1. třída (P. Jan)

Středa

11 15 - 12 00

2. třída (E. Šplíchalová)

Úterý

11 15 - 12 00

3. třída (P. Jan)

Středa

12 10 - 12 55

4. - 5. třída (E. Šplíchalová)

Úterý

12 45 - 13 30

6. - 9. třída (E. Šplíchalová)

Úterý

13 30 - 14 45 (sudý týden)

NENÍ NAD JUMP

Tajenka: ODVÁŽNÝ A MOUDRÝ VLADAŘ.

Výuka náboženství ve školním roce 2011 -2012

Když jsem se dozvěděl, že pojedu na JUMP, nebyl jsem moc šťastný.
Poněvadž JUMP je o žních, ale dopadlo to tak, že žně na mě počkaly. Celý týden
pršelo a nedalo se mlátit.
Když jsem přijel do Vydří, nikoho jsem tam neznal a v životě neviděl.
Po zapsání jsem šel postavit stan. Večer byla mše sv., seznámení s pravidly a rozchod
do klanů. Jestli se ptáte co je to klan, je to vlastně tým deseti mladých a dvou dospělých
vedoucích, se kterými jsem byl celou dobu pobytu. Klanů tam bylo čtrnáct.
Během JUMPU jsme měli zajímavý program. Různé přednášky o lenosti, rodině,
krok do neznáma, o životě, polednice, hry - například klání klanů, nebo JUMPcros.
K odpoledním aktivitám patřily Kůlny. Vyráběli se tam svíčky, ikony, práce se dřevem,
navlékání korálků, šití atd. Do každé aktivity se muselo zapsat pořadí. O výrobu svíčky
byl takový zájem, že jsem musel vstávat ve čtyři ráno, aby se na mě dostalo.
Nejvíce mě bavil JUMPcros, který na mně po všech možných úkolech na fyzičku
zanechal následky - zmožené svaly, bolavé nohy a neschopnost pohybovat
se po schodech. Přesto, že jsem tam nikoho neznal, do týdne jsem si našel kamarády.
Každému, komu je více jak patnáct, doporučuji na JUMP jet. JUMP byl můj velký
zážitek. Zkrátka není nad JUMP.

Jenda K.
Mariánské Zpěvy IV. ŘÍJEN 2011
1.10. SO
Stolz, Robert (1880-1975) – Ave Maria
6.10. ČT
Tamulionis, Jonas (1894-1971)/Beethoven III - Ave Maria
(„A Montserrat Caballé“) věnováno
7.10. PÁ
Suppé, Franz von (1819-1895) Salve Regina
8.10. SO
Pololáník, Zdeněk (*1935) Ave Maria
13.10. ČT
Stradella, Alessandro (1639-1682)/Niedermeyer, Louis Abraham
(1802–1861) - Pieta Signore
14.10. PÁ
Bellini, Vincenzo (1801-1835) Salve Regina
15.10. SO
VELEVÁŽENÍ HOSTÉ Z TŘEBÍČE: SOPRÁN:
Ryba, Jan Jakub (1763-1815) Z růže zkvetla lilie
Bakala, Břetislav (1897-1958) Ukolébavka
LIDOVÉ MISIE 16. - 22.10. Program volný nebo žádný (při a po misiích).
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
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
Jana Kopečková, e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz, telefon: 777014575

neděle 25. 9. 2011 - neděle 9. 10. 2011

Svatý Václave

Kalendář:
 25.9. od 10 30 hod. chvály,
pak mše svatá v doprovodu
Do mlhy jeseně tvůj září den
kytar
růžemi podzimu ozdoben.
 28.9. slavnost sv. Václava,
Tvé jméno národ opět volá, vzývá.
mše sv. ráno v 7 30 a večer
v 17 30
„Ó, rozpomeň se!“ srdcem, ústy zpívá.
 Od 1.10. budou večerní
Na úzkost naši hleď, na bídu, strast
bohoslužby v 18 hod.
 2.10. v 7 30 mše svatá
a zaplaš stíny, jež tvou tíží vlast.
za farníky z Blatnice
Pros, aby vzešla svornost, láska, síla,
 7.10. bude P. Jan
by naše země šťastna zase byla.
navštěvovat nemocné
 9.10. v 11 hod.
Ať ve všech duších vzplane víry jas,
posvícenská mše sv.
v Ohrazenicích
v rodinu velkou všechny spojí nás,

