Zápis z farní pastorační rady 10. 9. 2008
Přítomni:
Omluveni:

P. Jan, M. Jansa, P. Jansa, L. Bělohoubková, M. Prokopová, P. Prokop, T. Preininger, M. Šabacká
E. Šplíchalová, K. Kříž

Úvodní modlitba
Minulé akce - stručná rekapitulace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce v příštím období:
•
17.9. v 16 hod. Sedmikrásek pro děti 4—8 let
•
17.9. setkání MM v Lidovém domě po dětské mši sv.
27.9. do Přibyslavic – pouť pro děti a rodiče – vlakem nebo auty
27.9. v 16 hodin – Mše svatá v zahrádkářské kolonii Hradiště
Od října začne příprava na biřmování, přihlašování na list v kostele
Společenství mládeže – problém s vedením
Slavnost Všech svatých – připravit vhodnou akci na sobotu 1.11. (mládež
a ostatní)
Dušičková pobožnost – neděle 2.11. ve 14:30 na hřbitově (výstavka úmrtních
oznámení předem)
5.—6. 12. Duchovní obnova pro biřmovance v Kostelním Vydří
20.12. v 16:30 Večer se skupinou Bétel, současně od 16 hodin Svátost smíření
27.12. v 19 hodin vánoční koncert chrámového sboru

Různé
•
Návrh, že při zastupování cizím knězem může být sloužena ve všední den jen
bohoslužba slova
•
Přednášky KDU – listopad, únor
•
Bleší trh: možnost přivydělání pro farnost, promyslí T. Preininger
•
Zpěvy při mši svaté – nemohou se stále zpívat stejné písně, kancionál už máme 20 let, tak bychom měli většinu písní znát
•
Stížnost na přednášku R. Uzla pro žáky školy – nebýt lhostejní, umět vyslovit
veřejně svůj názor
•
Možnost vánočního koncertu s evangelizací (žáci školy a jejich hosté?) – promyslet do příští rady
Příští pastorační rada – 19.11.2008
JSME NA WEBU!
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
Redakční rada : P. Jan Kovář
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

neděle 14.9. - neděle 28.9. 2008
Kalendář akcí:

Svatý Václave
Rytíři tvoji, připraveni k boji,
přísahu skládáme na svatou korouhev tvou:
tělo, svět, ďábel, nic nás nerozdvojí,
radostně půjdeme, pluky tvé kam jen se hnou.
Na nebe vzatý, vévodo náš svatý,
Přehlédni vojsko své, požehnej křížem svůj lid,
políčka, lesy, paláce i chaty,
vypros nám od Boha milost a sílu tě ctít.
Vždycky a všude milovat chcem chudé
Jako ty, potajmu, křesťansky, pro Boha jen,
Poněvadž láska ze všeho nám zbude,
Všecko pak ostatní přelud a marný jak sen,
Jedno snem není, když všecko se mění:
Spasitel svátostný, skutečný, přece však skryt,
Hotový dáti život bez prodlení
Každému, kdo jen chce růsti a blaženým být.
Jakub Deml

• Každý pátek v 16:30
ministrantská schůzka
• 17.9. náboženství
1. třída 11:10, 2. třída
12:00, 3. třída 12:00,
4.5.6. třída 13:15, 7.8.9.
třída 14:00, Blatnice 12:50
• 17.9. v 16 hod. Sedmikrásek pro děti 4-8let.
• 17.9. po dětské mši
svaté setkání modliteb matek v Lidovém domě
• 27.9. pouť pro rodiče a děti
do Přibyslavic
• 27.9. v 16 h. mše svatá
u kapličky v zahrádkářské
kolonii Hradiště
• říjen příprava na biřmování

STRÁNKA 2

Pořad bohoslužeb

Gratulace

Den

Liturgická oslava

STRÁNKA 7

Čas
7 30

Našemu panu děkanovi vyprošujeme
k jeho narozeninám i jmeninám
naději v Boží blízkost,
víru v Kristovu nesmrtelnost
a statečnost k nesení kříže nemoci.
Otče děkane, Bůh Vám žehnej!
Všichni vzpomínáme, jak byl dříve svátek sv. Václava pro naši farnost dvojí slavností, protože jsme mohli
našeho Otce děkana zahrnout nejen do svých modliteb, ale osobně mu stisknout ruku. Činíme tak alespoň
na dálku tímto blahopřáním.
Věříme, že se nám podaří v některém z příštích čísel otisknout s panem děkanem rozhovor .

neděle
14.9.

