STRÁNKA 8
(Pokračování ze stránky 5)

Ráda bych vám ještě sdělila jednu osobní zkušenost. Hlavní roli v ní sehrál devítiletý chlapec Naveen, který bydlí na internátě a chodí zde do školy. Nejprve
musím říct, ţe jsem většinu času vymezeného pro hry a samostudium internátních dětí trávila s děvčaty. Přišlo mi to tak správné a vhodné. Jednou
se však stalo, ţe v době svačiny dětí jsem seděla na schodech internátu
a přišel za mnou Naveen s plechovým talířem plným čehosi křupavého
a pálivého. Sedl si vedle mě a začali jsme si povídat. Rozdělil se se mnou
o svačinu a byl rád, ţe mi to chutná. No pusa mě pálila pořádně! Potom
mě poprosil, jestli bych s ním nešla na samostudium a nepomohla mu
s angličtinou. Byla jsem ráda, a tak aţ jsem děvčatům vysvětlila (nakonec jsem se
přece jen ze spárů jejich rukou, které mě táhly k nim na pokoj, vymotala), ţe dnes
nebudu s nimi, ale s Naveenem, jsme šli k němu na pokoj (místnost, kde má kaţdý
svůj kufřík a deku či koberec, na kterém na zemi spí), kde bydlí společně s dalšími
kluky. Naveen vzal koberec a řekl, ať si sednu na něj. Normálně jsme vţdycky seděli
na studené podlaze. Vytáhl učebnice z pomalu se rozpadající školní tašky. Kdyţ si
všiml, ţe by jeho taška potřebovala opravit, hbitě si půjčil od Zuzky (další dobrovolnice) jehlu a nit (děti toho měly opravdu dost, co bylo potřeba zašívat) a rozhodl se,
ţe si tašku spraví sám. Nabídla jsem mu, ţe mu s šitím pomůţu. Byl moc rád
a společnými silami jsme tašku nakonec opravili. Pak jsme společně něco málo opakovali do školy, ale po chvíli se Naveen rozhodl, ţe mi namaluje na památku obrázek
a ať mu i já něco namaluji. Povídali jsme si, usmívali jsme se a já jsem cítila, ţe jsem
na správném místě, ţe můj čas a pozornost jdou správným směrem. Naveen byl rád,
ţe jsem tam s ním a já za to taky byla moc ráda! Další dny jsme dost času trávili společně. Mohla jsem od něj cítit vděčnost za čas, pozornost, úsměv, pohlazení. Naveen
je velice srdečný, ale nemyslete si, není to ţádný zakřiknutý chlapec. Jiskřičky v jeho
očích jsou toho důkazem. Poznala jsem zde plno úţasných dětí, ale Naveen to u mě
vyhrál na plné čáře. Proto jsem se právě jeho rozhodla finančně podporovat (pobyt
na internátě, studium) přes nadaci Cesta domov. Z Indie jsem si tak dovezla v srdci
dítko, se kterým můţu být i nadále v kontaktu prostřednictvím korespondence a stát
se pro něj pomocí. Kdybyste i třeba vy měli touhu a chuť některé z dětí podpořit
a „adoptovat“, neváhejte se podívat na stránku http://www.cestadomov.sk/.
Bylo by toho ještě tolik co říct a napsat. Omlouvám se, jestli některé věci jsou
zmatené a pro vás nepochopitelné. Byla to prostě jedna velká ţivotní zkušenost…
Velké díky všem, kteří mě v ní podporovali a pomohli mně ji uskutečnit!

neděle 27. 10. 2013 - neděle 10. 11. 2013
Mrtvý
Památce P. Antonína Mandla

Již nemluvíš
a přece svědčíš
o tom, co bylo
úsměv je vrytý do tváře
a bílé čelo spočetlo vrásky
let štěstí, něhy, bolestí,
součet jsou léta uplynulá,
ohlasy krve, ticha, rozjímání,
vše vykresleno ve tváři
s neměnným pohledem,
úsilí života je sečteno
a odpočíváš v Boží dlani
jak ptáče chycené Ptáčníkem

Jitka Šimečková

Tajenka: Odpočinutí věčné dej zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají
(odvaha, dům, Petr, Ondřej, čtyři, písek, víno, Anna, Jan, jídlo) v pokoji (okolo, kola, Ola, jo, I).

