Tajenka: To je můj vyvolený syn

V úterý 5. března 2013 od 9.00 do 15.30 hodin pořádá Pastorační středisko brněnské
diecéze Konferenci Noc kostelů. Konferenci zahájí v 8 hodin bohoslužba
v kostele sv. Augustina v Brně, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.
Konference bude pokračovat v aule Biskupského gymnázia (Barvičova 85).
Témata jednotlivých přednášek:
• Pastorační přínos Noci kostelů – R.D. Mgr. Roman Kubín, ředitel
Pastoračního střediska brněnské diecéze,
• Úloha kněze a laika při Noci kostelů – R.D. ICLic. Karel Moravec,
biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství královéhradecké diecéze,
• Liturgický prostor v rámci programu Noci kostelů – prof. ThDr. Ing. Anton
Konečný, Katolická univerzita v Ružomberoku,
• Hudba v programu Noci kostelů – Mag. Art. Ondřej Múčka, diecézní organolog,
• Pozdravy zahraničních hostů.
Přihlášku na konferenci naleznete ke stažení na stránkách
Pastoračního střediska. Vyplněnou závaznou přihlášku je třeba
zaslat do 28. února 2013 na adresu: Pastorační středisko, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601
43 Brno. Přihlásit se můžete emailem dolezelova@biskupstvi.cz
nebo telefonicky na č. 533 033
299 (Ing. Jaroslava Doleželová,
od pondělí do středy 9.00 až
12.00 a 13.00 až 15.00 hodin).
Po obdržení přihlášky vám bude e-mailem (nebo písemně,
pokud e-mail nemáte) sdělen
variabilní symbol, bližší informace a přesný program konference. Účastnický poplatek, který činí 120 Kč (případně spolu
s cenou oběda 200 Kč), plaťte
prosím obratem převodním
příkazem na účet č.
6966780217/0100 u Komerční
banky, a. s. Přihláška se stává
platnou v okamžiku zaplacení
účastnického poplatku.
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neděle 24. 2. 2013 - neděle 10. 3. 2013
Modlitba siouxských indiánů
Velký Duchu, jehož hlas slyšíme ve větru
a jehož dech dává život celému světu, vyslyš
mne. Předstupuji před tvou tvář jako jedno
z mnoha dětí. Podívej se, jsem malý a slabý,
potřebuji tvou sílu a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí
purpurově rudý západ slunce. Ať si mé ruce
váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši ať slyší
tvůj hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci,
kterým jsi naučil můj lid, učení skryté
v každém lístku a každé skále. Toužím
po síle ne proto, abych měl převahu nad
svými bratry, ale abych dokázal zvítězit
nad svým největším nepřítelem - nad sebou
samým.
Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma
rukama a upřímnýma očima přicházel k tobě,
aby můj duch, až zmizí jako zapadající
slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se
stydět.

Kalendář:
• každou neděli ve 14 30
hod. v kostele křížová cesta
• každé pondělí v 18 30
hod. v kostele postní obnova
• každé úterý v 17 hod.
na faře ministrantská schůzka
• 27.2. v 18 30 hod. v Lid.
domě setkání MM - babiček
• 1.3. bude P. Jan navštěvovat
nemocné
• 5.3. v 19 hod. v Lidovém
domě setkání Modliteb matek
• 6.3. setkání dětí k prvnímu
sv. přijímání
• 10.3. v 15 30 hod. v LD
pohádka O dvanácti měsíčkách
• 16. a 23.3. v 9-15 hod. sběr
KOL PRO AFRIKU
Mimo naši farnost:
• 28.2. v 19 hod v Třebíči v Aule
KG přednáška Mons. V. Malého
„Církev a dnešní společnost“, v
17 30 hod. mše sv. u sv. Martina
• 8.-9.3. ve Vranově u Brna
Duchovní obnova pro manžele,
více na www.crsp.cz
• 9.3. od 15 hod. v Tasovicích
Tradiční pouť pekařů a cukrářů

