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AKTIVNÍ A UVĚDOMĚLÍ LAICI PŘI BOHOSLUŽBÁCH
Sestra Viktorka
zahajuje při absenci varhaníka ve všedních dnech společný zpěv.
Mnohdy bývá terčem kritiky reptavého lidu Božího, jelikož nasadila
příliš vysoko nebo příliš nízko, protože to moc žene, anebo naopak
natahuje... zkrátka potenciální mučednice společenství.
Pokud však sestra Viktorka náhodou chybí, všichni rázem docení její
význam i velikost její oběti pro obecné blaho dobrovolníků k jejímu
zastoupení bývá jak šafránu. V takové situaci zůstane "černý Petr" začínání
zpěvu zřejmě panu faráři.
Prof. Tomáš Marný z Bludovic, v.r. , převzato z magazínu Effatha

Tříkrálová
sbírka
je ještě poměrně
daleko, ale Oblastní
charita Třebíč zve
dobrovolníky na
tato setkání:
28.11.2011 v 16
hod. v kostele sv.
Augustina v Brně setkání charitních
pracovníků
a dobrovolníků
s otcem biskupem
Mons. Vojtěchem
Cikrle, po mši svaté beseda v Biskupském gymnáziu – autobus zajištěn.
2.1.2012 v 16 hod. v katedrále v Brně na Petrově – zahájení Tříkrálové sbírky
mší svatou slouženou otcem biskupem – autobus zajištěn.
8.1.2012 v 17 30 hod. (čas je předběžný) v Městském divadle v Brně - koncert
pro koledníky a dobrovolníky – je nutné se dostavit hodinu předem, pro koledníky
v kostýmech je vstup volný, autobus není zajištěn.
Bližší informace na nástěnce. Přihlášky do 22.11. přijímá Mirka Prokopová
(kontakt v tiráži).
Tajenka: ŽIJME TAK, ABYCHOM SE LÍBILI BOHU.
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 20. 11. 2011 - neděle 4. 12. 2011

V

Kalendář:
 každý čtvrtek od 15 30 hod. kroužek
nějšími prostředky
Broučci, 24.11. budou děti vyrábět
nikdy nedokážeš uskutečnit
adventní lucerničky
všechno dobro,
 23.11. po dětské mši svaté setkání dětí,
jež má být učiněno.
které půjdou k 1. svatému přijímání
Musíš se na tom podílet vnitřně.  26.11. v 19 hod. silvestrovské agapé
v kapli v kostele
Bídu světa neunesou tvé nervy,
 26. a 27.11. žehnání adventních věnců
ale tvá víra,
 od 26.11. adventní putování sošky
tvá naděje,
Panny Marie v rodinách, rozpis bude
tvá láska.
v kostele
 od 29.11. rorátní mše sv. každé úterý
Nuže, použiji tebe
v 6 15 hod.
a ty budeš později překvapen,
 30.11. po dětské mši sv. proběhne
setkání pastorační rady v dětské kapli.
až zjistíš dobro,
 2.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
které jsem tě nechal udělat
 7.12. Mikulášská nadílka pro děti
bez tvého vědomí.
po dětské mši sv.
Abbé Gaston Courtois, Důvěrně s Ježíšem
 13.12. v 19 hod. setkání Modlitby
Milí farníci,
matek v Lidovém domě
jako se koncem občanského roku
hodnotí celé uplynulé roční období spíš Mimo naši farnost:
z pohledu technického, tak může křesťan  3.12. v 19 hod. koncert skupiny
Spirituál kvintet v kostele v Měříně
hodnotit uplynulý církevní rok z hlediska
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Pořad bohoslužeb

