Po ct a Jan u Ad a mo vi z Que s t enbe rg a
10. 5. v 19 hod., zámek, sál předků - koncert skladeb současníků F. A. Míči
11. 5. v 13 hod., Muzeum Otokara Březiny - přednáška
v 15 hod., zámek, sál předků - vernisáž výstavy „Jan Adam z Questenberga“
a křest knihy Jany Perutkové „František Antonín Míča ve službách hraběte
Questenberga“, křest knihy bude spojený s uvedením skladeb pro loutnu
hraběte J. A. Questenberga
v 19 hod., zámek, sál předků - koncert Míčových skladeb „Hold hraběti
Questenbergovi“
12. 5. v 10 hod. - 17 hod., zámek, sala terrena - muzikologická konference
o hudebním životě na zámku v Jaroměřicích nad Rok. v 18. stol.
v 18 hod., kostel sv. Markéty - koncert chrámového sboru Jaroměřice
n. Rok. a katedrálního sboru Cecilia z maďarského Vácu
13. 5. v 11 hod., kostel sv. Markéty - zádušní mše svatá za Jana Adama z Questenberga

neděle 22. 4. 2012 - neděle 13. 5. 2012
pochovat svoje naděje,
svědectví druhých neberete,
I
co prázdný hrob,
Ty, Svatý Boží
když jeho neviděli,
v lidském těle,
co s vámi,
nehrál sis na Spasitele
ani vy teď nevidíte,
jak jiní,
zmatení a zaslepení,
byl jsi jím,
nechápaví a těžkopádní,
tvé mocné činy,
hluší na slova Slova,
zázraky a znamení,
nevnímaví k pravdám Pravdy,
nemají obdobu na zemi,
teď aby znova
pomáháš a ukazuješ
on sám bojoval
svoji moc a sílu,
o vaši víru,
uznáván téměř všemi.
vás aby křísil
k novému žití,
Jak to, že po vzkříšení,
vám v duchovní noci
pokaždé jiný,
otvíral oči,
anonymní
nechal rozhořet
a jako bezmocný?
vychladlá srdce.
„To abyste si zvykli vnímat,
Nejsme však i my
že nejsem žádný přízrak,
Emauzskými?
když až do konce světa
znám a beru na sebe jména, Nevidíme pesimisticky v něm
taky jen náhodného cizince?
úspěšná i pohaněná,
I nám je třeba
dotkněte se mě
lámání chleba,
a přesvědčte se:
dělení našich životů,
I mně činíte,
vydání se,
co nejmenšímu z lidských
darování
dítek..“
lásky
II
silnější
Ach, vy Emauzští,
smrti …
pochovali jste
František Trtílek, (D)otazníky
a teď ještě jdete
Paschalia 99

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny na

5. ročník
ochutnávky moravských vín
v úterý 1. května 2012
od 15 do 20 hod.
do Lidového domu v Jaroměřicích n. Rok.
za lidové ceny:
vstupné 30 Kč, jeden pohár 5 Kč, ostatní pohoštění zdarma

Tajenka: pastýř (slep ano, hlas, tep, chudý, řeč)

Během jedné konference diskutují řeholníci o poslušnosti. Přítomný jezuita je tázán:
„Váš řád připisuje poslušnosti tak velkou hodnotu: jak to děláte, že jí tak dbáte?“ Ten odpoví:
„Úplně jednoduše. Představený se u nás nejprve zeptá svého podřízeného, jakou má představu o své
budoucí činnosti - a pak mu to přikáže. Takže s poslušností nikdy žádné problémy nemáme.“
Po chvíli přemýšlení jeden účastník namítne: „Ale vyskytují se přeci také řeholníci, kteří
sami nevědí, co chtějí. Co pak děláte s nimi?“ Jezuita na to: „No z těch děláme ty představené!“

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

Kalendář:
 každý čtvrtek od 15 30 hod.
kroužek Broučci
 22.4. ve 14 30 hod. modlitba
za úrodu u kaple sv. Tekly
 25.4. po mši sv. setkání dětí
k 1. svatému přijímání
 1.5. od 15 hod. Ochutnávka vín v LD
 každý den v květnu v 19 hod.
v Ratibořicích májová pobožnost
 4.5. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 8.5. pouť dětí do Mor. Krumlova
 10.-13.5. Pocta Janu Adamovi
z Questenberga, 12.5. mše sv. ráno!
 13.5. ve 14 30 hod. besídka
k Svátku matek v Lidovém domě
 15.5. v 17 30 hod. v Ratibořicích
mše sv., od 17 hod. zpověď, růženec
 15.5. v 19 hod. setkání Modliteb
matek v LD
 19.5. pouť do Vídně
 24.5. v 9 hod. rekolekční mše svatá
 27.5. sbírka na charitativní účely
Mimo naši farnost:
 28.4. 8 30-16 hod. Setkání pro ženy
v Třebíči ve stacionáři Úsměv