STRÁNKA 2

Milí farníci,
již je to několik let, co se mi dostala do rukou malá knížka, ve které popisuje
jeden z nejznámějších severoamerických indiánských autorů, siouxský náčelník
Seattle, život svého kmene, indiánskou mentalitu, výchovu dětí, vztah k Bohu,
k přírodě. Žasl jsem nad úctyhodným přístupem ke všemu stvořenému, živému
i neživému těchto „primitivních divochů“. I když myšlení indiánů je pověrčivé,
přesto je v něm to, co dnešnímu světu chybí.
V jejich životě není nic, co by se nedalo označit za
náboženské. Zástupci Irokézů to i v r. 1976 potvr- Jak je možné oblohu
nebo teplo země
dili slovy: „Naše kultura nás naučila, že všechny věci jsou
svaté a mají své určení, které nesmíme zranit.“ Proto ani
koupit či prodat? …
nelámali kameny a nestavěli z nich, neutrhli kvetouCo říká náčelník
cí rostlinu, protože předává život dál a zvířata zabíSeattle, na to se
jeli jen, když to bylo nutné, aby měli nejnutnější
může velký náčelník
obživu. Nad každým zabitým zvířetem nebo poraženým stromem prosili jejich duši o odpuštění. Žili
ve Washingtonu
v harmonii s přírodou i Bohem. Měli i dar poznat, spolehnout tak jistě,
kdy z tohoto světa odejdou a poslední dny trávili
v samotě. Očekávali setkání s Velkým Duchem jako se náš bílý bratr
může spolehnout na
s písní na rtech. Úchvatná je např. modlitba kmene
Irokézů, která v obřadu díkuvzdání za všechno
návrat ročních dob.
na zemi i na obloze může trvat celé hodiny. Je doMá slova jsou jako
sud recitována při obřadech, které udržují živou
dávnou víru Irokézů. Než přišli běloši, tato ryzí hvězdy, nezaniknou.
náboženská kultura se po staletí neměnila. Co přinesla „kultura Evropy“ do tohoto světadílu těžko zachytit a hodnotit. Stačí, když
se do ní podíváme dnes. Potom, co začala éra strojů, továren, techniky a velkého
průmyslu se lidem daří v průměru mnohem lépe. Ale z úsilí o lepší materiální zabezpečení se stala divoká honička za blahobytem, ne za potřebami důstojného
života. Člověk se stává zaslepeným, nespokojeným, podrážděným, nervově vyčerpaným, uhoněným, neschopným vidět cíle života. Epocha konzumu lidi duševně
otrávila. „Konzumovat“ znamená totéž, co brát, spotřebovávat, často bez ohledu
na svět a okolí. Je to vlastně opak lásky, schopnosti obdarovávat, sdílet se, obětovat, být schopný askeze. Je to opak toho, co jsme si připomínali na první neděli

Milý Pane Bože,
proč se mše neslouží raději venku? To by nám na to mohly svítit reflektory jako
na fotbale a byly by tam velký davy. A prodávaly by se tam brambůrky a párky a
platilo vstupný.
Měj se
Eda (10 let)
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas

7 30
neděle
24.2.

2. neděle postní

11 00
18 00

Bohoslužby

za zemřelého P. Václava Küchlera
za Ladislava Veškrnu, Rostislava Durdu,
Karla Hambálka, Františka a Boženu
Hambálkovy
za rodiče Jelečkovy, dceru s manželem
a Čamrovy

pondělí
25.2.

sv. Valburga

18 00

úterý
26.2.

sv. Alexandr

7 30

středa
27.2.

sv. Gabriel
od Bolestné
Panny Marie

17 30

za Antonína Polického a rodiče

sv. Roman

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Suitbert

18 00

za farníky

sv. Simplicius

18 00

za rodiče Sedláčkovy a sestru

čtvrtek
28.2.
pátek
1.3.
sobota
2.3.

