NOC

18 - 24 HODIN

HLAVNÍ PROGRAM V KOSTELE
Proč má svatá Markéta draka?
Něco pro nejmenší i trochu větší
Co se v kostele vlastně děje - výklad bohosluţby
Chrámový sbor se představuje
Královský nástroj - hudební stroj
3 Voices - Daniela Julinová, Dominik Kříţ, Marek Vejtasa
Proč má svatá Markéta draka?
Varhanní koncert Martina Čecha
Jako za Jana Adama – adorace při svíčkách
Loučíme se a zase někdy příště …
DOPROVODNÝ PROGRAM
18 00 - 21 00 Vzhůru na věţ
19 30 - 21 30 Dílnička pro děti v dětské kapli
21 00 - 22 30 Cesta za světlem s Malým princem (do kaple sv. Josefa)
VÝSTAVY
18 00 - 21 30 „Svaté“ obrázky
oratoř
Ornáty podle liturgického roku
kostel
18 00
18 30
19 30
20 00
20 30
21 00
21 30
22 00
23 00
23 30

Děkujeme za duchovní i finanční podporu. Potřebujeme ještě dobrovolníky
na službu u vchodu. Jedná se jen o rozdávání programu příchozím.
Děkujeme všem, kteří nám pomohou pro návštěvníky napéct a připravit
malé občerstvení, to můžete přinést v pátek do 10 nebo večer od 17 hodin.
Máme vybráno Hlasujte sms

Milí přátelé, stejně jako loni chceme hlasovat a podpořit stavbu
našich svatomartinských varhan
v Třebíči. Projekt č. 029. Hlasování probíhá na oficiálních stránkách
soutěţe: www.mamevybrano.cz.
Jiří Dobeš, farář

Prosím Vás o pomoc formou zaslání SMS ve prospěch kostela ve Chvalaticích. SMS ve tvaru: HLA
PAMATKY 12 posílejte na telefonní číslo 900 77 06.
Zprávu lze odeslat z jednoho čísla JEN JEDENKRÁT, a to do 24.5.2013. Cena SMS zprávy je 6,- Kč.
Více na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/
P. Marek Dunda

T a jen k a : Po koj vám (lop ata, slo n, sto ko ru na, slou p, vo ják, ková ř, dá re k, kom ár)

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 19. 5. 2013 - neděle 2. 6. 2013
SVATÝ DUCH
Duchu neviditelný,
ale tím pravdivější!
Jsi morkem mých kostí
tak jako dření větve bezové,
jsi zlatou žilou skal
i barvou karafiátů a růží,
paprskem, jímž orel měří vzdálenost
mezi oblaky a zemí,
jsi neuvědomělou rozkoší,
kterou dítě pociťuje při hře
a bolestí, která ve svých dlaních mačká
srdce muže,
jemuž zemřela žena na smrt milovaná - Proklet jsi, ó Duchu svatý,
proklet jsi od hlupáků,
nemoha nijak viditelně
ukázati podstatu lásky,
vlastní svou jsoucnost,
neboť jakmile otevřeš
oči vidoucím a zobáky ptákům
a kalichy květin:
jediní svědkové tvoji, básníci,
dílem nadobro zmlknou,
dílem mluví řečí docela neznámou
a dílem zešílejí.
Jakub Deml

Kalendář:
 každé úterý v 17 hod. na faře min.
schůzka
 19.5. sbírka na charitativní účel
 20.5. a 3.6. v 9 hod. setkání Spol.
maminek na mateřské dovolené
 24.5. Noc kostelů 18-24 hod.,
mše sv. bude ráno v 7 30 hod.
v 15 30 hod. Ekumenická bohoslužba
v Diakonii Myslibořice
 25.5. v 9 hod. svátost smíření pro děti,
rodiče, kmotry a členy rodiny
 26.5. v 11 hod. 1. sv. přijímání
 28.5. v 19 hod. v kostele setkání Modliteb matek
 29.5. v 18 30 hod setkání Modliteb
matek – babiček
 31.5. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 2.6. od 17 hod. eucharistická adorace
 11.6. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše
sv., od 17 hod. růženec
Mimo naši farnost:
 23.5. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia
v Třebíči Večer chval s otcem Serafem,
O.Carm
 26.5. v 15 hod. v kostele v Martínkově Koncert duchovní hudby - Musica
Animata

Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 2

Milí farníci,
měsíc květen, měsíc mariánský nás vede k tomu, abychom se zase přiblíţili
Panně Marii, abychom se zadívali na její velikost a důleţitost v dějinách spásy i pro
nás osobně. Mariánské poboţnosti, které jsme v dětství proţili, zůstanou něčím
nezapomenutelným a krásným. Vztahu a důvěře k Panně Marii se učíme četbou
o ní. Dozvídáme se, jak působila nejen v době pozemského ţivota, ale především
z různých svědectví jak zasáhla a zasahuje do ţivota mnohých lidí na různých poţehnaných poutních místech nebo kdekoli, kde se na ni věřící obrací v různých
tíţivých situacích ţivota. Mám dojem, ţe poslední zmínka v Písmu svatém z jejího ţivota
je ve Skutcích apoštolů, kdy se modlí spolu
Božský Utěšiteli,
s apoštoly a ţenami před sesláním Ducha
svatého. Maria, na kterou sestoupil Duch
něžný duší Příteli,
svatý a ona počala Boţího Syna, vyprošuje
člověk bez tvé pomoci
Ducha svatého nejen apoštolům, ale kaţdéslábne a je bez moci...
mu, kdo ve společenství s ní prosí o tento dar
nutný k tomu, jak uslyšíme tuto neděli, aby
Viny z duší našich smaž
člověk mohl říci, ţe „Jeţíš je Pán.“ Panna
a vyprahlá srdce svlaž,
Maria a apoštolové si vyčleňují čas
raněné rač vyhojit...
k modlitbě, aby připravili svá srdce k přijetí
slíbeného Utěšitele, Dárce pokoje, Ducha
a nedej nám zabloudit.
statečnosti. Přijímají jej v jednomyslné modVeni Sancte Spiritus
litbě, v které je spojuje vzájemná láska.
My si připomínáme a tuto událost slavíme
v neděli o Boţím hodu svatodušním.
V církevním kalendáři máme tři vrcholy z dějin spásy. Hody, které jsou odpovědí
Boţího milosrdenství na hříšnost člověka, který se odklonil od Boha. Bůh posílá
na svět svého Syna, aby co ďábel zmařil, bylo napraveno. Jeţíš klade nový základ
Boţího království ve své Církvi, která se tvoří o Letnicích z těch, kdo ho následovali. Jim slibuje Ducha pravdy a světla, Učitele, který je po celý ţivot povede a dá
potřebné dary k evangelizaci, aby Boţí království rostlo a proměňovalo svět.
O Letnicích jakoby dozrálo všechno to, co Pán po tři roky zaséval a co oni měli
předat dál. O Letnicích začalo růst hořčičné zrnko ve velký keř, kvas začíná prostupovat těsto celého světa. Bez Letnic by apoštolové nebyli schopni kázat o ţivotě, smrti a zmrtvýchvstání, neslavili bychom Vánoce ani Velikonoce, nedostalo by
se nám darů Velikonoc, kde vyvěrá pramen všech svátostí. Pán Jeţíš jiţ předem
oznamuje těm, kteří budou duchovně hledat: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Těm,
kdo ve mne věří, jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. To řekl o Duchu, jejž měli
přijmout ti, kteří v něj uvěřili“ (Jan 7,37). Toto by mělo platit pro kaţdého křesťana,
tedy i pro nás. Měli bychom být Kristovými svědky, měl by z nás vyzařovat ţivot
Jeţíšův řečí, chováním, ţivotem. Často nám chybí oheň, zapálenost pro Krista,
Někteří lidé si pořád budou plést vaši ochotu s ochočeností

Pavel Kosorin

STRÁNKA 7

Den

Liturgická oslava

Čas

neděle
19.5.

Slavnost Seslání
Ducha Svatého

11

19 00

za Antonína a Jaroslavu Tomanovy

pondělí
20.5.
úterý
21.5.
středa
22.5.
čtvrtek
23.5.
pátek
24.5.

sv. Klement
Maria Hofbauer

19 00

za rodinu Linhartovu, Novákovu
a Jiřinu Barvířovou a duše v očistci

7 30

sobota
25.5.