Svátek Povýšení
svatého Kříže

11 00

za rodiče Šlechtovy

19 00

za Františka Hlocha,
rodinu Hlochovu a Čechovu

Panna Maria
Bolestná

19 00

za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče

úterý
16.9.

sv. Ludmila

19 00

za rodiče a dobrodince

středa
17.9.

sv. Kornélius
a Cyprián

17 30

za rodiče Abrahámovy,
dceru a dva zetě

čtvrtek
18.9.

sv. Josef Kupertinský

19 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
19.9.

sv. Januárius

19 00

za rodinu Tomanovu, Reslovu
a Chocholoušovu

sobota
20.9.

sv. Ondřej, Pavel
a druhové

19 00

za manžele Dubských, dceru, vnučku
a přízeň

7 30

(Pokračování na stránce 3)

za farníky

pondělí
15.9.

Milí bratři a sestry
Všechny vás srdečně
zdravím v měsíci září,
jehož začátek jsem prožil na požehnaném místě v Medugorje. Kdo
byl schopen a mohl
přijmout a přijal pozvání účastnit se této pouti,
věřím, že se vrátil alespoň trochu povzbuzen
ve víře a vztahu k Panně Marii. Nesetkal jsem
se s žádným poutníkem,
který by zůstal nedotčen. I na mě hluboce zapůsobila místa a setkání s lidmi, kteří zde žijí. Boží milost
zde přináší své plody—ovoce obrácení, hluboké víry změny života, služby bližním.
Po návratu domů se vrací vzpomínky na naši fundovanou a pro poselství
z Medugorje se obětující průvodkyni Moniku, která nám zprostředkovala všechna
důležitá setkání s vizionáři, s Otcem Zovkem, s mladými lidmi, kteří se zde bez
léků a psychiatrů zbavili závislosti na různých „drogách“, s nově vzniklou komuni-

Bohoslužby

neděle
21.9.

25. neděle v mezidobí

11 00
19

pondělí
22.9.

00

za farníky
za rodiče Škrdlovy a přízeň
za Karla Svobodu a rodiče

sv. Mořic a druhové

19 00

za živou a zemřelou rodinu Husovu

úterý
23.9.

sv. Konstanc z Akony

19 00

za uzdravení

středa
24.9.

sv. Gerard (Jaromír)

17 30

na vlastní úmysl

sv. Kleofáš

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Kosma a Damián

19 00

za rodinu Dobešovu a Pánkovu

sv. Vincenc z Paula

19 00

za rodiče Krištofovy, rodinu Krištofovu
a Smutných a duše v očistci

čtvrtek
25.9.
pátek
26.9.
sobota
27.9.

7 30
neděle
28.9.

sv. Václav

11 00
19 00

za Stanislava Doláka, celou živou
i zemřelou rodinu a dvoje rodiče
za rodiče Salákovy, dceru, zetě
a snachu
za zemřelou Marii Kličkovou
a celou rodinu

STRÁNKA 6

Jednou v noci jsem měl tento sen:
Šel jsem s Bohem, mým Pánem, podél pobřeží. Před
mýma očima se objevovaly obrazy z mého minulého
života a na každém obraze jsem viděl stopy dvou párů
nohou. Někdy jsem viděl stopy dvou párů nohou, potom
opět jen jeden pár.
To mě velice zmátlo, neboť jsem zjistil, že vždy, když
jsem prožíval krizi, strach, starosti, byly vidět obrysy jen
jednoho páru nohou. Obrátil jsem se proto na Pána:
„ Ty jsi mi slíbil, Pane, že půjdeš se mnou vždy, že na
mně je, abych Tě následoval. Já jsem ale zjistil, že právě
v nejtěžších chvílích mého života byly vidět otisky jen
jednoho páru nohou, právě když jsem Tě nejvíc potřeboval. Proč jsi zde nebyl pro mě?“
„ Vždy tehdy, když jsi viděl otisky jen jednoho páru
nohou v písku, mé dítě, tehdy jsem tě nesl.“
Neznámý autor

Nebo z básně Pocestný:
Je to chůze po tom světě, že by
člověk utek,
ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý
smutek…
A co já dbám na té cestě na sloty
a psoty,
jen když já mám zdravé nohy
a k tomu dobré boty…
A krom toho až své pouti přejedem
a přejdem,
v jedné hospodě na nocleh pán
nepán se sejdem.
Články pro děti se mi také líbily
a snad bych sama mohla nějaké
poslat, mám je z doby, kdy jsem
pracovala s dětmi v místní lidové
knihovně.

