Pořad bohoslužeb
Liturgická
Den
Čas
oslava

Bohoslužby

7 30
neděle
24.8.

21. neděle
v mezidobí

11 00

za rodiče Kosmákovy a Krátkých

19 00

za rodinu Filipských a Mitiskovu
za zemřelou rodinu Jansovu, Hálovu
a rodiče
za zemřelou rodinu Tomšíčkovu
a zemřelou rodinu Říhovu

po 25.8.

sv. Benedikt a
druhové

19 00

út 26.8.

ct. Martin Středa

19 00

st 27.8.

sv. Monika

7 30
00

čt 28.8.

sv. Augustin

19

pá 29.8.

Umučení sv. Jana
Křtitele

19 00

so 30.8.

sv. Fiakr

19

00

7 30
neděle
31.8.

22. neděle
v mezidobí

za farníky

za rodinu Valovu a Svobodovu
za kněžská a řeholní povolání
za Annu a Emanuela Hobzovy
za manžele Puchnarovy, syna, vnučku
a příbuzné
za farníky

11 00

za rodiče Cupákovy, Líbalovy
a celou rodinu

19 00

za Antonína Čecha, bratra a rodiče

Pochvala
Jistý mnich, který přivedl v okolí Nilu mnoho lidí k obrácení, se ohnivě bránil jakékoli chvále.
Když jednou už po několikáté pohněvaně odmítal pochvalu, opat Arsenios podotkl:
„Kdo odmítá veškerou chválu, si vlastně přeje být
pochválen dvakrát.“
Abba, proč nosíš tak těsné sandály

neděle 27.7. - neděle 31.8. 2008
Kalendář akcí:

Západ slunce

• 14.-24.8. chaloupka pro
děti z 5.-9. třídy

Před mnoha lety putoval přes Skalisté hory misionář.
Jeho průvodcem byl mladý indián.
Každý večer, právě když zapadalo slunce, odcházel
mladík do ústraní. Pokaždé se postavil tváří k slunci,
rytmicky podupával a polohlasně zpíval něžnou,
smutnou melodii.
Misionář tomu zvláštnímu
rituálu nemohl přijít na kloub
a byl stále zvědavější, co vlastně znamená. Až se jednoho
dne zeptal: „Jaký význam má
ten zvláštní obřad, který každý
večer provádíš?“
„To je jednoduché,“ odpověděl mladík. „Tu písničku jsme
složili společně já a moje žena.
Když jsme každý někde jinde,
oba ji zpíváme a tancujeme,
když se slunce skloní těsně nad obzor. A tak každý
večer, přestože jsme od sebe daleko, spolu zpíváme
a tancujeme.“

• 30.8. pouť rodin ve
Žďáru n. Sáz. - předběžné
přihlášky Eva Šplíchalová
• 27.8.-3.9. pouť
do Medžugorje, cena je
2290 Kč plus 35 Euro
za 5 nocí.
• 31.8. žehnání aktovek
při mši svaté v 11 hodin
Slavnostní posvícenské bohoslužby v 11 hodin:
• 10.8.—Jaroměřice nad
Rokytnou¨
• 17.8.—Příložany

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

• 24.8.—Příštpo
• 31.8.—Bohušice

S kým tančíš ty, když zapadá slunce?
(Živá voda pro duši, Portál 2001)
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Den
Čas
oslava

