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Autorské čtení z knihy roku 2012

Autorské čtení a beseda s autorem se
koná v sále hudebního oddělení Městské
knihovny v Třebíči dne 21. března
2013 v 17.00 hodin. Součástí autorského
čtení bude i autogramiáda knih.

Tajenka: HOSANA SYNU DAVIDOVU!

Česká křesťanská akademie - místní pobočka
Třebíč a Městská knihovna Třebíč pořádají
autorské čtení z knihy roku 2012: Miloš
Doležal - Jako bychom dnes zemřít měli.
Jedná se o drama života, kněžství
a mučednické smrti číhošťského faráře
P. Josefa Toufara

Výstava o P. Josefu Toufarovi v Třebíči
V bazilice svatého Prokopa v Třebíči je od 1. března do 24. dubna
2013 instalována výstava o životě P. Josefa Toufara, který se stal obětí
komunistické zvůle v souvislosti
s událostmi v letech 1949 – 1950 v obci
Číhošť, kde se za nevysvětlitelných
okolností pohnul křížek na oltáři.
Na šestnácti panelech umístěných pod kůrem
baziliky je zmapován život tohoto kněze, jeho
zatčení a mučení, které vyvrcholilo jeho smrtí
25.2.1950. Výstavu zapůjčilo Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod a je možné ji zhlédnout jako
součást prohlídek organizovaných Infocentrem
Bazilika nebo vždy 45 min. před bohoslužbou.
Rozpis bohoslužeb najdete na www.farnostbazilika.cz. Další informace:
P. Mgr. Jakub Holík, farář
736 529 274, holik.j@seznam.cz
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

neděle 10. 3. 2013 - neděle 24. 3. 2013
Kalendář:
 každou neděli ve 14 30 hod. v kostele křížová cesta
Moudrost myslela od věků na  každé pondělí v 18 30 hod. v kostele postní obnova
to, že ti dá tento tvůj kříž
 každé úterý v 17 hod. na faře ministrantská schůzka
jako vzácný dar.
 10.3. v 15 30 hod. v LD pohádka O dvanácti měsíčkách
 11.3. v 9 hod. Společenství maminek na MD u Šplíchalů
Bůh tento kříž viděl svým
 16. a 23.3. v 9-15 hod. sběr KOL PRO AFRIKU
vševědoucím pohledem, ještě
na faře
než ti jej seslal, zkoumal jej

17.-24.3. týden modliteb za mládež
svou božskou moudrostí

19.3. Slavnost sv. Josefa – mše sv. bude pouze večer
a zkoušel svou něžnou
v 18 hod. !!!
spravedlností, prosycenou jeho

20.3. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
laskavým milosrdenstvím.
 22.3. v 15 hod. Velikonoční tvoření v LD
Pak tento kříž změřil
 23.3. setkání mládeže s o. biskupem, pojede autobus asi
vlastními pažemi, jestli není
v 6 30 hod.
příliš veliký, a potěžkal jej,
 23.3. 14-18 hod. Velikonoční floristický kurz v LD,
jestli není příliš těžký.
bližší info na nástěnce v kostele

