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Chvályhodné rozhodnutí
O úspěšné pouti do Ostravy, kde se v přímém přenosu TV NOE představila
při mši svaté naše farnost, již bylo ve Čtrnáctideníku psáno. Obsahově
pouť připravil pan Zdenek Kopeček, občerstvení a prohlídku
salesiánského centra umožnil P. Pavel Kosmák.
Pouť se uskutečnila v nezvyklou dobu, proto u organizátorů vznikly
obavy, zda se přihlásí dostatečný počet farníků. Po počátečním váhání
ale zájemců přibývalo a tak se postupně měnila i objednávka autobusů.
Nakonec jely autobusy tři, dva pro 51 osob a jeden pro 19 osob. Měnila
se i výše poplatku, která byla propočítána na 350,- Kč. Farníci se přihlašovali
ještě v poslední dny před odjezdem, proto se i na poslední chvíli objednal zmíněný
malý autobus. To však přineslo problémy. Malý autobus není o moc levnější než
velký, ale náklady se rozpočítávají na menší počet cestujících. Zároveň by se
výrazně zvýšil poplatek za osobu. Bylo by také nevhodné měnit předem
oznámenou částku. Chvályhodným přístupem vyřešil tuto situaci správce
Lidového domu pan Luboš Veleba. Vzpomněl, že Jednota sv. Josefa si dala při
svém vzniku za úkol podporovat tyto aktivity a tak případný rozdíl uhradí. Navrhl
ještě, aby děti cestovaly zdarma.
Panu Zdenku Kopečkovi, P. Pavlu Kosmákovi a panu Luboši Velebovi patří
velké Pán Bůh zaplať.
Ladislav Šabacký
(Pokračování ze stránky 3)

zajistil v jejich středisku dobrý oběd. Bohu díky i jemu.
Při cestě domů jsme poděkovali Bohu za krásný den a že se nikdo neztratil.
Vyprosili jsme ochranu Boží vedoucím, řidičům a nám všem. Bohu dík. Amen.
Marie Hrdá

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
David Šplíchal
Michal Sigmund
Matěj Kaidl
Fanda Celý
Marek Vecheta

Účast na mši svaté
6
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Tajenka: Nástupcem sv. Petra je římský biskup - papež. Ten současný se jmenuje Benedikt XVI.
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neděle 12. 2. 2012 - neděle 26. 2. 2012
Přání
Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,
protože vím, že stejně nezůstaneš.
Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože
je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví.
Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest,
protože už ji stejně dávno znáš.
Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují
srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje.
Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál: Abys byl
za všechno vděčný, i když se Ti to třeba nelíbí.
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které
jsi zažil, i když jich možná není až zas tolik.
Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde.
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval, protože
kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet
a sbírat ho.
Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž
je nutné vystoupit, i když se zdá nedosažitelný.
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale
po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys nikdy nevyměnil přítele, který
je opravdový, a když udělá chybu, abys odpustil
a ne opustil.
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm,
s nimiž Tě pojí láska.
Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto
je krásná.
(Irská modlitba)

