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Informace k průběhu Tříkrálové sbírky

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v kostýmech Tří králů (není
podmínkou). Vedoucí skupinky se na požádání prokáže platným průkazem,
který ho zplnomocňuje k provádění sbírky.
Koledníci nosí s sebou úředně zapečetěnou pokladničku opatřenou
logem Charity. Dárci, kteří přispějí do pokladničky, dostanou jako
symbolické poděkování malý tříkrálový cukřík, příp. informační letáček
se záměrem současné a využitím minulé sbírky (většině domácností jsou
letáčky dodávány do poštovních schránek roznáškovou službou). Se svolením obyvatel bytu nebo domu koledníci napíší křídou na domovní dveře znamení
K+M+B 2014, začáteční písmena latinské věty Kristus Mansionem Benedicat
2014, v překladu Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 2014!
Děkujeme všem, kteří vlídně přijmou naše koledníky a přispějí do jejich
pokladniček! Velký dík a úcta patří i samotným koledníkům, kteří věnují
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým!
Záměr použití Tříkrálové sbírky 2014 v Oblastní charitě Třebíč

Také v roce 2014 plánujeme naše služby rozvíjet z výtěžku z Tříkrálové sbírky.
Chceme zakoupit osobní automobil vhodný pro přepravu osob s mentálním
a kombinovaným postižením z jejich domovů do Stacionáře Úsměv. Část výtěžku
přispěje na službu Sociální rehabilitace Třebíč, vzniklou v roce 2013, poskytující
podporu osobám, které v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají ztížený
přístup k získání zaměstnání. Z Tříkrálové sbírky bude také hrazena individuální
pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Prosíme, upozorněte nás na lidi, kteří pomoc
potřebují.
www.trebic.charita.cz
T a jen k a : Z JE VENÍ PÁN Ě

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
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

JSME NA WEBU!
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ

Tisk zajišťuje:

neděle 5. 1. 2014 - neděle 19. 1. 2014
Radost ze života
Mít radost ze života
A přijmout sebe, jaký jsem,
A žít ve společnosti bez potíží.
Občas zvítězit sám nad sebou,
To mi dává radost ze života.
Pomáhat druhým,
To mě naplňuje štěstím.
Porážet vlastní stud smíchem
A drzostí,
To mi působí radost.
Má radost ze života
Spočívá v tom, že se odlišuji,
A to se mi líbí.
Velkou radostí
Je znovu objevovat nádheru
Božího díla: přírody.
Radost ze života
Znamená 24 hodin v míru,
Pokoru, čest
A lásku, kterou mi Bůh dává
Ke každému novému životu.
Guy Gilbert, Ať se ti život povede!

Kalendář:
každou středu od 17 hod. děti nácvik zpěvu ke
mši svaté

každou 1. neděli v měsíci sbírka na varhany

1.-14.1. probíhá Tříkrálová sbírka
8.1. po mši sv. setkání dětí k 1. svatému přijímání

14.1. v 19 hod. v kostele setkání MM
18.1. den vzájemných modliteb naší farnosti
a bohoslovců v olomouckém semináři
18.-25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů
29.1. v 18 30 hod. v LD setkání MM-babiček
Mimo naši farnost:

5.1. v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
v Náměšti nad Oslavou Vánoční koncert Musica Animata
6.1. od 13 30 hod. Tříkrálové koledování na
Karlově nám. v Třebíči
9.1. v 9 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně bohoslužba za jednotu křesťanů
19.1. v 15 hod. fara u sv. Martina v Třebíči
Židovské tance a zkušenosti s komunitou Blahoslavenství (Jana Kopečková)
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Milí farníci,
každý začátek, nový počin, nové rozhodnutí bývá naplněno elánem, nadějí
a předsevzetími uskutečnit zamýšlené s co největším efektem. Když mladí manželé
začínají stavět dům nebo mají v plánu vykonat například životní pouť, snaží se,
aby se jejich tužba splnila podle jejich představ, aby se mohli na konci radovat, jak
se vše vydařilo.
Na začátku nového roku také něco podstatného začínáme, jako bychom začínali psát novou knihu. Do 1. ledna čeká, zatím je neotevřená a my do ní začínáme
psát. Všichni máme stejný počet stránek (dnů), tedy stejnou šanci za 24 hodin
napsat něco krásného, z čeho se budeme radovat my osobně, lidé okolo nás i sám
Pán Bůh. Nezáleží na tom, zda jsme mladí, staří, zdraví nebo nemocní, pracujeme
duševně nebo manuálně. Záleží na tom, jak tento čas zhodnotíme tak, aby odpovídal Božímu plánu. To nás nutí k tomu, abychom se zamýšleli nad každým dnem,
jak realizujeme svoje stavovské povinnosti, jsme pozorní k bližním, jak řadíme
důležitější věci před těmi, které mohou počkat, v jakém duchu jednáme s lidmi,
kolik času věnujeme duchovnímu životu.
Toto je
Kdo by měl určovat, co je nejdůležitější, jaké jsou priokřesťanská
rity našeho jednání? Víme, že ten, který dal řád přírodě,
naděje:
chce dát řád i našemu životu. Stačí se zadívat k obloze. Je
budoucnost je
zde obdivuhodný řád, který zaručuje funkčnost, přesné
dráhy a součinnost Slunce, Měsíce a planet, aby zde na v Božích rukou.
zemi mohl existovat zázrak - život. Můžeme vidět i v nežipapež František
vé přírodě vzájemnou souvislost i vzájemné ovlivňování.
Oč víc může každý z nás se svou svobodnou vůlí
a „charizmaty“ ovlivňovat sám sebe, rodinu, společnost, farnost. My nemáme
pasivně čekat, až se něco stane. Máme naplňovat čas na tom místě, kde nás Pán
Bůh chce a podle jeho vzoru, jak jsme slyšeli na Nový rok, aby to přinášelo spásu:
„Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem,
aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové,
poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi
otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.“ (Gal 4,4-7). Pán Ježíš nám svým životem ukázal, co znamená být Božím Synem - dítětem a jak se otvírat Božím požadavkům, úkolům a svému poslání. Znamená to tedy prožívat každou chvíli s důvěrou, nasazením, neutíkat z „Boží dráhy“, kterou nám Bůh určil, neustále ji hledat
a na ni uskutečňovat svůj život a naplňovat ji hodnotami pro věčnost.
Svatý Pavel nás poslední den v roce v liturgickém čtení vyzýval: „Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli…“(1Kor 7,29).
V evangeliu jsme slyšeli: „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si
budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidá-

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas
7

neděle
5.1.

pondělí
6.1.
úterý
7.1.
středa
8.1.
čtvrtek
9.1.
pátek
10.1.
sobota
11.1.

2. neděle
po Narození Páně

30

11 00
18 00

za Františka a Marii Školařovy, rodinu

Slavnost Zjevení
Páně
sv. Rajmund z Penafortu

18 00

za Marii a Karla Minaříkovy

7 30

za Annu a Emanuela Hobzovy a zetě

sv. Severin

17 30

za živou a zemřelou rodinu Slámovu
a Pokorných

sv. Julián

18 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Agathon
(Dobromil)

18 00

za Luďka Říhu a předky

ct. Marie Elekta

18 00

za farníky

7 30
neděle
12.1.
pondělí
13.1.
úterý
14.1.
středa
15.1.
čtvrtek
16.1.
pátek
17.1.
sobota
18.1.

Svátek Křtu Páně

sv. Hilarius z Poitiers
sv. Sáva Srbský

za rodiče Pojerovy, syna a vnuka
a za duše v očistci

11 00

za rodinu Janíčkovu, Velebovu a duše

18 00

za manžele Doležalovy a přízeň
za živou a zemřelou rodinu Pálovu
a Preiningerovu
za rodinu Ošmerovu, Toufarovu, manžela, syna a bratra
za rodinu Krotkých, Svobodovu a duše
v očistci

18 00
7 30

sv. Pavel Poustevník

17 30

sv. Marcel I.

18 00

za rodiče Kremláčkovy, syna a zetě

sv. Antonín Veliký

18 00

za Milana a živou a zemřelou rodinu
Rivolovu

Panna Maria, Matka
jednoty křesťanů

18 00

za děti, vnuky, rodiče a dobrodince

7 30
neděle
19.1.