Vám posílám dvě věcičky, které mě zaujaly.
Pán Bůh vás na přímluvu Panny Marie ochraňuj, chraň Vás ode všeho zlého a žehnej Vaší těžké práci.
Pozdravuje a v modlitbě pamatuje
Marie Kalábková
(Pokračování ze stránky 3)

chopitelné, ale krásné a plné Boha. Proti tomu jsem naprosto nic nemohl. Cítil
jsem v sobě potřebu opět tam být a tak, jak jen to trochu šlo, putoval jsem tam.
Nejúžasnější je tam atmosféra pokoje, míru, modlitby, víry,
Na tuto pouť jsem také pozval svoji švagrovou, která měla silnou epilepsii
s častými záchvaty, prostě jsem vnitřně cítil, že by tam měla být. Mým úkolem
bylo, abych na ni dohlížel a pomáhal jí v její nemoci. Bratr mi obšírně vysvětloval,
co mám všechno dělat, až přijde záchvat. A já se o moji švagrovou vůbec nestaral,
ani jsem si to nepřipouštěl. Svěřil jsem ji Panně Marií a prosil Ji, aby to nějak zařídila, jako obvykle. Moje zkušenost s Pannou Marií s podobným případem u jedné
osoby byla taková, že opravdu Ona je ta, která se stará. Pochopil jsem, že Panna
Maria nás má ráda a chce abychom jí důvěřovali. Moje
švagrová byla mimořádně v pohodě a zdravá, schopná Rozluštění osmisměrky:
absolvovat vše, co ostatní. Žádný záchvat se nedostavil
ani v době poutě a ani po pouti doma. Doma svědčí tak
silně, že celá rodina udělala rozhodnutí, že si všichni
vykonají pouť do Medugorje. Svědectví vydává i svým
známým a zapaluje tak kolem sebe ostatní touhou
po setkání se s Bohem a Jeho Matkou. Začala si také
číst nábožnou četbu a dnes mě požádala, abych ji naučil
růženec, že se ho chce modlit, protože Panna Maria si
to žádá. Díky Tobě Pane, díky za Pannu Marií. Aleluja.
Josef.

STRÁNKA 3

tou, kde se modlí především za mír v duších a ve světě apod. Společenství, které
jsme vytvořili při růžencích, mších svatých, křížové cestě pro mě bylo svědectvím,
že můžeme tvořit rodinu duchovní, kde se vytváří krásné
vztahy a církev je živým tělem Pána Ježíše.
Panna Maria
Pestré věkové složení české skupiny, od půl ročního chlapečka po osmdesátiletou stařenku, dosvědčovalo, že láska
dodala: "Vaši
ke Kristu a Panně Marii není závislá ani tak na věku, jako
pastýři potřena touze se s nimi setkat. Výstup na Križevac obou poutníbují být ve va- ků to potvrdil.
Na všech místech jsem se snažil svěřovat nebi celou naši
šich srdcích
farnost s jejími problémy, všechny věkové kategorie, skupia vašich mod- ny, společenství, nemocné, problémy jednotlivců, známých,
rodinných příslušníků i naší vlasti.
litbách."
V š e m
poutníkům
přeji, aby z toho, co přijali, žili,
čerpali a svým životem i slovem
kolem sebe svědčili.
Na světě jsou místa, která Bůh
určil, aby se země dotýkala s nebem. Tato místa přináší požehnání
a zvláštní milosti těm, kteří mají
touhu pokročit v duchovním životě, kteří mají odvahu, ochotu k oběti a chtějí se setkat s něčím, resp. s Někým, od
koho si nechají mluvit do života, s Někým, kdo před dvěma tisíci léty řekl vše, co
je třeba k naplnění života a jeho cíle. Posvátná místa tyto myšlenky záchrany každého z nás aktualizují a vedou nás ke svatosti. Věřím, že Medugorje k nim patří.
Všem žehná P. Jan

