Historický kalendář

23. 11.1343 Po jednání českého krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla s papeţem
Klimentem VI. praţské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem jmenován Arnošt z Pardubic.
26.11. 1373 Na příkaz císaře Karla IV. přenesena těla mrtvých českých kníţat a králů
ze starých hrobů do nových v chrámu sv. Víta na Praţském hradě.
27.11.1988 Katoličtí ordináři ČSR a praţský arcibiskup
kardinál František Tomášek vydali Společný pastýřský list
k zahájení druhého roku „Desetiletí duchovní přípravy
na svatovojtěšské jubileum“.
28.11. 1688 Zemřel Bohuslav Balbín, katolický knězjezuita, vlastenecký barokní historik, teoretik literatury,
pedagog, obhájce českého jazyka a české kultury, spisovatel.
29.11. 1378 Zemřel Karel IV., syn Jana Lucemburského
a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař. Jeho
ostatky uloţeny do královské hrobky v chrámu sv. Víta
(* 14. 5. 1316).
29.11. 1923 Zemřel Karel Dostál – Lutinov, katolický
kněz, spisovatel, vůdčí osobnost Katolické moderny.

neděle 24. 11. 2013 - neděle 8. 12. 2013
Cesta

s výstavou v zámeckých interiérech na téma „Madona a Vánoce“ s prohlídkou kostela
a s tradičními řemeslnickými trhy
SOBOTA 7.12.2013
10 hod. divadelní představení „Vánoční příběh“, V. Marčík ml.
11 hod. divadelní představení „Princ Nebojsa aneb ţonglérská pohádka“, Komedianti na
káře
13 30 hod. divadelní představení „Rytířské povídání o princi Bajajovi“, Komedianti na káře
14 30 hod. divadelní představení „Čarování kolem namlouvání“, pohádka Jaroměřického
ochotnického divadla
16 hod. divadelní představení „Vánoční příběh“, V. Marčík ml.
NEDĚLE 8.12.2013
11 hod. divadelní představení „Pekelná pohádka“, Divadýlko Mrak
12 30 hod. divadelní představení „Čarování kolem namlouvání“, pohádka Jaroměřického
ochotnického divadla
13 30 hod. divadelní představení „Vánoční pohádka“, Divadýlko Mrak
15 hod. divadelní představení „Vánoční příběh“, V. Marčík ml.
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Tou cestou, tím směrem
prý bych se dávno měl dát,
když sněží, jde to stěží,
ale sněhy pak tají,
kus něhy ti za nehty slíbí
a dají víc síly se prát,
na dně víc dávat, než brát.
A i když se vleče
a je schůdná jen v kleče,
donutí přestat se zbytečně ptát,
jestli se blížím k cíli,
kolik zbývá víry,
kam zvou svodidla,
co po tmě mi lžou,
zda couvám zpátky
a plýtvám řádky, co řvou,
že už mi doma neotevřou.
Nebo jít s proudem, na lusknutí
prstů se začít hned smát,
mít svůj chodník slávy
a před sebou davy
a přes zkroucená záda
být součástí stáda.
Ale zpívat a hrát,
kotníky líbat a stát
na křídlech všech slavíků
a už jen tak ze zvyku
přestat se zbytečně ptát,
jestli se blížím k cíli ...

Tomáš Klus a Richard Krajčo

Kalendář:
 každou středu od 17 hod. nácvik zpěvu dětí
ke mši svaté
 každou sobotu v 9 hod. zkouška zpěvu dětí
v kostele
 každou 1. neděli v měsíci sbírka na varhany
 27.11. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání
MM - babiček
 29.11. v 18 45 hod. v kostele přednáška Jitky
Šimečkové a Jirky Jonáše o misii v Indii
 30.11. a 1.12. ţehnání adventních věnců
 30.11. v 15 30 hod. ve Viole čtení ze vzájemné
korespondence F. Bílka a J. Demla
 od 1.12. adventní putování sošky Panny Marie
v rodinách
 od 3.12. každé úterý v 6 15 hod. rorátní mše sv.
 4.12. Mikulášská nadílka pro děti po dětské mši sv.
 6.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 7.-8.12. vánoční trhy na zámku, výstava „Madona
a Vánoce“ a prohlídka kostela
 8.12. sbírka na Bible
 8.12 v 16 hod. Adventní koncert Jakuba Pustiny
 10.12. v 19 hod. v kostele setkání Modlitby matek
 11.12. setkání dětí k 1. sv. přijímání po mši sv.
 13.12. v 19 hod. koncert dívčího sboru OK Vocal

Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 2

Den

Milí farníci,
všechny vás zdravím. V našem ţivotě stále něco končí a něco začíná. I Církev
má svůj rytmus „ţivota“ a během církevního roku, který tuto neděli končí a příští
začíná, proţívá a připomíná si nejdůleţitější události ze ţivota Jeţíše, svatých
a dějin církve. Slavnost Jeţíše Krista Krále chce vyzdvihnout toho, který je skutečným Pánem nad dějinami i lidmi, který přišel v těle, vstoupil na nebesa a znovu
přijde ve slávě a moci uţ ne jako ten, který se poníţil, aţ k smrti kříţe s trnovou
korunou, ale ukáţe se jako Soudce spravedlivý a milosrdný. Abychom jej mohli
s radostí přivítat, chválit a oslavovat celou věčnost, učíme se to uţ v tomto pozemském putování. Jinak bychom nemohli ze srdce vyslovovat při mši svaté slova:
„Na Tvůj příchod čekáme, Pane Jeţíši Kriste.“ A právě doba adventní nás vybízí, abychom ţili v očekávání Jeţíše a udrţovali se tak v postoji
otevřenosti a připravenosti na setkání s ním. Bdělostí
srdce se máme osvědčovat jako ti, co čekají na svého
„Přichází
Pána. K tomuto očekávání jsme povoláni neustále
i v kaţdodenním ţivotě a zvláště tím se vyznačuje nadtvůj Král,
cházející doba, ve které se radostně připravujeme na tajemství Kristova narození. V adventu nemáme jako křesje pokorný
ťané podlehnout předvánočním běsům, ale snaţit se
a tichý,
připravit své srdce tak, aby se nenechalo rozptylovat světélky, ale v modlitbě je rozšiřovat tak, aby mohlo vstoupit
a přináší
pravé světlo světa a prosvítilo naše temnoty.
spásu.“
Celý náš ţivot je vlastně adventem, který skončí setkáním s Kristem a toto setkání má vyústit v poznání, jak
(antifona)
nám připomíná hned první neděle adventní, pro všechny
Boţí ctitele: „Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu
Jakubova Boha ... Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle.“ (Iz 2) Dnešní svět
a lidské dějiny nás spíše vedou k pesimismu a smutku, ale víme, ţe to není stádium
konečné, ale ţe vše má svůj čas a Bůh je trpělivý, aby i advent světa dospěl k naplnění a cíli - k oslavě Boha. Pán Jeţíš v evangeliu nás vyzývá: „Bděte tedy, protoţe
nevíte, který den náš Pán přijde ... i vy buďte připraveni.“ Návodů a rad, jak „nacvičovat“
setkání s Kristem je jistě mnoho. Modlitby, askeze, čtení písma svatého. Svatý
Pavel ve druhém čtení nás vybízí, abychom se probudili, neprospali tento čas
„neboť nyní je nám spása blíţe neţ tehdy, kdyţ jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblíţil.
Odloţme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný ţivot jako ve
dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale
oblečte se v Pána Jeţíše Krista a nepečujte o tělo tak, ţe by to vyvolávalo ţádosti.“ (Řím 13)
Adventní doba nás vybízí k tichu, je třeba si vytvářet tento prostor ticha kolem
Jakmile padne tma, všichni se začnou předvádět v lepším světle.

Pavel Kosorin

Liturgická
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Čas
7 30

neděle
24.11.
pondělí
25.11.
úterý
26.11.
středa
27.11.
čtvrtek
28.11.
pátek
29.11.
sobota
30.11.