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
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Redakční rada : P. Jan Kovář, telefon: 736523628
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@hotmail.cz, telefon: 605720952
Jana Kopečková, e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz, telefon: 777014575

čas není omezen,
již přešel do věčnosti,
do doby bez hodin
zvon zvoní, přetíná ticho,
to ticho tvého mlčení,
nemluvíš s námi,
ale s někým Jiným
za oponou času
Anastáz Opasek

Kalendář:
 každou středu od 17 hod. děti

nácvik zpěvu ke mši svaté
 každou sobotu v 9 hod. v kostele
zkouška zpěvu dětí
 každou 1. neděli v měsíci sbírka
na varhany
 30.10. v 18 30 hod. v Lidovém
domě setkání MM-babiček
 1.11. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 2.11. mše sv. také ráno v 7 30 hod.
 3.11. ve 14 hod. dušičková pobožnost na hřbitově
 6.11. setkání dětí k 1. sv. přijímání
 12.11. v 19 hod. v kostele setkání MM
 23.11. v 11 hod. mše sv. s modlitbou
za uzdravení, koncelebruje P. Anthony
Saji
Mimo naši farnost:
 3.11. v 16 hod. v Třebíči u sv.
Martina benefiční varhanní koncert
 10.11. v 16 hod. v Čáslavicích
Serafín zpívá sv. Martinovi
 16.11. od 18 hod. Country bál
v klubu Hájek v Třebíči
 23. 11. od 10 hod. v katedrále
v Brně Svatocecilské setkání
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Milí farníci,
v době, kdy se vám dostane do ruky tento Čtrnáctideník, budeme znát výsledky voleb, v kterých má kaţdý občan svůj podíl na budoucnosti naší vlasti. Skončí
předvolební zápas stran a snad vše rozjitřené, nekulturní, lţivé ustoupí. Lidé začnou navštěvovat hřbitovy svých blízkých a moţná si víc uvědomí nesmyslnost
všech těch ţabomyších válek, které jen rozdělují a berou lidem pokoj a ţe o co by
se měl člověk především starat, je jeho nesmrtelná duše. Jestliţe my věříme
ve věčný ţivot, ţivot, který nekončí, je nasnadě
Zemřelý si s sebou
brát váţně poslední věci člověka: smrt, soud,
nebe, peklo, očistec. Dokud dýcháme, zdají se
odnesl i to, o co jsme
nám tyto věci hodně vzdálené a neuvědomuje- se spolu dělili, prožitky,
me si, ţe do věčnosti se promítá kaţdá myšlenvzpomínky, kus našeho
ka, touha, slovo, skutek. V kaţdém okamţiku
srdce. V tomto smyslu
pozemského ţivota bojujeme o spásu duše
jsme
spolu se zesnulým
v slabém a hříchu podléhajícím těle. Kaţdému
už u Boha a v Bohu.
z nás dává Bůh příleţitost a prostředky k toAž pak sami zemřeme,
mu, abychom vítězili nad Zlým, abychom se
stávali více podobni Kristu, ţili s ním a s ním
neodejdeme
se sjednocovali, přibliţovali se kaţdý specificky
do neznáma, nýbrž
k těm, kteří zvítězili a mají podíl na Boţí slávě.
do příbytku, který nám
Sv. Otec František hovořil o tomto zápase při
připravil Kristus,
ranní mši svaté 11. října 2013, kdy varuje, abya naši milovaní,
chom nepodléhali naivitě, jakoby zlý duch,
kteří nás předešli.
který se snaţí zničit duši člověka, neexistoval.
Dále připomíná, ţe nám Pán dává pravidla, jak
Tam bude naše místo
rozlišovat přítomnost zla a jak pokračovat
a domov navždy.
v křesťanské cestě, kdyţ se objeví pokušení.
Anselm Grün
Za neméně důleţité povaţuje uchovat si neustálou bdělost vůči ďáblovým svodům a klamu. Bereme-li víru váţně, snaţíme-li se
duchovně růst, potom nás nenechá v klidu, jak píše sv. Petr ve svém listě: „Buďte
střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil.
Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ (1Pt 5,8-10)
Obrátit se od kaţdého i zdánlivě lehkého hříchu vyţaduje hodně síly a milosti,
kterou si můţeme vyprosit, abychom po smrti nezakoušeli v očistci hrozná muka,
která popisují někteří vizionáři. Svědčí, ţe „to, co působí největší bolest v očistci,

