Z historického kalendáře
23.4. 1988 pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydal Pastýřský list,
ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve.
25.4. 1998 na hoře Kleť v jižních Čechách vztyčili studenti Biskupského gymnázia v Čes. Budějovicích třímetrový kovový kříž, který má připomínat
závěr milénia sv. Vojtěcha a Desetiletí duchovní obnovy za účasti českobudějovického sídelního biskupa Antonína Lišky a pražského arcibiskupa
kardinála Miloslava Vlka.
26.4.1943 se narodil Dominik Jaroslav Duka, pražský arcibiskup, kardinál
(70 let ).
26. 4. 2003 v Hradci Králové slavnostně odhalena Socha papeže Jana Pavla II.,
která má připomínat jeho veřejnou návštěvu v tomto městě v roce 1997.
27. 4. 1238 papež Řehoř IX.
odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí, u sv.
Petra a Pavla a jeho ostatky
velmistru a bratřím Řádu
křížovníků s červenou
hvězdou.
30. 4. 1973 zemřel PhDr.
Václav Renč, katolický básník, dramatik a překladatel.
Představitel spirituálního
proudu české literatury.
V letech 1933 až 1936 redigoval spolu s Františkem
Halasem časopis „Rozhledy
po literatuře“. V období let
1945 až 1948 se stal dramaturgem olomouckého divadla. Za komunistického
režimu v roce 1952 odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn v květnu 1962.
V roce 1998 vyznamenán
Řádem TGM in memoriam.
(* 18.11.1911).
3. 5. 1913 se narodil Josef
Zvěřina, významný český
katolický teolog ( 100 let ).
? NIKDO (zvonky, kalich, paškál, anděl, voda), NEVYRVE (ornát, čtení, lavice, Cyril, kropáč, zpěvník, Tekla)
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III
Duch-světlo
duchovních temnot
pro každého.
Pohledem nebe
nechává se vést
kdo srdce otevře.
V jeho moci a síle
dál v světě žije
dílo Ježíše.
Je jeho lidem,
kdo s vírou přijme,
že On je Cílem.
Vedeni Duchem
jdem spolu s Kristem
dál za svým Otcem

Kalendář:
• každé úterý v 17 hod. na faře min. schůzka
• 22.4. a 6.5. v 9 hod. setkání Spol. maminek na mat. dovolené
• 23.4. v 19 hod. v Lid. domě setkání MM
• 24.4. v 18 30 hod v Lidovém domě setkání MM – babiček
• 24.4. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
• 27.4. v 15 hod. v LD autorské čtení z knihy M. Doležala
„Jako bychom dnes zemřít měli“
• 27.4. v 18 hod. v kostele koncert BOUTIQUE DE
MUSIQUE, viz plakátek na nástěnce v kostele
• 28.4. ve 14 30 hod. modlitba za úrodu u kaple sv. Tekly
• každý den v květnu v 19 hod. v Ratibořicích májová
pobožnost
• 3.5. bude P. Jan navštěvovat nemocné
• 4.5. 15 - 21 hod. Ochutnávka vín v LD
• 7.5. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše sv., od 17 hod. růženec
• 16.5. v 9 hod. rekolekční mše svatá
• 18.5. pouť na Velehrad a sv. Hostýn
• 19.5. sbírka na charitativní účel
• 24.5. Noc kostelů

Mimo naši farnost:
• 25.4. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval
s otcem Serafem, O.Carm

• 27. 4. v 9 hod. pěší pouť nejen pro děti z děkanství z Malého
Dešova do Hájku u Kostník - viz pozvánka uvnitř čísla

V Trojici lásky
tak může každý
vtažen být navždy.
František Trtílek (D)otazníky

• 1.5. VI. Pěší pouť mužů z Vranova n. Dyjí do Jevišovic
• 8.5. IV. Pěší pouť žen a dívek z Mor. Budějovic do Kostelního

Vydří - asi 33 km , v 8 mše sv. v MB a v KV v 19 (autobus zpět)

• 8.5. od 14 hod. u sv. Martina v Třebíči Duchovní obnova
se zaměřením na Eucharistii, vede P. Anthony Saji VC

