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ce den před svým narozením a jezdíme tam dosud. Poslední roky jezdíme s dětmi
na pouť do Kostelního Vydří. Dvakrát jsme byli i na Turzovce a jednou
v Dechticích. Pokud to bude moţné, rád bych se podíval do Medugorie.

Čím jste chtěl být jako malý? Jako malý jsem chtěl být řidičem kamionu.

Co říkáte na dnešní mládež? Myslíte, že v dřívějších dobách byla
lepší? Mládeţ je asi stejná, jen se změnilo prostředí, ve kterém ţije.
Dřív nebylo tolik techniky. Ta se dá velice dobře vyuţít k dobrému. Bohuţel také velice často svádí ke zlému.

Jaké myslíte, že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba i při
bohoslužbě, má obdarování? Ţeny mají spoustu důleţitých zastání v církvi. Například: lektorky, katechetky, řeholnice, zpěv při mši, hra na varhany, úklid kostela
a květinová výzdoba.

Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Na mši svatou se snaţím přicházet s nadějí na setkání
s Pánem, ale ne vţdy se mi to podaří. Kdyţ mám nějaké starosti, tak se snaţím
usilovněji.

Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Ano, je jich více. Zrovna se mi vybavuje: ,,Nehledej třísku v oku svého bliţního, kdyţ máš ve svém oku trám.“
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii,
jakou roli hraje ve Vašem životě? Panu Ma-
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rii vnímám jako osobu mně blízkou, prostřednici milosti, kdyţ je mi těţko u srdce.

Š

Modlíte se růženec? Růţenec se modlím
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málo. Snaţím se denně pomodlit minimálně
jeden desátek. Pokud to jde tak s celou rodinou.
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Těšíte se do nebe? Usiluji o to, abych se tam

D Ů M D O K N O Á B

dostal. Snad mi pomůţe Boţí milosrdenství,
přímluva Panny Marie.
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TAJENKA: dám národům jako světlo

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
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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 19. 1. 2014 - neděle 2. 2. 2014
V den mých
pětašedesátých narozenin
Proč mluvíš pořád sám k sobě
nebo ke komu to hovoříš??
nikdo ti nenaslouchá
jaký to beznadějný monolog
Beznadějný? žádný rozhovor není
beznadějný
není zbloudilých poselství
všechna dojdou na místo určení a včas
byť by to bylo i za tisíc let
...
V dalekých prostorách kosmu
v dalekých prostorách svého těla
slyším sílící temné dunění

Kalendář:
 každou středu od 17 hod. děti

nácvik zpěvu ke mši svaté
 18.-25.1. týden modliteb za jednotu
křesťanů
 22.1. setkání dětí k 1. sv. přijímání
 29.1. v 18 30 hod. v LD setkání
MM-babiček
 2.2. sbírka na varhany (vždy 1. neděli)
 7.2. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 11.2. v 19 hod. v kostele setkání MM

Mimo naši farnost:
 21.1. v 16 hod. v nemocnici v Jihlavě
mše sv. za nenarozené děti
 24.1. ve 20 hod. v KD v Lipníku
3. ples farností Lipník, Vladislav a
Číměř-Střížov
Konečnou odpověď jsem zatím nenalezl
 25.1. v 18 hod. a 26.1. v 8 hod.
a přece říkám hlasité Ano
v Třebíči u sv. Martina „Útržky
Ano všemu co bylo
nebeských not“ doprovodí mše sv.
 30.1. v 18 hod. v aule Kat. gymnáAno všemu co bude
zia v Třebíči Večer chval
buď pochváleno Jméno

