Pořad bohoslužeb
Den
neděle
9.10.
pondělí
10.10.
úterý
11.10.
středa
12.10.
čtvrtek
13.10.
pátek
14.10.
sobota
15.10.

Liturgická oslava

Čas
7 30
11 00
11 00
18 00

Bohoslužby
za Mons. Jana Podveského
za rodinu Šlechtovu
Ohrazenice – za farníky
za rodiče Kandusovy a manžela

sv. Paulin

18 00

za rodinu Dvořákovu a Velebovu

sv. German

18 00

za Vladislava Kratochvíla a přízeň

sv. Radim

17 30

za Anežku Dvořákovu, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci

sv. Eduard

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kalist I.

18 00

sv. Terezie
od Ježíše

7 30

za rodiče Prokopovy, syny, vnučku
a duše v očistci
za rodinu Brázdovu, Havelkovu
a Pokorných

28. neděle
v mezidobí

držet krok s varhaníkem. Nutno podotknout, že některým se to daří jen za cenu použití pochybné metody "přískoků": vyrovnávají svůj skluz tím, že přeskakují některá
slova i celé pasáže modliteb nebo písní. (Z pelotonu samozřejmě vypadávají rovněž
zarytí individualisté, kteří mají vždycky své tempo jak na modlitby tak i na zpěv ale to
je kapitola sama pro sebe).
V každém případě je konečným výsledkem úplně nová, dosud neslýchaná polyfonní
skladba, připomínající vzdáleně kánon. Pěvci bývají příjemně překvapeni, když se
někdy na konci písně všichni zase sejdou.

2. Varhaník brzdič:
Hraje s přesvědčením, že čím pomaleji, tím velebněji. Sází na jistotu, nepotřebuje si
dodávat sebevědomí tím, že by exhiboval rychlou hrou (notabene když jí většinou ani
není schopen). Favoritem rytmuchtivé mládeže sice bývá zřídkakdy, zato u dříve narozených sbírá nezasloužené body, protože při jeho produkci se rozhodně nikdo neztratí
ani nezadýchá.
Obě kategorie varhaníků se svorně vyžívají ve chvílích po svatém přijímání nebo
na závěr mše svaté, kdy je možno spustit improvizaci. Pod přívalem múzy znásobené
posvátností chvíle i prostoru jsou pak schopni vyprodukovat na tři tóny stupnice
C-dur takové kreace, že by se za ně nemusel stydět ani sám veliký Johann Sebastian!
Prof. Tomáš Marný z Bludovic, v.r. , převzato z magazínu Effatha
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 9. 10. 2011 - neděle 23. 10. 2011
Píseň květiny
Jsem slovo pronesené a opakované hlasem přírody;
jsem hvězda spadlá z modrého stanu na zelený koberec.
Jsem dcera živlů, s nimiž mne počala Zima;
mne zrodilo Jaro; na klíně Léta jsem vyrůstala
a ulehla do lože Podzimu.
Za úsvitu se mísím s vánkem a ohlašuji příchod světla;
zvečera se připojím k ptákům a dávám světlu sbohem.
Louky jsou vyšňořeny mými krásnými barvami
a vzduch je pln mé vůně.
Když mne obejme spánek, bdí nade mnou oči noci
a když se probudím, hledím ke slunci,
jež je jediným okem dne.
Piji rosu jako víno a naslouchám ptačím hlasům
a tančím v rytmu pohupující se trávy.
Jsem dárek milencův; jsem vínek svatební;
jsem dávná vzpomínka na chvíle štěstí;
jsem poslední dar živých mrtvým;
jsem dílem radost a dílem žal.
Hledím však jen vzhůru, ke světlu,
a nikdy se nedívám na vlastní stín.
Této moudrosti nechť se naučí i člověk.
Chalíl Džibrán, Slzy a úsměv, Vyšehrad 2006

Kalendář:
 9.10. v 11 hod.
posvícenská mše sv.
v Ohrazenicích
 15.10. bude mše
sv. v 7 30 hod.
 16.-22.10. se
budou konat
v naší farnosti
lidové misie
 23.10. v 11 hod.
posvícenská mše
svatá
v Ratibořicích
 30.10. bude
sbírka na misie
Mimo naši
farnost:
 24.10. v 19 hod.
v aule Katolického
gymnázia v Třebíči
přednáška prof.
Františka Kunetky
„Reforma liturgické
reformy“