00

za Růţenu a Jaroslava Filipských
za rodiče Školařovy, Kacetlovy a syna

sv. Ondřej Bobola

7 30

sv. Rita / sv. Julie

17 30

za rodinu Hálovu, Jansovu, rodiče
a děti

sv. Jan Křtitel
de Rossi

19 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Vincenc Lerinský

! 7 30

za farníky

sv. Beda Ctihodný,
sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

19 00

na poděkování za Boţí pomoc
a ochranu

7 30

za rodinu Čermákovu a Řepovu

neděle
26.5.

Slavnost
Nejsvětější Trojice

pondělí
27.5.
úterý
28.5.
středa
29.5.
čtvrtek
30.5.
pátek
31.5.
sobota
1.6.

sv. Augustin
z Canterbury
sv. Emil

11 00
19 00
19 00
7 30

za Andělu a Arnošta Šabatkovy a přízeň

za Františka Holíka a dvoje rodiče
za rodiče Holčapkovy, sourozence,
vnuka a vnučku
za Boţí poţehnání, milosrdenství
a za Otce Vladimíra a za duše v očistci
za Vladimíra Čecha, otce a přízeň

sv. Maximin

17 30

za rodinu Prátovu a Vejtasovu

Těla a krve Páně

19 00

za kněţská a řeholní povolání

Svátek navštívení
Panny Marie

19 00

za Romana Pokorného
a Františka Nováka

sv. Justin

19 00

za farníky

7 30
neděle
2.6.

Bohoslužby

9. neděle
v mezidobí

11 00
19 00

za Josefa a Aloisii Kotačkovy,
jejich rodiče
za rodiče Švaříčkovy, děti
a duše v očistci
za Bohuslava Filipského, manţelku
a dvoje rodiče

Něco pro děti

Jan 20,19-23

STRÁNKA 6

Něco pro studenty: Proč Bůh nemá akademický titul
1. Má jenom jednu známou publikaci.
2. Ta je v hebrejštině.
3. Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5. Mnozí pochybují o tom, ţe ji napsal osobně.
6. Je nutno přiznat, ţe je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9. Nepoţádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10. Kdyţ se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13. Nechal za sebe učit svého syna.
14. První dva studenty vyhodil, protoţe se naučili něco navíc.
15. I kdyţ má jen 10 poţadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.
Ptali se kloučka ze školky, který den v týdnu má nejraději. „Sobotu,“ vyhrkne.
„A proč?“ - „Protoţe v sobotu nemusím jít ani do školky, ani do kostela“.

STRÁNKA
STRÁNKA 3
3

jiskra. Asi všichni známe scénu, kdy se někoLiturgické texty
lik lidí snaţí roztlačit auto, aby dostalo poSlavnost Seslání Ducha Sv.
třebnou rychlost a naskočil motor. Někdy se
to po velké námaze podaří. V našem ţivotě 1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: 1Kor 12,3b-7,12-13
to můţe být podobné. O něco se snaţíme,
Evangelium: Jan 20,19-23
chceme jít duchovně vpřed či máme na srdci
jinou záleţitost a nějak se nám nedaří. Máme
Slavnost Nejsvětější Trojice
si uvědomit, ţe máme k dispozici „sílu shů1. čtení: Pr 8,22-31
ry“, která je vţdy připravena uvést „motor“
2. čtení: Řím 5,1-5
do chodu. Svátek Seslání Ducha Svatého by
Evangelium: Jan 16,12-15
nám měl skrze „napití z pramene ţivé vody“
9. neděle v mezidobí
objevit tento zdroj. My o něj po devět dní
v hymnu „Veni Sancte Spiritus“ prosíme:
1. čtení: 1 Kral 8,41-43
Přijdi Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač
2. čtení: Gal 1,1-2,6-10
nám nitro osvítit. To, co máme pít z Boţího
Evangelium: Lk 7,1-10
pramene, je víra. Jen z ní mohou vycházet
naše modlitby, láska k bliţním a dobré skutky.
Prosme tedy o nový příchod a vylití Ducha svatého, abychom v sobě oţivili
milosti, které jsme obdrţeli ve všech přijatých svátostech a tak mohli hlouběji
a plodněji ţít svoji víru a být svědky Kristovy lásky a jeho uzdravující moci.
Všem farníkům vyprošuji potřebné dary pro osobní růst, svědectví i sluţbu.
Ţehná