Kalendář:
 každý čtvrtek od 15 30 hod.
kroužek Broučci (16.2. nebude)
 15.2. setkání farní pastorační rady
 16.2. bude v našem kostele
celodenní výstav Nejsvětější
Svátosti Oltářní. Zahájíme mší
sv. v 7 30 a ukončíme adorací
v 18 hod.
 19.2. při bohoslužbách sbírka
„Haléř sv. Petra“
 22.2. Popeleční středa – mše sv.
v 7 30 a v 18 hod. (nebude dětská)
 23.2. v 9 hod. rekolekční mše
svatá
 od 28.2. každé úterý postní
duchovní obnova v kostele po mši
sv. v 18 30 hod.
 3.3. v LD pohádka dětí
z Troubska
 6.3. v 19 hod. setkání Modliteb
matek v LD
 7.3. setkání dětí k 1. svatému
přijímání
Mimo naši farnost:
 18.2. od 8 30 hod. „Žízním“
duchovní obnova v kostele
sv. Martina v Třebíči
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Milí farníci,
když mi Miloš Jansa po roce dal k odsouhlasení letošní program každoroční
postní duchovní obnovy s tématem „Ohlédnutí za lidovými misiemi“, znovu mi to
připomnělo slova misionářů: „Misie neskončily s odjezdem misionářů, ale
pokračují nadále skrze vás.“
Tento týden se můžeme v adoračním dni 16. 2. znovu setkat s eucharistickým
Kristem, který nás proměňuje, dodává odvahu, utěšuje a dává milost předávat
Boží lásku do tohoto světa. Toto setkání může být i impulsem pro postní období,
které začne příští týden. Jako bylo hlavním cílem lidových misií naše osobní
obrácení a hlubší, láskyplnější vztah k Bohu, církvi a bližním, tak předpokládám
tomu bude i v pěti setkáních postních zamyšlení, na která se velmi těším. Neustále
se potřebujeme navracet k základům víry, protože tento svět se je snaží vytěsnit
„životně důležitějšími otázkami.“ Základem je jistě v první řadě poznávání Boha
skrze jeho slovo, které nám pomáhá správně se orientovat. Uvědomit si, že
existuje svět duchovní, svět duchů, kteří působí na člověka, že existují vlivy dobré
i špatné, které přichází z tohoto neviditelného světa a že člověku je dána svoboda
a je postaven rozhodnout se mezi dobrem a zlem. Celé generace nesou v sobě
přesvědčení, že každé naše rozhodnutí nese v sobě důsledky a to i pro další
pokolení.
V současné době zlehčování pojmů peklo, ďábel, zavržení, relativizace pojetí
hříchu, vedou do slepé uličky. Je pro nás těžké přiznat si, že v nás je hřích. Spíš se
omlouváme, že existuje zlo mimo nás, které nás uvádí do pokušení, okolnosti,
které nás ke zlu nutí, že jsme lidé slabí, kteří se nedokážou
ubránit. Ale proč by nám potom Bůh dával tak četné Kdyby v církvi
prostředky ke svatosti? Jestliže jediné důležité rozhodnutí neexistovalo
odpuštění hříchů,
v našem životě je rozhodnutí mezi dobrem a zlem, potom je neexistovala by
nejpodstatnější získat schopnost rozlišovat, co je z ducha naděje na věčný
zla či od Boha. Romano Guardini říká: „Podle logiky zla život a na věčné
osvobození.
hřích vede k zaslepenosti a tato zaslepenost se opět stává Buďme Bohu
hříchem a nový hřích zaslepuje ještě více.“ Z tohoto vděční za to, že
poznáváme děsivou pravdu. Každý hřích s sebou přináší dal církvi takový
ihned zaslepenost. V jaké míře hřešíme, jsme také zaslepeni dar.
sv. Augustin
a nepoznáváme, že již hřešíme. Tam, kde není místo pro
pojem hříchu, tam se hřích rozmáhá. A tak mnohé parlamenty schvalují zákony,
které omlouvají a ospravedlňují těžké viny. Mediální a další sdělovací
a komunikační prostředky nám vnucují „normy“, které jsou často zaměřeny proti
dobru člověka i proti Bohu samotnému, zamlžené v zástěrce svobody. Světci
říkají: „Není svatosti bez sebepoznání.“ To nás usvědčuje a může motivovat.
Často víc hledíme na mínění okolí, lidí kolem, zvlášť nejbližších, abychom
odpovídali spíš jejich představám, než představám a normám Božím. Máme obavy
neztratit jejich přízeň, lásku. Zvlášť se to projevuje ve vztahu rodičů k dětem.

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7

neděle
12.2.

6. neděle v mezidobí

11 00
18

pondělí
13.2.
úterý
14.2.
středa
15.2.
čtvrtek
16.2.
pátek
17.2.
sobota
18.2.

30

00

středa
22.2.
čtvrtek
23.2.
pátek
24.2.
sobota
25.2.

za Josefa Findu, rodiče a rodinu Bastlovu
za rodinu Matouškovu a Římovskou
a duše v očistci

sv. Valentin

18 00

za Josefa Noska, manželku a dvoje rodiče

sv. Jiřina

17 30

za Jana Prokopa a duše v očistci

sv. Juliána

7 30

za kněžská a řeholní povolání

sv. Alexius a druhové

18 00

za rodinu Kopečkovu, vnuka a přízeň

sv. Simeon

18 00

za Marii Nedvědickou, bratra a dvoje
rodiče
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

7. neděle v mezidobí

11 00
00

za farníky
za rodiče Svobodovy a Kratochvílovy

sv. Nikefor

18 00

za rodinu Kočárovu

sv. Petr Damiani

18 00

za živé a zemřelé z rodiny Kličkovy a za
duše v očistci
na vlastní úmysl

7 30
Popeleční středa

18 00
7

sv. Polykarp

30

za Josefa Dokulila
na vlastní úmysl

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Modest

18 00

za farníky

sv. Valburga

18 00

na poděkování a za Boží pomoc
a ochranu
za P. Václava Küchlera a duše v očistci
za rodiče Vašourkovy, dcery, zetě a Janu
Zoufalou
za rodiče Jelečkovy, dceru s manželem
a za Čamrovy

7 30
neděle
26.2.

za Rudolfa a Annu Horváthovy a přízeň

18 00

18
pondělí
20.2.
úterý
21.2.

na jistý úmysl a za duše v očistci

sv. Kateřina Ricciová

7 30
neděle
19.2.