duchovního.
Můžeme se zamyslet, zda jsme dorůstali do podoby Krista. Zda jsme dokázali
přijmout svou nedokonalost, být trpěliví sami se sebou, s bližními, dokázali snést
jejich chyby, nedostatky, neschopnosti nebo častěji vítězilo naše sebevědomí,
pýcha, neústupnost, tvrdost a neodpuštění. Během církevního roku farnost měla
plno aktivit od silvestrovského agapé, vánočních akcí, pohádek, duchovních
obnov, poutí, křtu dospělých, chaloupek, koncertů, akcí pořádaných mládeží,
maminkami apod. Nejdůležitějšími akcemi byly Noc kostelů a Lidové misie, kdy
jsme se otvírali jak věřícím, tak ostatním, kteří s vírou sympatizují nebo touží po
něčem hlubším ve své duši. Potěšilo mě, že si mnozí farníci vzali odpovědnost za
určitou část těchto činností (této služby). Veškeré tyto aktivity mají jistě přispět
především nám samým k duchovnímu růstu, protože ten, kdo dává, dostává
mnohem víc nazpět, ale také nás vedou k tomu, abychom společně hledali cesty
evangelizace, snažili se přes všechnu duchovní bídu osobní i ostatních (bližních),
tvořit rodinu Božích dětí.
Slavnost Ježíše Krista Krále ukazuje, že nakonec nás nebude hodnotit člověk,
ale sám Pán, který hledí na naše úmysly, soucítí s každým člověkem, především
se strádajícími po všech stránkách.
Doba adventu je nejdelší, jak může advent Onen den, den hněvu lkavý
zruší čas, dým vzejde tmavý,
být. Plné čtyři týdny budeme moci znovu
David, Sibylla tak praví.
nastartovat celý církevní rok. Po „dušičkovém“
Strašné chvění, bázeň hrozná
měsíci listopadu, kdy jsme zapalovali svíce
až se tvorstvo Soudci přizná,
u našich drahých, budeme postupně zapalovat
jenž hned řeší vše pozná.
o nedělích svíce na adventním věnci, symbolu
….
naděje, že přichází „Světlo světa“. Dies irae se
(Dies irae, Tommaso da Celano)
propadá k pokorným prvopočátkům Boží
poníženosti, skrytosti, nenápadnosti a prosby „připravte mi ve svém srdci místo“,
jak to hlásají proroci až po Jana Křtitele: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky“. Dokážeme se za dlouhých podzimních večerů ztišit, usebrat, dát více
prostoru modlitbě, duchovní četbě, bližním, které nám Bůh svěřil a za které jsme
zodpovědní?
Ať tedy na začátku nového církevního roku vstupujeme do všech našich
myšlenek, prací, vztahů s čistým úmyslem, aby vše sloužilo ke spáse naší duše
a k hmotnému a duchovnímu prospěchu všech kolem nás.

Bůh se stará
Před druhou přípravnou schůzkou na misie jsem byl požádán, abych se ujal
výroby misijního kříže a vše s tím související. Byl jsem na rozpacích, zda tento
úkol vzít, protože jsem žádnou zkušenost neměl. Nakonec jsem souhlasil a Bůh
začal konat.
Po schůzce s misionáři za mnou přišel Jenda Krejcar a nabídl mi spolupráci.
(Pokračování na stránce 4)
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Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
20.11.
pondělí
21.11.
úterý
22.11.
středa
23.11.
čtvrtek
24.11.
pátek
25.11.
sobota
26.11.

pondělí
28.11.
úterý
29.11.
středa
30.11.
čtvrtek
1.12.
pátek
2.12.
sobota
3.12.

za Marii a Karla Pátkovy, rodiče,
přízeň a duše v očistci

18 00

za manžele Pokorných

Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

18 00

za děti a vnoučata

sv. Cecilie

18 00

na poděkování

sv. Klement I.

17 30

za rodiče a sourozence

sv. Ondřej Dung-Lac
a druhové

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kateřina

18 00

sv. Silvestr

18 00

za rodiče Svobodovy, Roupcovy
a syna Františka
za Marii Nedvědickou, bratra,
rodiče Louckých a Nedvědických

1. neděle adventní

sv. Mansuet (Miloslav)
sv. Saturnin

za farníky

11 00

za rodinu Matouškovu, Římovských
a duše v očistci

18 00

za rodiče Kosmákovy a Krátkých

18 00

za rodiče Prokopovy, syny, vnučku
a duše v očistci

6 15

na úmysl dárce

Svátek sv. Ondřeje

17 30

za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu
a Veselých

sv. Edmund Kampián

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Bibiána

18 00

za farníky

sv. František Xaverský

18 00

za rodinu Šulovu

7 30
neděle
4.12.

za manžele Vostalovy a jejich rodiče

11 00

Slavnost Ježíše Krista
Krále

7 30
neděle
27.11.

Bohoslužby

2. neděle adventní

11 00
18 00

za rodiče Salákovy, dceru, zetě
a snachu
za rodiče Šabatkovy, Holíkovy,
rodinu Brabcovu a Mílu Nevěčnou
za Karla Pudila, manželku,
Marii Polínkovou a manžela
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Čemu nás učí advent
Advent je doba očekávání. Připravujeme se nejen na Ježíšovo narození o Vánocích, ale i na jeho
druhý příchod na konci světa. Svatý Pavel nám dává v jednom ze svých listů jednoduchou, ale
zaručenou radu,
jak se na obojí
příchod Pána
připravit.
Dozvíš se ji
z t a j e n ky .
Postupuj podle
čísel od 1 do 26
a do každého
okénka doplň
vž dy pr vní
písmeno daného
obrázku.