Celosvětová eucharistická adorace v Roce víry
V rámci probíhajícího Roku víry bude Svatý otec František v neděli 2.6.2013
od 17 do 18 hodin v bazilice sv. Petra v Římě vést eucharistickou adoraci. Je přáním
Svatého otce, aby se ve stejnou dobu připojilo k adoraci co nejvíce diecézí a farností
po celém světě. Tato událost má poskytnout věřícím příleţitost spojit se se svým biskupem a s nástupcem sv. Petra v modlitbě k ţivému Kristu přítomnému v Nejsvětější
svátosti oltářní.
V jednotě s papeţem budu od 17 hodin vést eucharistickou adoraci v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně. Vybízím jednotlivé farnosti a řeholní komunity v naší diecézi,
aby se k této výzvě připojily.
biskup Vojtěch

Památník sv. Cyrila a Metoděje - mimořádná sbírka
Ve čtvrtek 6. června 2013 v 10.00 hodin bude u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
na Petrově slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra
Matouška a Ing. arch. Radima Horáka.
Vzhledem k tomu, ţe projekční souhlas ke stavbě památníku byl po několikaměsíčních
nečekaně sloţitých jednáních vydán aţ 18.4.2013, nemohlo brněnské biskupství v předstihu uskutečnit plánovanou strategii shromaţďování finančních prostředků. Proto
je na neděli 2.6.2013 v našich farnostech vyhlášena mimořádná diecézní sbírka.

STRÁNKA 4

STRÁNKA 5

Misie v Indii

Ptáme se …
(Jiřího Prokopa - pokračování z minulého čísla)

Jak často jdete na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak často
ze setrvačnosti?) Do kostela chodíme pravidelně, nevím, jak přesně odpovědět, ale

rádi, vídáme tam známé a je nám dobře. Také jdeme rádi do zámku a do parku,
je to jeden objekt, za který patří největší dík hraběti J. A. Questenbergovi. Díky
všem, kteří se na celé této kráse podílejí.
Které verše z Písma máte nejraději? To znám pouze z vyučování náboţenství
a pak, co slyším v kostele. Ale některým veršům nerozumím. Třeba výklad o dívkách, které neměly v zásobě olej do lamp, proč jsou tak potrestané za osobu, která
přišla pozdě? Ne kaţdý dobrý člověk je i prozíravý. Nechci filozofovat, většina lidí je
prostých. Nebo boj se Boha, proč, kdyţ je dobrý? Bojím se zlého.

Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?

Modlíme se, včetně modlitby Zdrávas Maria kaţdý den. Ale vztah k úctě a slušnosti
nenadřazujeme, máme ke kaţdému dobrý.
Modlíte se růženec? Ten se modlíme v kostele.
Máte nějaké své oblíbené poutní místo? Poutní místa se nám líbí všude. Je
to stará tradice a stále se poutní místa navštěvují a s pokorou lidé prosí o pomoc
v nesnázích a projevují díky za vyslyšení. Jsou to místa proseb a útěchy.

Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při bohoslužbě, má obdarování? Nepovyšuji muţe nad ţeny. Postavení má být stejné jako