24.3. od 17 hod. v kostele svátost smíření
Pak jej požehnal svým svatým

2.4. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
jménem, pomazal svou milostí
a nasytil svou útěchou. Potom Mimo naši farnost:
znovu zvážil tvou odvahu.
 1.3.- 24.4. v Třebíči výstava o životě P. Josefa Toufara
Nyní jej tedy dostáváš z nebe  21.3. v 17 hod. v Třebíči autorské čtení z Knihy roku
2012 „Jako bychom dnes zemřít měli“
jako dar od Pána Boha, jako
 21.3. v 18 hod. na KG v Třebíči Večer chval s otcem
dar jeho milosrdné lásky.
Serafem O.Carm
(sv. František Saleský)  26.3. ve 20 hod. ve Žďáru n. S. pašijová hra „Co se stalo
s Ježíšem“
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Milí farníci,
jako každý rok i letos bude sloužena mše sv. za všechny živé a zemřelé členy
Jednoty sv. Josefa v den svátku svého patrona.
Čím oslovil tento světec naše předky, že chtěli vytvářet společenství pod jeho
ochranou? Vždyť v Písmu sv. není zaznamenáno ani jedno jeho slovo. Ale o to víc
hovoří jeho život. Můžeme obdivovat jeho ctnosti, schopnost naslouchat Božímu
hlasu, ale pro nás může být oslovující především to, že byl snoubencem Panny
Marie, že měl k ní hluboký, čistý vztah. Skrze ni se stává účastníkem tajemství
vtělení a vstupuje do hlubokého společenství s Ježíšem – Spasitelem. Nebojí se
vstoupit do vztahu, v kterém tušil a uvěřil, že bude požehnáním. Dává se do
služby Panně Marii a Kristu. V evangeliu sv. Matouše je nazván mužem
spravedlivým, který hledá cestu milosrdenství pro těhotnou snoubenku a za to ho
Bůh bohatě odměňuje. Jeho čistá duše dostává úkol být
vzorem a vychovatelem Božího Syna možná také proto, aby „Když se Josef
se ukázalo, že Bůh je vždy na straně chudých, pokorných probudil ze
a poslušných jeho slovu. Když sledujeme život sv. Josefa, spánku, udělal,
můžeme vidět, jak umírá sám sobě. Vzdává se být tělesným jak mu anděl Páně
otcem, umírá svým představám, podřizuje se poslání, které přikázal: vzal svou
mu Bůh dává, prožívá bolestně předpověď Simeonovu ženu k sobě.“
i ztrátu Ježíše v chrámě a další starosti, které souvisely
(Mt 1,24)
s ochranou a zabezpečením P. Marie a Ježíše.
Žít ve společenství s Ježíšem a P. Marií ani pro nás neznamená být zbaven
zklamání, otázek, bolestí, nejistoty. Ale vědomí, že v jejich blízkosti jsme pod Boží
ochranou a požehnáním, dává pokoj a radost do duše věřících. A jestliže Bůh mu
svěřil „svoje nejbližší“, můžeme se s důvěrou do jeho ochrany svěřit i my
a zároveň formovat svůj život podle jeho vzoru. Zvláště v postní době může být
jeho příklad čistoty, chudoby, pokory, poslušnosti, velkorysosti, víry, tichosti,
spravedlnosti, lásky a obětavosti velkou inspirací. Budeme-li se o to snažit, potom
můžeme jako on podle tradice prožívat svůj odchod ze světa do Boží náruče
v blízkosti a s útěchou P. Ježíše a P. Marie.
Požehnaný vstup do Svatého týdne vyprošuje

Benedetto! Gratie!
Papež Benedikt XVI. svou rezignací překvapil celý svět. Co vedlo Svatého
Otce k takovému nečekanému kroku, vysvětluje ve výše uvedeném prohlášení on
sám. A nám nezbývá, než s obdivem přijmout jeho sebekritické vyhodnocení
daných možností a z toho plynoucí neodkladné uvolnění Petrova stolce pro
nového nástupce. „Vivat Papa!“ /Ať žije papež!/ „Benedetto.“ /Požehnaný./
Znělo před osmi roky před Svatopetrskou bazilikou. Věřím, že tato zvolání zazní
opět 28.2.2013 při večerním loučení s laskavým Pastýřem, moudrým Učitelem
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
10.3.

pondělí
11.3.
úterý
12.3.
středa
13.3.
čtvrtek
14.3.
pátek
15.3.
sobota
16.3.

