MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou
zve všechny na

v neděli 1. května 2011 od 14 00 do 20 00 hod.
do Lidového domu v Jaroměřicích n. Rok.
za lidové ceny:
vstupné
30,- Kč
jeden pohár 5,- Kč
ostatní pohoštění zdarma

Motto:

T a j e n k a : S PÁ S U V Š E CH L ID Í

4. ročník
ochutnávky moravských vín

„Čím je život, není-li vína…“
(Homér)

neděle 10. 4. 2011 - neděle 24. 4. 2011
Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od konání zla.
Chceš se postit? Ukaž to skutkem:
Vidíš-li chudáka, slituj se nad ním.
Vidíš-li nepřítele, smiř se s ním.
Vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně,
nezáviď mu.
Vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí.
Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka, všechny naše údy.

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích n. Rok.

Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku.
Ať se postí naše noha od chůze za špatnými věcmi.
Ať se postí naše oko od všetečných pohledů.
Ať se postí naše ucho od pomluv a zbytečného rozebírání chyb druhých.

zve své členy na
VALNOU HROMADU
která se koná v neděli 17. dubna 2011 v 15.00 hod.
po křížové cestě v Lidovém domě. Účast všech členů nutná.
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

Ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení.
Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, bližní ale
vraždíme? Neboť kdo nactiutrhá, ten podle sv. Pavla vraždí svého bližního.
(Sv. Jan Zlatoústý)

Milí farníci,
blížíme se k velikonoční slavnosti, která má prozářit radostí náš život, posilnit
naši víru, sjednotit více naše farní společenství s Ježíšem i mezi námi navzájem.
Na Bílou sobotu obnovíme křestní slib a potvrdíme, že chceme náš život spojit
s Ježíšem tak, že jsme rozhodnuti zemřít starému člověku a být vzkříšeni,
obnoveni v Kristu. Sv. Pavel píše Římanům: „Neboť jestliže jsme s Kristem srostli tím,
že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho zmrtvýchvstání“. Tomuto
(Pokračování na stránce 2)
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starému člověku, způsobu života, hříchu, umíráme nejenom ve křtu, ale pokaždé,
když se zříkáme hříchu a potvrzujeme, že jsme na straně Krista, když
zachováváme jeho přikázání.
Moudrost a intenzita, s kterou nám dává církev prožít Svatý týden, je nejen
jedinečným zážitkem pro nově pokřtěné, ale i pro všechny, kteří tyto
neopakovatelné okamžiky s nimi mohou zakoušet. I pro nás je to výzva, abychom
si spolu s našimi katechumeny připomněli, co vše pro nás tato smlouva znamená,
co jsme jako děti přijali a z jakých zdrojů milosti můžeme stále čerpat.
Naši katechumeni na Bílou sobotu dopoledne
… a celé církevní
budou procházet několika obřady. Obřad „Efata“
společenství má účast
symbolicky vyjadřuje nutnost milosti k přijetí Božího
na odpovědnosti za
slova a ke spáse. Následuje obřad složení vyznání víry,
který připravuje čekatele křtu na vyznání víry při křtu
přípravu křtu
a poučuje o poslání hlásat evangelium. Je možné zde
(katechumenát) a také
zařadit tzv. volbu křesťanského jména, které má
za rozvoj víry a křestní
připomínat nové poslání jako křesťana.
milosti.
Na Bílou sobotu je možné také vykonat tzv. mazání
(Kompendium KKC)
olejem katechumenů. Každá požehnaná věc má
duchovní moc chránit nás před zlem a Zlým
a posilovat naši víru. V žehnací modlitbě zaznívá
prosba za katechumeny: „ …dej jim moudrost a sílu svého svatého Ducha, aby stále lépe
rozuměli Kristovu evangeliu a aby v nich rostlo odhodlání Krista následovat…“
Zvláštností při křtu dospělých je také to, že biskup obvykle pověří kněze, který
křtil, aby nově pokřtěné také biřmoval. Věřím, že celá farnost využije této
příležitosti, kdy se v naší farnosti uskuteční po mnoha letech křest dospělých
a povzbudí je nejen svou přítomností, ale i svědectvím, že se raduje, že patří
do rodiny Božích dětí.
Všechny farníky bych chtěl povzbudit slovy pastýřského listu našeho biskupa
Vojtěcha: „Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít obřady Zeleného
čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu bohoslužbu. To není
příprava na Velikonoce, ale všechno je to součástí jediného velkého svátku Velikonoc. Pozvěte
k jejich oslavě také své děti jakkoliv staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, pozvěte své známé,
své sousedy, kteří jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. A vy, děti,
malé i velké, pozvěte své kmotry k účasti na velikonočním třídenní a celý půst se za ně modlete.
A modlete se i za všechny, které ke společnému prožití Velikonoc oslovíte.“
K naplnění přání našeho pastýře a k radosti, kterou nám přináší kříž
a vzkříšený Kristus žehná