 8.5. III. pěší pouť žen a dívek z Mor.
Budějovic do Kostelního Vydří

 19.-23.5. u sv. Martina v Třebíči

duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

STRÁNKA 2

Milí farníci,
tento Čtrnáctideník má pokrýt více událostí, které jsou v průběhu tří týdnů
pro nás podnětné. Tuto neděli máme možnost připomenout si tradici, která byla
blízká většině obyvatelů žijících na venkově, jejichž život byl spjat se zemědělstvím, přírodou a přesvědčením, že Bůh je nejen dárce života, ale také se stará
o to, abychom měli základní životní potřeby, zejména chléb, o který také prosíme
v nejznámější modlitbě. Vědomí závislosti našich předků, že žijeme z dobroty
Boží a spolupráce s jeho stvořením vedlo k tomu, že lidé okolo svátku sv. Marka,
patrona za dobré počasí a dobrou úrodu, vycházeli do polí a luk a vyprošovali si
hojnou úrodu za kropení svěcenou vodou jarního osení
knězem. I tento zvyk, jako mnoho jiných, církev přetvo- Všechno snášet
řila z dob pohanského Říma na křesťanský obyčej. Již od lidí, abychom
se líbili Ježíši,
roku 598 se papež Řehoř I. Veliký zmiňuje o prosebném
to je milovat.
křesťanském procesí do přírody, které ukončilo bohoVšechno
snášet
službou pod širým nebem. Tuto tradici jsme obnovili
v
tichosti.
u kaple sv. Tekly, kde se už několik let sejdou věřící
Nikdy nevidět
z našich farností a také z okolí a kde vždy prožijeme počlověka,
žehnané nedělní odpoledne. Na svátek svatého Marka se
ale vždy v něm
zpravidla jaro hlásí ve své plné síle a pomalu vítáme měpohlížet
síc, který svou krásou a spjatostí s duchovně nejkrásnější
na Boha.
ženou v dějinách, nás vede k oslavě a projevům vděčnosB. Soubirous
ti té, která nám dala nejen Spasitele, ale stále provází celé
lidstvo i každého z nás svou mateřskou láskou, starostlivostí o spásu, pokoj v duši, mír ve světě. S bolestí se dívá na všechny, kdo se stávají lhostejnými k jejímu Synu a jeho i jejím výzvám k obrácení. Jestliže zvláště při
májových bohoslužbách jí projevujeme úctu a jako jedno z mnoha pokolení blahoslavíme, že jí učinil veliké věci ten, který je mocný, věříme, že její všeobjímající
láska nás chrání a brání před tím, který je přemožen pod jejíma nohama.
Na začátku tohoto týdne 16.4., v den narození, křtu a v den svátku sv. Bernadetty, lurdské vizionářky, poukazuje sv. Otec na tuto světici a spojitost a důležitost v oslovení Pannou Marií v jejím i v jeho životě. „Toto prosté dítě, jehož nitro
zůstalo čisté a upřímné, vidělo srdcem a bylo schopné vidět Pánovu Matku a spatřit v ní odlesk
Boží dobroty a krásy. Právě této dívce mohla Maria ukázat a promluvit skrze ni k jejímu
století a ke stoletím následujícím. Bernadetta ji mohla vidět ryzím, nepokřiveným srdcem. Maria
jí ukazuje pramen a uschopňuje ji k jeho odhalení - pramen živé, čisté a nezkalené vody, dávající život, čistotu, zdraví. Po staletí až do dneška je tento živoucí pramen znamením Mariiny
přítomnosti. Je znamením vody života, v níž se můžeme očistit, v níž nacházíme neposkvrněnost...
Největší radost mi dělají zázraky popírající platnost těch fyzikálních zákonů, které jsem nikdy
nepochopil.
Pavel Kosorin

Den

Liturgická oslava

Čas

11 00

Bohoslužby
za Eduarda Říhu, celou přízeň
a duše v očistci
za Janu Čechovou a otce Jana Klinera

19 00

za rodiče Kratochvílovy a zetě

sv. Zikmund

19 00

za Janu Čechovou a přízeň

sv. Josef Dělník

19 00

za Andělu a Stanislava Votavovy,
dvoje rodiče a dceru Marii

sv. Atanáš

17 30

za rodiče Kremláčkovy, Hobzovy
a manžele Kaláškovy

sv. Filip a Jakub

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Florián

19 00

za farníky

sv. Gothard

19 00

za Marii a Bohuslava Černých
a duše v očistci
za rodiče Salákovy, dceru, zetě
a snachu
za Karla a Helenu Pavelkovy
a dvoje rodiče
na poděkování za Boží pomoc
a ochranu

7
neděle
29.4.
pondělí
30.4.
úterý
1.5.
středa
2.5.
čtvrtek
3.5.
pátek
4.5.
sobota
5.5.