STRÁNKA 2

Milí bratři a sestry
V minulých dnech žila a dosud žije církev setkáním Svatého otce s mládeží v australském Sydney. Příští setkání bude za tři roky ve Španělsku, v Madridu. Po 32
letech bude papež opět v této zemi, kde jsem i já, jako mnozí mladí, poprvé
na vlastní oči viděl náměstka Kristova při setkání mládeže. Dnes, o svátku svatého
apoštola Jakuba, kdy píši tyto řádky, zalétají moje myšlenky k tomu, co jsem prožil
v nejstarším a nejznámějším poutním místě v Evropě v Santiagu de Compostela
(Svatý Jakub v hvězdném poli). Mladý člověk potřebuje vzor, ideál, prožitek, slova,
která se dotknou jeho srdce. Jeho víra nejlépe roste, prohlubuje se ve společenství
vrstevníků, kteří hledají smysl a hodnotu života a poslání v tomto světě, perspektivu budoucnosti. Toto vše nabízí jasně, pravdivě a bez podbízivých slov ten, který
zastupuje dnes Ježíše ve světě zasaženém prospěchem, požitkářstvím, sobectvím
a roztříštěností v rodinách a společnosti. „Co zanecháme příštím generacím? Jak užíváte
dary, které vám byly dány?“ Tyto trochu provokující otázky v Sydney vedou nejenom
mladé lidi k tomu, aby každý křesťan objevoval své místo, své poslání v rodině,
farnosti, svou zodpovědnost za víru, církev, svět. Výzva Svatého otce: „Nebojte se
říci Ježíši „ano“, otevřete mu své srdce“ jistě platí pro nás všechny, kteří touží hodnotně
duchovně prožít pozemský život i věčnost.

7 30
neděle
10.8.

po 11.8.
út 12.8.
st 13.8.
čt 14.8.
pá 15.8.
so 16.8.

19. neděle
v mezidobí

Jaroměřický památník

za Karla Mertla a Růženku Chatrnou
za farníky

19 00

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

sv. Klára

19 00

za Josefa Čecha, dvoje rodiče a přízeň

sv. Jana Františka
de Chantal
sv. Poncián a Hippolyt
sv. Maxmilián
Kolbe
Nanebevzetí Panny
Marie
sv. Štěpán I. Uherský

19 00

za Františka Říhu a rodiče,
za rodinu Bohdálkovu
za Bohumila a Marii Vybíralovy
a živou rodinu

7 30
19 00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

za Marii Růžičkovou a syna

19 00

za Františka Bartoše, manželku
a dvoje rodiče

7 30
neděle
17.8.

Bohoslužby

11 00

(Pokračování na stránce 3)

Za děkana Jos. Joachima rytíře ze Stehna (1747-1778) šlo dne 25. května 1773
procesí vedeno jsouc kaplanem Josefem Mikulovským do Radkovic prosit za seslání deště. Když se procesí vracelo, zastavilo se u radnice a čekalo na kaplana
Františka Chvilička (pozdější děkan tu byl tenkrát kaplanem), který se zdržel na
faře. Právě když procesí stálo u radnice, spadla s věže velká koule s křížem a dopadla před domem Havlínovým na prázdný vůz, mezi vůz a koně. Koním se nic
nestalo, postraňky byly přetrhány a vůz porouchán. Kdyby se nebyl kaplan Chviliček zdržel a včas přišel, došlo by procesí k věži, těžká hmota byla by spadla do lidu
a způsobila by pohromu na životech lidských. Proto zakončil Chviliček svůj popis
překrásné věže a své líčení něšťastné události slovy:
„Quanta hic providentia Divina effulsit, quod ego hoc momento cum processione non fuerim ad
turrem, quot fuissemus occisi?“
„Jak se tu zaskvěla prozřetelnost Boží, že jsem v tomto okamžiku nebyl s procesím u věže,
kolik by nás bývalo zabito?“
Věž již nebyla uvedena do původního stavu. Sloupy a všechny ozdoby byly sňaty
a obě věže byly opatřeny jednoducho střecho jehlanovitou, báňovitě zprohýbanou,
červeným plechem pokrytou.
Z původní věže jest zachována jediná památka. Je to kříž s paprsky, který byl postaven na lucerně nad kopulí, kde je dodnes.

STRÁNKA 7

20. neděle
v mezidobí

za farníky

11 00

za rodinu Denemarkovu a duše v očistci

19 00

za rodinu Petříčkovu

po 18.8.

sv. Helena

19 00

za rodiče Holubcovy

út 19.8.

sv. Jan Eudes

19 00

na úmysl dárce

st 20.8.

sv. Bernard

7 30

za Vladimíra a Josefa Čecha,
dvoje rodiče a přízeň

čt 21.8.

sv. Pius X.

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pá 22.8.

Panna Maria Královna

19 00

za rodiče Holčapkovy,
sourozence a vnuka

so 23.8.

sv. Růžena z Limy

19 00

za rodinu Melánovu a Šimečkovu

7 30
neděle
24.8.