Milý Bože,
je to pravda, že se táta nedostane do nebe, když bude doma mluvit
jako na fotbale?
Anička

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas

7 30
neděle
27.10.

30. neděle
v mezidobí

11 00
18 00

Bohoslužby

za farníky
za rodiče Vocílkovy a celou ţivou
rodinu
za Antonína Vlčka a Antonína Valentu
a jejich rodiny
za rodiče Špičkovy, Jana Vorlíčka,
přízeň a duše v očistci

pondělí
28.10.

sv. Šimona a Judy

úterý
29.10.
středa
30.10.
čtvrtek
31.10.
pátek
1.11.

sv. Narcis

7 30

sv. Marcel

17 30

za Františka Pokorného
a ţivou a zemřelou rodinu
za ţivou a zemřelou rodinu
Doubravovu

sv. Wolfgang

18 00

za kněţská a řeholní povolání

Slavnost
Všech svatých

18 00

za farníky

sobota
2.11.

Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé

18 00

7 30

18 00

za ţivou a zemřelou rodinu Dvořákovu,
Kuţelovu, Novotných, Nedvědických
a Jelečkovu
za rodinu Vrbkovu a Křivanovu
za Jaroslava Růţičku, dvoje rodiče
a duše v očistci
za Miroslava Němce, dvoje rodiče,
přízeň a duše v očistci
za rodinu Jansovu, Hálovu, rodiče
a duše v očistci

18 00
7 30

neděle
3.11.

31. neděle
v mezidobí

za věrné zemřelé

11 00

pondělí
4.11.

sv. Karel
Boromejský

18 00

úterý
5.11.
středa
6.11.

sv. Zachariáš
a Alţběta

7 30

sv. Leonard (Linhart)

17 30

za Františka Prokopa a duše v očistci

čtvrtek
7.11.

sv. Wilibrord

18 00

za kněţská a řeholní povolání

pátek
8.11.

sv. Gottfried
(Bohumír)

18 00

za rodiče Svobodovy a Roupcovy

sobota
9.11.

Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

18 00

za farníky

7 30
neděle
10.11.

32. neděle
v mezidobí

11 00
18 00

za Emanuela Jansu

za Karla Chvátala, celou zemřelou
rodinu a duše v očistci
za Karla a Helenu Pavelkovy
a dvoje rodiče
za Marii a Františka Janů
a ţivou a zemřelou rodinu
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Něco pro děti → vylušti a doplň modlitbu za zemřelé
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1. Co chybělo učedníkům, když byli po Ježíšo- 1
vě ukřižování zamčeni v domě?
2. Věc, kterou v podobenství postavil
muž moudrý i muž pošetilý.
AŤ
3. První z apoštolů.
4. Bratr apoštola Petra.
5. Kolik bylo evangelistů (vypiš slovem).
6. Na čem stavěl svůj dům muž pošetilý?
7. V co proměnil Ježíš vodu na svatbě v Káně?
8. Jak se jmenovala matka Panny Marie?
9. Jméno Ježíšova nejbližšího učedníka.
10. Co scházelo lidem, než Ježíš rozmnožil
chléb a ryby?
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není jenom oheň, i kdyţ je intenzivní, ale pocit
vzdálenosti od Boha a vědomí, ţe na zemi bylo
dost prostředků k tomu, jak se nedostat do
očistce, ale nebyly vyuţity.“ Vstupme do této
touhy vroucí modlitbou a především očišťováním ve svátosti smíření, Eucharistií, nezanedbáváním dobra, které jsme mohli vykonat pro
svou nebo duši bliţního.
Vyuţijme nabídky církve, která nabádá, abychom od 26. 10.. do 8. 11. pokud je to moţné,
získali odpustky pro duše, které prochází očistným utrpením, neţ budou cele podobny Kristu.
Sami si nemohou pomoci.
„Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.“
Všem ţehná