1.2. od 15 hod. První Halahojův
které nedokážu vyslovit
karneval Dům zahrádkářů v Třebíči,
které se bojím vyslovit
od 19 hod. 5. Ples Halahoje
které nicméně JE
 7.2.2013 od 20 hod. v Klubu Hájek 7. farní ples třebíčských farností.
Ladislav Novák (*1925 Turnov, + 1999 Třebíč)
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Milí farníci,
mezi dobou vánoční a přípravou na Velikonoce je tak zvané liturgické mezidobí. Necelých sedm týdnů v novém roce bývá klidnějších. Je víc času na společenské aktivity, jako jsou plesy nebo divadla. Je to ale také období, kdy více plánujeme, co bychom chtěli stávající rok realizovat, kam se chceme podívat, co bude
potřebné a nutné uskutečnit. V tomto roce bude pro naši farnost, kromě jiných
činností, finančně nejnáročnější generální oprava a přestavba chrámových varhan.
O stavu a historii varhan vás ve Čtrnáctideníku jiţ informoval náš varhaník
Leoš Hrdý, kterého jsem pověřil ve věcech organizačních a který se jiţ dlouhou
dobu intenzivně věnuje tomu, aby náš chrám měl důstojný
nástroj. Vynaloţil mnoho času, aby mohl posoudit a navrhnout spolu s organology nejvhodnější variantu jak pro „Hudba není
výběr varhanáře, tak pro způsob oprav. Za to mu velmi pouhým
děkuji.
Můţeme se ptát, zda je to tak nutné, aby se dělala tak doplňkem
velká oprava za tolik peněz. Snad by nějaký rok vydrţely,
či přikrášlením
neţ by poruchy zapříčinily úplné odstavení stroje. Variant,
jak řešit stav našich varhan, by bylo jistě víc. Opravovat liturgie,
neopravitelné, koupit kvalitní elektrofonické varhany
s reproduktory, které by byly desetkrát lacinější a bylo by je sama o sobě
moţné z nich vykouzlit zvuk varhan světoznámých kated- liturgií.“
rál, pořídit nové mechanické varhany s třetinovým obsaBenedikt XVI
hem píšťal, ale za podstatně vyšší cenu apod.
V prvním dokumentu II. vatikánského koncilu
„Sacrosanctum concilium“ v kapitole 6 s názvem „Liturgická hudba“ čteme:
„Píšťalové varhany jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podmanivý lesk a mocně povznést mysl k Bohu a vyššímu světu …“ V naší vlasti začíná tato tradice uţ ve
13.století a pokračuje dodnes. Někde se snaţí nahradit píšťalové varhany digitálními, ty však jsou zvukově i umělecky „mrtvé“. Tradice píšťalových varhan
v chrámu sv. Markéty je podle mého názoru neodmyslitelná. V kaţdé generaci uţ
po několik století se snaţili naši předkové ji uchovávat a věřím, ţe i my k tomu
přispějeme. Náš chrám je dominantou širokého okolí a domnívám se, ţe potom,
co budou varhany opraveny, bude jeho prostor ještě hodnotněji slouţit Bohu,
věřícím i všem, kteří se budou chtít duchovně i kulturně povznést.
Celkové náklady na opravu varhan byly uvedeny ve Čtrnáctideníku č. 123 spolu s představením pana Smolky, který byl ve výběrovém řízení na prvním místě.
V současné době byla zaplacena první záloha 40 tisíc korun. V nejbliţších měsících by měl být vyrovnán doplatek I. etapy a zaplacena polovina částky druhé etapy, zálohová faktura na 760 tisíc korun.
Účelové sbírky na první neděle v měsíci činí 60 tisíc korun. Z městského rozpočtu jsme dostali příspěvek 200 tisíc korun, děkuji všem zastupitelům, kteří
k tomu přispěli. Dary činí 135 tisíc korun. Ţádost o příspěvek jsme poslali na ČEZ.

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas

Bohoslužby

7

30

za Mons. P. Aloise Pekárka

00

za farníky

neděle
19.1.

2. neděle
v mezidobí

11

18 00

za Františka Svobodu, jeho sourozence
a oboje rodiče

pondělí
20.1.

sv. Fabián
a Šebestián

18 00

za celou rodinu Kunstovu

úterý
21.1.

sv. Anežka Římská

středa
22.1.