Den

Milí farníci,
v týdnu modliteb za nová povolání k duchovnímu stavu se, jak zachytily různé
sdělovací prostředky, podstatná část kléru naší vlasti shromáždila na místě kořenů
křesťanské víry v naší vlasti - na Velehradě. Tato Národní kněžská pouť v rámci
oslav jubilea byla pro nás kněze silným zážitkem a povzbuzením. Nejenom, že
jsme se po mnoha letech mohli navzájem setkat se spolužáky a známými spolubratry z jiných diecézí, ale i osobně se pozdravit,
„Musela to být zvláštní
popř. promluvit s papežským nunciem, kardichvíle, kdy hmota učinila
nály, biskupy i opaty a neformálně diskutovat.
první nesmělý taneční krok,
Zajímavé byly nabídky přednášek různých
zazpívala tiše první píseň,
témat týkajících se aktuálních otázek současné
na stěnu jeskyně načrtla
církve. Z přednášejících, kde jsem mohl volit,
první
kresbu, či když onen
jsem si vybral P. Marka Orko Váchu, jehož
tvor poprvé zaklonil hlavu
obor je mi blízký, dobře se s ním znám a vím,
a podíval se na hvězdy
že nejen přednáší velmi fundovaně a srozumis nevyslovenou otázkou.
telně, ale měl jasno v oboru etiky z pohledu
Možná to byla ta chvíle, kdy
Církve, téma často otevřené a dnes jistě velmi
se z onoho tvora stal člověk,
důležité a diskutované. Zkušenosti Mons. Topodivuhodná chvíle, kdy byl
máše Halíka v další volitelné přednášce byly na této planetě poprvé učiněn
jistě prostorem pro zamyšlení, co může být nezištný dobrý skutek či byla
v dnešní moderní společnosti přínosem pro
artikulována první modlitba.
duchovní život nejen věřícím, ale i lidem neJsme kusy hmoty
praktikujícím či více vzdáleným běžnému živovzniklé evolucí,
jsme tančící skály.“
tu praktikujícího křesťana. Ve své přednášce se
P. Halík hodně zabýval dvěma skupinami lidí.
Marek Orko Vácha
Jedni jsou, nebo touží být osloveni a chtějí
něco změnit a jiní se zabydleli ve svém stylu života a netouží se pohnout z místa
a stačí jim to, čeho v duchovním životě dosáhli či nedosáhli, chtějí svůj klídek
a okolí je příliš nezajímá. Mohou to být lidé „věřící“ i „nevěřící“. V diskusi na závěr přednášky byly velmi různorodé příspěvky, jak by měl kněz sloužit, být
co nejužitečnější pro osobní duchovní růst, pro církev, společnost, farnost.
Všechna setkání probíhala v duchu přátelství, radosti a vstřícnosti. Myslím, že
největším zážitkem pro všechny byla mše svatá v úterý, kde v bazilice bylo kolem
600 kněží. Působivá a intenzivní byla kající bohoslužba v pondělí večer, kde jsme
si připomínali svoje dluhy a hříchy vůči Bohu, církvi i farníkům. Při bohoslužbách
i v soukromých modlitbách jsme prosili za církev, spolubratry, farnosti i za sebe.
Děkovali jsme za dar kněžství, víry a službu, kterou nám Pán svěřil.
Pohled na množství kněží při Národní kněžské pouti mohl budit zavádějící
dojem, že to s počtem kněží v naší vlasti není tak zlé. Víme, že je tomu právě naopak. Kde je příčina? Je jich určitě více. Neplodnost v tomto směru má jistě mnoho
Svým dětem vděčíme za potřebu zanechat po sobě něco víc,
než jenom vyrovnané dluhy.
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Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 2

Pavel Kosorin

Liturgická oslava

Čas

7 30
neděle
21.4.
pondělí
22.4.
úterý
23.4.
středa
24.4.
čtvrtek
25.4.
pátek
26.4.
sobota
27.4.