STRÁNKA 2

Den

Milí farníci,
následujících čtrnáct dní vstupujeme do jednoho z nejdůležitějších okamžiků
našich farností za několik posledních desítek let. Věřím, že každému z nás přinese
to, co od tohoto času milosti – lidových misií očekáváme. A to záleží také ve velké míře na nás.
Kdo odebírá Katolický týdeník, najde tam příspěvky čtenářů v článku „Bůh
v mém životě“. Jsou tam popisovány chvíle, kdy se Bůh dotkl srdce člověka, změnil jeho život nebo život jeho blízkého, povzbudil, popřípadě po létech ujistil
o své věrnosti a dobrotě. Bůh se může dotknout, když mu věnujeme dostatečný
prostor, především čas. Tuto zkušenost mohou potvrdit ti, kdo si udělali čas např.
na pouť, modlitební setkání. Čím více času Bohu věnujeme,
tím intenzívnější je Boží odpověď a obdarování. Dříve bylo
běžné, že celé rodiny chodily každý den na roráty nebo i bě- „LIDÉ O NÁS
VĚDÍ
hem roku na ranní mše svaté. To formovalo duše tak, že obstáli i v těch nejtěžších zkouškách. Čas misií je časem, kdy je
VŠECHNO,
nejpříhodnější doba na to využít nabízenou milost a co nejvíce BŮH JEN TO,
strávit času v přítomnosti Ježíšově ať už při rozmluvách nebo
CO JE
v tiché adoraci. Promarněné duchovní dary se už nikdy nePRAVDA“
doženou a mohou rozhodovat o věčnosti naší i těch, za které
modlitby čas a obtíže s tím spojené obětujeme.

neděle
16.10.

29. neděle
v mezidobí

pondělí
17.10.

sv. Ignác
Antiochijský

úterý
18.10.

11 00
18 00
7 30
15 30
16 00
16 30
17 30

Svátek
sv. Lukáše

7 30
16 00
16 30
17 30

7 30
středa
19.10.

Do Farního zpravodaje k lidovým misiím se vloudily některé chyby do programu: místo sobota 21.10. patří 22.10. v 17 hodin hlavní bohoslužba misijního týdne. Dále v Myslibořicích bude mše svatá pro děti a mládež v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, ve středu bude společná mše svatá pro všechny v kostele a po ní bude
kající procesí.

pátek
21.10.

sv. Izák Jogues
a druhové

sv. Irena

18 00
18 00
7 30
16 30
17 30
18 00

sv. Hilarion

7 30
16 30
17 30
18 00

sobota
22.10.

5 00
sv. Marie Salome

17 00
7 30

Vyprošuji všem velký duchovní užitek
neděle
23.10.
Pavel Kosorin

7 30

18 00

čtvrtek
20.10.

Všichni umíme mluvit nejméně dvěma jazyky - dobrým a zlým.

Čas

18 00

Kdo by se chtěl účastnit některého programu, mší svatých během misijního
týdne a neměl se jak dostat z okolních vesnic, popř. z Jaroměřic do kostela, ať to
nahlásí v kostele nebo dá lísteček misionářům žehnajícím domy s potřebnými
údaji.

Další informace je ohledně roznášení koláčků. Sraz dětí a jejich doprovodu
bude 15.10. ve 12 30 hodin v kostele, kde budou misionáři požehnáni a rozesláni.

Liturgická oslava

30. neděle
v mezidobí

11 00
11 00
18 00

Bohoslužby
za Boženu Punčochářovou, rodinu
Punčochářovu a Kousalíkovu
za rodiče Svobodovy a Jelínkovy
za rodiče Pudilovy a Trojanovy
v kostele
Příložany u Kopečků u kapličky
Ratibořice v kapli
v kapli sv. Josefa pro děti
v kapli sv. Josefa pro mládež
v kostele za Marii a Františka
Kubišovy a přízeň
v kostele
Blatnice v kulturním domě
v kapli sv. Josefa pro děti
v kapli sv. Josefa pro mládež
v kostele za Františka a Josefu
Kunstovy
v kostele
v kostele za rodiče Tomšíčkovy
a dceru
v kapli sv. Josefa pro děti a mládež
v kostele
v kapli sv. Josefa pro děti
v kapli sv. Josefa pro mládež
v kostele za kněžská
a řeholní povolání
v kostele
pro děti v kapli sv. Josefa
pro mládež v kapli sv. Josefa
v kostele za rodinu Šabatovu, Pojerovu, Čečkovu a duše v očistci
v kostele pro mládež
v kostele za živou a zemřelou rodinu
Sobotkovu
za farníky
za zemřelé manžele Trojanovy,
rodiče Maškovy, Trojanovy
a duše v očistci
Ratibořice – za farníky
za rodinu Kratochvílovu
a Svobodovu
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Misijní koláček 15.10.2011

Ptáme se ...