Slavnost Ježíše
Krista Krále

pondělí
2.12.
úterý
3.12.
středa
4.12.
čtvrtek
5.12.
pátek
6.12.
sobota
7.12.

za přijatá dobrodiní a pomoc v nemoci

18 00

za ţivou a zemřelou rodinu Hrdých
a přízeň
za ctihodnou sestru Anunciatu Bělskou,
P. Františka a duše v očistci

sv. Kateřina

18 00

sv. Silvestr

7 30

za rodiče Prokopovy a duše v očistci

sv. Virgil

17 30

za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu
a Veselých

sv. Mansuet
(Miloslav)

18 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Saturnin

18 00

za děti Vlčkovy, Vodičkovy a Přinosilovy

sv. Ondřej

18 00

za Ivu Ryglovou

1. neděle
adventní

sv. Bibiána

za manţela, dvoje rodiče a duše v očistci

11 00

za farníky

18 00

za Karla Pudila, manţelku
a manţele Polínkovy

18 00

na vlastní úmysl

sv. František
Xaverský
sv. Jan Damašský,
sv. Barbora

6 15

na vlastní úmysl

17 30

na vlastní úmysl

sv. Sába

18 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Mikuláš

18 00

za farníky

sv. Ambroţ

18 00

za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu
za Víta Hobzu, dvoje rodiče, přízeň
a duše v očistci
za ţivou a zemřelou rodinu Šimečkovu,
Svobodovu, Berounovu a Komárkovu,
za přízeň a duše v očistci
za rodiče Papouškovy, Holčapkovy,
vnuka a vnučku

7 30
neděle
8.12.

za rodinu Matouškovu, Římovských
a duše v očistci

11 00

7 30
neděle
1.12.

Bohoslužby

2. neděle
adventní

11 00
18 00
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Něco pro děti

Na

Vyškrtej všechna slova osmisměrky a dozvíš se, co znamená slovo advent.
vštívil
RADA
mě člověk a mer- CEDIT
momocí
chtěl
RANEC
diskutovat o víře, CETKA
stál neodbytně
RODINA
mezi
d v e ř m i DEN
a v ruce drţel
DÓZA
RORÁTY
věroučné knihy.
Já se mu snaţil IZÁK
SANĚ
vysvětlit, ţe nemám
z á j e m NOC
SVÍČKA
o něco se přít, ţe
jestli věří, můţe- NORA
VĚNEC
me se spolu pomodlit, ţe jsem otevřen kaţdému, kdo směřuje k Bohu. Trval na svém a chtěl se
nejdřív přesvědčit, zda věřím správně, tedy podle jeho představ. Já si vzpomněl na
rybku akvarijní, k ní chovatel vpustil rybku z moře a ta první se ptala – Jestlipak je
moře velké jako moje akvárium? – a druhá se smála – To je prostě nesrovnatelné,
víte? – načeţ se akvarijní rybka urazila, protoţe troufalejší leţ prý ještě neslyšela.
S náboţenskými představami a diskusí o Bohu je stejná potíţ, jak hovořit o moři, kdyţ jsme k němu nedospěli?
Milý Bože,
přirovnat Boha, pokud vše, co vidíme, je pouze
dělám, co můžu. Kjehočemu
dílo? Proč vyslovovat nevyslovitelné a snaţit se definoFranta vat vítr v lese, bekání srnce na stráni, vlnobití na břehu mořském a ranní zpěv ptáků, kdyţ stačí jen otevřít srdce
a naslouchat a v kaţdém tepu zaţívat tiché souznění, přizpůsobit pokorně rty svému srdce, a nikdy naopak. Milovat svět, pro nic za nic, prostě jen tak, nestavět
hráz ani hranice, nepořádat pro víru štvanice na lidi, ţít s Bohem a vracet se
k Bohu. To je má víra a tolik o ní vím, a jinak uţ to říct ani neumím.
Připadám si jako poutník, který se kdysi vydal na vysokou horu, ale cestou ho
stále zrazují. Počasí prý není nejlepší a kaţdou chvíli se dá do deště – Kam chcete
dojít, kdyţ tak leje? – ptají se s obavou, ale já vím, ţe moje srdce uţ je na vrcholu
hory. A moje tělo k němu jen tiše spěje, proč si tedy stavět překáţky, proč vyhledávat nepřítele, proč stále víru poměřovat a s někým diskutovat, kdyţ jediná míra mé
pouti je sama pouť. Míra je cíl, k němuţ jsem své kroky obrátil, míra je čas, který
jsem proměnil v laskavé pochopení, a teprve láska zasáhla mé nepřátele a darovala
mi v nich nové přátele. To abych nešel sám pod klenbou vesmírnou, neboť vesmír
si mé kroky neuvědomuje, ale já ano. Podobně jako ten, kdo hledá pravou víru, ji
stále nenalézá, neboť nedokáţe pochopit, ţe cílem jeho hledání je sám hledající.
Vţdyť Bůh, stejně jako dobro, pravda a láska, je stále prostřed nás, přátelé cesty
daleké i srdce plného světských krás.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé

sebe i v sobě, aby člověk vnímal sám sebe. Být
sám se sebou, „ztrácet čas“, v kterém není
tolik zbytečného prostoru pro zábavu, práci
atd. a více hledět na sebe, na to, jak se na mě
asi dívá Bůh, jak odpovídám na různá obdarování, jak se modlím, jaká je má láska k Bohu,
jak se bráním hříchu, či mu podléhám, jak
mohu změnit narušené vztahy. Dokázat najít
chvíli pro sebe a Boha je něco velikého a přínosného, co nám pomáhá orientovat se správně v hluku, hlasech a zmatcích tohoto světa
a nacházet pokoj v duši, co nám pomáhá přibliţovat se ke Světlu, které nás má o Vánocích
zcela prozářit a naplnit.
Všem ţehná

Liturgické texty
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: 2Sam 5,1-3
2. čtení: Kol 1,12-20
Evangelium: Lk 23.35-43
1. neděle adventní
1. čtení: Iz 2,1-5
2. čtení: Rim 13,11-14
Evangelium: Mt 24,37-44
2. neděle adventní
1. čtení: Iz 11,1-10
2. čtení: Rim 15,4-9
Evangelium: Mt 3,1-12

Dlouhé ticho
Na konci věků se milióny lidí sešly na velké pláni před Boţím trůnem. Většina
se stáhla zpět od jasného světla před nimi, ale vpředu zůstávaly skupinky, ve kterých probíhala zapálená diskuse. Ne v zahanbujícím studu, ale s bojovným odhodláním.
„Jak nás můţe Bůh soudit? Co on ví o utrpení?“ vyštěkla
ţena s tmavými vlasy. Její tělo vykazovalo známky mučení.
„Zaţila jsem teror…bití…znásilnění…smrt!“ V jiné skupince
si mladý Afričan rozepnul košili: „A co tohle?“, ukázal
na díry po kulkách. „Zabili mě jen proto, ţe patřím k jinému
kmeni!“ V další skupince muţ s kalnýma očima mumlal:
„Mám AIDS. Proč zrovna já? Proč zrovna já mám trpět?“
Na pláni byly stovky takových skupin. A jejich rozhořčení
Já jsem Hospodin, sílilo. Proč Bůh dovolil zlo a utrpení na světě? Zatímco sám
tvůj Bůh, držím tě tráví svou věčnost v nebi, kde je všechno krásné a jasné, kde
za pravici, pravím není ţádný pláč ani strach, ţádný hlad ani nenávist? Co můţe
tenhle náš soudce vědět o všem tom utrpení lidí na zemi?
ti: „Neboj se, já
jsem tvá pomoc.“ A tak kaţdá skupinka vyslala vedoucího – někoho, kdo nejvíce trpěl – aby se poradili. Sešli se ve středu pláně: oběť bombového útoku, ţena zohavená artritidou, muţ s vrozeným poškozením mozku,
zavraţděná, zneuţité dítě… Konečně byli připraveni předloţit svou obhajobu.
Bylo to docela chytré. Neţ bude Bůh kvalifikován jako jejich soudce, musí zakusit,
čím prošli oni. Rozhodli se, ţe Bůh by měl být odsouzen k ţivotu na zemi – jako
Člověk opouští druhého především proto, ţe nechce zůstat sám.