4. neděle
velikonoční

30

7 30
neděle
6.5.

5. neděle
velikonoční

11 00
19 00

pondělí
7.5.
úterý
8.5.
středa
9.5.
čtvrtek
10.5.
pátek
11.5.
sobota
12.5.
neděle
13.5.

sv. Benedikt II.

19 00

za rodiče Matouškovy a syna

Panna Maria Prostřednice všech milostí

19 00

za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

sv. Hermus

17 30

na úmysl dárce

sv. Izidor

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Ignác z Láconi

19 00

za rodiče Hrdých, děti
a duše v očistci

sv. Pankrác /
sv. Nereus a Achilleus

!! 7 30

za Aloise Kunsta,
rodinu Svobodovu a Kunstovu

7 30
11 00

za rodiče Čermákovy, bratra
a rodinu Řepovu
za Jana Adama z Questenberga

19 00

za rodinu Novotných a Tomanovu

6. neděle
velikonoční
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Pouť do Vídně

Zveme všechny dě a rodiče na pouť

k 260. výročí narození Klementa Maria
Hofbauera (*26.12.1751 v Tasovicích).
Zemřel 15.3.1820 ve Vídni.
Za svatého byl prohlášen v roce 1909.
 Mše svatá v kostele P. Marie
Na nábřeží, kde je K. M.
Hofbauer pohřben (r.1862).
 Procházka Vídní - církevní
památky.
 Okružní jízda.

sobota 19. května 2012
odjezd v 6 hodin
příjezd kolem 20. hodiny
jízdné 300 Kč
s sebou doporučujeme 10 - 15 €
Zájemci se mohou zapsat na
připravený list v kostele.

v úterý 8. května 2012 v 8 hod. od smrku

Liturgická oslava

Čas

11 00

Bohoslužby
za rodiče Svobodovy, Roupcovy
a Miroslava Dvořáka
za rodinu Hodermarsku

19 00

za rodiče Mácovy a Perničkovy

sv. Vojtěch

19 00

za děti, rodiče a dobrodince

sv. Jiří

19 00

za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče

sv. Marek

17 30

za Josefa Texla, sestru a celou
přízeň

sv. Richarius

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Zita

19 00

za Františka Celého,
rodinu Novotnou a Bednářovu

sv. Petr Chanel /
sv. Ludvík M.Grignon

19 00

za Miroslava Dvořáka, otce
a dvoje rodiče

7 30
neděle
22.4.
pondělí
23.4.
úterý
24.4.
středa
25.4.
čtvrtek
26.4.
pátek
27.4.
sobota
28.4.

3. neděle
velikonoční

Po všechny májové dny si na přímluvu
Panny Marie vyprošujeme, aby nás tento oživující pramen napájel a prosakoval jako Bernadettu. Jistě tomu pomůže každá májová pobožnost, v níž nám Panna Maria prospívá jako
prostřednice všech milostí, abychom rostli
do podoby jejího Syna.

s sebou svačinu, pi ,
pláštěnku a dobrou náladu,
jízdné dobrovolné

Pořad bohoslužeb
Den

Myslím si, že bychom mohli na tuto vodu prohlížet
jako na symbol pravdy, která k nám přichází ve víře.
Nezměněná, neznečištěná pravda. K našemu životu
a dosažení čistoty totiž potřebujeme touhu po čistém
životě, nezkreslené pravdě, neznečištění korupcí, neposkvrněném lidství. Proto je dnešního dne tato malá
svatá pro mne znamením původu živé vody, již potřebujeme - vody, která nás očišťuje, dává život a je symbolem toho, jací máme být.“

Žehná

„Milý Bože, myslím,
že by nikdo nedokázal být lepším Bohem než jsi Ty. Chtěl
jsem jen, abys to
věděl, ale neříkám to
proto, že už Bůh
jsi .“

Liturgické texty
3. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19
2. čtení: 1Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
4. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4,8-12
2. čtení: 1Jan 3,1-2
Evangelium: Jan 10,11-18
5. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 9,26-31
2. čtení: 1Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
6. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
2. čtení: 1Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17

