Chrámový pěvecký sbor a Jednota sv. Josefa Jaroměřice nad Rokytnou vás zvou na

P O STN Í KON CE R T
duchovní hudby Pěveckého sdružení

CAMPANULA JIHLAVA
sbormistr Dr. Pavel Jirák

Jaroměřice nad Rokytnou, chrám sv. Markéty
neděle 25. března 2012 v 17 hodin
vstupné dobrovolné

Příprava snoubenců na manželství
Datum konání kurzu:
víkendy 20.-22. 4. 2012 a 11.-13. 5. 2012,

neděle 25. 3. 2012 - neděle 8. 4. 2012

místo konání: Brajnerův dvůr u Horní Cerekve na Vysočině.

Charakteristika kurzu:
• V rámci dvou víkendových pobytů v příjemném prostředí Českomoravské
vysočiny formou interaktivních přednášek a práce ve skupinkách i párech budete mít společný prostor a čas probrat, promyslet témata úzce související
s životem v křesťanském manželství.
• Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny
k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale
i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitost sexuality a budoucího rodičovství. To
vše v kontextu manželského slibu. Více na http://prosnoubence.webnode.cz/.

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích n. Rok.
zve své členy na

V A L N OU H R OM ADU
která se koná
v neděli 1. dubna 2012 v 15 hodin
po křížové cestě v Lidovém domě.
Účast všech členů nutná.

Manžel rozčileně křičí na svou
ženu: „Jak tě Bůh mohl stvořit
tak krásnou, a přitom tak
hloupou?“
„To je jednoduché“, odpoví mu
žena. „Stvořil mě krásnou, aby
sis mě vzal, a hloupou, abych si
já vzala tebe.“

Tajenka: triduum (Květná, čtrnáct, eucharistie, vjezd, půstu, masopust, Nepomucký)

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
JSME NA WEBU!
Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
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

Žalm 71
Tři černí mravenci topí se v slze srny,
nápisy na věnci a na koruně trny,
padáme pod tíží a snažíme se dolézt,
vlekouce na kříži svou samotu a bolest.
Nebe je růžové, po cestě křížové
snad konečně spočinem jak pšenice v klásku,
spočinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu,
vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.
Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme,
s obrazem mocnáře, kterého milujeme,
plačíce pro mladost jsme staří, bohudíky,
řvem Ódu na radost, že nejsme mučedníky.
Nebe je růžové, po cestě křížové
snad konečně spočinem jak pšenice v klásku,
spočinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu,
vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.
Dozněla Devátá a končí komedie,
namísto Piláta svět si dnes ruce myje,
sám kříž si zhotoví a sám si hřeby ková
a král je křížový, hraje se Osudová.

Kalendář:
• každý čtvrtek od 15 30 hod. kroužek Broučci
• 22.2. - 6.4. Postní almužna
• 25.3. a 1.4. ve 14 30 hod. křížová cesta
• 25.3. v 17 hod. v kostele koncert
• 25.3. se mění čas a s ním i začátek
večerních bohoslužeb na 19 hod.
• 27.3. v 18 30 hod. postní obnova
- P. Robert Prodělal: Modlitba

• 30.3. bude P. Jan navštěvovat nemocné
• 30.3.- 1.4. Modlitební triduum
• 31.3. asi v 6 30 hod. z náměstí odjezd
•

•
•
•
•

autobusu do Brna na setkání mládeže
s o. biskupem (z Jemnice vyjíždí v 6 hod.)
1.4. Květná neděle - svěcení kočiček
a průvod kostelem, pašije v 7 30 hod.
zpívané, v 11 hod. čtené - mládež
od 17 hod. svátost smíření
6.4. v 15 hod. křížová cesta v parku,
sbírka na Boží hrob
6.4. v 15 hod. v Ratibořicích křížová cesta,
pašije a růženec
10.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše sv.
se svátostí nemocných, od 17 hod. zpověď
10.4. v 19 hod. setkání Modliteb matek v LD

Nebe je růžové, po cestě křížové
Mimo naši farnost:
snad konečně spočinem jak pšenice v klásku, • 29. 3. v 19 hod. v aule Kat. gymnázia
Třebíč - přednáška J. Šebka „Církevní
spočinem bez hněvu, přirostlí ke dřevu,
restituce: Konflikt, výzva, riziko“
vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.
• 3.4. ve 20 hod. ve Žďáru n. S. pašiKarel Kryl
jová hra „Co se stalo s Ježíšem“