Liturgické texty
30. neděle v mezidobí
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a
2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18
Evangelium: Lk 18,9-14
31. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 11,22-12,2
2. čtení: 2Sol 1,11-2.2
Evangelium: Lk 19,1-10
32. neděle v mezidobí
1. čtení: 2Mak 7,1-2.9-14
2. čtení: 2Sol 2,16-3,5
Evangelium: Lk 20,27-38

MEDITACE V KOSTELE SV. NEDĚLE

Na vinici

... začal jsem tedy vyprávět příběh
o lišce sedící na vinici, a přiznám se
bicykly
hned, ţe i kdyţ jsem studoval řadu let
celu řádku filozofů, naslouchal radám
domácky Olga
zkušených a vizím proroků všech dob,
nespisovně ano
náboţenství a zvyků, neslyšel jsem nic
chytřejšího o ţivotě plném otazníků
římské číslo 1
neţ podobenství o mlsné kmotře
„ryšce“. Zatouţila po hroznech
na vinici, jenţe otvor v zídce byl malý a liška musela zhubnout, aby se protáhla,
a pak jí uţ nic nebránilo v hodování. Kdyţ se nabaţila sladkých hroznů a chtěla se
vrátit, zjistila, ţe otvor v ohrazení je zase příliš úzký a nezbylo jí, neţ znovu čekat
a hubnout. Teprve na svobodě si spočítala zisk, aţ za zídkou jí došla marnost tak
naivního počínání. Podobné je to i při našem namáhání, nazí na svět přicházíme
a vše, co klopotně nashromáţdíme, tu stejně v den smrti zanecháme.
Uznejte potom sami, jaký má smysl cpát se bez rozmyslu na vinici, kdyţ i ty
hrozny z pozdního sběru nakonec odevzdáme, přátelé čistého vína, které starost
nad marným ziskem láme.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé

Jenom tady je to místo uvnitř
kam můžeme vstoupit a odpočinout si od světa
venku
který nás všude jinde prostupuje
zabírá, okupuje, vyvlastňuje, odcizuje
jenom tady po šesti dnech nepřetržitého provozu
a sprovozu
ve vleku tramvají, autobusů, podzemních drah
přestupujeme do zcela jiné komunikace
do společenství svatých Apoštolů a Mučedníků
a usebráni u sebe opět se shledáváme
in spiritu humilitatis cum spiritu humanitatis
v duchu pokory s duchem čistého člověčenství
kdo sem vstupuje vskutku se znamením kříže
hned u dveří podává demisi, odstupuje
ze svého úřadu, z veřejné funkce, ze strany
ba ze všech světových stran
a vchází do svého vědomí a svědomí
kdežto tam venku jsme pořád odváděni od sebe
a od rodiny
do jedné fronty, do boje za mír
jenom tady svlékáme tísnivou uniformu
a jiným jazykem, než kterým se mluví venku

rozjímáme o prvních a posledních věcech člověka
je to vnitřní řeč, kterou s námi mluví Bůh
nepřeložitelná do řeči světa tam venku
... stopu dítěte zašlapuje stopa jinocha
stopu jinocha zašlapuje stopa muže
stáří pak smazává všechny stopy až na tu
poslední
v které stojí náhrobní kámen
nikdo z těch překročených a zašlapaných
nepovstane
ale duše celého člověka se z nich neskládá
tady v tom kostele nám šeptá své tajemství
tajemství křtu ve jménu Otce a Syna a Ducha
tajemství tří věků v jednom objetí
jako bylo na počátku nyní i vždy
co nejsme s to pochopit, obsáhnout, spojit
čelo se sklání na znamení, že je u konce
se svými silami
a jsou to teď ruce, které se chápou modlitby
všemi prsty spínají, co je v nás rozpojeno
a v pohnutí vnitřního početí zaslechneme své
jméno