za živou a zemřelou rodinu Šajnerovu
a Sobotkovu

19 00

na poděkování za Boží pomoc a ochranu

sv. Leonid

19 00

za živé a zemřelé z rodiny Hrdých

sv. Vojtěch

7 30

za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče

sv. Jiří

17 30

za rodiče Hambálkovy z Boňova

sv. Marek

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Richarius

19 00

za farníky

sv. Zita

19 00

za Miroslava Dvořáka, otce a dvoje rodiče

5. neděle
velikonoční

11 00
19 00

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

sv. Kateřina Sienská

19 00

za Jaroslava Růžičku a rodiče
Kratochvílovy
za živou a zemřelou rodinu Krejcarovu
a duše v očistci
za rodinu Kašparidesovu, Šlápotovu,
Vyskočilovu a Bartejsovu
za Vlastu Tomkovou, rodinu Tomkovu
a Horákovu

7 30

za Janu Čechovou a přízeň

Dělník sv. Josef

17 30

za rodinu Hobzovu a přízeň

sv. Atanáš

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Filip a Jakub

19 00

za farníky

sv. Florián

19 00

za rodinu Procházkovu

sv. Zikmund

7 30
neděle
5.5.

za Antonína Šidlu, vnuka a snachu

11 00

4. neděle
velikonoční

7 30
neděle
28.4.

Bohoslužby

6. neděle
velikonoční

za rodiče Kremláčkovy, Hobzovy, syna
Víta a manžele Kaláškovy

11 00

za rodinu Krištofovu a Nesnídalovu

19 00

za Františka Janouška, manželku
a dvoje rodiče

Jan 10,27-30
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Něco pro děti

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.
Nezahynou navěky a (tajenka) mi je (tajenka) z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší
než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“
používají se při mši při pozdvihování
nádobka používaná při proměňování
velikonoční svíce
strážný ...
svěcená ...
svrchní roucho kněze
při bohoslužbě slova jsou dvě
sedí se v ní v kostele
jeden z věrozvěstů
nástroj na svěcenou vodu (oblíbený p. Janem)
knížka s písněmi k bohoslužbě
patronka studniční kaple u Myslibořic

Čas plodů
Kdysi jsem slyšel příběh o člověku, který vešel na tržišti do krámku
a k jeho překvapení stál za pultem Bůh. Zákazník se rozpačitě začal zajímat, co
je v obchodě k mání. – Všecko, po čem touží vaše srdce – odpověděl Bůh. Ten
člověk chvíli váhal uvěřit tak zázračnému sortimentu, ale pak se rozhodl a objednával to nejlepší, co si mohl vůbec přát. – Chtěl bych žít v klidném a harmonickém prostředí, mezi opravdovými přáteli, zažívat lásku a štěstí a moudrost
a přitom být osvobozen od strachu. – Pak se však zarazil, a protože nebyl špatný člověk, rychle dodal – Tohle všecko bych si vzal nejen pro sebe, ale pro lidi
na celém světě.
Bůh se usmál a odpověděl – Myslím, že jste mi dost dobře nerozuměl, můj
milý člověče. My neprodáváme plody. Pouze semena.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé

Apokryf ze zasedání Velerady, Jeruzalém, Velký pátek 30(?) po Kr.
Velerada si dala předvolat Josefa z Arimatie. Kaifáš, vzteky bez sebe, se jej ptá:
„Josefe, ty jsi prý půjčil Ježíšovi svůj hrob?“ Josef nechápe jejich rozčilení a snaží se je
uklidnit: „Ale, vy naděláte, vždyť je to jenom na tři dny…“

