Misijní štrůdlování letos počátkem dubna již podruhé

Ve dnech 1. - 7. dubna 2013 pořádají Papežská misijní díla v České republice
(PMD) již druhé celostátní Misijní štrúdlování, do kterého se může zapojit každý šikovný pekař nebo pekařka.
Loňské „štrúdlování“ vyneslo částku 225 825 Kč. Tyto peníze byly využity na pomoc chudým dětem v Zambii, konktrétně putovaly na projekt
záchrany života novorozených dětí a kojenců, které již od narození trpí
nedostatkem výživy a často brzy po porodu umírají na podvýživu.
Pomohly také sirotkům a opuštěným dětem, o které se starají místní
řeholní sestry a kromě kvalitní základní výživy dětem poskytují
i potřebnou lékařskou péči.
Do Misijního štrúdlování se loni zapojilo více než 50 skupin, přibližně 500 pekařů
a upeklo se více než 1100 štrúdlů.
Letošní příspěvky z Misijního štrúdlování je možné opět zasílat na účet PMD
72540444/2700, variabilní symbol 141.
Tiskové středisko ČBK

Jednota sv. Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou zve všechny své členy na

která se koná
Účast všech členů nutná!

Tajenka: 1. kříž 2. zlo+hřích+smrt

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo. To je název projektu Moravského
zemského muzea v Brně. Slavnostně bude zahájen výstavou v brněnském Paláci šlechtičen ve středu 27. března 2013. Výstava potrvá až do 29. září t.r.
Historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské
misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu představí kulturní a společenský fenomén cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého
národního společenství. Setkáme se se špičkovou historickou a archeologickou prezentací materiálů z více než půl století trvajících výzkumů Moravského zemského muzea
a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení
věrozvěstů.
Doprovodný program k výstavě: Výukový interaktivní program pro školy Putování se
sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. - 27. 9. 2013)
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neděle 24. 3. 2013 - neděle 7. 4. 2013
Kalendář:
• každé úterý v 17 hod. na faře min. schůzka
• 24.3. Květná neděle - svěcení kočiček
Co si počít s drmolením ptáků,
a průvod kostelem, pašije v 7 30 hod. zpívakdyž venku se už hlásí den
né, v 11 hod. čtené
ve 14 30 hod. v kostele křížová cesta
a spánek na oči se dosud nepřihlásil?
od 17 hod. v kostele svátost smíření
• 27.3. v 18 30 hod v Lidovém domě setkání
Myslet na noci probděné úmyslně
MM – babiček
pod stropem kouře
• 29.3. v 15 hod. křížová cesta v parku,
a v cupanině nadbytečných slov.
sbírka na Boží hrob
• 29.3. v 15 hod. v Ratibořicích modlitba
Jak líhnoucí se štěbot cupkal vstříc
růžence, křížová cesta a pašije
tomu, jenž se ke své duši vracel
• od 31.3. budou večerní mše sv. v 19 hod.
a umýval se v předsevzetích.
• 2.4. v 19 hod. v Lid. domě setkání MM
• 2.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá
Objevy jitra, jež samo vstává z plen
se svátostí nemocných, od 17 hod. svátost
smíření a růženec
pro všechny mimo něj, jenž pokořený
• 3.4. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
si musí napřed počkat na přívoz.
• 8.4. v 9 hod. setkání Společenství maminek na mateřské dovolené
Co si počít s tím, co v srdci vzlyká?
Mimo naši farnost:
Myslet na noci… myslet na noci…,
• 1.3.- 24.4. v třebíčské bazilice výstava
z nichž odlétla by láska.
o životě P. Josefa Toufara
• 26.3. ve 20 hod. ve Žďáru n. Sázavou