Vladimír Vokolek

Otci Václavovi k narozeninám vyprošujeme Boží požehnání
farníci
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Aktuality ohledně varhan

Ohlédnutí za misí v Indii

„Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich
zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu
a k vyššímu světu“ (2.vat.koncil, SC, čl.120)
Váţení spolufarníci, je mou povinností informovat Vás o dění ohledně výběru
varhanáře. Z pěti oslovených firem odmítl hned na počátku Kánský, minulý týden
i Ponča (má moc zakázek). VARFI dali nabídku za 3,5 mil. vč. DPH (přestavba
na zásuvkovou soustavu vzdušnic s el. ovládáním tónové i rejstříkové traktury při
sníţení tlaku na 700 Pa). ORGANA nabídla řešení za 2,875 mil. bez DPH, coţ by
vyšlo skoro stejně (3,48 mil.). Zde bychom měli nový stůl s komfortní elektronikou
dodávanou firmou Roháč (Olomouc), se kterou spolupracují. A konečně vítězné
řešení pana Smolky: 2,820 mil. při rozdělení na etapy (ve 3 letech) nebo max. 2,7 mil.
vč. DPH, kdyby se práce dělaly najednou (během 14 měsíců). Takţe: neţ dojde
k sepsání smluv mezi investorem a varhanářem za dohledu diecézních organologů,
krátce vám mistra Smolku představím. Ano, mistra. Zřejmě jednoho z posledních.
Dnešní doba, nepřející umění, je hektická. Mistrovství jednoho člověka je nahrazováno manufakturními a sériovými výrobami druţstvy. Coţ v tomto vzácném případě
neplatí. Stručně napíšu, ţe pracoval na mnoha odděleních firmy „Varhany Krnov“,
5 roků na výzkumu a vývoji, soukromou ţivnost zaloţil ještě před revolucí 1989. Byl
posílán na školení a zahraniční stáţe „na západ“. Mohu říci, ţe svou práci i nabídku
poctivě pojal, měl zájem o veškerý detail ve varhanách, aby
nestřílel cenu od pasu, jako v případě jednostránkového
řešení nabídek. Běhal jsem s fotoaparátem často do varhan,
občas něco počítal, či odšrouboval – přesně jak si mistr přál.
Také jsem byl v Obyčtově nafotit a prohlédnout, měřit
a fotit píšťaly, které jim zbyly ze starého nástroje. To abychom nemuseli všechny (nám odcizené při degradaci nástroje) draze kupovat.
Na obrázku vidíme akutní stav Pozounů, některé se klátily
i na Cleirony.
Srdečné Pán Bůh zaplať za modlitbu, finanční dar či jinou
pomoc. Pamatujme v modlitbách i na dobrodince, dárce
píšťal z Obyčtova, za ty, kteří poskytovali přístup
k varhanám na různých místech republiky, kde jsem navštěvoval nástroje oslovených
firem (Odry, Opava -sv. Duch, Nezamyslice, Velehrad, Napajedla, JAMU Brno).
Závěrem: při zkušenostech mistra Smolky budeme mít varhany trvanlivější
v oblasti „stečení Pozounů“, ochraně elektroniky před bleskem a přepětím (povolání
do bouřlivého Klagenfurtu uprostřed Alp) a především: se zvukomalbou, pojením
hlasů, coţ je asi u hudebního nástroje nejpodstatnější.
Přechod z minulého na dnešního varhanáře bychom měli stejný s Napajedly.
Pěkně pojednává o historii Napajedelských varhan článek na jejich farním webu:
http://napajedla.farnost.cz/varhany/cz/info/historie.htm. Mistr Smolka má web
zde: http://varhany.krnov.net/
Snad se nám podaří obnovit dispozici navrţenou za pana děkana.
varhaník Leoš.