STRÁNKA
STRÁNKA 3
3

příčin, neduhů či nemocí, které jsou v rodi- Liturgické texty
nách i ve společnosti. Je to především neschopnost a ochota obětovat se, darovat se 4. neděle velikonoční
jak Bohu, tak bližním. To můžeme pozorovat 1. čtení: Sk 13,14.43-52
2. čtení: Zj 7,9.14b-17
nejenom v rodinách rozvrácených, ale i tzv.
„normálních“. Je třeba se modlit nejenom Evangelium: Jan 10,27-30
za duchovní povolání, ale modlit se za ně 5. neděle velikonoční
i s dětmi. Vytěsňovat z rodiny i společnosti
1. čtení: Sk 14,21b-27
to, co směřuje k sebestřednému a sobeckému
2. čtení: Zj 21,1-5a
způsobu života. Dávat jim pravou, ne opičí
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35
lásku, a tak je učit milovat tak, aby poznaly, že
láska je i oběť. Jakou duchovní stravu děti 6. neděle velikonoční
přijímají, natolik jsou neduživé nebo zdravé, 1. čtení: Sk 15,1-2.22-29
a tak schopné lásky a služby pro druhé. Kolik
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23
rodičů touží, aby jejich dítě přijalo duchovní
Evangelium: Jan 14,23-29
povolání? V minulosti to rodiče považovali za
velkou milost, a proto zasvěcovali své děti
Pánu a Panně Marii. Zasvěcení dítěte neznamenalo odsoudit je k duchovnímu stavu, ale otevření se Boží vůli, aby rostlo k Boží radosti a naplňovalo
co nejdokonaleji Boží záměry. Pro mnoho světců a světic byl velkým a často rozhodujícím okamžikem den Prvního svatého přijímání, kdy připraveni, byli schopni
vnímat přítomnost živého Ježíše, odevzdat se mu, navázat s ním přátelství
s prosbou, aby Krista nikdy nezarmoutili. K tomu je třeba dítě vést, vychovávat,
vzbuzovat touhu, aby se na Ježíše v Eucharistii těšilo, zapálit srdce dítěte.
Když přestává být přitažlivý kněžský a obecně duchovní stav, přestává být přitažlivé i katolické náboženství. Obojí se stane přitažlivé, jestliže objevíme nezaměnitelnou a největší hodnotu, která je nabízena v lásce a pro lásku. Náročnost
a oběť je to, co k tomu patří a dává pravou hodnotu lásce Boží i člověka.
Žehná
Při příležitos 1150. výročí příchodu Slovanských věrozvěstů se uskuteční

Putování s Cyrilem a Metodějem
zveme všechny, zvláště rodiče s dětmi na tuto pouť (asi 6 km)

v sobotu 27. dubna v 9 hod.

sraz u kapličky v Malém Dešově
Cílem pouti bude poutní místo Hájek u Kostník,
kde bude sloužena mše svatá ve 13 hod. Po mši svaté možnost společných her
a popovídání. Konec programu bude v 16 hod. zakončen požehnáním.
Co si vzít sebou? Svačinu na celý den a vhodné oblečení podle počasí.

STRÁNKA 4
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Otče náš, jenž jsi na nebesích
... chléb náš vezdejší dej nám dnes

PÁ 3.5. Saint-Saëns, Camille (1835-1921): Ave Maria G dur
SO 4.5. Dugan, Franjo (1874-1948): Regina coeli Laetare

Současný stav našich varhan
Po odchodu pana děkana z funkce faráře, který nechával varhany vždy poctivě spravovat odbornou a seriózní firmou Organa, jež nám varhany stavěla, se započala novodobá, neslavná historie
našeho (bývalého koncertního) nástroje. A tak se stalo, že naše koncertní-děkanské varhany, byly
generálními opravami znehodnoceny. Hrací stůl, kromě znehodnocení, už léta své životnosti
přesluhuje. Po finanční stránce jej nemá význam opravovat, neboť pneumatická traktura byla
zastaralá již v době stavby varhan. Organologové vypracovali nálezovou zprávu, před měsícem
i závazný záměr. Myslím, že k založení účtu „varhany“ a pravidelným sbírkám tyto informace
prozatím stačí. Věřím, že si náš chrám „perla jižní Moravy“, byť v současné době není děkanský, zaslouží důstojný nástroj.
Tolik zkrácená zpráva o neradostném stavu našich varhan od našeho varhaníka
Leoše Hrdého. Generální oprava varhan podle organologa z biskupství bude stát
minimálně 1,5 - 2 mil. korun. Je na nás, abychom se rozhodli, než stroj úplně vypoví svou službu. Protože během mého působení ve farnosti nebyly téměř vyhlašovány účelové sbírky jak za pana děkana, kdy se na opravu kostela dávaly velké
částky, kdo by nyní mohl přispět, bude zde velký prostor pro velkorysost. Je třeba,
abychom zpočátku měli alespoň 1/3 sumy na opravu.
Budeme se snažit oslovovat také sponzory, něco je přislíbeno, ale všude je financí stále méně. Veškeré dary na tento účel - opravu varhan by se dávaly na účet
farnosti č. 227291789/0300 s variabilním symbolem 999.
P. Jan