STRÁNKA 2

Milí farníci,
každoročně si připomínáme pro nás osobně, pro náš národ, pro církev, pro
svět důležité dny a události. Žádný den a událost není možno srovnat s tou největší v dějinách lidstva, s tou, která radikálně zasahuje do života každého člověka.
Skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše je bez výjimky nabízeno to nejdůležitější mně, tobě, všem: plnost života, radosti, lásky a pokoje. Chceme-li prožít
tuto událost s co největším užitkem, je jistě nutná příprava po celou postní dobu
a především ve Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí. Na tuto neděli vstupujeme skrze Boží slovo do události, která odráží dvě skutečnosti Krista, jeho
oslavu - povýšení a ponížení. Svatý Pavel to shrnuje ve svém listě Filipanům
v hymnickém verši: „Ponížil se a byl poslušný až k smrti,
a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, Je pochopitelné,
které je nad každé jiné jméno“. Ježíš začíná svůj triumf jako
že Stvořitel
Král Králů na oslátku, jak vyžadoval dříve používaný
si nepotřebuje
zvyk při instalaci krále, na kterém ještě nikdo neseděl. vypůjčovat duše
Zachoval se tak jako král z počátků království jako Daz minula.
vid. Na rozdíl od pozdějších králů, kteří používali koně
Dělá originály.
jako výraz válečné síly, moci, okázalosti a přepychu, Ježíš A kdyby myslel
na jejich
volí symbol pokory, chudoby a trpělivosti. To nám také
postupné
připomínají Kristova slova: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý
očišťování,
a pokorného srdce“.
neobětoval
Když na začátku Svatého týdne rozjímáme o jeho
by Syna.
vjezdu do Jeruzaléma a účastníme se průvodu s ratolestmi, máme být také připraveni osvojit si Ježíšovo chování.
M. Kašpárková
Nechat ze svého srdce odejít každou povýšenost, nesnášenlivost, nelásku a závist. S Kristem plakat, jako on nad Jeruzalémem, tak my
nad svými hříchy a nevěrnostmi v našich rodinách. Ne všichni jej v Jeruzalémě
vítali, ne všichni jej dnes vítají a mají radost jako farizeové, kteří požadují, aby
přikázal svým učedníkům umlknout. Ježíš jako Mesiáš je současně přijímán zejména malými, prostými a pokornými, podobně jako dnes, ale zároveň také odmítán
těmi, v nichž je pýcha, život v hříchu a duchovní slepota. Jak už předpověděl Simeon, že bude znamením, kterému se bude odporovat, je určen k pádu
i k povstání mnohých. Jistě chceme patřit k těm druhým. Povstat. Ale to si musíme uvědomit, že patříme k těm, kteří pomoc Kristovu potřebují, že jsme hříšníci.
Někteří tuto skutečnost nevnímají, když po roce vyznávají: jdu splnit svou křesťanskou povinnost, ale na žádný hřích si nevzpomínám. Prosím o spasitelné rozhřešení. Na otázku, zda se neprovinil kajícník proti lásce k Bohu a bližním odpovídá, že ten Otčenáš se vždy pomodlí, o nikoho se nestará, a protože žije sám,
nemůže hřešit. To, jak žijí děti, vnoučata bez Boha, to je jejich věc. Já si svoje
povinnosti plním. U svátosti smíření nejde o to, abychom hledali hříchy a jejich
odhalení, ale setkali se s Kristem, rozeznali pravdu, nechali se uzdravit, protože
Novinář položil Matce Tereze otázku: „Co by se podle vás mělo v církvi změnit?“
„Vy a já, milý pane!“

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas

7
neděle
25.3.

5. neděle postní

30

11 00
19 00

pondělí
26.3.

Bohoslužby

za živou a zemřelou rodinu
Abrahámovu a přízeň
za Helenu a Karla Pavelkovy
a dvoje rodiče
za Karla Mutla a Růženku Chatrnou

Slavnost
Zvěstování Páně

19 00

za zemřelou rodinu Bohuslavovu
a duše v očistci

úterý
27.3.

sv. Rupert

19 00

za Marii a Bohumila Vybíralovy
a dvoje rodiče

středa
28.3.

sv. Rogát

17 30

za Anežku Sedláčkovou, manžela,
Hofmannovy, rodinu Hejmalíčkovu
a za duše v očistci

čtvrtek
29.3.

sv. Ludolf
(Slavomil)

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
30.3.

sv. Jan Klimak

19 00

za Františka Hálu, rodiče
a duše v očistci

sobota
31.3.

bl. Balbína

19 00

za Helenu Neterdovou a duše v očistci

7 30
neděle
1.4.

za farníky

11 00

za Jiřinu a Karla Procházkovy a rodiče

19 00

za rodinu Kabelkovu a Dvořákovu

sv. František
z Pauly

19 00

za rodiče Hambálkovy z Boňova

úterý
3.4.

sv. Nikita

19 00

za Jarmilu Pudilovou a dvoje rodiče

středa
4.4.

sv. Izidor

17 30

za rodiče Svobodovy a dceru Martu

čtvrtek
5.4.