Šest týdnů, které jsme strávili jako dobrovolníci
v Indii, jsou za námi. Tisíce záţitků, dojmů a úsměvů
ve mně však zůstávají a jen těţko se mi hledá cesta,
kde vlastně začít vyprávět a psát… Bylo toho tolik!
Ráda bych vám na začátku trochu přiblíţila Indii
jako zemi, zemi tak jinou, přesto v nitru krásnou a pro
mě aţ neuvěřitelnou. Indické ulice jsou plné odpadků,
ve kterých se rýpou prasata, pobíhajících psů, hinduisty uctívaných krav, které se volně procházejí
a postávají, kde je zrovna napadne, barevných oblečení
ţen (sárí), neustále troubících dopravních prostředků
všeho druhu (to je kapitola sama pro sebe) a hlavně
lidí, usmívajících se lidí. Měli jsme moţnost vidět srdcervoucí chudobu ve vesnicích (ale přesto tam lidé
vypadali šťastně a spokojeně), chudobu ve větších
vesnicích a městech, ale i třeba ţivot velkoměsta Bombaje, kde vedle sebe ţijí ti nejchudší lidé ve slamech a o pár metrů dál bydlí ve vilách
bohatí Indové. Nad některými věcmi mi v Indii zůstával rozum stát, některé jsem
pochopila postupem času, některé nechápu do teď. Je to úplně jiný svět, kde čas
prostě plyne a nikdo ho tam moc neřeší. Ţádný shon za penězi, stres a typická evropská uspěchanost, ale klidná a příjemná atmosféra, kterou prostě cítíte. Co se týče
náboţenství kaţdý v něco nebo v někoho věří. Těţko byste hledali v Indii ateistu.
Jejich modlitba je tak naplněná a silná, ať se jedná o hinduistu, muslima, křesťana či
buddhistu. Minimálně v tomto ohledu se od nich máme co učit!
Věřím a vím, ţe kaţdý z nás dobrovolníků, kdo byl v Indii, tuto cestu a misii samotnou vnímal a proţil trochu jinak. Kaţdý z nás tam šel s určitými představami,
očekáváním, obavami… U mě jistě převládalo očekávání (moc jsem se těšila na Indii
jako takovou a hlavně na děti), ale měla jsem i obavy. Nejvíce jsem se bála zdravotních problémů. Ale ejhle, proţila jsem šest týdnů v Indii v lepším zdravotním stavu
a pohodě, neţ jsem zvyklá u nás v ČR. Věřím, ţe velký dík patří všem, kteří na mě
mysleli a modlili se za mě! Proto jim ještě jednou touto cestou moc děkuji a Pán Bůh
jim to zaplať!
Ale teď se konečně dostanu k tomu hlavnímu, k jezuitské škole, dětem, naší práci
a k našemu poslání. Školy (jsou zde dvě budovy) navštěvují děti z nejchudší kasty tzv.
nedotknutelní. Sice v Indii kasty jsou státem zrušené, ale v reálu fungují směle dál.
Některé děti do školy dojíţdí denně, některé zůstávají na internátech, které jsou vybudovány v blízkosti školy. Právě s těmito internátními dětmi jsme trávili nejvíce času
a s nimi jsme mohli proţít to, co se dá jen těţko popsat! Kromě her a doučování dětí
jsme nabídli i naše fyzické a psychické síly a pracovali jsme rukama a hlavou při sázení stromů, úpravě cest, vylepšování dětského hřiště, kopání jámy na odpadky a hlavně
při pomoci s profily dětí pro Cesta domov (finanční podpora dětí). Určitě je k tomu
mnoho co napsat, ale to vše a mnohem podrobněji se můţete dozvědět na prezentaci, kterou budeme společně s Jirkou dělat v naší farnosti v měsíci listopadu. Všichni
jste srdečně zváni a moc rádi se podělíme o záţitky, zkušenosti i fotodokumentaci
naší misie!
(Pokračování na stránce 8)