7 30

za rodiče Macháčkovy a duše v očistci

sv. Vincenc

17 30

za živou a zemřelou rodinu Šplíchalovu

čtvrtek
23.1.

sv. Ildefons

18 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
24.1.

sv. František
Saleský

18 00

za farníky

sobota
25.1.

Svátek Obrácení
svatého Pavla

18 00

za rodiče Plíškovy, dceru a dva syny

7 30

za Adolfa Píšu a syna

neděle
26.1.

3. neděle
v mezidobí

pondělí
27.1.

sv. Anděla
Mericiová

18 00

úterý
28.1.

sv. Tomáš
Akvinský

7 30

středa
29.1.

sv. Sulpicius

17 30

za rodiče Noskovy

čtvrtek
30.1.

sv. Martina

18 00

za kněžská a řeholní povolání

pátek
31.1.

sv. Jan Bosko

18 00

za Josefa Dobeše a dvoje rodiče

sobota
1.2.

sv. Pionius

18 00

za farníky

neděle
2.2.

Svátek
Uvedení Páně
do chrámu

11

00

za Jana Svobodu a rodiče Škrdlovy

18

00

za rodinu Koutných

7 30
11 00
18

00

za Janu Čechovou a přízeň
za Václava Václavíka, rodiče
a sourozence

za Vladimíra Dobeše a celou přízeň
za Bedřicha Bittera, syna a celou rodinu
za rodiče Mácovy a Perničkovy
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Iz 49,3.5-6

STRÁNKA 6

Něco pro děti

Hospodin mi řekl: „Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil sluţebníka jiţ v matčině lůně,
abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáţdil Izraele. Tak jsem ve cti
u Hospodina, (protoţe) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): „Nestačí, že jsi mým
služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě ….., aby
se spása má rozšířila až do končin země.“
BRÁNA
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Protoţe varhany nejsou památkově chráněné,
byl nám odmítnut příspěvek z kraje Vysočina,
o který jsme také usilovali. Náš sbor plánuje benefiční koncert, jehoţ výtěţek by byl věnován
na tuto opravu. Pokud by měl někdo z farníků
inspiraci jak finanční prostředky získat, budu
vděčný za nějaký nápad. Na zaplacení zálohy
druhé etapy chybí tedy ještě mnoho, aby se mohlo začít. Doufám, ţe se najdou dárci, abychom
mohli v této akci pokračovat. Vţdyť co dáváme
kostelu, věnujeme Pánu Bohu. Je to investice,
která bude slouţit i našim dětem a vnukům.
Pán Bůh zaplať všem, kteří přispívají při sbírkách v kostele nebo osobně a zvlášť těm, kdo se
na tento úmysl modlí.
Všem ţehná

UŠI

Kdyţ kněz při mši říká „Smiluj se nad svými rozptýlenými syny,“ lze to chápat jako
modlitbu za ty, co jsou v kostele roztrţití?
Ladislav Jílek, Humor za kostelem

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. –
„Milý Bože,
Chtěl bych žít v klidném a harmonickém
četli jsme, že Thomas Edison prostředí, mezi opravdovými přáteli, zažívat
vyrobil světlo. Ale v nedělní lásku a štěstí a moudrost a přitom být osvobozen od strachu. – Pak se však zarazil,
škole nám říkali, žes to byl a protože nebyl špatný člověk, rychle dodal –
Ty. Vsadím se, že Ti ten ná- Tohle všecko bych si vzal nejen pro sebe, ale
pro lidi na celém světě.
pad ukradl.“
Bůh se usmál a odpověděl – Myslím, že jste
Donna mi dost dobře nerozuměl, můj milý člověče.
My neprodáváme plody. Pouze semena.
Jan Schwarz, Dobré jitro, přátelé

