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Pozvánka na koncert
Srdečně Vás zveme na postní koncert duchovní hudby, který se uskuteční
v neděli 25. března v 17 hodin v chrámu sv. Markéty.
Účinkovat bude Pěvecké sdružení Campanula Jihlava s dirigentem
Dr. Pavlem Jirákem, za varhanního doprovodu Mgr. Elišky
Vyhnálkové. Vstupné dobrovolné.
Ladislav Šabacký

neděle 11. 3. 2012 - neděle 25. 3. 2012

Nej krásnější den?

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
David Šplíchal
Matěj Kaidl
Adam Šplíchal
Fanda Celý
Michal Sigmund

Účast na mši svaté
6
5
4
4
4

Tajenka: …MUŽ STATEČNÝ A SPRAVEDLIVÝ.

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

Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar?
Dnes.
Odpuštění.
Největší překážka?
Nejdůležitější instituce?
Strach.
Rodina.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Nejlepší cesta?
Největší chyba?
Ta která je správná.
Vzdát se.
Nejpříjemnější zážitek?
Kořen veškerého zla?
Vnitřní pokoj.
Sobectví.
Nejvlídnější přijetí?
Nejlepší rozptýlení?
S úsměvem.
Práce.
Nejlepší lék?
Největší neúspěch?
Optimismus.
Ztráta odvahy.
Největší uspokojení?
Nejlepší odborníci? Děti. Splněná povinnost.
Nejzákladnější potřeba? Nejspolehlivější zdroj
Komunikace.
síly? Víra.
Nejhlubší radost?
Nejpotřebnější lidé?
Být užiteční druhým.
Kněží.
Největší tajemství? Smrt. Nejkrásnější věc na
Nejhorší vlastnosti?
světě? Láska.
Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk?
Matka Tereza z Calcutty
Lhář.

Kalendář:
 každou neděli ve 14 30 hod.
křížová cesta
 každé úterý v 18 30 hod.
postní obnova
 každý čtvrtek od 15 30 hod.
kroužek Broučci
 22.2. - 6.4. Postní almužna
 21.3. po mši sv. setkání dětí
k 1. svatému přijímání
 24.3. ve 14 hod. bude
velikonoční tvoření pro děti
v LD
 25.3. v 17 hod.koncert
v kostele
 25.3. se mění čas a s ním
i začátek večerních bohoslužeb
na 19 hod.
 10.4. v 19 hod. setkání
Modliteb matek v LD
Mimo naši farnost:
 17.3. v 16 hod. v Tasovicích
tradiční Pekařská pouť
u svatého Klementa
 31.3. Diecézní setkání mládeže
s otcem biskupem v Brně
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Milí farníci,
v posledním čísle časopisu „Světlo“ mě zaujal článek o francouzské národní
světici Janě z Arku, od jejíhož narození na začátku tohoto roku uplynulo 600 let.
Zvlášť mě upoutala věta, v níž stojí, že když měla strach postavit se do čela vojska,
slíbily jí pomoc sv. Kateřina a sv. Markéta, patronka našeho kostela. Do
liturgického kalendáře jméno sv. Markéty nebylo dáno, protože máme pouze
záznam v legendách, takže se pochybovalo o její skutečné existenci. Sv. Jana
z Arku její existenci a svatost, myslím, dostatečně potvrzuje.
Jana z Arku mě od nepaměti fascinovala. Setkával jsem
„Kdybych
se s ní nejen v různých životopisech, filmech, ale třeba jsem nebyla ve stavu
měl možnost zpívat v oratoriu jejího jména, které velmi milosti, Bůh by
emotivně vyjadřovalo poslední události jejího života. Proč se mi ji zajisté dal.
Bůh mne
o ní zmiňuji právě v postní době? Postní doba nejen
zachovává a já
znamená dívat se na Krista trpícího, ale především jemu bych byla velmi
zůstat věrní. Obdržela jistě velkou milost, když se zvláštních nešťastná bez
viděních setkávala s andělskými poselstvími, světicemi, hlasy
jeho milosti.“
od Boha, ale základem jí byla dobrá křesťanská výchova, úcta sv. Jana z Arku
k Eucharistii a Panně Marii, denní mše svatá, častá
sv. zpověď, intenzivní modlitba. Od 13 let, kdy dává slib panenství, do 17 let žije
skrytý život a vnitřně dozrává k poslání, roku intenzivního veřejného života a roku
bolestného utrpení. Nikdo by neočekával, že nevzdělaná, sotva sedmnáctiletá
dívka, která se neumí ani podepsat, bude diktovat dopis anglickému králi, v kterém
navrhuje spravedlivý mír mezi dvěma křesťanskými národy, postaví se do čela
francouzského vojska. V tomto prostředí zachovává panenskou čistotu a vojáky
obrací ke Kristu. Své povolání dovršuje nejen vítězstvími a korunovací krále, ale
také vlastní korunou mučednickou. Její život se podobá životu Krista. Na jedné
straně je oslavována jako Kristus na Květnou neděli, na druhé straně potom
zrazena vlastním lidem a prodána nepřátelům. Jako Krista odsoudili velekněží, tak
Pannu Orleánskou tehdejší elita církve – 120 těch nejpovolanějších, kteří měli hájit
Kristovo učení lásky. Předem bylo rozhodnuto. A tak se tu vynořili lidé typu
Piláta, Heroda, lidé, kteří zapřeli, obcházeli pravdu, nechali se strhnout veřejným
míněním, vymlouvali se promluvit a ti, kteří plně nenáviděli. Jako Kristus
vystupoval na Golgotu, tak Jana 30. května 1431 potom, co přijala sv. přijímání,
vzýváním jména Ježíš a s pohledem na kříž odevzdává svůj život v ohni tomu,
kterému se zcela odevzdala. Její neustálou posilou je modlitba, neustálý dialog
s Pánem, který jí dává světlo a sílu. Tato světice nás učí učinit z modlitby nit, která
nás provází v našem životě, která nám dává důvěru a odvahu plnit Boží vůli, ať už
je jakkoli náročná. Tato světice nás také učí milovat církev. I když ti, kteří měli
zastupovat Krista, zcela zklamali, profesoři teologie, biskupové, opati pro svou
pýchu, zbabělost nedokázali vidět v Janě boží dílo, ona bojuje jen
pokorou, pravdou, poslušností. Není její život dostatečnou výzvou
k modlitbě a pokání?
Žehná