mají kněţí, biskupové a dále výše postavení hodnostáři. Co dělají sestřičky nebo jiné
ţeny těţko by zvládali muţi.
Co dnešní mládež? Myslíte, že dřív byla lepší? Byla lepší. Ta dnešní (ne všichni)
je agresivnější a toto s nimi jde do dospělosti. Proto se denně mluví o vysoké kriminalitě. Uvolněná morálka je všude, ve školství, v kultuře, v politice atd. Dříve lidé
zamykali baráky a klíč se dával na futro, pod rohoţku nebo za otevřené okno. Na
taneční zábavu se chodilo ve svátečních šatech … těch rozdílů by bylo mnohem víc.
Těšíte se do nebe? Pane Boţe, prosíme, ještě ne, jsme rádi na tomto světě. Ať se
v přiměřeném zdraví setkáváme s rodinou a známými, ještě ne.
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali? Nechtěl bych se
dotknout věřících, kteří chtějí pokrokovou změnu při mších. Nemyslím, ţe se chci
drţet jen starých kolejí a nic nového nepřipouštět. Mladí jsou dnes jiní, ale co je dobré, ať v lidech zůstává. Myslím tím písně. Dříve zpívalo hodně lidí, protoţe písně
byly melodické a snadno se zpívaly starým lidem i těm, kteří nemají školený hlas.
Dnes někdy zpívá jen pan farář s varhaníkem, a i kdyţ se snaţí, tak jim to taky ujede.
Nemějte mi to za zlé, ale píši to bez přetvářky, na nikoho se nezlobím, nejsem pesimista a v pokoře stále budeme chodit do kostela. Ještě bych rád připomněl milé
vzpomínky na to, jaké hezké melodie vykouzlila paní učitelka Šabacká, kdyţ doprovázela při mši na varhany a její soprán zněl při přijímání. Nádherné byly např. úryvky
z Nového světa od A. Dvořáka - Veliký Boţe náš nebo Sbor ţidů z Nabucca a mnoho jiných hezkých melodií.
A na úplný závěr: Dodrţovat varování se před hříchem, které v 6. st. uvedl papeţ
Řehoř I.: závist, lenost, obţerství, pýcha, lakota, smilstvo a hněv. Kdyby se toto dodrţovalo, nemusely by být války ani vojsko, policie, soudy a ţilo by se jako v Ráji.
Všechny vás zdraví Prokopovi

V letošním roce 2013 se vydáme jako dobrovolníci
na misijní cestu do Indie. V souvislosti s naším rozhodnutím bychom Vás rádi
seznámili s náplní dobrovolnické práce v Indii a projektem Misia India, který vše
zaštiťuje.
Projekt Misia India byl zaloţen a je realizován slovenskými jezuity. V rámci
projektu proběhly jiţ dvě misijní cesty dobrovolníků do Indie, a to v roce 2008
a 2011. Letošní misie trvající šest týdnů se kromě nás (Jiří, Jitka) zúčastní dalších
devět dobrovolníků ze Slovenska a České republiky. Naše společná cesta povede
do indického městečka Manvi, kde se nachází jezuitská misijní stanice a internátní
škola. Ţáci internátní školy jsou převáţně děti z nejniţší kasty tzv. nedotknutelní,
kteří díky svému společenskému postavení a finanční situaci nemají šanci dosáhnout vzdělání na státních školách. Jezuité v tomto místě působí od roku 2002
a v roce 2004 zde zaloţili základní školu. Samotná misijní stanice se neustále rozrůstá. Do dnešního dne byla v Manvi postavena škola, internáty pro chlapce
a dívky a dům pro učitele. Kromě Manvi se jezuité starají i o nedalekou vesnici
Pannur, ve které prozatím postavili kostel, a dále shánějí peníze na stavbu nové
školní budovy.
Misijní cesta představuje nemalé
finanční výdaje pro kaţdého dobrovolníka (cca 40 000 Kč). Kaţdý
z nás si musí sám uhradit letenku,
očkování,
vízum,
pojištění
a samotný pobyt v Indii. V této
souvislosti bychom Vás rádi poţádali o podporu naší cesty
a dobrovolnické práce. Chtěli bychom v naší farnosti uspořádat
sbírku na některé náklady naší cesty. Peníze, které by byly nad rámec našich potřeb, bychom rádi věnovali na účely
samotné misie, která nyní usilovně shání finanční prostředky pro stavbu školy
ve vesnici Pannur.
V současné době probíhají víkendová setkání v Ivance pri Dunaji na Slovensku, kde nám byl projekt představen a mohli jsme získat mnoho poznatků
od účastníků misie z roku 2011.
Letošní misie bude probíhat od 13. srpna do 20. září. Náš tým by měl mít
v Indii hned několik úkolů. V první části dne, kdy budou děti ve škole, bychom
měli pomáhat při budování infrastruktury misijní stanice a po příchodu dětí
ze školy budeme organizovat volnočasové aktivity a následně dohlíţet na plnění
školních povinností nejmenších ţáků.
Chtěli bychom Vám předem ze srdce poděkovat za jakoukoliv podporu našeho
rozhodnutí, ať jiţ půjde o modlitbu, povzbuzení či finanční příspěvek.
S velkými díky Jiří Jonáš a Jitka Šimečková