Prosíme všechny rodiče, kteří mají děti
od 6 do 13 let, zda by je nezapojili do roznášení
misijního koláče. Sejdeme se 15.10.2011
ve 12.30 h před kostelem. Děti budou doprovázet
dospělí. S sebou pití, koláče jsou zajištěny. Bližší
informace Eva Šplíchalová mob. 737 975 487.
Děkujeme všem za ochotu a těšíme se na vaše
děti.
P.S. Čím víc nás bude, tím lépe to zvládneme.
P. Jan

28. neděle v mezidobí
jednoho z varhaníků, Leoše Hrdého
- pokračování z minulého čísla 1. čtení: Iz 25,6-l0a
Líbí se Vám mše sv. s kytarou nebo dáváte 2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
raději přednost varhanám :-)? Mně se líbí pře- Evangelium: Mt 22,1-14
devším to, že zastupují jiné odvětví hudby. Neboť 29. neděle v mezidobí
vzdávat Bohu chválu se dá i jinými způsoby, než
1. čtení: Iz 45,1.4-6
jsou tradiční. Ty sice preferuji, ale uvítal bych
i další možnosti, např. vokálně Gregoriánský cho- 2. čtení: 1Sol 1,1-5b
rál, styl cimbálových a folklorních muzik, jazz… Evangelium: Mt 22,15-21
Myslím, že soubor který zde vystupuje je už dobře 30. neděle v mezidobí
zaběhnutý, má kulturní projev, důstojně vychytané 1. čtení: Ex 22,20-26
zvukové a akustické problémy…Bohudíky za sna- 2. čtení: 1Sol 1,5c-10
hu všem „bigbíťákům“.
Evangelium: Mt 22,34-40
Co byste, jako varhaník, vzkázal nám,
„zpěvákům“ v kostele? Opakuji: „kdo zpívá,
dvakrát se modlí“. Bohudíky za ty, kdo tak činí.
Ti, kdo neotevřou ani zpěvník pro sledování modlitebního textu, to je smutné.
Aktivní účast při bohoslužbě čítávám ve zpovědních zrcadlech (v některých je
i o zpěvu). Připomínám, že na lhostejnost vymřely celé civilizace.
Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla lepší? Komentuji pouze protiotázkou: „která generace je vedla a vychovávala?“
Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při bohoslužbě, má obdarování? Myslím, že by mělo být umožněno i tam, kde muži
nedbají. Např. ministranti. Také kostelnici nemáme, ale zde prozatím nijak vážně
nechybí. Paní Kaderová bývala schopná kostelnice, vzpomeňme na ni. Bohudíky
za zdejší obětavé ženy, kterým není lhostejná výzdoba a úklid kostela, lektorky.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak často
ze setrvačnosti?) Otázka na tělo. I vzhledem k mým příchodům „na čas“ se snažím o co nejdůstojnější SLAVENÍ oběti nejsvětější, i svatých. Za nedokonalosti se
omlouvám a lituji jich.
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Neupřednostňuji. Z žalmů pak „Na tebe
spoléhám, kéž nejsem zahanben“.
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Matka Krista, Matka církve, Matka každého z nás. Zhudebněnými modlitbami se
pokouším proniknout do doby mariánské úcty, ve které byly psány.
Modlíte se růženec? Při cestách autem, dále cestou na pouť, také když mám
pondělní kostelnickou povinnost moc brzo splněnou. Bohudíky ochotným farníkům, kteří se tuto modlitbu k naší duchovní Matce pravidelně přede mší modlí,
vyprošují požehnání.
Těšíte se do nebe? Doufám, že se mi této MILOSTI dostane.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali ? Slyšívám často, že mnozí farníci uvádějí při veřejné řeči, že náš chrám byl vybaven, za pana

Program lidových misií
Neděle 16.10. 14 30 „Hon za klíči k pokladu“ velká hra pro děti
17 00 koncert duchovní hudby
Pondělí 17.10. 7 30 mše svatá - před mší sv. růženec, po mši sv. misijní kázání
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
16 45 misijní kázání
18 00 mše svatá - před mší sv. růženec
stavovská promluva pro ženy
Úterý 18.10. 7 30 mše svatá - před mší sv. růženec, po mši sv. misijní kázání
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
16 45 misijní kázání
18 00 mše svatá - před mší sv. růženec
stavovská promluva pro muže
Středa 19.10. 7 30 mše svatá - před mší sv. růženec, po mši sv. misijní kázání
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
16 45 misijní kázání
18 00 mše svatá - před mší sv. růženec
19 00 kající procesí, svíčky a pochodně s sebou
Čtvrtek 20.10. 7 30 mše svatá - před mší sv. růženec, po mši sv. misijní kázání
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
14 00 příležitost ke svátosti smíření
16 45 misijní kázání
18 00 mše svatá - před mší sv. růženec
stavovská promluva pro manžele
Pátek 21.10. 7 30 mše svatá - před mší sv. růženec, po mši sv. misijní kázání
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní
16 45 misijní kázání
18 00 mše svatá - před mší sv. růženec
stavovská promluva pro rodiče
svátost smíření přede mší svatou a po mši svaté a během adorace
22 00 noční adorace
Sobota 22.10. 17 00 hlavní bohoslužba misijního týdne se stavěním misijního kříže