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

Bohoslužby
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

neděle
11.3.

3. neděle postní

11 00

za Annu Kudláčkovou a rodinu

18 00
pondělí
12.3.
úterý
13.3.
středa
14.3.
čtvrtek
15.3.
pátek
16.3.
sobota
17.3.

sv. Kvirin

18 00

sv. Patricie

18 00

za rodiče Šulovy

sv. Matylda

17 30

za Růženu a Josefa Musilovy a Jana
Svobodu

sv. Longin

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Heribert

18 00

za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

sv. Patrik

18 00

za Antonii Čechovou

7 30
neděle
18.3.

pondělí
19.3.
úterý
20.3.
středa
21.3.
čtvrtek
22.3.
pátek
23.3.
sobota
24.3.

4. neděle postní

za rodiče Čermákovy, bratra a rodinu
Řepovu

11 00

za Josefa Scherrera

18 00

za živou a zemřelou rodinu Vechetovu,
za Marii a Josefa Chvátalovy

Slavnost sv. Josefa

18 00

za živé i zemřelé členy Jednoty sv. Josefa

sv. Archip

18 00

za Marii a Karla Pátkovy, dvoje rodiče
a celou přízeň

bl. Serapion

17 30

za manžele Černých a děti

sv. Epafrodit

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Turibius
z Mongroveja

18 00

za Josefa Čecha, syna a přízeň

sv. Kateřina Švédská

18 00

za Jaroslava Kováře a Marii Spurnou

7 30
neděle
25.3.

za rodiče Papouškovy, Holčapkovy,
vnuka a vnučku
za rodinu Hrůzovu, Jeřábkovu, celou
přízeň a duše v očistci

5. neděle postní

11 00
19 00

za živou a zemřelou rodinu Abrahámovu
a přízeň
za Helenu a Karla Pavelkovy a dvoje
rodiče
za Karla Mutla a Růženku Chatrnou
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Bůh v mém životě

Josef z Nazareta

TAJENKA:

Je patronem bratrstev
a řeholních společností,
pojmenovaných po něm;
karmelitánů; manželů
a křesťanských rodin, dětí,
mládeže a sirotků; panenství;
dělníků, řemeslníků, tesařů,
dřevorubců, truhlářů, kolářů,
inženýrů, hrobníků, vychovatelů;
cestujících; vyhnanců; ochránce při
očních chorobách; při pokušeních;
v zoufalých situacích; při bytové
nouzi; patron umírajících a za
dobrou smrt.