7 30

na poděkování za Boží pomoc a ochranu
na vlastní úmysl

za Josefa Findu, rodiče a rodinu Bastlovu

neděle
3.3.

3. neděle postní

11 00
18 00

za obrácení a duše v očistci
na poděkování za 70 roků života

pondělí
4.3.

sv. Kazimír

18 00

za rodinu Denemarkovu a Havelkovu
za Jaroslava Večeřu a Františku
Vyškovskou

úterý
5.3.

sv. Teofil (Bohumil)

7 30

středa
6.3.

bl. Friedrich
(Bedřich, Miroslav)

17 30

za Miroslava Němce, dvoje rodiče, přízeň
a duše v očistci

čtvrtek
7.3.
pátek
8.3.
sobota
9.3.

sv. Perpetua a
Felicita

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Jan z Boha

18 00

za Věrku Hájkovou a duše v očistci

sv. Františka Římská

18 00

za Stanislava Cahu a manžele Drápelovy

7 30

za Marii a Ferdinanda Höferovy
za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje
rodiče a Annu Kudláčkovou
za živou a zemřelou rodinu Klímovu,
Burianovu, Marii a Bedřicha Dvořákovy

neděle
10.3.

4. neděle postní

11 00
18 00

Lk 9,28-36
4,18-19
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Něco pro děti
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Osmisměrka:
ALTÁN
BATOH
HA
HON
HORA
JAKUB
JAN
KLOBOUK
KOHOUT
KOSA
KOZOROH
NOHA
OKO
ROK

Jed

nou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: „Sokrate, slyšel jsi,
co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět.“
„Okamžik, prosím tě,“ přerušil ho mudrc. „Prosel jsi to, co mi chceš říct, třemi
síty?“
„Třemi síty?“ podivil se muž.
„Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš říct, projde třemi síty.
První síto je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co mi chceš říct, zdali je to pravdivé?“
„Ne, slyšel jsem to vyprávět a ...“
„No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak to,
co mi chceš říci – když už by to neměla být pravda – je alespoň dobré?“
Druhý na to váhavě: „Ne, není, naopak...“
„Aha!“ přerušil ho Sokrates. „Použijeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, zdali
to, co mi chceš říci a co tě tak rozčílilo, je potřebné!“
„Potřebné to právě není...“
„Tedy,“ usmál se mudrc, „jestli to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré
nebo potřebné, nech to být a nezatěžuj tím ani sebe, ani mě!“
Nad čím se má člověk především zamýšlet, když večer zpytuje svědomí?
Z užívání svého jazyka: jestli nemluvil o druhých špatně.
Příběhy psané životem, Portál 2001

„A kdo je z vás bez viny, ať hodí kamenem,“ řekl Ježíš. Vtom mu zafičí kolem hlavy
kamínek. Ježíš se otočí a říká: „Ale, mami!“
Ladislav Jílek, Humor za kostelem