11.10. v 19 hod.
ať v míru, v boji vede nás tvé světlo,
v Lidovém domě setkání
by dědictví tvé v staré slávě vzkvetlo.
MM
( B. Lukešová)  16.-22.10. se budou konat
v naší farnosti lidové misie
Milí farníci,
 23.10. v 11 hod.
Všechny zdravím a přeji pokoj v srdci. Lidové
posvícenská mše svatá
misie se dostávají do povědomí všech občanů
v Ratibořicích
patřících do naší farnosti. Děkuji všem, kteří měli Mimo naši farnost:
odvahu, dostatečnou víru a nadšení pro Krista  30.9.-1.10. ve Starči
odpočinkové setkání pro ženy
a šíření povědomí o tom, že i dnes mohou a chtějí
křesťané nabídnout lidem hodnoty duchovní a pro
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život cenné a důležité. Není ani tak naší věcí, kolik lidí tato akce osloví a pomůže
jim ke spáse. Vždyť jestliže se Bůh dotkne lidského srdce, je to jen jeho milost, ale
my můžeme připomenout, že Bůh klepe na dveře duše a nabízí v tomto
egoistickém a poživačném světě alternativu lásky, které se mnohý vyhýbá - oběti,
soucitu, úcty, služby, darování se, odpuštění, důvěry a jednoty. Tuto alternativu
můžeme nabízet jen tehdy, když ji sami žijeme jako farnost. Vybavuje se mi
antifona ze Zeleného čtvrtku a její žalm:
Spojila nás všechny láska Krista Pána. Jásejme a hledejme jen v něm svou radost!
Boha živého se bojme, milujme ho! Upřímně i navzájem se mějme rádi!
Tvoříme-li tedy jedno společenství, varujme se všeho, co nás vnitřně dělí!
Nechme nerozumných hádek, nechme sporů, ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi.
Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme ve slávě na tvář Tvou, Kriste, Boží synu,
v dokonalé radosti nad pomyšlení, bez mezí a bez konce na věčné věky. Amen.
Jestliže nic od misií neočekávám a misií se neúčastním, potom stavím zeď
Božímu působení mé duši už předem. V úvodní modré brožurce je psáno: Misie
se netýkají jenom lidí vzdálených ve víře, ale především těch nejzbožnějších. Tedy
pokud se za zbožné považujeme. Bez osobního zájmu nechat se proměnit Božím
slovem misionářů nejsme schopni oslovit ani nevěřící a hledající. Je jistě dobré žít
svou hlubokou zbožnost, ale bez oslovení je naše svědectví neúplné, jak
připomíná sv. Pavel Timoteovi: „Hlásej Boží slovo vhod či nevhod.“ Děkuji všem,
kteří měli dostatek pokory, statečnosti a nebojácnosti a roznášeli informační
zpravodaj. Mnozí se svěřili, že to pro ně byla pozitivní zkušenost setkání s lidmi
a možnost bez studu vyznat svoji katolickou víru. Kde křesťané usilují o Boží věci,
je pravidlem, že se tam objevuje i nepřítel a snaží se snahu o spásu duší zmařit,
rozmělnit nebo alespoň znepříjemnit, jak na to upozornil P. Dunda.
„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Přeji a vyprošuji všem velkou touhu
po hlubším naplnění duchovního života.

Ptáme se…
...tentokrát Leoše Hrdého.

Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký
životopis? Je mi 42 let, v době základní školy jsem navštěvoval výuku
náboženství, ministroval, učil se na klavír u p. Reichla (3r.), pak u kapelníka
p. Urbánka nejstaršího. Poté jsem se 3 roky učil nábytkářské truhlařině ve Znojmě,
kde mě postihla první nemoc. Z důvodů diety jsem tedy přes dva roky dojížděl
denně do Znojma. A právě tou dobou, coby patnáctiletý, jsem začal vykonávat
varhanickou službu. Po vyučení jsem pracoval přes 9 let v DVD jako truhlář. Asi
v 25 letech jsem se odvrátil od bujarého mládí a volnomyšlenkářského života –
tedy konvertoval k víře. Brzy nato se zde konala charizmatická duchovní obnova,
což „ukotvilo“ mé obrácení. Udělal jsem přijímačky na konzervatoř v Kroměříži,
obor kontrabas a 6 let studoval. Domů jsem jezdil jednou za 14 dní na víkend. Ke
konci studií se začala projevovat další choroba, třes. Dokončit školu s tímto
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
25.9.
pondělí
26.9.
úterý
27.9.
středa
28.9.
čtvrtek
29.9.
pátek
30.9.
sobota
1.10.

19 00

za farníky ze Štěpánovic
za Denisu Krajcovou a zemřelou
přízeň
za rodinu Nesnídalovu a Krištofovu

sv. Kosma a Damián

19 00

za rodinu Bohdálkovu a Říhovu

sv. Vincenc z Paula

19 00

za otce Vladimíra Svitáčka

26. neděle v mezidobí

Slavnost sv. Václava

11 00

7 30

za P. Václava Küchlera

sv. archandělé Michael,
Gabriel a Rafael

19 00

za Luďka Říhu a předky

sv. Jeroným

19 00

za Vlastu Tomkovou, rodiče
Kočárovy a Marii Stárkovou

sv. Terezie od Dítěte
Ježíše

18 00

za farníky ze Štěpánovic

27. neděle v mezidobí

11 00
18 00

pondělí
3.10.
úterý
4.10.
středa
5.10.
čtvrtek
6.10.
pátek
7.10.
sobota
8.10.

sv. Maxmilián

18 00

sv. František z Assisi

18 00

sv. Palmác

17 30

sv. Bruno

18 00

Panna Maria Růžencová

18 00

sv. Simeon

18 00
7 30

neděle
9.10.

na vlastní úmysl

17 30

7 30
neděle
2.10.

Bohoslužby

28. neděle v mezidobí

11

00

za farníky z Blatnice
za Andrejku Kuželovou,
rodinu Kuželovu a Cafourkovu
za živé a zemřelé z rodiny Höferovy
za Jana Vechetu, dvoje rodiče a celou
přízeň
za rodinu Krotkých, Svobodovu
a přízeň
za rodiče Doležalovy, Rudolfa a Věru
Doležalovy
za kněžská a řeholní povolání
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu
za rodiče Holých, přízeň a duše
v očistci
za Mons. P. Jana Podveského
za rodinu Šlechtovu