STRÁNKA 7

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
10.4.

5. neděle postní

11 00
19 00

pondělí
11.4.
úterý
12.4.
středa
13.4.
čtvrtek
14.4.
pátek
15.4.
sobota
16.4.

neděle
24.4.

za živé a zemřelé z rodiny Hrdých a duše
v očistci
za živou a zemřelou rodinu Klímovu,
Burianovu a Marii a Bedřicha Dvořákovy
za Věru Pelánovou, Annu Pojerovou,
Antonína Texla, Zdenu Rezkovou,
Jarmilu Pudilovou a zemřelou rodinu
Hejmalíčkovu
za zemřelé Františka a Františku
Kacetlovy a jejich syna

19 00

sv. Julius

19 00

sv. Martin I.

17 30

za manžele Majzlíkovy a Dvořákovy

sv. Lambert

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Anastázie

19 00

sv. Bernadetta
Soubirousová

19 00

Květná neděle

11 00
19 00

pondělí
18.4.
úterý
19.4.
středa
20.4.
čtvrtek
21.4.
pátek
22.4.
sobota
23.4.

za farníky

sv. Stanislav

7 30
neděle
17.4.

Bohoslužby

dík za Boží požehnání, ochranu
a přímluvu Panny Marie
za Vlastu Tomkovou, rodinu Tomkovu
a Petrů
za Ludvíka Špačka, manželku a syna
za farníky
za rodiče Svobodovy, Roupcovy
a Miroslava Dvořáka
za Marii a Bohuslava Černých a Marii
Čemerkovou

sv. Krescenc
(Rostislav)

19 00

sv. Ema

19 00

za děti, rodiče a dobrodince

sv. Hugo

17 30

na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Zelený čtvrtek

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Velký pátek

18 00

Velkopáteční obřady

Bílá sobota

20 00

za farníky

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

7 30

za Růženu a Jaroslava Filipských

11 00

za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče

19 00

za rodiče Kratochvílovy a manžela
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Něco pro děti...

Kalendář:

POSTAVY SVATÉHO TÝDNE
V událostech Svatého týdne, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt na kříži,
vystupuje mnoho postav. Doplň nedokončené věty správnými jmény. Písmena,
která jsou za jmény, napiš do tabulky ke stejnému číslu, jako má začátek věty.
Dozvíš se, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro … (dokončení v tajence).