4. neděle postní

sv.Eulogius
z Kordoby
sv. Kvirin

pondělí
18.3.
úterý
19.3.
středa
20.3.
čtvrtek
21.3.
pátek
22.3.
sobota
23.3.

za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje rodiče
a Annu Kudláčkovou

18 00

za živou a zemřelou rodinu Klímovu,
Burianovu, Marii a Bedřicha Dvořákovy

18 00

za rodiče Papouškovy, Holčapkovy,
vnuka, vnučku

7 30

za rodinu Šulovu

sv. Patricie (Vlasta)

17 30

za manžele Dvořákovy, Anežku Tesařovou
a jejich přízeň

sv. Matylda

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Longin

18 00

za rodinu Hobzovu a přízeň

sv. Heribert

18 00

za Antonii Čechovou a vnuka
za Karla Mutla a Růženku Chatrnou

11 00

za Boženu Punčochářovou

18 00

za rodinu Reslovu, Tomanovu
a Chocholoušovu

sv. Cyril
Jeruzalémský

18 00

za živé a zemřelé z rodiny Štěpánkovy

Slavnost sv. Josefa

18 00

za živé a zemřelé členy Jednoty sv. Josefa

sv. Archip

17 30

za Josefa Šimečka, živou a zemřelou
rodinu Šimečkovu a duše v očistci

bl. Serapion

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Epafrodit

18 00

za Josefa Dobeše a dvoje rodiče

sv. Turibius
z Mongroveja

18 00

za Jaroslava Kováře, Marii Spurnou
a rodinu Tomanovu
za Josefa Čecha, syna a přízeň

5. neděle postní

7 30
neděle
24.3.

za Marii a Ferdinanda Höferovy

11 00

7 30
neděle
17.3.

Bohoslužby

Květná neděle

11 00
18

00

za Josefa Scherera
za rodinu Svobodovu a Kratochvílovu
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Něco pro děti - Květná neděle
Na Květnou
neděli si
připomínáme
Ježíšův vjezd do
Jeruzaléma.
Ježíš
jel na oslátku
a lidé ho vítali
jako krále. Na
zem prostírali
drahé látky,
mávali mu
zelenými
ratolestmi
a provolávali mu
slávu. Když
správně
projdeš
bludištěm
s Ježíšem do
Jeruzaléma,
dozvíš se, co lidé
volali.

a neohroženým hlasatelem Kristova Evangelia.
Liturgické texty
Benedikt XVI. odchází, ale jeho myšlenky
jsou jako zrna zasetá na poli světa, jsou i nadále 4. neděle postní
živé a budou všechny blízké i vzdálené 1. čtení: Joz 5,9a.10-12
obohacovat. Dodnes mám ve své příruční 2. čtení: 2 Kor 5,17-21
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
knihovničce „Úvod do křesťanství“ /vydaný
Křesťanskou akademií v Římě/ z roku 1978. 5. neděle postní
1. čtení: Iz 43,16-21
Bezpočtukrát jsem se nechával inspirovat jejím
2. čtení: Flp 3,8-14
obsahem, když jsem pro nedělní promluvu
Evangelium Jan 8,1-11
hledal novou formulaci neměnných pravd naší
Květná neděle
víry. Nikdy jsem tuto modrou knihu s křížem
1. čtení: Iz 50,4-7
a Beránkem na přebalu neodložil bez vděčnosti 2. čtení: Flp 2,6-11
jejímu autorovi. A tak tomu bylo i po celou Evangelium: Lk 22,14-23,56
dobu jeho pontifikátu. Pokaždé, když jsem se
„s ním“ setkal v jeho promluvách, katechezích
nebo teologických dokumentech, něco nového
jsem našel. A bude tomu jistě i nadále. Jeho klášterní cela bude dále promlouvat
a všichni si rádi poselství z „vejminku“ vyslechneme, nebo spíše přečteme.
Před námi jsou svátky života, který vítězí i nad smrtí – křesťanské Velikonoce.
Aby nám Boží Beránek mohl darovat odpuštění vin a nabídnout nový život, musí
být obětován. Dobrovolně odevzdán do vůle Otcovy a z vůle člověka na oltáři
kříže. Ano, také naším posláním je - jak nám to ukázal a ukazuje služebník Božích
služebníků, /Servus servórum Dei/ náš drahý, první římský biskup, papež
Benedikt XVI. Podle svého Mistra a Pána přinášel sám sebe v oběť živou
a ustavičnou. Kéž nás jeho ochota se darovat povzbuzuje k podobným postojům.
(Pokračování na stránce 5)

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA „ROK VÍRY“
11.3.