11 00

Ohrazenice – za farníky

18 00

za rodiče Kandusovy a manžela
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SETKÁNÍ RODIN
V sobotu 28. srpna, jako každý rok, se konalo ve Žďáru nad Sázavou setkání
rodin, kde my nesmíme chybět.
Setkání začíná mší svatou, kterou vždy slouží biskup Vojtěch. Po mši je
nachystaný program pro děti a pro dospělé přednášky. Když jsme přijeli do Žďáru
na mši, už bylo všude plno a těžko se hledalo místo ve stínu. Ale my jsme ho našli
pod jabloní, kde byly vosy. Vosy byly úplně všude. Dokonce tam jednoho malého
chlapečka štípla do dlaně. No, nechme vosy vosami a pojďme si povědět co bylo
na mši. Jak už jsem uváděla na začátku, mši sloužil biskup Vojtěch. Ten má
zpravidla krásné, poučné a někdy i zábavné kázání. Tentokrát to bylo o vodě
a o křtu. Mši doprovázela místní schola, která zpívala opravdu pěkně.
Po mši začal odpolední program. Rozhodlo se, že se půjdeme podívat co kde
je. I když je pravda, že některým jedincům se nechtělo.
Jenda si koupil knížku a odešel do auta. Taťka zjistil, že je nějaká přednáška
pro seniory a že si ji půjde poslechnout. Vojta s Tomem plnili úkoly pro děti. Já
s Martou a s mamkou jsme se šly dívat po knihách. Asi tak za půl hodiny jsme
poslaly mamku pro taťku. Tušili jsme, že je to na dýl. Čekali jsme přes hodinu.
To nenapadlo ani nás. Oni zůstali ještě na přednášce o setkání mládeže se sv.
Otcem. Jak přišli, tak jsme se najedli a že pojedeme domů. Jenže jsme ještě jeli na
Zelenou horu. Poslechli jsme si výklad a dostali novokněžské požehnání.
Přes všechno čekání jsem si to užila. Je to krásné místo, kde se může rodina
sblížit. Proto neváhejte a udělejte si krásný den ve Žďáru nad Sázavou. Setkání
rodin bude příští rok o týden dříve. Bude tam celostátní setkání mládeže.
Jana K.
Kdo byl svatý Václav ?
Svátek sv. Václava slaví křesťané 28. září. Pro občany České republiky je tento den
státním svátkem. Mnoho lidí však ani neví, kdo to sv. Václav byl. Co bychom
o této osobnosti měli vědět? Odpověz na otázky a písmena u správné odpovědi
napiš dolů do tajenky. Dozvíš se, kdo byl sv. Václav.

Tajenka: SVATÝ VÁCLAV BYL:

handicapem byl značně namáhavý „oříšek“, ale Liturgické texty
zdařilo se. I přes stále nepojmenovanou diagnózu
jsem po absolutoriu nastoupil na jeden školní 26. neděle v mezidobí
ročník do kantorského povolání na ZUŠ do 1. čtení: Ez 18,25-28
Hrotovic (4 dny) a do Třebíče (1 den). Další 2. čtení: Flp 2,1-11
ročník jsem práci nedostal, tedy na návrh lékaře
Evangelium: Mt 21,28-32
jsem s konečně určenou a potvrzenou diagnózou
odešel do invalidního důchodu, což setrvává 27. neděle v mezidobí
dodnes. Díky lékařům a lékům je dnes stav 1. čtení: Iz 5,1-7
handicapu přijatelnější. Před dvěma roky 2. čtení: Flp 4,6-9
(přestože žádost byla podána hodně let předem Evangelium: Mt 21,33-43
cca5) jsem dostal klíče od kostela, tudíž se již
smím věnovat i hře na varhany, což možná 28. neděle v mezidobí
někteří na hře poznali. V měsících květnu a říjnu 1. čtení: Iz 25,6-l0a
uvádím skladby mistrů při mších svatých pod 2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
názvem „Mariánské zpěvy“. Škoda, že ve farnosti Evangelium: Mt 22,1-14
nemáme
zpěváky/zpěvačky
se
zájmem
si zazpívat, jistě by mohl být program pestřejší.
Co očekáváte od říjnových Lidových misií? U nás stálých prohloubení,
poohlédnutí nad mezníkem života, motivace. U hostů využití příležitosti.
Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník? Pravidelně. Jsem rád, že si otec Jan
vždy najde čas na zajímavý článek, úvahu, postřeh. Psané slovo je jiné než
mluvené. Oceňuji i kalendář + mimo naši farnost. Prostě snaživá redakce.
Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo
aktivitu, která zde vyloženě chybí? Schola, či
komorní sbor. Vždy na to myslím, když si v sobotu
večer musím odzpívat nedělní žalm sám.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství?
Spíš zajímavou. Jak jsme šli s kamarádem místo na
1.hodinu klavíru na soukromý pochoďák.
I s takovými musí kantor počítat a mít trpělivost…
Táta o tom rád mluví.
Jste vedený ve víře od narození nebo jste
konvertita? Od mala vedený povinně, coby dorost
odpadlý, takže poklad víry nalezen až v dopělosti –
tedy splňuji zde obě kritéria.
Máte své nějaké oblíbené poutní místo?
A proč? Vždy se mi líbilo v Medjugorie, snad se
tam ještě někdy dostanu.
Čím jste chtěl být jako malý? O tom jsem nepřemýšlel. Ale varhaníka pana
Reichla jsem rád pozoroval při mši ze stoličky vedle varhan, i Vladimíra Čecha.
Jaký je Váš vztah k hudbě?
Snažím se interpretovat církevní hudbu, zde je možno nalézat duchovní rozměr.
Kromě varhan se pokouším i o zpěv. Asi dle hesla: „kdo zpívá, dvakrát se modlí“.
(pokračování rozhovoru v příštím čísle)
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Světové dny mládeže – Madrid 2011
Svatý otec, mladí věřící, vedro, radost, přátelství, únava, modlitby, Credenc
(kapela), katecheze, společenství, Boží přítomnost, síla Ducha svatého – jsou první
slova, která mně naskakují v hlavě, když si vzpomenu na Světové dny mládeže, které jsme
společně s Andulkou, Anežkou, Eliškou a Jirkou z naší farnosti prožili v Madridu.
Odjížděli jsme v sobotu 13. srpna plni očekávání, vstříc velkým zážitkům – jak těm
zhola lidským, tak samozřejmě i těm duchovním.
Cestou do Španělska jsme měli zastávku ve Francii v městě Annecy, které je rodištěm
svatého Františka Saleského.
V Madridu jsme byly s děvčaty ubytované v tělocvičně s dalšími asi 590 poutníky. Spaní
na karimatce ve 30 stupních nám po dvou dnech v autobuse (kde se opravdu spát moc
nedalo) přišlo jako luxus. Stravování jsme měli zajištěné na bázi stravenek, které jsme mohli
uplatnit v některé z 1000 restaurací po celém Madridu. Dopravu ve městě zajišťovalo
metro, kde jsme se občas cítili jak sardinky, jelikož poutníků bylo všude plno, hlavně
v metru!
Program, který pro nás byl připraven, by se dal rozdělit do několika částí: program
v Českém národním centru, program s papežem, kulturní program a program duchovní.
Více méně záleželo na každém poutníkovi, jak s časem naloží a jaký program si zvolí.
Motto letošního setkání bylo: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry.“ Toto souvětí nás provázelo po celou madridskou pouť z úst našich
biskupů, kněží, papeže Benedikta XVI., ale i v textech písniček, které jsme zpívali.
Pro české poutníky byl připraven každé dopoledne program v Českém národním centru,
který přenášela televize NOE. Společně jsme den začínali modlitbou, po které následovala
katecheze (na určité téma) a zpěv písniček. Vyvrcholením programu byla mše svatá. Bylo
krásné vidět společenství 3000 mladých Čechů, kteří se dokáží naplno radovat ze své víry.
Byly to úžasné chvíle, které mě posílily ve víře. Člověk si alespoň uvědomí, kolik mladých
lidí miluje Krista stejně jako my! Po tomto programu následovaly diskusní skupinky (udělali
jsme si naši vlastní skupinku :-), ve kterých jsme všechno, co jsme dopoledne vyslechli,
společně probrali a prodiskutovali. Bylo moc pěkné si navzájem vyslechnout a porovnat
naše názory a prožitky.
Hlavní náplní a cílem těchto dnů bylo setkání s papežem. Benedikt XVI., neboli jak
Španělé říkají Papa (Santo padre), uvítal mladé poutníky v Madridu ve čtvrtek na Plaza de
Cibeles. Na náměstí jsme se vydali asi 2,5 hodiny před začátkem, ale už jsme se tam bohužel
nedostali. Čekali jsme proto s ostatními poutníky na ulici, která ústila na toto náměstí.
Uvítání papeže jsme shlédli alespoň na veliké obrazovce, ale tu požehnanou atmosféru
jásajících lidí jsme prožili na vlastní kůži. Na závěr jsme dostali apoštolské požehnání, pro
něž to všechno opravdu stálo za to.
Vrcholem těchto dnů byla vigílie se Svatým otcem na letišti Cuatra Vientos. Cestu na
letiště jsme zvolili jako pěší pouť (dalo se tam částečně dojet metrem). Bylo před námi
zdánlivě pouhých 6 km. V opravdu hrozném horku jsme po 4 hodinách společně s dalšími
tisíci poutníky dorazili až na letiště, kde jsme se vydali k našemu sektoru, který byl určen
českým poutníkům (ale nejenom jim). Když jsme přišli až na místo, čekalo nás nemilé
překvapení. Sektor byl už plný – karimatka na karimatce, poutník na poutníkovi. Byla jsem
trochu zoufalá, ale i tak jsem si říkala, že Bůh nás v tom nenechá a že nám pomůže.
Rozhodli jsme se projít sektorem až dopředu, jestli by tam nebylo nějaké místečko. Prosila