STRÁNKA 3

postní - mít, vlastnit i když to nabízí Boží nepříLiturgické texty
tel a odvádí nás to od Boha - konzumovat vše2. neděle postní
mi smysly bez zábran a výčitek.
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18
Takový člověk není schopen ideálů, které 2. čtení: Flp 3,17-4,1
vyžadují nasazení života. Je neschopný trvalého Evangelium: Lk 9,28b-36
vztahu, opravdové lásky, věrnosti. Kde se ztrácí 3. neděle postní
tyto hodnoty, ztrácí se i duchovní život, umírá 1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15
víra, naděje a láska. A ten, kdo přirozeně touží 2. čtení: 1Kor 10,1-6.10-12
po lásce, a aniž by si to často uvědomoval, i po Evangelium Lk 13,1-9
Bohu, krouží okolo svého já, touží po všech 4. neděle postní
„darech těla, světa a ďábla“, ale zůstává zklama- 1. čtení: Joz 5,9a.10-12
ný, prázdný a duchovně nemocný a bezradný, 2. čtení: 2Kor 5,17-21
protože neobjevil Boží milosrdenství.
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
K rozpoznání tohoto neutěšeného stavu, ať
už ve svém nitru nebo kolem nás, může v této
postní době pomoci rozjímání nad Božím slovem nebo i nad tím, co bylo napsáno
v první části tohoto článku. To vše nás směruje k touze žít jednodušeji, skromněji,
smysluplněji, opravdověji a hodnotněji. Ke snaze vymanit se ze všeho, co devastuje a otupuje duchovní život a osvobodit se ke všemu, co je podstatné pro můj pokoj v duši, radost z Božího přátelství a z darů církve a Krista, pro čas věnovaný
rodině, výchově, modlitbě, pro vztahy.
Když se osvobozujeme, resp. necháváme osvobozovat z pokušení a žádostivosti povrchního života, můžeme začít prožívat nový život. A o to v postní době
usilujeme, aby na jejím konci zazníval chvalozpěv aleluja těch, kteří se narodili
znovu, povstali z mrtvých spolu s Kristem, aby naše vyznání víry bylo každodenním programem jako modlitba siouxských indiánů (viz 1. strana), kterou se také
každodenně modlili se vztaženýma rukama při východu a západu slunce. Pokusme
se nad ní zamyslet, možná nás bude v mnohém inspirovat.
Žehná

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA „ROK VÍRY“
25.2.

P. Jakub Holík

Abrahám

4.3.

P. Serafín, O. Carm.

Eliáš

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

www.postnialmuzna.cz
…Bůh se nesděluje upovídané duši, která jako trubec v úle mnoho bzučí, ale med
Sběr schránek proběhne o 2. neděli velikonoční (7. 4. 2013)

Ptáme se dál pana Hrdého ...

nevyrábí. Upovídaná je ve vlastním nitru prázdná. Nemá ani solidní ctnosti, ani
důvěrný styk s Bohem. Nemůže být řeči o hlubším životě, o sladkém pokoji
a vnitřním tichu, ve kterém bydlí Bůh. Duše, která nepoznala sladkost vnitřního
ticha, je neklidným duchem a ruší to ticho ostatním.
Z deníčku s. Faustyny

Rozhovor v předminulém čísle otevřel prostor pro další otázky:

Je vám krásných devadesát let, prožil jste válku, komunismus, ruskou okupaci, nynější „demokracii“. Která doba byla podle vás nejtěžší? Nejtěžší dobou podle mě byl
nástup totalitního komunistického režimu, kdy byla zneuctěna všechna lidská práva. Dále
i nacistická okupace byla zlá, ale to byli naši nepřátelé, kteří nás utiskovali. Určitá naděje
lepších časů se zdála v roce 1968, ukončená ruskou okupací a vpádem ruských vojsk s pěti
státy Varšavské smlouvy 21.8.1968. Po okupaci, v době „normalizace“ utužení komunistického režimu – po prezidentovi generálu Svobodovi nastoupil slovenský prezident Gustáv
Husák.

Jsme v období přímé volby prezidenta, který si myslíte, že by byl pro naši zemi tím
nejlepším? Nejlepším prezidentem by byl věřící katolík (žena nebo muž), který by řídil náš
stát svědomitě a spravedlivě, ve prospěch všeho lidu (myslím Zuzanu Roithovou, která
ve volbách neuspěla, nebo pana Švejnara, i kníže Schwarzenberg by byl přijatelný).

Celý svůj život jste prožil v Jaroměřicích. Co vám toto město dalo nebo třeba i vzalo?
Město Jaroměřice mi dalo se tu narodit a případně dožít. Za komunistického režimu nám
chtěli znárodnit živnost strojní žehlírnu a prádelnu, k tomu přes náš odpor nedošlo.