SM Immaculata, OF

Krok víry

18.3.

František Vlk

Svatí Cyril a Metoděj

každé pondělí v boční kapli kostela po večerní mši svaté přibližně v 18 30 hodin

Společenství maminek na mateřské dovolené se koná dne 11.3.2013 v 9 hod.
u Šplíchalů; následovně každých čtrnáct dní.
Večer chval na Katolickém gymnáziu s otcem Serafem z Kostelního vydří vždy
1x v měsíci: 21.3., 25.4., 23.5., 27.6.
Jakékoliv informace ohledně Společenství maminek a Večeru chval podá Eva
Šplíchalová.
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Lotr po pravici
Proč je lotr po pravici v ráji? Rád připomínám onoho lotra, který byl v poslední
chvíli Ježíšem kanonizován. Papežové vyhlásili tisíce svatých. Ale až příliš často
zapomínáme, že jen jeden v celé historii církve byl kanonizován samotným Ježíšem
Kristem, a to tenhle lotr. Katolická církev umí blahořečit a svatořečit, mluví
o svatých, ale zřídka připomíná lotra po pravici. Podle mě církev toho chlapa dost
opomíjí. Byl to možná surovec, bezpochyby zabiják. Určitě to nebyl jen obyčejný
zloděj peněženek. A Kristus ho popadl a vzal s sebou přímo do ráje.
Jedna šedesátiletá dáma mi řekla: ,,Pokud to, co říkáte, je pravda, tak ten
kriminálník byl první v Božím království? Tak to bude nejlepší pořídit si revolver
nebo brokovnici a zabít prvního, kdo půjde kolem. Tak se dostanu okamžitě
do ráje." Odpověděl jsem jí nejdřív s humorem: ,,Ve vašem věku a s vaší artrózou
byste akorát postřelila sebe a ublížila si.“ Pak jsem pokračoval vážně:,,Měli bychom
se až do skonání světa nechat inspirovat tímto Kristovým aktem milosrdenství, kdy
Kristus říká: „Ty jsi překonal své chyby. Odpouštím ti."
Ta stará paní chtěla říct, že prožila život plný dobra, modliteb, oddanosti Bohu.
Poukazovala na to, že strávila šedesát let svého života konáním dobra a čtením slova
Páně a přitom tenhle darebák, tenhle bandita a lotr se na poslední chvíli dostal do
Božího království. Co to má znamenat? Z lidského pohledu je to hrozně
nespravedlivé. Bereme-li v úvahu Kristův pohled, je možné doufat vždycky.
Protože Ježíš Kristus sám řekl, kdo bude první v Božím království, nemůžeme
to zpochybňovat. Kdyby toho člověka kanonizoval papež, mohli bychom o tom
diskutovat. Ale Ježíšovo slovo nemůžeme zpochybňovat. To je nemožné.
Jak to máme vysvětlit? Já mám lotra po pravici moc rád, protože se dost podobá
mým delikventům. Při čtení evangelia bychom měli onen poslední pohled Krista
na tohohle lotra mít na zřeteli. To by pak církev doslova přetékala milosrdenstvím!
Můžeme vést život oddaný Bohu jako ta starší dáma, která mě oslovila, ale nikdy
si nemůžeme byt jisti, že vstoupíme do Božího královstvÍ. A tenhle lotr, ve své době
zločinec, hříšník a odsouzenec, na poslední chvíli odešel s Ježíšem!
Boha zajímá jen láska. Pokud nějaký hříšník dokáže vnímat lásku, otevřít své
srdce a jít k Bohu, Bůh to bude brát v úvahu. Tím se nijak neubírají zásluhy té
zbožné šedesátileté dámě. Je to jen projev Božího milosrdenství. To je důležité. Lotr
po pravici nám to ukazuje. Ježíš Kristus to tu dovádí do extrému, protože se jednalo
o jeho poslední zásah. Bůh může během okamžiku všechno naprosto změnit.
To platí pro každého z nás.
Smyslem pravdy není moralizovat dnešní lidi. Smyslem pravdy je odhalit
každému z nich, ať už miluje málo, nebo vůbec, nebo je nemilovaný, že je schopen
lásky. Jakého výjimečného spojence máme, vždyť Bůh je láska sama! Zkusme se
přimknout k Božímu srdci. Můžeme poznat sílu jeho lásky prostřednictvím modlitby.
Modlitba je projev naší snahy, který Bohu v každou chvíli říká, že ho milujeme. On
je jen láska. Ten lotr na kříži to veřejně uznal. Veřejně přiznal, že jeho život byl jeden
velký neúspěch. Lidská spravedlnost ho přibila na kříž. Kristus si ho vyvolil
a kanonizoval, on je prvním kanonizovaným v dějinách.
(podle knihy Guy Gilberta „Evangelium podle svatého lotra“)
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Výbor Jednoty sv. Josefa v Jaroměřicích n. Rok.
oznamuje všem svým členům, že