jsem Boha, aby se nad námi slitoval, když už jsme došli tak daleko. A opravdu! Úplně
vepředu sektoru bylo ještě malinko místa, a tak jsme se rozdělili na dvě menší skupinky
a místo pro každého na necelou karimatku našli. To byla úleva!
V hrozném vedru, kdy každá kapka vody byla dobrá, jsme se dočkali večera a příjezdu
Svatého otce. V tu dobu se již slunce schovalo za mraky. Silný vítr k nám hnal mračna, která
neúprosně naznačovala, že bouřka nás dnes večer nemine. Během promluvy Benedikta
XVI. se strhl prudký déšť, který přerušil program asi na půl hodiny. Pódium, kde byl papež,
nebylo kryté žádným pořádným přístřeškem, proto byl Svatý otec na nějaký čas odveden
mimo déšť. V těchto chvílích jsem cítila, že Bůh nám dává jasné znamení, že je tu s námi –
přišel mezi nás v podobě větru a deště, abychom ho zakusili všichni – pro mě to byl
opravdu silný duchovní prožitek, který byl umocněn nepostradatelnou hodnotou, kterou
představuje přátelství. Po dešti (během večera asi ještě dvakrát pršelo) byl papež bouřlivým
potleskem znovu přivítán. Déšť jakoby oživil unavené poutníky po celém náročném dni.
Následovala vigílie, kdy asi 2 milióny mladých prožívaly naplno a společně přítomnost Ježíše
Krista.
Poté se s námi Svatý otec rozloučil a my ulehli ke spánku. Druhý den v neděli jsme
se probouzeli opět do krásného slunečného rána. Teď měla přijít ta chvíle, na kterou jsem
se nejvíce těšila. Svatý otec
projížděl mezi sektory, aby
pozdravil před mší svatou
poutníky. Měli jsme velkou
milost, že jel jen pár metrů
kolem nás. Byl to další
opravdu silný zážitek – po
těle mi běhala husí kůže
a do očí se mi draly slzy.
Po
mši
svaté
a modlitbě Anděl Páně
jsme se vypravili z letiště
na ubytování, kde jsme se
sbalili a vydali se na cestu
domů.
Další fotky naleznete na stránkách jaroměřické farnosti.
Unaveni, ale i načerpáni
po celém pobytu jsme ještě společně s českými poutníky slavili mši svatou ve Francii
ve Versailles, kde byla naše poslední zastávka před definitivním návratem do České
republiky (23. srpna).
Na závěr bych ráda uvedla větu, která mě velice oslovila. Pronesl ji Svatý otec při
promluvě na vigílii. A my všichni (nejenom) mladí, bychom si ji měli připomínat každý den:
„Ano, přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává
smysl všemu ostatnímu.“
Naše nejpoužívanější španělské fráze:
Ahoj – hola (čti OLA)
Děkuji – gracias (čti GRASIAS)
Nemluvím španělsky. – No hablo espanol. (čti NO ABLO ESPAŇOL)
Jitka Šimečková