Přijde babka na úřad a povídá úředníkovi: ,,Čest práci, soudruhu". Úředník jí
povídá: ,,Babičko, vždyť Vy jste si spletla dobu!" Babka odpovídá: ,,Dobu
možná, ale tebe ne!"

Liturgické texty

Narodil jsem se 9. 2. 1928 v Lipníku
u Hrotovic. Tatínek pracoval na statku ve 3. neděle postní
Lhotce, maminka byla v domácnosti. Bylo nás 1. čtení: Ex 20, 1-17
šest bratrů – Antonín, František, já Josef, 2. čtení: 1 Kor 1, 22-25
Štěpán, Jan a Bohumír. Dědeček byl v Lipníku Evangelium: Jan 2, 13-25
kostelníkem a my jsme všichni ministrovali.
4. neděle postní
K víře jsme byli vedeni od mala.
1. čtení: 2 Kron 36, 14-16. 19-23
Velký zlom v životě byla pro mne vojna.
2. čtení: Ef 2, 4-10
Když jsem narukoval do Košic, hned první den
Evangelium: Jan 3, 14-21
jsem věděl, že jsem určen pro práci v dolech.
Po krátkém výcviku jsme jeli do Ostravy. Rok 5. neděle postní
jsem pracoval v Radvanicích na dole Ludvík 1. čtení: Jer 31, 31-34
a půl roku v Dolní Suché na dole Dukla. Tam 2. čtení: Žid 5, 7-9
se mně stala příhoda, která mě ještě více Evangelium: Jan 12, 20-33
utvrdila ve víře. Pracoval jsem převážně
v překládce a v noci. To je příprava pracoviště
na ranní těžbu. Při spouštění dřeva po
pancéřovém dopravníku se mi konec trámku zachytil a dál už jsem ztratil vědomí.
Když jsem se probral, viděl jsem kolem sebe pohromu. Ten trámek, co jsem táhl,
byl zlomený jako zápalka, železná podpěra, co podpírá strop, byla vyvrácená
a nade mnou visely balvany. Já jsem se strachem tak roztřásl, že jsem nemohl
z místa odejít. Když jsem se uklidnil, tak jsem se odplazil do bezpečí. Když jsem za
pár dnů přijel domů, maminka mě s pláčem vítala, co že se mi stalo. Tu noc, co se
mi to přihodilo, ji vzbudil hlas, který jí řekl, že jsem v nebezpečí a že se až do rána
modlila. Od té doby věřím na anděla strážného, kterého obraz mám pověšen na
stěně. Ten mi dala maminka a už je to šedesát let. Věřím taky, že Bůh nade mnou
držel ochrannou ruku až do vysokého věku.
Josef S.

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích n. Rok.

Pozvání na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

V sobotu před Květnou nedělí 31. 3. 2012 se mohou jako každý rok setkat
mladí se svým biskupem. Setkání začne v 8 30 v katedrále svatého Petra a Pavla
v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách mší svatou.
Setkání se ponese v duchu motta „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte
se“ (Flp 4,4). Pozvěte mládež ze svých farností na toto setkání. Podrobnosti
k dopoledním skupinám budou aktualizovány na www.brno.signaly.cz. Zde také
naleznete jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna a zpět.
Autobus pojede také z Jaroměřic n. R.
R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze

zve své členy na
VALNOU HROMADU
která se koná v neděli 1. dubna 2012 v 15.00 hod.
po křížové cestě v Lidovém domě. Účast všech členů nutná.
Omluva

V minulém čísle bylo nesprávně uvedeno v článku "Tříkrálová sbírka
v Myslibořicích a Zárubnicích" jméno obce Zárubice. Autorkou článku není paní
Eva Čermáková, ale Dana Procházková. Oběma se velice omlouváme.
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Zápis z farní pastorační rady 15.2.2012
22.2. Popeleční středa mše sv. v 7 30 h. a v 18 h. - udílení popelce