A nechat srdce vzlykat. Bože, dík!
pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“
• 27. 4. v 9 hod. z Dešova pěší pouť do
Václav Renč, Přesýpací hodiny
Hájku u Syrovic (organizuje o. L. Hubáček)
MALÁ VIGILIE
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Milí farníci, srdečně vás všechny zdravím!
Na otázku které jsou největší svátky, často dostávám odpověď Vánoce. I ti,
co se hlásí ke křesťanství, prožívají svůj život spíš citově, nábožensky, povrchně,
bez hlubších znalostí o víře a podstatě naší naděje. Dnes, pokud by lidé chtěli,
se mohou vzdělávat, informovat rozličnými prostředky od velkého sortimentu
knih až po křesťanská média. Současný člověk jako by byl postižen nezájmem
o duchovní věci a o to více ho lákají různé senzace.
Život bez
Žijeme ve společnosti, která se snaží rozmělnit a zpochybnit všechno od rodiny až po vzácnost života. Všechno,
Krista
na čem spočíval život našich křesťanských předků, zásady
je kříž.
pravdivosti, zodpovědnosti, obyčejného slušného chování.
Věci náboženské se zamlžují, křesťanské svátky dostávají
Život
nové, pro ateistickou společnost přijatelnější názvy - už nejs Kristem
sou Vánoce, ale slavíme slunovrat či svátky pokoje a míru.
A teď jsou před námi svátky jara. Jak přiblížit sobě a druhým
je Kristův
podstatu, skutečnost nadcházejících Velikonoc? V této době
kříž.
ekonomických hrozeb, různých hrůzných zpráv, pro mnohé
sociálních nejistot, problémů v rodinách jsou pro nás tyto
Pavel Kosorin
svátky, nebo by měly být, podobně jako pro Izraelity
z Egypta, útěkem z otroctví strachu, poroby vlastních slabostí, zřeknutí se všeho,
co nás drží v kleštích našeho „já“ a slavením vítězství Krista, který z hrobu vyzařuje světlo života, nové naděje, pokoje, který chce kralovat v našem srdci a společenství celého lidstva. V této Velké noci byly přemoženy temnoty zla, závisti, nenávisti a smrti. Na kříži z dob Velkomoravské říše je nápis Světlo - život. Světlo,
které na počátku naší kulturní a historické existence přinesli naši věrozvěstové,
přineslo plnost života.
Ve tmě vše živé jenom
živoří a nakolik otevřeme
Křesťanští řidiči pozor,
svá
srdce
jasu
Pán Ježíš nemiluje
Zmrtvýchvstalého, natolik budeme skutečně žít
rychlou jízdu !
nejen v pozemské dimenzi. Moderní svět by
nejraději odboural to, co
vede a předchází prázdnému hrobu - tj. Krista
trpícího,
umírajícího
za každého člověka - to
je příliš drsné, burcující,
zavazující. Přijmout tuto
pravdu vyžaduje odpověď závislosti, vděku

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

neděle
24.3.

Květná neděle

pondělí
25.3.

pondělí
Svatého týdne

úterý
26.3.
středa
27.3.
čtvrtek
28.3.
pátek
29.3.
sobota
30.3.

sv. Kastulus
(Haštal)

neděle
31.3.

Čas
7 30
11 00

Bohoslužby
za Josefa Čecha, syna a přízeň
za Josefa Scherera

18 00

za rodinu Svobodovu a Kratochvílovu

18 00

za děti, Boží pomoc, ochranu,
za br. Graciana a duše v očistci

7 30
17 30

Zelený čtvrtek

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Velký pátek

18 00

Velkopáteční obřady

Bílá sobota

19 00

za rodinu Jansovu a Menšíkovu

7 30
11 00

za Ludvíka Špačka, manželku a syna
za farníky
za Františka Hálu, rodiče
a duše v očistci
za Boženu Texlovou,
za Marii a Otu Majzlíkovy
za živou a zemřelou rodinu
Radkovských
za Andělu Sedláčkovou, manžele
Hofmanovy, rodinu Hejmalíčkovu
a duše v očistci
za živou a zemřelou rodinu Slámovu
a Pokorných