Bohoslužby

1. neděle postní

11 00
18 00
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Skála církve
Svátek Stolec
sv.
Petra
si
připomínáme
22. února. Tento
svátek se týká
památky
první
biskupské katedry
Kristova náměstka.
Zprvu jejím místem
bylo syrské hlavní
město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury,
aby odtud vládl Kristus.
Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání.
Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. Znovu
si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry.

Pán Ježíš měl kolem sebe dvanáct apoštolů. Jednoho z nich si vybral, aby se
stal pastýřem celé církve. Měl se stát skálou, na které bude pevně stát
společenství křesťanů – církev. Byl to Petr. (srov. Mt 16,18-19)

Muž přišel do kostela a nesundal si klobouk. Když usedl do lavice, naklonil se
k němu soused a zahřímal mu do ucha: „Vy nevíte, že v kostele nemáte mít
klobouk na hlavě?"
Pokáraný se rozzářil a řekl: „Děkuji vám. Už sem chodím pravidelně celý rok
a ještě mne nikdo neoslovil. Tak jsem si myslel, že někomu dodám odvahu!"
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Nemít na ně nároky především v duchovní
oblasti. Pokusme se při vstupu do postní
doby o nové, hlubší sebepoznání, abychom
mohli na konci postní doby „svátostí
sebepoznání“, tj. zpovědí, zakusit plnost
Božího milosrdenství a pokračovat v úsilí
o svatost.
Do začátku postní doby s rozhodnutím
otevřít se světlu, které prozáří naši duši a dá
nám hlubší sebepoznání, všem
žehnám.

Ještě několik

Liturgické texty
6. neděle v mezidobí
1.čtení: Lv 13, 1-2. 45-46
2. čtení: 1 Kor 10, 31-11, 1
Evangelium: Mk 1, 40-45
7. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 43,18-19.21-22. 24b-25
2. čtení: 2 Kor 1, 18-22
Evangelium: Mk 2, 1-12
1. neděle postní
1. čtení: Gn 9, 8-15
2. čtení: 1 Petr 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 12-15

d r o b k ů
z pouti k sv. Václavu do Ostravy, do televize
NOE, která spojuje lidi v duchu
křesťanském. Večer před odjezdem napadl sníh, byly obavy, jaká bude cesta.
Do rána pršelo, sněhu ubylo, Pán připravil pěknou cestu. Dle rozdělovacího
pořádku se ráno nastupovalo s dobrou náladou do tří autobusů. Kromě pana
Šabackého byl v našem autobusu otec Václav Kříž. On nás vybídl k modlitbě za
šťastnou cestu a potřeby národa. S Korunkou k Božímu milosrdenství, radostným
růžencem a několika písněmi jsme byli v Ostravě.
Zde nás přivítal ještě v autobuse otec Puvák a v areálu Telepace pak výborné
koláče, káva a čaj. V této místnosti je skleněná podlaha, pod níž jsou vidět bývalé
městské hradby, na kterých je budova postavena. Byla obava po ní chodit. Pak
jsme přešli do kostela na mši svatou – cenný poklad – homilie otce Václava byla
velmi pěkně hodnocena v minulém čtrnáctideníku.
Otec Jan si zde také zazpíval, díky němu si zde mohl i náš varhaník zahrát na
varhany, které jsou stavěny v jiném stylu – slohu.
V boční kapli jsme se sestrou shlédly snad nové malby ze života Panny Marie,
zvlášť krásné bylo korunování P. Marie, kde nechyběla Nejsvětější Trojice.
Na dalším pracovišti nás provedl otec Ryška. Nepatrný obrázek visel na chodbě,
kde byly elektrické kabely, různé krabice a jiné pomocné předměty. Na obrázku
bylo napsáno: „Máme zde nepořádek a to proto, abyste se zde cítili jako doma.“
Pěkné, že?
Zde bylo možné seznámit se se sestrou Ludmilou Němcovou, která vstupuje
do mše svaté, kterou slouží Svatý otec.
Po přemístění do Salesiánského střediska nás provedl otec Pavel Kosmák,
jaroměřický rodák. Kostel mají prostý, po obou stranách větší množství menších
pěkných betlémů, asi 50 kusů. Za totality zde byla tělocvičny. Otec Pavel pro nás
(Pokračování na stránce 8)
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Ptáme se...
… Evy Šplíchalové - pokračování rozhovoru z minulého čísla.
Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě
chybí? Nabídek je hodně, my mladší si dokážeme zajistit program sami, ale schází
mi zde program – setkávání pro starší s duchovním programem, ale nevím, zda-li
by o to byl zájem.
Pracujete s mladými lidmi. Myslíte si, že dřív byli
lepší? Mládež je zrcadlem stavu rodin. Vůbec si
nemyslím, že by to teď bylo jiné, jen je to pro mladé
náročnější otevřením se další dimenze – virtuálního světa
počítačů. Je to víc styl bavte mě, než co bych mohl
konkrétně já udělat pro druhé. Jsem moc ráda, že v naší
farnosti jsou mladí, kteří upřednostňují osobní sociální
vazby než kyberprostor. A není jich málo! Podílejí se na
katechezi pro děti, vedou letní tábory…
Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou
službu, třeba i při bohoslužbě, má obdarování? Myslím si, že církev toto téma
otevřela už II. vatikánským koncilem a žena má své místo v církvi zcela jasně
dané. Bůh stvořil muži ženu jemu rovnou a viděl, že je to dobré a krásné. Žena je
muži partnerem. Já osobně nevidím potřebu svěcení žen. Církev nabízí ženám
i mužům dostatek prostoru pro osobní angažovanost (charita, evangelizace,
pastorace, duchovní péče o různé skupiny lidí, vzdělávání, liturgie …) Kdo chce,
jistě své dary a místo objeví. Všichni nemohou dělat všechno a každý jsme byli
konkrétně obdarováni ke službě v církvi.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? Pokaždé
s velkou nadějí!
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? „Hledejte nejprve Boží království
a vše ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33). Miloval jsem tě a vryl jsem si tě do
dlaní, jsi můj. (Iz + Jr)
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Velký. Celá moje rodina i náš dům je zasvěcen Panně Marii. Všechny děti mají
druhé křestní jméno Maria. Svátek Panny Marie Karmelské je naší rodinnou poutí.
Modlíte se růženec? Často, i s dětmi.
Těšíte se do nebe? No jasně! Strašně moc! Když jsem osobně konvertovala
a poznala Boží lásku a moc, přála jsem si umřít a být jen s Ním.
Je něco, co byste nám ráda sdělila a my jsme se na to nezeptali? Jsem zde
v Jaroměřicích velmi šťastná a moc děkuji Mirce Prokopové, že se neostýchala
a oslovila mě cca před 10 lety, zda-li nechci přijít do společenství maminek. Díky
tomu jsem poznala spoustu dobrých přátel a farnost se mi stala domovem.