Malé svědectví.
Farní pouť do Medugorje se mi velmi líbila. Kdybych měl pořízené fotografie
účastníků poutě před a po pouti, nemusel bych víc už psát. Přece však alespoň
dodatečně tímto chci poděkovat našemu panu faráři, Janovi Kovářovi, protože
také díky jemu, byla pouť prostě super. Díky!
Osobně jsem se Medugorje dlouho vyhýbal, ba i brojil proti ní. Až jednou,
bylo to poprvé v roce 2000, jsem překročil své hranice a s maximálně možnou
opatrností, jsem tam připutoval. Vše, co jsem slyšel při svědectvích, jsem si zpochybnil a přirozeně vysvětlil. Do té doby, než přišly i do mého života takové věci,
které prostě nejdou přirozeně vysvětlit. Jednalo se o jasné uzdravení (přijel jsem
tam kulhající a zmizelo kulhání i bolest s ní) a další události, prostě lidsky nepo(Pokračování na stránce 6)
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Milý Bože, díky za brášku, ale já jsem se modlila za pejska
Gábina

STRÁNKA 5

Z vašich dopisů
Dopisem paní Kalábkové, který poslala panu faráři, se ještě vracíme k názvu našeho
informační časopisu. Žádný z dosud navrhovaných názvů nebyl asi tak výjimečný, aby
byl s nadšením přijat většinou. Proto jsme zůstali u původního názvu, pouze jsme vynechali zdrobnělinu. Těžko asi určit, který název je nejlepší. A co člověk, to názor. Jsme
ale vděčni za každou, třeba i negativní připomínku. Vždyť si časopis vydáváme hlavně
pro sebe, pro nás farníky. Děkujeme paní Kalábkové a těšíme se na Vaše další připomínky.
Chvála Kristu!
Pane faráři,
se zájmem, ale pro sebe i s užitkem, jsem si přečetla ad A až do Zet všechna čísla
Vašeho farního Čtrnáctideníku. Na poslední straně posledního (šestého) čísla jsem přečetla úvahy o názvu Vašeho, ale i našeho časopisu.
Okamžitě jsem zamítla ČasoPejsek, připomnělo mi to „špatný plátek“ z první republiky, který sice neměl tak bídnou úroveň jako dnešní Blesk, ale byl přece jen moc pod
úrovní seriozního časopisu.
O názvu Perla a Farník jsem ani moc neuvažovala. Markéta je sice patronka našeho
kostela, ale ani to mě nijak zvlášť nezaujalo.
Pastýř Janko, teď se Vás nechci dotknout, ale bude se měnit název při jiném jménu
našeho pana faráře, nepočítáme přece se jménem, ale Otcem, ať se jmenuje jakkoliv.
Farníček a Sedmihlásek mi připadalo příliš dětské, i když vím „ nebudete-li jako děti
“ nebo „ nechte maličké přijít ke mně “…
Echo? Náš časopis nemá býti ozvěnou, ale hlasem svědomí, hlasem volajícím
k pokání, lítosti, odpuštění a k Pánu Bohu.
Poslední Jaroměřický Leták Farnosti, o tom jsem ani neuvažovala. V nynější době
máme tolik letáků, často nepodařených, že se u nich ani nezastavíme, natož abychom je
četli.
Teď si říkáte : Kritika, ale kde jsou skutky, kde je jiný nápad?
Je to jen mé mínění, jistě se najde víc a lepších nápadů, ale mně se stále vrací slovo:
CESTA (snad cestička).
Cestou k bližnímu, společně s ním pak dál ke kostelu (miluj svého bližního jako
sebe samého…)
Cestou ke kostelu: Komu zarůstá cestička do kostela, tomu zarůstá cesta do nebe.
Cesta (ukazovat a vést na cestě) k tomu, kdo o sobě řekl: Já jsem Cesta, Pravda
a Život.
Vzpomínám na dětská léta a na úryvky básní, ve kterých se nachází slova: cesta,
cestička.
Životem se táhne dlouhá cesta bolu.
Cestičko do školy,
Pojď, můj Spasiteli, půjdem po ní spolu.
přes louky po poli,
Kam Ty vkročíš, já též šlépěj kladu,
cestičko do školy ušlapaná.
Tys mé světlo napřed a já stín Tvůj vzadu.
Když jsem tě šlapával,
Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou,
často jsem plakával,
bývalas, cestičko, zasypaná.
(Já jsem sice nechodila cestičkou, ale silnicí, každý den do Jaroměřic a zpět, šestkrát
do školy, po sedmé do kostela. Neplakávala jsem, vzpomínám na tu dobu moc ráda.
Nikdy v životě mi už nebylo líp.)