Ptáme se …
Dnes jsme se ptali našeho nejmenšího ministranta:
Můžeš nám říct něco o sobě a o své rodině? Jmenuji se Tobiášek Jindřich
Vlček, narodil jsem se 12. 9. 2006 a mám sestřičku Mášenku Helenu. Taťka je
Roman a maminka Soňa. Bydlíme už dlouho v Jaroměřicích. Chodím do školky,
teprve do Mravenečků.
Čtou Ti rodiče někdy náš Čtrnáctideník? Nečtou,
nevím…
Chybí Ti něco v naší farnosti? No asi mi nic nechybí.
Chodím do broučků, je tam Eliška a Anežka.
Máš nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Hezké to
je, když se my děti máme rádi.
Chodíš do kostela jen u nás v Jaroměřicích, nebo jsi
už navštívil nějaké poutní místo? Chodím v Jaroměřicích
a taky někdy v Syrovicích, to když jsme u babičky. A taky jsem
byl s maminkou v Kostelním Vydří.
Čím bys chtěl být, až vyrosteš? Popelářem v Praze.
Baví Tě služba u oltáře? Ano baví. Rád dělám kříž a vybírám peníze
s velkým strejdou Zdenkem.
Máš nějakou oblíbenou modlitbu? Anděle Boží, pak Zdrávas Maria
a s maminkou se modlíme Korunku.
Víš, kdo je Panna Maria? Je to maminka Pána Ježíše a maminka i nás všech.
Těšíš se do nebe? Jo.
Je něco, co bys nám rád řekl a my jsme se na to nezeptali? Rád si hraju
s bagrem.

POSTNÍ DOBA
Křížové cesty: st 17 10 h. děti
pá 17 30 h. (Jitka + mládež)
ne 14 30 h. společenství farnosti - zájemci se mohou zapsat v sakristii
Úterní postní obnovy v 18 30 h. – zajistil Miloš Jansa
3.3. v 16 30 h. pohádka dětí z Troubska „O šípkové Madlence“ (Lidový dům)
24.3.
Pochod pro život PRAHA
25.3. v 17 h.
Koncert (M.Šabacká)
30.3. - 1.4.
Modlitební triduum MM
31.3.
setkání mládeže s otcem biskupem
1.4.
Květná neděle, svěcení kočiček a průvod kostelem.
Pašije v 7 30 h. – zpívané
v 11 h. – čtené (mládež, zajistí Špl.)
VELIKONOCE
5.4. Zelený čtvrtek: ráno svěcení olejů, 4 ministranti pojedou do Brna s otcem Janem
v 17 30 h. nácvik ministrantů (Pavel Šula)
v 18 h. mše svatá, po ní adorace – P. Jan
ve 21 h. celonoční adorace nejen pro mládež (mládežníci-Jitka)
6.4. Velký pátek:
v 8 h. nácvik ministrantů
začíná Novéna k Božímu milosrdenství (před KC)
v 15 h. křížová cesta v parku, nebo v kostele - povede mládež
v 18 h. obřady - pašije chrámový sbor
7.4. Bílá sobota:
celý den služby u Božího hrobu (rozpis dodá J. Špl.)
v 8 h. nácvik ministrantů
v 9 h. modlitba breviáře – P. Jan
ve 20 h. obřady (lektory + apoštoly zajistí Šplíchalovi)
agapé po mši svaté – jako vloni
8.4. Boží hod velikonoční: – mše svaté s žehnáním pokrmů
14.4. v 8 h.
udělení Svátosti nemocných při mši svaté v kostele
22.4. ve 14.30 h. modlitba za úrodu u kaple sv. Tekly
26. - 29.4.
Akreditační školení vedoucích táborů (nabídka pro mládežníky)
8.5.
pouť dětí (Mor. Krumlov… ?)
11.5.
Výročí J.A.Questenberka - akce město (12.5. v 17 h. koncert v kostele;
13. 5. mše sv. za J.A.Questenberka)
17.5. v 9 - 15 h. „Jeden den na Petrově“ - setkání dětí 1.-9. tř. v Brně
19.5.
pouť farnosti Vídeň K. M. Hoffbauer
27.5.
biřmování
3.6.
první svaté přijímání
26.5.
pouť ministrantů Vranov u Brna
10.6.
Boží Tělo – dle zvyklostí; v 11 h. průvod
Termíny chaloupek – co nejdříve
Zápis provedla Mgr. Eva Šplíchalová