Zelený čtvrtek

18 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
6.4.

Velký pátek

18 00

Velkopáteční obřady

sobota
7.4.

Bílá sobota

20 00

za Ludmilu Hlouchovou,
manžela a syna

pondělí
2.4.

Květná neděle

7 30
neděle
8.4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

11 00
19 00

za farníky
za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu,
Svobodovu a duše v očistci
za rodiče Kremláčkovy, syna, dvoje
rodiče a celou přízeň

STRÁNKA 6

STRÁNKA 3

Něco pro děti
V tajence se skrývá název posledních tří dnů na pomezí postní a velikonoční doby.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota se zkráceně nazývají „Velikonoční …….“.
Název poslední neděle před Velikonocemi
Kolik zastavení má křížová cesta? (slovem)
Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení ...
Jakou událost si připomínáme
na Květnou neděli?

do Jeruzaléma

Velký pátek je den přísného ...
Jak se nazývá krátké období veselí
před popeleční středou?
Který český světec se zobrazuje
s Ježíšovým křížem v náruči?

každý člověk je „nemocný“. V této chvíli Ježíš
nabízí vykoupení, které nám svým křížem
a zmrtvýchvstáním zasloužil, nabízí radost
z čistého srdce. Jan Pavel II. rok před svou smrtí
řekl: „Plodem zpovědi je nejen odpuštění hříchů,
které potřebuje každý, kdo zhřešil… je jím pravé
duchovní zmrtvýchvstání, obnovení lidské důstojnosti a těch dober, která patří k životu Božího dítěte, z nichž nejdůležitější je přátelství
s Bohem. Proto by bylo iluzorní usilovat o svatost … a nebrat v úvahu tuto svátost obrácení
a posvěcení“.
Přeji nám všem hlubokou reflexi, abychom
dokázali vidět potřebnost této svátosti, která nás
tak úžasně navrací do Boží náruče a přináší pravý pokoj duše. Právě ona může být podstatným
zdrojem mé velikonoční radosti z Božího Syna,
protože on si mě zamiloval a za mě se obětoval.
Žehná

Jan
Z farní kroniky …

Nej

větší zálibou jí byl zakrslý králíček.
Byl nádherný, i když ne čistokrevný,
a proto nemohl jít na výstavu. Taky vážil víc, než
se na zakrslého berana hodí a měl jedno ucho delší
než druhé. Ale i přesto jej ta dívka měla tolik ráda,
protože byl pěkný, mazlivý a hodný. Jen někdy,
když běhal v obývacím pokoji, kousal koberec. To mu potom říkali, že je záškvara. Nazývali jej tak, i když ho někdo choval, králíček mu ležel na klíně
a z vděčnosti mu olizoval ruce nebo oblečení,
a pak se třeba zničehonic zakousnul. Ale ta Milý Bože, vsadím se, že je pro
dívka mu všechno promíjela. Byl to přece její tebe velmi těžké milovat všechkrálíček, byl tak nádherný a ona jej měla tolik
ny lidi na celém světě.
ráda! Nikdy se na něj nezlobila, i když občas
V naší rodině jsme jenom
něco pokousal.
Stejně tak je to s námi a s Bohem – má nás čtyři a mně to tedy moc nejde.
tolik rád, že nám odpustí, když někdy
Anežka
„škubeme koberec“.
Eva Nádvorníková

V únoru 1982 byl kaplan přeložen a já
jsem nadále bez kaplana. Vypomáhá mně
dp. P. Alois Pekárek, důchodce, výpomocný
kněz; bydlí ve faře v Horním Újezdě, která
byla prázdná. Dojíždí.
Byla dokončena oprava a petrifikace
Piety – Bolestné Panny Marie. Dána původní
polychromie. Je opět vzadu v kostele na oltáři
na původním místě, kam ji dali Servité, když
odcházeli z Jaroměřic v r. 1785.