Liturgické texty
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děkana Kűchlera, barokními varhanami. Dovoluji si toto tvrzení opravit.
Máme ROMANTICKÉ varhany
v barokní skříni. Romantické jsou
temperováním píšťal, trakturou, rozsahem pedálnice (další romantické
prvky by mi jistě pomohli doplnit
odborníci).
Postupně shromažďuji materiály, co
vše ve varhanách chybí od doby, kdy
pan děkan zodpovědně nechával firmu ORGANA Kutná Hora, která
tento nástroj stavěla, odborně udržovat. V té době jsme zřejmě měli nejhonosnější nástroj na okrese Třebíč.
Rozměrově a funkčně srovnatelné
byly pouze varhany v Jemnici
(třímanuál z Krnova), Třebíč a Mor.Budějovice takové varhany neměly, Náměšť
dodnes nevím.
S pozdravem DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE!!!

Pořadí
1.
2.

Jméno
Matěj Kaidl
Vítek Pokorný
Honza Vlček

Něco pro děti … najdi 8 rozdílů

Účast na mši svaté
5
3
3

AKTIVNÍ A UVĚDOMĚLÍ LAICI PŘI BOHOSLUŽBÁCH
Trocha humoru tentokrát na adresu varhaníků
Kromě profesionálů, kterýmžto nelze zpravidla zhola nic vytknout, ale jimiž se naše
kostelní kůry zase až tak nehemží, tvoří základnu hudebního doprovodu liturgie vesměs dobrovolníci. Rekrutují se z řad úplných samouků či někdejších absolventů
"lidušky", přeučivších se obětavě z klavíru nebo samohrajek "Casio" na krotitele kůrových píšťal. Dělí se zhruba na dvě kategorie:
1. Varhaník sprinter:
Je přesvědčen, že má-li unylý kostelní zpěv "utáhnout", musí být alespoň o takt před
věřícími. Proto začíná svižně a nekompromisně uhání vpřed. Problém spočívá v tom,
že svůj náskok rád zvětšuje (což lze vysvětlit i tím, že skrze hřmění varhan k němu
chabý zpěv zdola vůbec nedolehne). Dochází pak k zajímavému úkazu, kdy peloton
věřících trpělivě zdolává ordinárium svým léty vyzkoušeným a ničím nenarušitelným
tempem, zatímco se z nich postupně vydělují hudebně nadanější jedinci, kteří se snaží
(Pokračování na stránce 8)

J

ednou přišel kdosi
celý rozčilený k Sokratovi: „Sokrate,
slyšel jsi, co udělal tvůj
přítel? To ti musím hned
vyprávět.“
„Okamžik, prosím tě,“
přerušil ho mudrc. „Prosel
jsi to, co mi chceš říct,
třemi síty?“
„Třemi síty?“ podivil se
muž.
„Ano, můj milý, třemi síty.
Podívej se, zdali to, co mi
chceš říct, projde třemi
síty. První síto je síto
pravdy. Zkoumal jsi
všechno, co mi chceš říct,
zdali je to pravdivé?“
„Ne, slyšel jsem to vyprávět a ...“
„No vidíš! Ale určitě jsi to
zkusil s druhým sítem. Je
to síto dobroty. Jestlipak
to, co mi chceš říci – když
už by to neměla být pravda – je alespoň dobré?“
Druhý na to váhavě: „Ne,
není, naopak...“

„Aha!“ přerušil ho Sokrates. „Použijeme tedy aspoň
třetí síto a zeptáme se, zdali
to, co mi chceš říci a co tě
tak rozčílilo, je potřebné!“
„Potřebné to právě není...“
„Tedy,“ usmál se mudrc,
„jestli to, co mi chceš říct,
není ani pravdivé, ani dobré
nebo potřebné, nech to být VELKÁ HRA PRO DĚTI NAŠÍM MĚSTEM
NA ZAČÁTKU LIDOVÝCH MISIÍ
a nezatěžuj tím ani sebe, ani
mě!“
16.10.2011 V 14 30 NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Příběhy psané životem, Portál 2001

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