Se svou paní jste spolu už mnoho let, můžete nám říct recept na spokojené manželství? Spokojené manželství považuji, když se manželé shodují a tolerují, když jsou někdy
neshody, měli by si svoje názory ujasnit. S mojí manželkou Marií jsme prožili hodně hezkého, někdy i smutného.
Řekněte nám jaké dítko byl váš syn Leoš, určitě byl moc hodný chlapeček :). Náš
syn Leoš byl odmalička hodný, ale také hodně prosazovačný, chtěl prosazovat i svou vůli.
Určitě jste jako malý ministroval, co pro vás znamenalo sloužit Bohu u oltáře? Jako
chlapec jsem rád sloužil a ministroval v našem kostele, museli jsme odříkávat modlitby
v latině, poněvadž mše svaté se sloužily latinsky. Latina nám někdy dělala potíže.

Co to pro vás znamená dnes? Vaše tvář září ohromným světlem. Jaké to je procházet
při sbírce mezi lavicemi a pozorovat nás ostatní farníky? Když procházím při sbírce
mezi lavicemi, farníci mají obvykle připravený obnos jako dar, někteří otvírají peněženky,
nebo hledají peníze po kapsách, ale s radostí přispívají finančně dle jejich možností.
Ptala se Jana Kopečková a Soňa Vlčková

Z farní kroniky
V únoru 1968 byly dány na opravu sochy a řezby z kazatelny. Při tom se zjistilo, že celá kazatelna je velmi ztrouchnivělá, červotočem vše provrtáno, i trám
pod podlahou kazatelny byl ve zdi úplně shnilý, takže kazatelna byla nakloněna.
Tedy jsme sundali a rozdělali celou kazatelnu. Při tom jsme na jedné desce našli
tužkou napsáno, že kazatelna byla zhotovena r. 1692. Opravu bednění kazatelny provedl hned zdejší Hartman a Vorel, truhláři podniku Dřevodružstvo. Kazatelnu jsme usadili na ocelové konsoly. Opravu všech řezeb provedl Ladislav
Kozany, restaurátor z Jihlavy a dal je na kazatelnu zpět v květnu 1969, kdy se
zaskvěla v nové opravené kráse.

Čeští poutníci se v Římě rozloučí se Svatým otcem
Přibližně 200 věřících z různých farností ČR společně s kněžími i seminaristy se
připravuje na cestu do Říma, kde se ve středu 27. února 2013 zúčastní na Vatikánském náměstí posledního veřejného vystoupení odstupujícího papeže Benedikta XVI.
Svojí přítomností chtějí podle organizátorů věřící z ČR vyjádřit vděčnost odstupujícímu papeži za jeho pontifikát a zároveň mu poděkovat za vřelý vztah, který Benedikt XVI. choval k naší zemi.
Organizací této mimořádné pouti do Říma bylo pověřeno poutní centrum biskupství královéhradeckého, kde je také možnost se co nejdříve kontaktovat a přihlásit
na tuto cestu. Připravena je jednak cesta autobusy 26.2. - 1.3.2013 s dvoudenním
pobytem v Římě a dále pak letecká pouť. Vzhledem k velmi krátkému času
na organizaci by se zájemci měli obracet přímo na zástupce poutního centra
P. Pavla Dokládala nebo Ing. Hanu Frančákovou, e-mail: poutnik@bihk.cz.
Mob.731 646 800 nebo 731 598 752 nebo 731 598 751.
Jiří Prinz, tiskové středisko ČBK
Okresní orgnizace KDU-ČSL pořádá
2. ročník charitativního sběru bicyklů
v rámci celostátního projektu KOLA PRO AFRIKU.
Vaše nepotřebná jízdní kola můžete odevzdat

16. 3. a 23. 3. 2013
v době od 9 do 15 hodin
na faře v Jaroměřicích nad Rokytnou
v sobotu

nebo na některém z těchto dalších míst:
Náměšť nad Oslavou – farní dvůr ( Masarykovo náměstí 51)
Hrotovice – stodola u Nováků (u kostela)
Moravské Budějovice – Orlovna (Chelčického 885)
Rokytnice nad Rokytnou – garáž pod obecním úřadem
Budišov
Třebíč – Katolické gymnázium
více na www.kdutrebicsko.cz nebo na tel. 724 680 012