Prosím, nebojte se oslovit ty „ztracené“ a osamělé, kteří přicházejí na
bohoslužby a otevřete jim tak druhý domov.
Přeji všem požehnaný život!
Eva Šplíchalová

Postní duchovní obnova
na téma:

Ohlédnutí za lidovými misiemi
Letos se budeme zamýšlet znovu nad některými tématy, která zazněla
na lidových misiích. To proto, abychom stejné věci slyšeli z jiných úst
a mohli je hlouběji zažít a pochopit.
1.týden -28.2. 2012 v 18.30 hod. – P. Michael Špilar
Život z víry
2. týden – 6.3. 2012 v 18.30 hod. – Petr Chvátal
Svátosti
3.týden - 13.3. 2012 v 18.30 hod. – P. Michael Jelínek SDB
Pokání
4.týden - 20.3. 2012 v 18.30 hod. – Hana Ukašiková
Sváteční den
5. týden - 27.3. 2012 – v 19.30 hod – P. Robert Prodělal
Modlitba
Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v brněnské diecézi

Tříkrálová sbírka 2012 v brněnské diecézi skončila a vynesla 17 455 623 Kč.
Kromě štědrých dárců se na shromážděných darech podílelo 11 500 koledníků,
kteří během koledy nosili téměř 3800 zapečetěných pokladniček. Všem patří veliký
dík za jejich obětavou pomoc a sounáležitost s lidmi, kteří se dostali do potíží, jež
nedokážou řešit vlastními silami.
Oblastní charita Třebíč

1 830 372 Kč (2012)

1 757 312 Kč (2011)

Cestou na svatební obřad dojde k autonehodě a oba snoubenci na místě zahynou.
Jdou spolu do nebe. Čekají na příjmu na svatého Petra. Když přijde, hned se ho
ptají, jestli je možné v nebi uzavřít manželství.
Svatý Petr říká: „No, je to poprvé, co se na tohle někdo ptá. Musím to jít zjistit."
Pár sedí v přijímací místnosti už několik měsíců a oba již ztrácejí trpělivost, když
se svatý Petr znovu objeví s odpovědí: „Je to dobré, v nebi můžete být oddáni."
„Ale proč to tak dlouho trvalo?“
„Nedalo se to uspíšit, tři měsíce jsem tady hledal kněze" odpověděl svatý Petr.