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

19 00
7 30

sv. Makarius

úterý
2.4.

sv. František
z Pauly

19 00
7 30

sv. Nikita

17 30

sv. Izidor

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Vincenc
Ferrerský

19 00

za Jarmilu Pudilovou a dvoje rodiče

sv. Notger

19 00

za farníky

30

neděle
7.4.

za rodinu Matouškovu, Římovských
a duše v očistci
za Stanislava Kremláčka, rodiče,
vnuka Vladimíra a manžele Kaláškovy

sv. Rupert

pondělí
1.4.

středa
3.4.
čtvrtek
4.4.
pátek
5.4.
sobota
6.4.
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2. neděle
velikonoční

7
11 00

za Blaženu a Františka Janých
za rodiče Nechvátalovy a duše v očistci

19 00

za rodinu Hlochovu a syna
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Něco pro děti
Tyto malé obrázky znázorňují
různé situace z Ježíšova života.
Začni u obrázku se šipkou
a pospojuj (nebo i vybarvi)
správně velikonoční události,
jak následovaly za sebou.
Zobrazí se ti tak nástroj,
kterým Ježíš zachránil všechny
lidi. (1. tajenka)
Poté posbírej všechna písmenka, která jsou mezi spojenými
obrázky tak, aby byla
ve stejném pořadí jako obrázky a dozvíš se, od čeho Ježíš
lidi zachránil (mezi písmenka
patří i znaménko +).

Po

jem násobení cestou
dělení patří k věčným
paradoxům víry a symbolům
velikonočního
tajemství.
Každý, kdo četl v bibli příběh o rozmnožení chlebů na břehu jezera, byl jistě
aspoň na chvíli stržen k přemýšlení, proč se Ježíš staral o hladové žaludky zvědavců, kteří se kolem něj shromáždili. Když usedl do vysoké trávy, neměl po ruce víc
než pět ječných chlebů a dvě ryby, a přesto je lámal a dával všem a nasytili se
z toho všichni. A ještě zbylo dvanáct košů drobků, které učedníci po hostině posbírali.
Taky já si dlouho lámal hlavu, proč k zázračnému sycení zástupů došlo skrze
svačinu náhodného účastníka z davu. Proč Ježíš nezařídil přímo zázračnou hostinu,
k čemu ty chleby a ryby, beztak mu příliš nepomohly. Později jsem pochopil, že
nešlo jen o to, jak omráčit shromážděné davy, ti hladoví se měli skutečně naobědvat a zároveň poznat, že dělením se láska rozmnožuje.
Velikonoce mi proto připomínají, že lidi se ze všeho nejvíc okrádají, když
po svých kapsách před druhými něco schovávají. Před Bohem ukrývají „poklady“,
s nimiž je jim zatěžko rozloučit se. Kdyby věděli, že jen dělením Bůh rozmnožuje,
neváhali by všecko s radostí odevzdat, nabídnout nebo darovat. A prožít tak úžasné obohacení, tu radost z násobků a překvapení světa, který byl díky mocnému
tajemství velikonoční slavnosti nasycen a obnoven.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé

a radikální změny života. Chci-li opravdu Liturgické texty
slavit Velikonoce, musím znát odpověď
na otázku: „Kdo je Ježíš Kristus?“ nebo spíš
Květná neděle
„Kdo je pro mě Ježíš Kristus?“ Co to zname1. čtení: Iz 50,4-7
ná pro můj život? Možná ale bych si měl ještě
více uvědomit „kdo jsem já pro Krista, když 2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23,56
šel pro mě tak daleko - „Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ - trpí a umírá z lásky ke mně.
Zelený čtvrtek
Teprve nyní v hlubokém rozjímání a úžasu
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
může zaplavit mé srdce opravdová velikonoč2. čtení: 1Kor 11,23-26
ní radost a pokoj, který přeje Ježíš skrze své Evangelium: Jan 13,1-15
apoštoly také mně osobně.
Velký pátek
A to není vše, protože největší křesťanské
1. čtení: Iz 52,13-53,12
svátky - Velikonoce - jsou svátky bez konce.
2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-9
To, co nám Pán Ježíš při Poslední večeři odkázal: „Toto je moje tělo, které se za vás vy- Evangelium: Jan 18,1-19,42
dává … moje krev, která se za vás prolévá“ Bílá sobota
a ve velkopáteční oběti naplnil, z toho žije
1. čtení: Gn 1,1-2,2
církev i každý věřící. Každý křesťan žijící 2. čtení: Gn 22,1-18
Eucharistií, každý člověk žijící ve spojení 3. čtení: Ex 14,15-15,1
s Kristem se stává člověkem - člověkem lás- 4. čtení: Iz 54,5-14
ky, oběti, kříže, naděje a vítězství.
5. čtení: Iz 55,1-11
Všem farníkům, zvláště těm, kteří jsou 6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4
spojeni s Kristem trpícím, vyprošuji bohaté 7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28
ovoce Velikonoc plynoucí z napojení se
Epištola: Řím 6,3-11
na proud lásky Ježíšova srdce.
Evangelium: Lk 24,1-12
Prosím o modlitbu za Sv. Otce Františka.
Zmrtvýchvstání Páně
Žehná
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9

484. V jisté chvíli jsem pochopila, jak
velice se Bohu nelíbí skutek, byť
sebechvályhodnější, který nevychází
z čistého úmyslu; takové skutky
podněcují Boha spíše k tomu, aby nás
potrestal, a ne odměnil…
Z deníčku s. Faustyny

Pondělí velikonočního oktávu
1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Evangelium: Mt 28,8-15
2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 5,12-16
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Evangelium: Jan 20,19-31
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Je smrt zisk?
Pavel řekl „Umřít – to je zisk!“ (Filipským 1:21). Tento druh mluvy je naprosto cizí našemu modernímu duchovnímu slovníku. Stali se z nás takoví uctívači života, že máme jen
velmi malou touhu po tom odejít a být s Pánem.
Pavel prohlásil: „I když mě přitahuje obojí, mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší” (Filipským 1:23). Přesto, v zájmu poučit obrácené, považoval za nejlepší „zůstat ve
slupce.” Nebo jak uvádí „žít ve svém těle.” Jednalo se z Pavlovy strany o morbidní fixaci na
smrt? Neprojevoval Pavel nedostatek úcty za život, kterým ho Bůh požehnal? Vůbec
ne! Pavel žil svůj život naplno. Život pro něj znamenal dar a on jej využíval jak nejlépe
uměl, aby mohl bojovat za dobrou věc. Překonal strach z „žihadel smrti” a mohl tak
prohlásit: „Raději zemřu a budu s Kristem, než abych zůstal v tomto těle.” Ti, kdo umírají
v Kristu, jsou vítězi. My, kteří zůstáváme, jsme poražení. Smrt není konečným uzdravením: tím je zmrtvýchvstání! Smrt je etapa a někdy tato etapa dokáže být bolestná. Bez
ohledu na to, kolik bolesti a utrpení to způsobuje, nedá se to nijak srovnat s nevýslovnou slávou, která čeká na ty, kteří podstoupili tuto etapu. Jakákoliv zmínka o smrti nás
obtěžuje. Snažíme se ignorovat každou myšlenku na smrt. Ty, kteří o ni mluví, podezíráme z morbidity. Občas podotkneme něco o tom, jaké to asi bude v nebi, ale po většinu času je pro nás zmiňované téma tabu. První křesťané se od nás tolik lišili! Pavel
mluvil o smrti často. Ve skutečnosti je naše zmrtvýchvstání dle Nového Zákona považováno za „požehnanou naději“. Ale v dnešní době je smrt považována za vetřelce, který
se nás chystá odříznout od skvělého života, na který jsme zvyklí. Naše životy jsou tolik
přeplněné materiálními věcmi, až nás to táhne ke dnu. Materialismus tohoto světa nás
chytil do své pasti. Nedokážeme už snést pomyšlení na to, že bychom opustili své krásné domovy, všechny skvělé věci, naše okouzlující zlatíčka. Jako bychom si říkali: „Zemřít
by teď pro mě bylo příliš velkou ztrátou. Miluji Pána, ale potřebuji čas na to, abych si užil své nemovitosti. Jsem ženatý. Ještě chci vyzkoušet mé voly. Potřebuji více času.“ Všimli jste si, jak málo se
v dnešní době mluví o nebi, nebo o ponechání tohoto starého světa za sebou? Namísto
toho jsme bombardováni poselstvími, jak používat naši víru k tomu, abychom toho
nabyli co nejvíce. Jak zakrnělý koncept věčného Božího záměru! Není divu, že tolik
křesťanů má strach při pomyšlení na smrt. Pravdou je, že jsme daleko od pochopení
Kristovy výzvy - opustit tento svět se všemi jeho překážkami. Vyzývá nás, abychom
přišli a zemřeli, zemřeli bez toho, aniž bychom budovali sami sobě pomníky, zemřeli
bez obav, že si nás ostatní budou pamatovat. Ježíš nezanechal žádnou autobiografii,
žádná ústřední sídla, univerzity nebo biblické školy. Nezanechal nic na svou památku,
jen chléb a víno.
David Wilkerson, Sbírka zamyšlení