Pozvání
Zveme všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit
po lidových misiích do života farnosti, aby přišli
dne 30.11. po dětské mši svaté na setkání
pastorační rady v dětské kapli. Těším se na
vás.
P. Jan

Žehnání domů

Liturgické texty
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Ez 34,11-12.15-17 2.
čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46

Žehnání domů proběhlo letos v rámci lidových
misií. Kdo by ale měl potřebu nechat si
příbytek požehnat na konci kalendářního roku,
ať se zapíše v kostele. Arch bude jako každý
rok vzadu v kostele. Vše bude ohlášeno.
P. Jan

1. neděle adventní
1. čtení: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk 13, 33-37

Kytarové mše a chvály

2. neděle adventní
1. čtení: Iz 40, 1-5. 9-11
2. čtení: 2 Petr 3, 8-14
Evangelium: Mk 1, 1-8

Omlouváme se, že kytarové mše a chvály
nebudeme dopředu ohlašovat. Důvodem jsou
neplánované změny v rozpise pracovních
služeb kytaristy Jirky. Děkujeme za pochopení.
Eva Šplíchalová

Anketa
Co vám daly lidové misie a jak jste je prožívali?

Tajenka: ________________________________________________________

Jednota sv. Josefa spolu s farností Jaroměřice nad Rokytnou pořádají

 Pro věřící - posílení ve víře, příležitost aktivněji se zapojit do života farnosti.
Zároveň se ukáže, kdo je pro společenství ochoten udělat něco víc, než jít na
bohoslužby. Pro nevěřící - připomenutí, že existují také vyšší hodnoty života.
 Když se tak rozhlížím po kostele, tak se mi zdá, že lidové misie toho, bohužel,
mnoho nepřinesly. Snad ještě čas ukáže, jestli „probuzení“ farníků v misijním
týdnu přinese nějaké ovoce. Zatím mi připadá, že je vše tak, jak bylo.
Podle mě byl také zbytečně nabitý program misií. V jednom čase probíhalo
zároveň několik akcí, takže pokud se každý z rodiny chtěl účastnit ať už
přednášek nebo mše sv. podle zaměření, musela se rodina nutně rozejít, což mi
připadá jako nešťastné. I zde asi platí - méně je někdy více...

Skleněná medaile

s krátkým programem pro všechny přítomné děti v kostele.
Prosíme rodiče, aby děti vypravili.
Případné příspěvky do balíčků můžete předat nejpozději v neděli 4. prosince při mších sv. v sakristii,
finanční příspěvky do označené pokladničky v kostele.

Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.

Jedním z řady osobností oceněných krajem Vysočina je P. Mons. Josef
Valerián. V Horáckém divadle Jihlava přijal 21.10.2011 z rukou hejtmana
skleněnou medaili.
Své morální kvality osvědčil v období kumulace zla dvou totalitních ideologií
20. století. Narodil se v obci Zborovice v roce 1925, vyrůstal v židovské čtvrti
v Boskovicích, po absolvování gymnázia a teologických studií byl v roce 1949
vysvěcen na kněze a nastoupil kněžskou službu do Jaroměřic. V tomto kraji byli
zásadoví, pevní lidé. Tehdejší režim potřeboval komunitu věřících a sedláků
rozvrátit. Proto StB připravila provokaci, zaměřenou na kněze a jejich
spolupracovníky, která vyvrcholila vraždou v Babicích. Po ní byl Josef Valerián
zatčen a odvezen do Jihlavy, kde pro něho začala krutá doba výslechů, zimy, hladu
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a bezesných nocí. Vyslýchali ho a sedmnáct dní mu nabízeli spolupráci s StB,
kterou jim odmítl. Přestože jeho vina nebyla nikdy prokázána, byl bez soudu
odvezen do Želiva, kde musel s ostatními internovanými kněžími dva roky
pracovat. Po propuštění byl poslán k absolvování vojenské služby u PTP
v Komárně. V době maďarských událostí přišlo ustanovení za kaplana do
Ořechova, kde pracoval s dětmi a mládeží a jeho zápal pro věc Boží byl znám
i v okolí. Nato přišlo přeložení do Jihlavy. Byl pod
stálým dozorem, do jeho tříd chodili vždy dva až tři
učitelé, aby mohli dětem hned vyvracet, co je učil.
Následovalo přeložení do Tišnova, kde byl v listopadu
1962 znovu zatčen. V brněnské věznici čekal na soud.
Začátkem roku 1963 byl odsouzen kvůli slovnímu
podvracení republiky na dva a půl roku, na čtyři roky
zákazu povolání a byly mu zabaveny knihy. Při soudu
proti němu svědčil učitel hudby, který chodil na jeho
kázání. Řekl: „Na mě to dělalo dojem, že mluvil moc
ostře proti našemu režimu.“ A tak skončil ve Valdicích,
kde se setkal s dalšími vězni uvězněnými po akci
v Babicích. Po propuštění pracoval opět v Boskovicích,
a to jako pilař u průmyslových staveb. V roce 1968 ho biskup Skoupý ustanovil
farářem v Lanžhotě. Tam jeho aktivity s dětmi a mládeží vedly k přeložení na
Moravec. Ani pak nezatrpkl a stal se vůdčí osobností oprav církevních památek
v Moravci a okolí. Po roce 1989 věnoval na opravy dva miliony korun, které
obdržel za příkoří jedenácti roků strávených v komunistických lágrech a během
internací. Zapojil se do obnovy společnosti – vyučoval děti angličtinu, ustavil
pěvecký sbor, na faře ve Strážku organizoval letní táborové pobyty. V současnosti
i přes svůj vysoký věk stále působí v duchovní službě a v aktivitách obcí své
farnosti je posilou i příkladem. Na otázku, zda odpustil těm, kteří se na něm
a ostatních provinili, odpověděl: „Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel.
Nezapomínám, ale odpustil jsem. Rád bych, aby vše to, co jsme prožili – a tedy
tato minulost – bylo dobrým učitelem pro budoucnost našeho národa.“
(Pokračování ze stránky 2)