Konfederace politických vězňů, pobočka Třebíč,
Jednota sv. Josefa a Společnost Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou
pořádají autorské čtení spisovatele a redaktora Českého rozhlasu
Miloše Doležala z knihy

Jako bychom dnes zemřít měli,

Věčný roční koloběh v přírodě dospěl do fáze, kdy slunko opět začíná prohřívat zem a tím dává budíček všemu, co je schopno vyklíčit, vyrašit a růst. Na tento
čas vždycky už čekali hospodáři, aby na konci léta výsledkem jejich snažení ležel
na stole chléb z nové úrody. Mezitím ovšem bylo mnoho namáhavé práce, ale také
modliteb za Boží požehnání nové úrodě.
V dnešní době, kdy se obilí nepěstuje, ale vyrábí, zřejmě už Boží požehnání
není tak potřeba. Naštěstí ovšem tento názor nesdílíme všichni. My víme, že vyrobit se dá třeba traktor, ale zemědělské plodiny se musí vypěstovat. I když ani namáhavá práce pilného hospodáře není zárukou úspěchu. Toho si byli naši předkové dobře vědomi. Proto se s pokorou obraceli k Tomu, který sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé, ale i na jejich pole.
To nejlépe věděli takoví hospodáři, jako byl Jan Cimbura anebo sedlák Podestát, ze kterého si dovolím ocitovat.
A zase stál sedlák Podestát týden před svatým Jakubem v sadě za stodolou a zase rozhlížel
se kolem. Vrátil se zase z obchůzky svých gruntů s hlavou vztyčenou a oči hořely mu radostí
a nadšením. Na Postřekovských vrchách už bělela se žita, jako po jezeře běžely vlny po ječmenech a ovsích, bujných a brunátných jako háj, v zelených lukách modraly se jako oči hladiny
rybníků a slunce líbalo to všecko zlatou září svou... Srdce v těle mu zaplesalo, prudce otevřel
vrata stodoly, podíval se po ní a radostně řekl: "Letos, dá-li Pán Bůh, budeš plná až do hřebene,
bude po bídě a nouzi."
Byli to lidé bohabojní, za vše vděční a v dobách hojnosti i bídy Bohu věrní.
„Ano, je po bídě a nouzi,“ přisvědčil muž a vešel dovnitř. K večeři měli po dvou letech zamilované jídlo všech: nové brambory s máslem a tvarohem.
Ale než vzali lžíce do ruky, vstal Podestát a řekl slavnostně: „Než začneme jíst z nového,
všichni si klekněme a poděkujme Pánu Bohu, že nám nedal zahynouti hladem.“ Sám první
ohnul koleno a na holé zemi kleče, pomodlil se pětkrát Otčenáš a Zdrávas Maria.
Většina z nás na gruntech nehospodaříme, ale i my, kteří nakupujeme v supermarketech, dobře víme, že jsme závislí na Božím požehnání. A tak se i mnozí
z nás opět letos sejdeme u kaple sv. Tekly, abychom také i my ohnuli koleno
a modlili se za novou úrodu.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci! Je to důstojné a spravedlivé!
K+, citováno z knihy J.Š Baara Hu nás

o dramatu života, kněžství a mučednické smrti
číhošťského faráře P. Josefa Toufara,
ukázky z díla čte spolu s autorem Jana Franková,
hudební spolupráce Vladimír Herák
v Lidovém domě v Jaroměřicích nad Rok., Nám. Míru
v sobotu 27. dubna v 15 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
Vstup bezplatný.

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny na

6. ročník
ochutnávky moravských vín
v sobotu 4. května 2013 od 15 do 21 hod.
do Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou za lidové ceny:
vstupné 30,- Kč

jeden pohár 5,- Kč
ostatní pohoštění zdarma