Bohoslužby
za rodiče Krulovy, dceru a duše v očistci
za Jana Karšulína, rodiče Karšulínovy
a Míčovy

2. neděle v mezidobí

za Mons. P. Aloise Pekárka

11 00

za farníky

18 00

za Františka Svobodu, jeho sourozence
a oboje rodiče
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Něco pro děti - Svátek Tří králů
Svátek Tří králů slavíme 6. ledna. Víš, jak se tento svátek jmenuje podle liturgického kalendáře? Správnou odpověď se dozvíš, když přečteš písmenka na cestě, která
vede od tří králů do města Betléma.

no.“(Mat 6,31-33). Kdybychom se těmito slovy
Liturgické texty
nechali každodenně usměrňovat, jistě by v nás 2. neděle po Narození Páně
rostl i Boží život a z toho pohledu bychom
1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
hlouběji pochopili slova žalmu: „Nauč nás 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.“
Evangelium: Jan 1,1-18
Nový rok je jako neotevřená kniha. Knihy
Svátek Křtu Páně
navenek mohou vypadat rozmanitě. Malé,
1. čtení: Iz 42, 1-4. 6-7
velké, s krásným obalem, s honosnou vazbou.
2. čtení: Sk 10, 34-38
Téměř vždy nás zaujmou knihy velké, zdobeEvangelium: Mt 3, 13-17
né a často jsou vystavovány na nápadných
2. neděle v mezidobí
místech, aby byly na očích. Brožurky, knihy
1. čtení: Iz 49, 3. 5-6
s obyčejnou vazbou bývají spíše někde v po2. čtení: 1 Kor 1, 1-3
zadí. Tak je to často i u lidí. A přece si nevybíEvangelium: Jan 1, 29-34
ráme knihu pro její obal, ale pro její obsah.
Mnohem bližší nám může být knížka, která
nám pomohla v životě, i když je z venku prostá a nenápadná. Kniha, která obsahuje pravdu, zkušenost, krásu přinášející pokoj,
radost, jistotu, moudrost a vyrovnanost, v niž jsou slova vzbuzující lásku.
Nový rok je jako neotevřená kniha. Snažme se, aby při jejím
čtení měl z ní Bůh v každé chvíli radost.
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Tajenka: _________________________________________________

Pořadí

Jméno

Účast na mši svaté

1.

Marek Vecheta

12

2.

David Šplíchal

8

3.