 každý čtvrtek od 15 30 hod. v kostele kroužek
Broučci pro děti
 křížové cesty: středa 17 10 hod. děti, pátek
17 30 hod. mládež, neděle 14 30 hod. zájemci,
na Velký Pátek v 15 hod. v parku
 10.4. a 24.4. od 10 30 hod. chvály, pak mše
svatá v doprovodu kytar
 10.4.-17.4. Týden modliteb za mládež
 12.4. po mši sv. postní duchovní obnova
 12.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše sv.,
od 17 hod. zpověď, růženec
 12.4. v 19 hod. setkání Modliteb matek v 19 hod.
v Lidovém domě
 17.4. Květná neděle od 17 hod. svátost smíření
v kostele
 17.4. ve 14 30 hod. valná hromada Jednoty
sv. Josefa v Lidovém domě
 22.4. v 15 00 hod. v Ratibořicích Křížová cesta,
Památka umučení, růženec
 22.4.-30.4. Novéna k Božímu milosrdenství
 23.4. v 9 hod. obřad s katechumeny v kostele
 23.4. ve 20 hod. Velikonoční vigilie
 24.4. Boží hod - mše svaté s žehnáním pokrmů
 30.4. v 8 hod. při mši svaté v kostele udělení Svátosti
nemocných
 30.4. v 17 hod. na faře „čarodějnice“
 1.5. od 14 hod. Ochutnávka vín v Lidovém domě
 1.5. ve 14 30 hod. modlitba za úrodu u kaple
sv. Tekly
 7.5. pouť dětí do Šumné
 7.5. v 17 hod. v kostele koncert studentského sboru
z Ukrajiny

Mimo naši farnost:
Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
Adam Šplíchal
David Šplíchal
Vítek Pokorný
Franta Celý
Matěj Kaidl

Účast na mši svaté
6
6
5
4
4

 14.4. v 19 hod. prof. Jan Sokol v Katolickém
gymnáziu v Třebíči
 16.4. v Brně Diecézní setkání mládeže s otcem
biskupem
 19.4. ve 20 hod. Žďár n. Sáz. pašijová hra
„Co se stalo s Ježíšem“
 30.4. Náměšť n. Osl. putování „Od křížku
ke křížku“

Liturgické texty
5. neděle postní
1. čtení: Ez 37,12-14
2. čtení: Řím 8,8-11
Evangelium: Jan 11,1-45
Květná neděle
1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66
Zelený čtvrtek
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
Velký pátek
1. čtení: Iz 52,13-53,12
2. čtení: Žid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Bílá sobota
1. čtení: Gn 1,1-2,2
2. čtení: Gn 22,1-18
3. čtení: Ex 14,15-15,1
4. čtení: Iz 54,5-14
5. čtení: Iz 55,1-11
6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4
7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28
Epištola: Řím 6,3-11
Evangelium: Mt 28, 1-10
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
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Nabídka některých akcí naší farnosti
7. května - pouť dětí a rodičů vlakem do nového kostela na ŠUMNÉ.
Sraz o půl osmé na vlakovém nádraží, návrat tamtéž v 11 54 hod.
7. května - koncert chrámového pěveckého sboru GLORIA ze Lvova –
Ukrajina. Začátek v 17 hodin v chrámu sv. Markéty.
8. května - Svátek matek v Lidovém domě ve 14.30 hodin. Maminkám
poděkují děti z mateřské školy.
14. května - pouť do Českých Budějovic, Lomce a Prachatic.
Odjezd v 5.30 hod. z Jaroměřic, v 9 hod. mše sv. v budějovické
katedrále s Otcem biskupem Pavlem Posádem a s naším Otcem
Janem. Následovat bude návštěva poutního místa Lomec (asi
ve 13 hod.) a Prachatic, kde si prohlédneme kostel a vzpomeneme
dvousté výročí výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna.
Návrat do Jaroměřic bude mezi 20. a 21. hodinou. Zájemci
se mohou zapsat u vchodu do kostela. Jízdné 270,- Kč.
1. července - zájezd do Prahy
 Procházka Prahou (kostel sv. Vojtěcha, kde hrál A. Dvořák
na varhany, nahlédnutí do Paláce Žofín…)
 Dvouhodinová projížďka lodí po Vltavě s večeří
 Ve 20 hod. koncert symfonického orchestru z USA ve Dvořákově
síni Rudolfína. V programu mimo jiné zazní dva Dvořákovy
Slovanské tance a výběr ze Straussových valčíků.
Hodina odjezdu bude ještě upřesněna, cena zájezdu je 680,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 568 440 471 nebo na mobil
607 918 389.