Liturgické texty
2. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 49,3.5-6
2. čtení: 1Kor 1.1-3
Evangelium: Jan 1,29-34
3. neděle v mezidobí
1.čtení: Iz 8,23b-9,3
2. čtení: 1Kor 1,10-13.17
Evangelium: Mt 4,12-23
Svátek
Uvedení Páně do chrámu
1. čtení: Mal 3,1-4
2. čtení: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40

Ohlédnutí za rokem 2013
Příjmy v tis. korunách:

1 065

Kostelní sbírky a příjmy
za církevní úkony

479

Přijaté dary

135

Dotace

340

Ostatní příjmy

111

Výdaje v tis. korunách:

798

Opravy památek

374

Opravy ostatní

2

Odeslané sbírky a posk. dary*
Nákup dlouhodob. majetku
Ostatní výdaje

163
40

Návštěvnost našeho webu
Během roku 2013 navštívilo web farnostjaromerice.cz celkem 2800 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost byla na Velikonoce, Vánoce a týden před Nocí
kostelů. Nejčastěji navštívené záloţky
byly Bohosluţby, následoval Čtrnáctideník, pak Kontakty. Drtivá většina
(97%) jsou návštěvníci z České republiky, Slovenska (28%), pak z Německa
(11%) a Rakouska (9%). Asi ani nepřekvapí, ţe nejvíc návštěvníků je z Třebíče a z Jihlavy, za nimi přibliţně stejné
mnoţství návštěvníků je z Mor. Budějovic, Brna a Prahy.

219

* Př eh l ed od e sl an ý ch sbír e k:






na bohoslovce
na misie
na charitativní účely
sbírka „Haléř sv. Petra“
Boţí hrob - odvod sbírky

14 000 Kč
19 000 Kč
11 000 Kč
15 000 Kč
4 500 Kč







sbírka Socha sv. C+M
na potřeby děkanství
na potřeby diecéze
sbírky ostatní
dary do zahraničí

10 000 Kč
12 000 Kč
50 500 Kč
20 000 Kč
7 000 Kč
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Ptáme se
Můžete nám na úvod říct něco o sobě,
o své rodině, svůj krátký životopis? Jmenuji se
Jan Krejcar. Narodil jsem se v roce 1966 manţelům Vilému a Marii Krejcarovým jako nejstarší ze
tří dětí. Mám o tři roky mladšího bratra Pavla
a o sedm let mladší sestru Marii. Po ukončení
základní školy jsem se vyučil automechanikem
v Boskovicích. Po vyučení jsem devět let pracoval jako automechanik v JZD Hrotovice. V roce 1990 jsem se oţenil s Marií Votavovou a od roku 1992 jsem začal
podnikat s rodiči v zemědělství. A pak přišly dlouho očekávané děti: v roce 1995
Jan, 1996 Jana, 1999 Marta, 2000 Vojtěch a 2005 Tomáš.

Četl jste už někdy náš Čtrnáctideník? Ano, čtu ho pravidelně. Chodí mi
e-mailem a jsem za to velmi rád.

Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě chybí? Vţdy by se něco našlo, ale Bohu díky za to co je.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Ano, mám jich mnoho. Například mám pěkné vzpomínky na sedmdesátá léta, kdy se ve farnosti velmi často střídali kněţí. Na ministrantské schůzky jsme chodili do zákristie. Museli jsme chodit
po jednom, abychom nedělali hloučky před kostelem. Po schůzce nás pan kaplan
pouštěl po pěti minutách, aby nám pana kaplana nepřeloţili a pan děkan neměl
potíţe. Jednou o prázdninách si páter Sadílek půjčil auto a vzal Pavla Jansu, Jiřího
Dobeše a mě na výlet na Šumavu. Předem jsme byli poučeni, ţe jsme příbuzní
a jedeme za strýcem. Pro nás kluky to bylo velké dobrodruţství. Bydleli jsme
na faře ve Volarech. Bylo to tam moc hezké. Největším záţitkem pro mě bylo, kdyţ
jsem poprvé slyšel, jak se kněţí modlí breviář. Další nezapomenutelný záţitek je
z domova. Kdyţ jsme s Pavlem, mým mladším bratrem, museli hlídat sestru Marušku. Nám se to zrovna moc nehodilo. Chtěli jsme dělat ,,něco uţitečného“ a ona
byla prostě na přítěţ. Nás nic lepšího nenapadlo, neţ vylézt na ořech. Ona samozřejmě chtěla za námi. Tak jsme jí ochotně pomohli a utekli. Bylo to celkem vysoko
a ona se bála slézt a tak křičela přes celý dvůr. Uslyšela ji máma a šla ji sundat, a pak
za zásluhu přišla odměna. Tehdy jsem si to neuvědomoval, ale dnes vím, ţe tato
zkušenost mě vedla k větší zodpovědnosti.

Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita? K víře jsem byl veden
od malička. Rodiče mi předávali víru v době totality, coţ bylo velice sloţité. Jsem
za to velice rád.
Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Mám rád poutní místa.
Nejdříve jsme jezdili s rodiči do Hlubokých Mašůvek. Poprvé jsem tam byl dokon(Pokračování na stránce 8)

Letošní Tříkrálová sbírka je ukončena.
Všech třináct kasiček je spočítáno a kostýmy
králů zase na rok uloţené. Nikdo se nezranil, koledníci i průvodci si koledování většinou moc hezky uţili, počasí přálo, lidé byli
vstřícní. Je ukončen maratón koledování.
Je čas poděkovat. Nejprve poutníkům,
jejichţ hlasy zněly po kraji. Jména 37 koledníků vám jistě nejsou neznámá, protoţe
většinou chodí s nadšenou pravidelností:
Markétka Hrdá, Eliška Reslová, Kamilka
Pudilová, Terezka a Verunka Ţákovy, Kamilka Vidourková, Maruška a Klárka Kunstovy, Maruška Procházková, Michal Sigmund, Marek Vecheta, Eliška Pokorná,
Markétka Vlčková, Amálka a Ţofinka Hartmanovy, Michalka Kršková, Danielka a Viktor Svobodovi, Natálka Maňurová, Karolínka Bartejsová, Lucie Lojková, Anička Petříčková, Lukáš Špaček, Eliška Nováčková,
Mirek Líbal, Pavlínka a Michal Pekárkovi, Hana Růţičková, Aneţka Zadáková, Soňa
Zadáková, Radim Jandásek, Terezka a Kristýnka Machálkovy, Lucie a Terezka Hochovy, Kamilka a Ţanetka Slatinské.
Vedoucí uţ mají také několikaleté zkušenosti: Dana, Miluška a Eliška Hrdé, Lenka
Ţáková, Maruška Svobodová, Laďka Hartmanová, Martina Svobodová, Radka Bartejsová, Mirka Líbalová, Věra Řepová, Marie Janoušková, Hana Slatinská a Pavla Hochová.
Letošní výtěţek potvrdil vaši dobrotu a věrnost. Děkujeme vám.
Mirka Prokopová za Charitu ČR
PŘEHLED
v Kč
Celkem
Jaroměřice
Popovice
Ratibořice
Ohrazenice
Vacenovice
Příloţany
Boňov

ROK
±
2014
65 403 1 079
46 414
775
2 744
488
5 299
779
2 781 -328
2 870
235
4 360 -140
935 -730

ROK
2013
64 324
45 639
2 256
4 520
3 109
2 635
4 500
1 665

±
6 723
-1 376
44
-1 209
464

ROK
2012
57 601
47 015
2 212
5 729
2 645

±
-45
1 389
-345
-967
-122

ROK
±
2011
57 646 2 160
45 626
254
2 557
412
6 696 1 532
2 767
-38

ROK
2010
55 486
45 372
2 145
5 164
2 805

