kostele – povede
mládež
v 18 hod. obřady – pašije chrámový sbor
23.4. Bílá sobota:
v 8 hod. nácvik ministrantů
v 9 hod. Novéna k Božímu milosrdenství
celý den služby u Božího hrobu
ve 20 hod. obřady (lektory zajistí Šplíchalovi) + křest
katechumenů
agapé po mši svaté - jako vloni
24.4. Boží hod velikonoční: mše svaté s žehnáním pokrmů
25.4. Velikonoční pondělí: v 7 30 a v 19 hod. mše sv.
30.4. v 8 hod. při mši svaté v kostele udělení Svátosti nemocných
v 17 hod. na faře „čarodějnice“

STRÁNKA 5

1.5.
7.5.

ve 14 30 hod. modlitba za úrodu u kaple sv. Tekly
pouť dětí do Šumné – zajistí P. Jan a M. Šabacká
v 17 hod. v kostele koncert studentského sboru z Ukrajiny
14.5. pouť farnosti ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi, do Prachatic, Českých
Budějovic
21.5. svátost smíření pro prvokomunikanty od 9 hod.
22.5. první svaté přijímání při mši sv. v 11 hod.
27.5. Noc kostelů – vyzvánění zvonů, mše svatá, koncerty chrámového sboru,
mladých, varhanní koncerty, výstavky, besedy, otevřený kostel,
kůr, věž…
- bude potřeba zajistit koordinátora a dobrovolníky
23.6. Boží Tělo – dle zvyklostí
Některá neděle zájezd do TV NOE do Ostravy na mši svatou farnosti a prohlídku
studií – volný termín domluví Zdenek Kopeček
Chaloupky
18.-24.7. malé děti 1. - 4. třída Znojmo
srpen
velké děti 5. - 9. třída + děti ze stacionáře

POCHOD PRO ŽIVOT
v Praze v sobotu 26. března 2011
Program:
9:00 - 9:45
9:45 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Úvodní souhrnné představení jednotlivých organizací
Paralelní prezentace organizací v barokním refektáři, hovornách a
ambitech kláštera s možností ukázek materiálů, představení činnosti,
navázání spolupráce, ...
Pauza na oběd (pro registrované účastníky bude k dispozici guláš,
káva, čaj)
Adorace a růženec v kostele sv. Jiljí
Mše svatá v kostele sv. Jiljí
Pochod pro život - během průvodu modlitba růžence, litanií, kajících
žalmů

Prosíme všechny zájemce o účast na Pochodu pro život 2011, aby se přihlásili
na tel. čísle 773 226 934 (Gabriela Štorková), která bude vypravovat autobus ze
Znojma, zatím s předpokládanou trasou přes Moravské Budějovice
a Želetavu. Trasa autobusu bude upravena tak, aby zájemci mohli cestou
nastoupit.
Potvrďte svou účast co nejdříve, abychom v případě většího množství zájemců
vypravili autobus vlastní z Moravských Budějovic.
Pokud by počet účastníků pro náš vlastní autobus překročil 40 lidí, bude cena
na osobu snížena na 300,- Kč.
MUDr. Xenie a Tomáš Preiningerovi