Hned na začátku musím napsat, že spolupráce byla vynikající.
Začal jsem tím, že jsem s rodinou jel do Lanžhota u Břeclavi, kde měli misie
v únoru. Byli velice potěšeni naší návštěvou a řekli nám vše potřebné. Dále jsme
navštívili Novou Ves u Nového Města a Radešínskou Svratku, kde byly misie před
pěti roky. I zde mají nádherné dřevěné misijní kříže.
Udělal jsem několik návrhů křížů a začala velmi cenná a důležitá diskuze. Jenda
udělal dřevěnou maketu kříže, který byl umístěný na kameni. Velice se nám tento
nápad zalíbil a s požehnáním otce Jana jsme akci rozjeli. Šli jsme za panem
Nahodilem na radu, byl k nám velice vstřícný. Zajel s námi do kamenolomu
Královec, kde vybral vhodný kámen zvaný sienit. Kámen byl moc veliký,
potřeboval rozpůlit. V tu dobu byl v lomu na výpomoc člověk z Ústí nad Labem
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s velkým bouracím kladivem. Přišel za námi, že by nám ten kámen rozpůlil. A jak
řekl, tak také udělal. Druhý den vzal Jenda traktor a vlečku, na kterou jsme kámen
naložili. A nastal další problém. Kam s ním a jak ho složit. Jeden z návrhů, kde by
měl misijní kříž stát, bylo místo u pečovatelského domu. Zajeli jsme s panem
farářem na radnici, pan starosta dal prozatímní souhlas se složením kamene
u pečovatelského domu. V ten den se měl sundávat na opravu kříž u kostela
pomocí jeřábu. Jeřáb jsme využili ke složení kamene. Časově to až neuvěřitelně
vycházelo, podotýkám, že nebylo nic domluveno.
Dřevo na misijní kříž je dovezeno z Hejnic u Liberce od pana Votavy, který
ho daroval farnosti
zadarmo
(bylo
uskladněno asi
deset let). Kříž je
lepen z hranolů
a vyráběla ho firma
pana Stanislava
H r d é h o
z Ohrazenice. Kříž
byl
vyroben
zadarmo. Přes
všechny technické,
výrobní i časové
p r o b l é m y
se podařilo kříž včas dokončit, včetně nátěru.
Držák misijního kříže, písmena i číslice jsou z nerezového materiálu, který
zadarmo věnovala firma Ferrum z Moravských Budějovic. Držák jsem svařil
s Milošem Jansou a odvezl s Lubošem Velebou do Brna na povrchovou úpravu.
Po dlouhých jednáních nakonec městská rada rozhodla, že kříž bude umístěn
u hřbitova. Firma Elektro Klíma poskytla jeřáb na naložení a usazení kamene.
Na převoz kamene poskytl traktor pan František Kopeček z Příložan. Pod
kamenem je ocelový pozinkovaný rám, který jsme ke kamenu přišroubovali.
Usazení trvalo celé odpoledne. Další fáze prací bylo navrtání čtyř děr o průměru
35 mm do kamene na nerezový držák. Ten je do kamene přilepen dvousložkovým
lepidlem, které včetně elektriky poskytla firma pana Antonína Nahodila zadarmo.
Myslím si, že s pomocí Boží jsme úkol splnili. „Člověče přičiň se a Pán Bůh ti
pomůže.“ Toto jsem zakoušel po celou dobu přípravy a výroby misijního kříže.
Velké poděkování patří našim manželkám Marii Krejcarové a Janě Kopečkové,
které nás po celou dobu podporovaly. Děkuji za trpělivost.
Všem ostatním, které jsem tady nejmenoval a podíleli se na pracích spojených
s výrobou kříže, touto cestou moc děkuji za pomoc.
Zdenek Kopeček