se koná v neděli 7. dubna 2013 ve 14.30 hod.
v Lidovém domě. Účast všech členů nutná.
(Pokračování ze stránky 3)

Jako Jan Křtitel, tak i Svatý Otec vždy ukazoval na Ježíše a v pravou chvíli, když
mu zjevně začaly docházet síly, svou rezignací uvolnil místo svému nástupci. První
římský biskup, jako další nástupce Petra, tj.Skály, musí mít sílu „utvrzovat ve víře
své bratry“ - biskupy i všechen Boží lid - po celém světě. Evangelizace blízkých
i vzdálených končin země je nejdůležitějším úkolem duchovního Pastýře. Je to
služba samému Kristu: „On musí růst, já se umenšit.“ Umenšit se však také
znamená neomezovat ohlašování radostné zvěsti osobní nemohoucností a v pravý
čas pokorně předat kormidlo tomu, kdo je další na řadě.
Papež Benedikt XVI. byl po celou dobu svého požehnaného pontifikátu
skutečně „Kooperátor Veritátis“ /Spolupracovník Pravdy/. Přesně tak, jak si to
před osmi roky předsevzal a vyjádřil svým životním heslem.
Gratis maximas, Sancto Padre! Díky Bohu i Tobě!
Mons.Josef Brychta, jemnický farář
Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden řekl: "Měl bys klečet
na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před Všemohoucím."
Druhý muž promluvil a řekl: "Pamatujte na to, že jste byli stvoření podle Božího obrazu.
Pozice, ve které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným do nebe do Boží tváře a mluvit
s ním jako dítě se svým otcem."
Třetí muž promluvil a řekl "Já teda o těch pozicích moc nevím, ale tu nejkvalitnější
modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni.
Kazatel telefonuje do redakce místních novin. "Velice vám děkuji za tiskovou chybu, kterou
jste udělali v oznámení mého nedělního kázání. Poslal jsem vám téma ,Co Ježíš viděl v
publikánovi', které jste otiskli jako ,Co Ježíš viděl v republikánovi'... Měl jsem nejvyšší
návštěvnost za celý rok!"

Pořadí
1.
2.

Jméno

Účast na mši svaté

Michal Sigmund
Matěj Kaidl

4
3

Fanda Celý
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