Liturgické texty
5. neděle postní
1. čtení: Jer 31,31-34
2. čtení: Žid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
Květná neděle
1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mk 14,1-15,47
Zelený čtvrtek
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
Velký pátek
1. čtení: Iz 52,13-53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Bílá sobota
1. čtení: Gn 1,1-2,2
2. čtení: Gn 22,1-18
3. čtení: Ex 14,15-15,1
4. čtení: Iz 54,5-14
5. čtení: Iz 55,1-11
6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4
7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28
Epištola: Řím 6,3-11
Evangelium: Lk 24,1-12
Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9

Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta, na novém místě se jich ptá:
„Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?“
„Ne, nelíbí, nějak divně to tady smrdí!“ Jdou dál, po dalších dvou dnech:
„A co tady, zůstaneme?“
„Ne, tady to taky nějak smrdí!“ Jdou tedy dále a Mojžíš zase: „Tak tady, ano?“
„Ano, zůstaneme - tady nic nesmrdí.“
...a tak od té doby mají Židé čistý vzduch - a Arabové ropu!

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Modlitební triduum
Modlitební triduum je společné setkání v modlitbě za děti,
vychází z velikonočního tridua a koná se každého čtvrt
roku ve všech zemích po celém světě, kde jsou modlitební
skupinky Modliteb matek. Přesné datum určuje zakladatelka komunity Solace. V modlitbách se duchovně spojují
lidé z celého světa.
Přijďte se k našim modlitbám připojit:
pátek 30.3. - po mši sv. modlitba růžence prokládaná krátkými modlitbami za děti
sobota 31.3. - po mši svaté chvály a prosby – modlitby matek
neděle 1.4. - ve 14 30 hod. křížová cesta dětí za děti

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro
tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“
Jeremiáše 31, 16

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronica Walser spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své
zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, např. kolik
dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně
týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry
deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly,
s hrůzou zjistily, že kapacita linky
důvěry je právě jen deset tisíc. KoVeronica
lik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronica se Sandrou byly těmito fakty
otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před
negativními dopady života současné společnosti. Tehdy
Sandru v noci vzbudil hlas: „Modli se za své děti!“ Šla
za Veronicou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly
se modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který
Růženka
připomíná tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak
to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami
se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě do více jak 100 zemí. Skupinky, jejichž členy
jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe,
Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti. V České republice je už oko-

lo pěti set modlitebních skupinek a koordinátorkou je Růžena Fialová z Brna.
K Modlitbám matek postupně přibyla i hnutí Modlitby otců a Děti víry, všechna
tři hnutí jsou sdružena pod komunitou Solace (útěcha).
Jaroměřická skupinka vznikla během roku 1997, krátce před Veroničinou druhou návštěvou České republiky. Jistě si na setkání s ní, se Sandrou a Morisem
v našem kostele vzpomenete. Nejdříve jsme se scházely dopoledne i s dětmi. Některé maminky přestaly do skupinky chodit, protože nastoupily do práce, jiné naopak přibyly. Bylo i období, kdy se scházely pouze dvě. Díky tomu, že vytrvaly,
se za těch 15 let v našem společenství vystřídalo přes 20 maminek. Stejně jako my,
se několik let scházely i babičky. Škoda jen, že nenašly pokračovatelky. V současné
době se scházíme vždy jeden večer za měsíc, v průměru je nás okolo deseti.
Mirka Prokopová

Svatý týden
1. 4. Květná neděle
−
−

svěcení kočiček a průvod kostelem
pašije v 7 30 hod. – zpívané
v 11 hod. – čtené
od 17 hod. svátost smíření

5. 4. Zelený čtvrtek
−

−
−
−

v Brně svěcení olejů
4 ministranti pojedou s otcem Janem
v 17 30 hod. nácvik ministrantů
v 18 hod. mše svatá, po ní adorace
od 21 hod. celonoční adorace

6. 4. Velký pátek
−
−
−
−
−

v 8 hod. nácvik ministrantů
začíná Novéna k Božímu milosrdenství
v 15 hod. křížová cesta v parku nebo v kostele
v 18 hod. obřady - pašije chrámový sbor
sbírka na Boží hrob

7. 4. Bílá sobota
−
−
−
−
−

v 8 hodin nácvik ministrantů
v 9 hodin modlitba breviáře
celý den služby u Božího hrobu
ve 20 hod. obřady Velikonoční vigilie
agapé po mši svaté – jako vloni
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8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
−

v 7 30 a v 11 hodin mše svaté s žehnáním
pokrmů a večer v 19 hodin mše svatá

Bůh, Kateřina Supiková,
převzato z časopisu Tabita