Pavel Kosorin
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člověk!
Ať se narodí v bídě a chudobě a nejlépe jako Ţid. A ať je
povaţován za nemanţelské dítě.
Ať ţije v zemi okupované cizí,
krutou armádou. Ať je pronásledován a musí se skrývat. Dejte
mu úkol, který bude tak těţký, ţe
i jeho rodina ho bude mít za blázna, kdyţ se jej bude snaţit uskutečnit. Ať ho zradí i nejbliţší
přátelé. Ať je falešně obviněn,
a odsouzen zaujatým soudem bez
moţnosti odvolání. Ať pozná,
jaké to je být naprosto opuštěný.
Ať je ostatním pro smích. A nakonec ať trpí bolestí, jak to jen
jde. Pak to s ním skoncujte. Ano,
ať Bůh pozná na vlastní kůţi,
co je to smrt.
Mezi jednotlivými poţadavky
se ozývaly nadšené výkřiky souhlasu všech přítomných.
Kdyţ dokončili poslední větu,
všichni utichli.
Najednou uţ nikdo neřekl ani
slovo. Nikdo se ani nepohnul.
Nastalo dlouhé ticho.
převzato z http://tom.wbs.cz/Pro-hledajici-Boha.html#Ticho

Jednota sv. Josefa spolu s farností Jaroměřice nad Rokytnou pořádají

s krátkým programem pro všechny přítomné děti v kostele.
Prosíme rodiče, aby děti vypravili.
Případné příspěvky do balíčků můţete předat nejpozději v neděli 1. prosince při mších sv. v sakristii,
finanční příspěvky do označené pokladničky v kostele.

Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.

Dopisy od „našich“ dětí
Drazí přátelé,
uţ je to dlouho, co jsem Vám naposledy psala a proto nevím, jak se Vám daří.
Posílám Vám pozdrav z Velikonoc a doufám, ţe jste si je uţili. Já jsem si je moc
uţívala, protoţe to byly výjimečné dny. Měli jsme dobré jídlo a pití a také jsme
samozřejmě šli na mši. Všude kolem vesnice voněly pečené ryby. Měla jsem se
nádherně.
Nastoupila jsem do nové školy, kde jsou vyšší studijní nároky. Moc Vám děkuji za Vaše modlitby. Nyní jsem v základní šesté třídě.
Kromě tohoto Vám také děkuji za to, ţe podporujete mé vzdělání. Také Vám
děkuji za velikou nádobu na vodu, kterou jsme od Vás dostali v říjnu 2012. Moc
naší rodině pomáhá.
Ve škole je vše v pořádku. Ke snídani dostáváme kaši a k obědu posho (místní
typické jídlo) s fazolemi. Všichni se máme dobře.
Na naši školu nastoupili noví učitelé. Naše škola je privátní a brzy nám začnou
ročníkové zkoušky.
S přáním všeho dobrého Namuswe Tracy
Chlapeček se prochází po kostele, aţ přijde do presbytáře. Tam ho najde pan
farář. Chlapeček ukazuje na svatostánek: „Ţe tam máš v tom domečku Jeţíška, viď.“
Pan farář přisvědčí a chlapeček rozhorleně dodá: „Tak mu přeci otevři vrátka nebo
se ti tam udusí!“
Humor za kostelem, Ladislav Jílek
Červen 2013
Moji drazí přátelé, tento dopis Vám přichází od Vašeho milujícího přítele Lawrence Horty. Jak se máte, drazí přátelé? Já se mám dobře a doufám, ţe Vy také.
Dokončil jsem B.Com školu, mám maturitu a od minulého roku studuji
M.Com školu. Jsem v prvním ročníku, ročníkové zkoušky se budou konat 1. týden
v prosinci. Ale nyní díky ekonomickým problémům nemohu pokračovat ve studiu.
Hledám si práci. Drazí přátelé, moc Vám děkuji za Vaši podporu. Nepřestanu
Vám být vděčný. Moje rodina na Vás myslí a děkuje Vám za vše dobré, co jste pro
nás udělali.
Doma je vše v pořádku. Všichni Vám posílají srdečné pozdravy a díky. Kaţdý
den se modlíme za Vás, za Vaše dobré zdraví, štěstí a klid. Také bych chtěl poděkovat řediteli a všem sociálním pracovníkům centra Bala Pragathi Kendra Services
za jejich vedení a pomoc.
Ještě jednou Vám děkuji, ţehnám Vám a s přáním všeho dobrého Vám všem
končím můj dopis.
Vaše milované dítě Lawrence Horta
Z důvodu ukončení „Adopce na dálku“ chlapce Lawrence Horty z Indie
bude v nejbližších dnech vybráno nové dítě, které bude naše farnost podporovat v tomto projektu.
P. Jan Kovář