Pouť na Turzovku
V sobotu 28.5. se uskuteční pouť na Turzovku. Odjezd autobusu bude mezi
3 30 a 4 00 hod. z Příložan, v případě zájmu zajede autobus i do Jaroměřic. Návrat
cca ve 20 hod. Na Turzovce pojede autobus až nahoru. Cena asi 350 Kč.
Přihlášky a informace u Jana Krejcara, tel. 568 440 714 nebo mobil 607 252 439.

Noc kostelů - výstava
Během Noci kostelů 27. 5. bude v oratoři výstava biblí. Máte-li doma nějaké
zajímavé vydání, které byste mohli půjčit, budeme velmi vděční. Aby se nám
jednotlivá Písma svatá nepopletla, je třeba je podepsat, nebo nějak označit.
Vybírají se v sakristii do konce dubna. Děkujeme.
organizátoři Noci kostelů
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Co vyzvonil veselý zvoneček
Veselý František II.
Další příběh otce Františka pochází už z jiné
farnosti. To už byl farářem a tento příběh mi
vyprávěl. Jednou se odkudsi vracel se svým
autem, a kousek od fary mu došel benzín. „To už
nestojí za to, jít na faru pro kanystr,“ uvažuje, „ten kousek už auto dotlačím.“
Protože k faře to bylo mírně do kopce, tak musel vynaložit patřičné úsilí. Toto
jeho počínání z povzdálí pozorovali dva mladí muži, kteří byli očividně
v povznesené náladě a začali na něho pokřikovat a udělovat mu cenné rady: „Vole,
nikdy netlač auto do kopce, vždycky ho tlač jenom z kopce.“ A dalšími
podobnými poučkami ho zahrnovali. Až pojednou se některému z nich podařilo
lépe zaostřit a když zjistil, na koho pokřikují, rázem strnul a vykřikl: „Šmarjá,
vždyť je to náš důstojnej pán!“ Rázem oba vyrazili kupředu a auto mu ochotně na
faru dotlačili. A pak tam spolu ještě nějakou dobu pobyli v družné a přátelské
náladě a závdavkem dostali od důstojného pána nějaký ten kalíšek navrch jako
odměnu. Čímž si je naprosto získal a ještě víc u nich stoupl v úctě a vážnosti.
Ještě jeden, ale z jiné doby. Když František jako mladý kněz ještě jezdil
na motorce, stala se mu velice nemilá věc. Na křižovatce mu osobní automobil
nedal přednost, on do něj v plné rychlosti narazil, automobil přeletěl a spadl
na druhou stranu silnice. Ale bohudíky nic vážného se mu nestalo. Na to k němu
přiběhla nějaká žena, zřejmě od benzínové pumpy a vyděšeně říká: „No vy jste
měl ale štěstí, vy byste měl dát na modlení!“ A já přidávám ještě jednou bohudíky
za tohoto kněze.
+K
Myšlenka dne:
„Skvělého chlapa najdeš na každém rohu,“ řekl Bůh.
Pak se zamyslel …. a udělal Zemi kulatou.
Zamyšlení nad letním časem…

Při změně času na letní se v naší farnosti posunuje mše svatá z 18 hod. na 19 hod.
Většina účastníků večerních mší svatých s tím nesouhlasí. V anketě, která v naší
farnosti proběhla se většina farníků (kteří na večerní mši vůbec nechodí)
podepsala k těm, kteří chtějí mši v 19 hod. Podle nás je to falešná solidarita
a nevystihuje skutečnost. Ti, kdo odsouhlasili tuto změnu, si asi vůbec nepřečetli,
kdo se podepsal.
(pokud možno uveřejnit ve Čtrnáctideníku)
...z redakční pošty.