Michal Sigmund

6

Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví na severní polokouli
každoročně ve dnech 18. - 25. ledna 2013. Tato data navrhl v roce
1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla. Katolická
církev si navíc připomíná památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, církve
často využívají k oslavě Týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic, jež mají pro
jednotu církve také symbolický význam.
Mottem letošního Týdne modliteb jsou slova apoštola Pavla: „Je snad Kristus
rozdělen?“ (1Kor 1,13).
„Važme si toho, že proti minulosti zaznamenáváme posun k lepšímu a chraňme každý
pokrok ve vzájemné důvěře,“ komentují aktuální stav ekumenického dialogu autoři
české přemluvy k modlitebním textům, „nicméně, jak chce naše lidství stále kráčet svou
cestou, tak často si musíme uvědomovat, že v naplňování Kristova příkazu nejsme a nebudeme
u konce. (...) Jako je Kristova celost bytostná, eschatologická a nadčasová, tak má být zakotveno
i naše společenství. Ve kterém více než naše lidství, naše sklony a projevy náklonnosti a přízně,
je pro nás vědomí, že tvoříme společenství Kristova lidu, jehož síla je v zásadách Božího pořádku
a království.“
Texty naleznete na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/texty-pro-tyden-modlitebza-jednotu-krestanu/
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Přestavba varhan
Vážení spolufarníci, sestry a bratři v Kristu, tímto příspěvkem vás chci informovat o dění ohledně přestavby varhan. Po dlouhé, časově táhlé byrokracii
(zaneprázdnění právníci biskupství s restitucemi, první smlouva mistra Smolky
v naší diecézi) je smlouva podepsána (varhanářem, diecézním organologem, farností). Z pěti, organology doporučených firem, vzešly 3 nabídky, po jejichž obdržení jsme se sešli na Středisku liturgické hudby (SLH) v Brně s otcem Janem
a našimi organology a vyhodnotili je:
1. Luxusní od původní ORGANY (s mnoha zachovanými, i dalšími novými
vymoženostmi nového hracího stolu s kooperující firmou Roháč), na kterou by však farnost těžko finančně dosáhla, byť by byla zachována výhoda
stavitelů nástroje, kteří mají s podobnými nástroji dodnes velké zkušenosti, podpořené výsledky. Nabídka nebyla rozepsána podrobně, co je součástí
ceny. Nabídka stručná.
2. Další nabídka VARFI se snížením tlaku při zachování píšťal – na což bych
nepřistoupil, s podobnou cenou. Sice s výhodou kompletního řádného
uspořádání vzdušnic – byly by všechny nové – zásuvkové místo kuželkové;
nevýhodou by bylo umístění a orientace stolu – dirigenti a varhaníci sborů
by zřejmě nadávali na využívání zrcadel. Nabídka stručná.
3. A poslední - mistra Smolky, vycházející z reálného rozpočtu farnosti, případného rozdělení etap, zkušeností, snadné a věcné domluvy. Člověka
s flexibilitou řešení problémů znehodnocení nástroje, která stále nemají
konečný účet (ještě pořád nacházím nedostatky, jichž si nevšimli ani organologové, ani varhanáři, zbytky se najdou, až se nástroj rozebere mistrovským okem varhanáře). Nabídka s popisem prací, způsobem přístupu –
kompletní.
Po výběru nabídky oslovený varhanář začal sepisovat smlouvu. Ta se při další
schůzce na SLH, tentokrát i s varhanářem, prodiskutovala a poupravovala.
S otcem Janem jsme byli tentokrát víceméně diváky sledujícími, jak to našemu
organologovi jde od ruky společně s mistrem Smolkou. Potom byla smlouva dána
právníkům na Petrov, výsledek a čas realizace raději nekomentuji. Také musím
poděkovat našemu farnímu ekonomovi Pavlovi, jehož poznámky se většinou snažili zohlednit. Závěrečné slovo bylo tedy na domluvě organologa s varhanářem
a slavná byrokracie byla vyřešena. Žasnul jsem, jak se tokové vyřizování může
protahovat…
Takže s generálkou lze začít, díky Pánu se našel i řádný erudovaný, zkušený
mistr, který stavitele našeho nástroje nahradí.
V případě zájmu farníků je možné uspořádat prezentaci postupu vyřizování
smlouvy, stručný věcný úvod do organologie související s naším nástrojem, fotky
stavu našich varhan.
varhaník Leoš

Do společenství církve
svatým křtem byli přijati:

30.6. Filip Přinosil
5.7. Filip Kaczur
7.7. Monika Štěpánková
18.8. Nela Marie Jelečková
18.8. Diego Antonín Červeňák
18.8. Stela Martina Leitkepová
18.8. Philippe Gabriel Mata Dona
1.9. Tereza Běhanová
1.9. Matyáš Jan Mikšík
14.9. Antonín Martin Havlíček
22.9. Sofie Lenka Nováková
24.11. Gábina Marie Flaksová
24.11. Vojtěch Jan Pudil
24.11. Adam František André
26.12. Štěpán Petr Holý

Svátost manželství si udělili:

20.7. Simona Hájková a Jiří Staněk
3.8. Jana Lojková a Jiří Sobotka
10.8. Kateřina Vítámvásová a Jaroslav
Zajíc
17.8. Marcela Šafářová a Luděk Dvořáček
31.8. Jitka Smetanová a Jiří Vejvoda
31.8. Simona Nedvědická a Tomáš
Dlouhý
31.8. Eva Němcová a Miroslav Černý
7.9. Dominika Řezáčová a Vojtěch
Hlouch
7.9. Jiřina Jansová a Pavel Osoha
9.11. Radka Celá a Pavel Kurtin

Naši zemřelí:

16.5.
13.6.
25.6.
25.6.
15.7.
17.7.
23.7.

František Svoboda
Marie Vejtasová
Miloš Hanák
Jan Svatoň
František Spilka
Petr Jeleček
Bohuslav Dočekal

1.8. Vlasta Daňhelová
12.9. Antonín Hanák
17.9. Josef Skucius
29.9. Štěpánka Říhová
8.10. Ludmila Pošepná
29.10. Miroslava Němcová
2.11. Marie Soukupová

19.11. Jaromír Jelínek
9.12. Milada Dusíková
14.12. Leopold Doležal
15.12. Marie Martinů
17.12. Marie Vystrčilová
18.12. Vladimír Severin

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo zatraceně?”
„Ježíšek.”
„Nelži.”
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.”
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka
chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne
ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”