Z historického kalendáře

 27. dubna 1627 Pražský arcibiskup kardinál Arnošt
Harrach vyhlásil českým patronem sv. Norberta, zakladatele Řádu premonstrátů. Pět dní poté byly světcovy
ostatky uloženy v klášterním kostele na Strahově.
 29. dubna 1622 Pražský arcibiskup Jan Lohelius vyhlásil zákaz papeže Řehoře XV., jímž bylo zrušeno privilegium přijímání pod obojí způsobou, udělené tehdy
papežem Piem IV. roku 1564.
 30. dubna 1947 Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran
zaslal předsedovi vlády ČSR Memorandum o spoleCharles
čenské, charitativní, kulturní a sociální užitečnosti církevního jmění.

ČT 3.5.2012 Dupré, Marcel (1886-1971): Ave Maria
PÁ 4.5.2012 Strategier, Herman (1912-1988): Ave Regina Coelorum
SO 5.5.2012 Langlais, Jean (1907-1991): Regina Coeli
ČT 10.5.2012 Grieg, Edward (1843-1907): Ave maris stella
PÁ 11.5.2012 Gounod, Charles (1818-1893): Regina Coeli
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Kdy?
Kde?
Pro koho?
Cena?

16. - 22. července 2012
Velký Újezd
Pro všechny kluky od 2. - 8. třídy ZŠ
1 500 Kč

Co tě čeká?
 Týden plný dobrodružství - zajezdíš si na člunech, možná slaníš
nějakou skálu a zahraješ si spoustu nových her.
 Každý nováček se dozví jak ministrovat a zkušený ministrant pronikne hlouběji do tajů ministrantské služby.
 Čeká tě kamarádská atmosféra, ve které můžeš získat přátelství
na celý život.
Kdo tě čeká?
 Tým zkušených vedoucích, kteří připravují chaloupky více jak deset
let.
 Všichni mají akreditaci pro táborové vedoucí, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 O náš duchovní růst se po celou dobu chaloupky tradičně postará
P. Hynek Černoch, SDB.
Co musíš udělat, abys mohl jet?
Odevzdat vyplněnou přihlášku a uhradit částku za chaloupku nejpozději do konce června (čím dříve, tím lépe), a to buď na ministrantské
schůzce, v kostele nebo přímo některému z vedoucích (Kája, Kony,
Pavel, Miloš). Podrobnější informace pak dostaneš na začátku prázdnin.
Něco pro rodiče
 V případě potřeby můžeme vystavit
fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.
 Ve výjimečných případech není uhrazení plné částky za pobyt nezbytnou
podmínkou účasti.
 Tuto chaloupku pořádá Salesiánské hnutí mládeže ve spolupráci
s Jaroměřickou farností.
 Aktuální informace (popř. fotografie z našich akcí) najdete
na www.mb.shm.cz
Kontakt: Karel Nejedlík (hl. vedoucí)
tel: 777 203 571
e-mail: kajikn@seznam.cz

Něco pro děti

Ta

dy u Vratěnína
jsem poznal ovčáka, který spal se svými ovcemi, ale o plot svého ovčince
se příliš nestaral. Až jedna
z ovcí si všimla díry v plotě
a utekla. Přišla noc a ovce
bloudila a její nešťastný bekot
se nesl po lesích, dokud za ní
nepřišel ovčák a v náručí
ji láskyplně nepřinesl zpátky
ke stádu. A přestože na něho
všichni naléhali, ať tu díru
v plotě už konečně spraví, ten
hodný ovčák to odmítl udělat. Pomoz pastýři najít cestu zpátky ke zbytku jeho stáda.
Převzato z knihy „První biblické příběhy s hlavolamy“
A jestli začínáte tušit, že nejen
ve šťastném domově, ale
i v ráji nebeském se někde v koutku najde díra v plotě, můžu skončit i já tohle
děravé vyprávění, přátelé vesmírného ovčince, lidské svobody a nekonečného
putování.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé
TAJENKA: Já jsem dobrý ... (Jan 10,11)
1. spojit lepidlem (rozkazovací způsob)
2. souhlas
3. zvuk vytvářený hlasivkami
4. srdeční puls
5. nemajetný člověk
6. zvukový projev člověka

1

2

3

4

Jednota sv. Josefa vás srdečně zve na besídku

která se koná
V pořadu vystoupí PÍSNIČKA z mateřské školy
a pěvecký kroužek žáků ZŠ Otokara Březiny.

5

6