21. neděle
v mezidobí

za farníky

11 00

za rodiče Kosmákovy a Krátkých

19 00

za rodinu Filipských a Mitiskovu

Pořad bohoslužeb
Liturgická
Den
Čas
oslava
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Bohoslužby
7 30

neděle
27.7.

17. neděle
v mezidobí

11 00

za rodiče Blažkovy, zetě, syna
a duše v očistci
za Miroslava Němce, dvoje rodiče
a přízeň

19 00

za rodinu Lencovu

po 28.7.

sv. Viktor I.

19 00

za manžele Vechetovy a syna

út 29.7.

sv. Marta

19 00

za rodinu Svobodovu a Smutných

st 30.7.

sv. Petr Chryzolit

7 30

za rodinu Dokulilovu a přízeň

čt 31.7.

sv. Ignác z Loyoly

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pá 1.8.

sv. Alfons
z Liguori

19 00

za farníky

so 2.8.

sv. Eusebius

19 00

za Františka Ošmeru, syna
a dvoje rodiče

7 30
neděle
3.8.

18. neděle
v mezidobí

za rodiče Velebovy a celou přízeň

11 00

za rodiče Martinků a dceru

19 00

za Karla Hajného

sv. Jan Maria
Vianney
Posvěcení římské
baziliky Panny
Marie

19 00

za Jana Prokopa a duše v očistci

19 00

za rodiče Pudilovy

st 6.8.

Proměnění Páně

7 30

čt 7.8.

sv. Sixtus II.
a druhové

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pá 8.8.

sv. Dominik

19 00

so 9.8.

sv. Terezie Benedikta od Kříže

19 00

za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu
za Antonína Kalába, rodiče
a rodinu Košákovu

po 4.8.
út 5.8.

7 30
neděle
10.8..

19. neděle
v mezidobí

za Vlastimila Dobeše a dvoje rodiče

za Karla Mertla a Růženku Chatrnou

11 00

za farníky

19 00

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

STRÁNKA 3

I když jsme na tomto setkání nebyli, můžeme se snažit každý ve svých podmínkách o to, co mladé povzbudilo a přitáhlo víc k církvi. Někteří účastníci setkání
to vyjádřili slovy PŘÁTELSTVÍ, JEDNOTA, RADOST, PESTROST, SDÍLENÍ
VÍRY, MODLITBA. Záleží na každém křesťanovi, zda něco z toho uvede
do života své rodiny, farnosti. Církev žije tam, kde lidé nejsou k lidským a božím
věcem lhostejní.
Všem nám přeji a vyprošuji,
abychom uskutečnili alespoň něco s Boží pomocí v síle Ducha svatého.
Žehná P. Jan
Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už
je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: "Pane,
vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!"
Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k
nebi a říká: "
Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně
posíláš do cesty..."

Provázky
Upletl jsi z lásky provázky.
Táhneš mne jimi k sobě, do tvé
vůle, do lásky.
Můžu se držet, provázek je
silný dost.
Díky za věrnost a za pevnost.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Na den 15. srpna, připadá mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne
1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že
„Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy."
Její přítomnost v nebi s tělem i duší je v křesťanské víře předobrazem a zárukou
přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování.
Toto přesvědčení je dogmatem katolické církve, je však (nikoliv však jako dogma)
značně rozšířeno i v řadách věřících pravoslavných církví. Naproti tomu drtivá
většina protestantských denominací je v souladu se svým „antimariánským postojem" odmítá.
Odpradávna si dnes lidé připomínají smrt Ježíšovy matky, tohoto dne opustila
tento svět a sešla se opět se svým synem. Po jeho smrti prý žila u apoštola Jana,
nějaký čas pobývala i v Jeruzalémě a odtud odešla zřejmě do Efesu na středomořské pobřeží Malé Asie. Její pobyt dodnes připomíná malá svatyně.
Tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Pannu Marii nazývali svatou královnou. V kostelech se světily květiny a semena. Semena posvěcená na svátek Nanebevstoupení Panny Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také povodně.
Na Strakonicku bylo v předvečer tohoto svátku zvykem rozdávat medovou kaši,
prý proto, aby lidé měli v noci klid od duchů.
Dříve končili dnešního dne tzv. "psí dny" - čili nejteplejší období roku.
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Slavnost Proměnění Páně

Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

KRISTUS PROMĚŇUJE
Když slavíme svátek Proměnění Páně opěvujeme současně nepředstavitelné očekávání vlastního proměnění.
Kristus prochází lidskou bytostí a dává ji své vlastní rysy. Proměňuje v nás všechno: to dobré i zlé. Každý muž a každá žena
Kousek
má v sobě mnoho otevřených ran způsobených neúspěchy,
nebe
ponížením a špatným svědomím. Tyto rány se možná otevírají
právě v okamžiku, kdy bychom potřebovali nekonečné porovšechno
zumění a nikdo nám není nablízku.
Máme nad těmito ranami vzdychat? Takto by se staly naším
spraví
soužením, agresivní silou proti nám i proti jiným, obvykle proti
těm nejbližším.
(P. Trochta SDB)
Jestliže je však Kristus promění, stanou se silovým polem,
zdrojem tvůrčí síly, z níž prýští schopnost ke společenství,
k přátelství a k porozumění.
Podle Rogera Schutze

Žďár nad Sázavou: Motto letošní Diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou
koresponduje s tím, že Svatý otec Benedikt vyhlásil od června 2008 Rok svatého
Pavla. Proto i heslo pouti zní "Lámeme jeden chléb, tvoříme jedno tělo."

Pokud se člověk chce dostat sám nad sebe, pak potřebuje někoho většího než
člověka. Potřebuje Nejvyššího. Zůstane trpaslík navěky, pokud se nenechá
od Něho učinit velikým.
Kardinál Meisner

Humor nejen pro děti
Dvě řádové sestry jedou autem a dojde jim benzín. Auto škytne a zastaví, sestry
vystoupí a v dáli uvidí benzínovou pumpu. Dojdou tam a prosí pumpaře, jestli
by jim nenatočil trochu benzínu, aby dojely k pumpě a mohly natankovat.
"Ale beze všeho, sestry" povídá pumpař, "máte kanystr?"
"Nemáme. Nemohl byste nám prosím nějaký půjčit?" ptají se sestry.
"Zkusím něco najít" povídá pumpař.
Za chvíli se vrátí a říká: "Sestry, víte, je mi to nepříjemné, ale, no, mám tu jen
starý nočník. Jestli Vám to nebude vadit, tak Vám ho půjčím."
"Ale nevadí, to je v pořádku."
Pumpař tedy natočil trochu benzínu do nočníku, sestry poděkovaly a vracejí se
ke svému autu. Přijdou k autu a nalévají benzín z nočníku do nádrže.
Jede kolem náklaďák, řidič zastaví, vykloní se z okénka, vytřeští oči na sestry,
jak nalévají nočník do nádrže a povídá:
"Teda sestry, Vaši víru bych chtěl mít!"

Program:
09.00 Příprava na bohoslužbu - úvodní program na pódiu
10.00 Pontifikální mše svatá se svěcením nového oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie - celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle
12.00 - 15.45 Hra Po stopách sv. Pavla, lukostřelba, výtvarné dílny, program pro
mládež, plavba na lodičkách, přednáška P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., program pro seniory, adorace.
13.00 Vystoupení hudební skupiny Hm...
14.30 Divadlení studio "V" - O pejskovi a kočičce
16.00 Závěrečná modlitba a požehnání.
Po skončení pouti naváže další program v rámci Klášterní noci.
Po celou dobu programu je možnost prohlídky areálu kláštera, muzeí, zámku a
Zelené hory pro rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost pro
přebalování. K obědu je možné zakoupit si párky. Před zahájením programu a po
jeho ukončení bude k dispozici kyvadlová doprava mezi nádražím a areálem zámku.
Další informace: www.crsp.cz

Hřebenovka
Legenda
Svisle:
1 – Dupání.
2 – Šoféři.
3 – Saně.
4 – Tátův dědeček.
5 – Psaní.
6 – Apač.
Vodorovně:
TAJENKA