Muž a jeho stále hádavá žena byli na dovolené v Jeruzalémě. Hned druhý den
v Izraeli žena zemřela. Majitel pohřebního ústavu řekl manželovi: „Vaše žena
může být pohřbena zde ve Svaté zemi za 150 $ nebo ji můžeme nechat odeslat letecky zpět
domů za 5000 $“. Manžel o tom přemýšlel a řekl, že si přeje přepravit ji zpět
domů. Majitel pohřebního ústavu se ho zeptal: „Proč byste měl platit 5000 $
za přepravu domů, když může mít vaše žena krásný pohřeb zde, ve Svaté zemi a stálo
by to pouhých 150 $?“ Manžel odpověděl: „Kdysi dávno, víc než před dvěma tisíci lety
zde jeden člověk zemřel, také tady byl pohřbem, ale za tři dyny pak vstal z mrtvých.
To já prostě nemůžu riskovat!“
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Svatý týden
24. 3. Květná neděle

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

28. 3. 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
−

29. 3. 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
−
−

30. 3. Bílá sobota

v 8 hod. nácvik ministrantů
v 9 hod. modlitba breviáře
− celý den služby u Božího hrobu
− v 19 hod. obřady Velikonoční vigilie
− agapé po mši svaté
−
−

31. 3. Boží hod velikonoční

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

1. 4. Pondělí velikonoční
−

v 7 30 a v 19 hodin mše svatá

Milý pane bože,
byl Ježíš opravdu žid? Slyšela sem
že se prej obrátil a stal se z něj
křesťan ...

Bedřiška (7 let)

Ježíš vyzval Tomáše: „Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku
a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící,
ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl:
„Pán můj a Bůh můj.“ (Jan 20,27-28)
Zdá se, že v našem světě platí jen
zákonitost boje, zákon silnějšího,
prohnanějšího a bezohlednějšího,
a že vše je ochromeno
materialismem a egoismem.
Apoštol Tomáš se přesvědčil,
že Ježíš Kristus opravdu žije,
že je mocnější než všechno zlo
a že láska Boží je silnější než smrt.
Navzdory tomu, co vidíme kolem
sebe, navzdory tomu, co vidíme
sami v sobě, věřme spolu
s Tomášem v moc Boží lásky
a žijme s Tím, který žije!
Požehnané velikonoční svátky
přeje a vyprošuje
Mons. Jiří Mikulášek,
generální vikář brněnské diecéze

