Kalendář akcí mimo farnost:
 13.-27.4. v brněnských kostelech Velikonoční festival duchovní hudby
 15.4. ve 20 hod. pašijová hra „Co se stalo s Jeţíšem“ ve Ţďáru n. Sázavou
 24.4. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval
 26. 4. v 15 hod. v Porta Coeli skautská poutní mše s biskupem V. Cikrlem
 27.4. v 10 15 hod. z nádraţí v České Rodinná pouť do Vranova u Brna
 29.4. v 17 hod. v poradně Ruth - Třebíč, Vltavínská 1376 další část

kurzu Cyklus o výchově „Způsoby reagování na nevhodné chování dětí“
 10.-13.6. v Třebíči Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou zve občany na

7. ročník
ochutnávky moravských vín

neděle 13. 4. 2014 - neděle 27. 4. 2014

v sobotu 3. května 2014 od 15 hodin
do Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou za lidové ceny:
vstupné 30,- Kč
jeden pohár 5,- Kč
ostatní pohoštění zdarma
Motto: „Čím

je život, není-li vína…“ (Homér)

Veškerý výtěžek bude věnován na opravu varhan.

Pořadí
1.
2.

Jméno
David Šplíchal
Petřík Celý
Michal Sigmund
Fanda Celý

Účast na mši svaté
5
4

Tajenka: NADĚJE (Náman, Ezau, David, Štěpán, Jób, Gabriel )
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ

Tisk zajišťuje:

Redakční rada:
P. Jan Kovář, e-mail: pjankovar@seznam.cz , tel.: 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

PERUTĚ VELIKONOČNÍ
Stvořils nás, Pane, s přízní vyšel vstříc
nám lidem, jimž hřích všechno vzal.
Člověk chřad víc a víc,
až nejchudším
se stal.
Co dál?
S tebou chci vstát
a vzletem skřivánčím
tvé vzkříšení chci vyzpívat,
než zakončím let pádem do hlubin.
Už při zrození pláčem jsem se ozval,
v nemocích, v hanbě hříchu žil.
Tříbil jsi mě a pozval
mě k sobě blíž,
však víš …
Teď slyš
můj hlas a spoj
svou božskou peruť s mou,
ať slavím vítězství tvé přetajemné,
a vše, co trápí mě, ať vzlétne ve mně.
George Herbert

Kalendář:

 13.4. Květná neděle - svěcení kočiček a průvod
kostelem, pašije v 7 30 hod. zpívané,
v 11 hod. čtené, ve 14 30 hod. kříţová cesta,
od 17 hod. v kostele svátost smíření
 14.4. a 28.4. v 9 hod. setkání MM
na mateřské dovolené (více E. Šplíchalová)
 16.4. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
 18.4. v 15 hod. kříţová cesta v parku
 18.4. v 15 hod. v Ratibořicích modlitba
růţence, kříţová cesta a pašije podle sv. Jana
 18. 4. sbírka na Boţí hrob
 18.-27.4. novéna k Boţímu milosrdenství
 20.4. ve 14 hod. na zámku loutková
pohádka Zlatovláska
 22.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá,
při ní udílení svátosti nemocných,
od 17 hod. svátost smíření a růţenec
 23.4. v 18 30 hod. v LD setkání MM babiček (po dětské mši sv.)
 26.4. v 8 hod. v kostele při mši svaté udílení
svátosti nemocných
 26.4. v 17 30 hod. v kostele Koncert duchovní
hudby skupiny Útrţky nebeských not
 27.4. ve 14 30 hod. u kaple sv. Tekly
u Myslibořic modlitba za úrodu
 29.4. v 19 hod. v LD setkání MM
 2.5. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 3.5. v 15 hod. v LD 7. ročník ochutnávky vín
 4.5. sbírka na varhany (vţdy 1. neděli)
 8.5. dětská pouť do Hlubokých Mašůvek
 24.5. farní pouť do Prahy

Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 2

Milí farníci,

Den

zdravím vás a přeji v tomto vrcholu církevního roku vašim duším pokoj, radost a jistotu, ţe Pán Jeţíš vstoupil nejen do tohoto viditelného světa, ţil, trpěl
a umřel, ale ţe je mezi námi ţivý, oslavený, vítězící nad kaţdým zlem a ţe ţije také
v kaţdém z nás, kdo jsme se otevřeli jeho radostné zvěsti, přijali ho do svého ţivota a snaţíme se ţít ve spojení s ním.
Co brání,
Nejdůleţitější chvílí našeho ţivota byl právě křest,
aby nemoh
kdy jsme se stali Boţím majetkem, kdy Jeţíš vstoupil
pokřtěn být
do našeho ţivota jako přítel, zachránce a ochránce naEtiop komorník?
šich duší. Kdy brána, do které se dral Boţí nepřítel, byla
Osmahlá pleť
zablokována a pokud ji někdo neotevřel, jsme stále
útulek skytne stinný
v Boţí náruči. Ţijeme z Kristova vítězství nad smrtí
duši bělostné nyní.
a nad Zlým. Bez akceptace velikonočního příběhu
Černý stánek
a ţivota z něho bychom zůstali v moci zla. Bereme tuto
si bílá Holubice
realitu váţně? Oţivujeme tento dar? Nezbyl z něho jen
zamiluje tím více.
zvyk, setrvačnost, která nás uspává? Je naše víra ţivá
s konkrétními důsledky pro naše rozhodování a svědecRichard Crashaw
tví? Jeţíšovo zmrtvýchvstání, jádro křesťanského poselDuchovní epigramy
ství nám bylo po staletí předáno. Sv. Pavel v listě Ko- Na pokřtění Etiopa
rintským píše: „Vyučil jsem vás především v tom, co
jsem sám přijal, ţe Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy, ţe byl pohřben a ţe vstal třetího dne ve shodě s Písmem, ţe se ukázal Petrovi a potom
Dvanácti“. O Jeţíšově vzkříšení nemusíme diskutovat, kdo chce, věří, dostává
světlo, které nese radost. Věřící se otvírá té největší naději, k plnému štěstí a je
schopen s Kristovou pomocí čelit světu, tělu, ďáblu a víru předávat dál. Jako děti
jsou blízcí svým rodičům, tak my můţeme dosáhnout toho, o čem píše sv. Pavel:
„Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můţeme volat: „Abba,
Otče.“ Tento nový stav Boţích dětí v nás vytváří Duch Svatý. A to je ten největší
dar, který dostáváme z Jeţíšova velikonočního tajemství. Důstojnost Boţích dětí
nás ale také zavazuje, abychom se podle toho chovali, abychom se připodobňovali
Jeţíši - Boţímu Synu. Aby tento synovský vztah plně existoval, aby nezanikl, musí
růst - kaţdodenně ţivou modlitbou, účastí na svátostech, činorodou láskou. Jedině
pokud jednáme jako děti Boţí, nenecháme-li se odradit svými slabostmi, pády
a hříchy, budeme-li vnímat, ţe nás Bůh miluje, bude náš ţivot plný a plodný, prostoupen pokojem a radostí, nadějí, kterou nám nikdo nevezme, nadějí, která neklame, protoţe Bůh je pravdivý a věrný.
Svatý Petr nás ve svém listě vybízí a povzbuzuje: „Buďte vţdy připraveni dát
odpověď kaţdému, kdo se ptá po důvodech vaší naděje“.
Ego je nenasytné - nezbývá neţ ho vyhladovět.

Pavel Kosorin

Liturgická oslava

STRÁNKA 7

Čas
7 30

neděle
13.4.
pondělí
14.4.
úterý
15.4.
středa
16.4.
čtvrtek
17.4.
pátek
18.4.
sobota
19.4.

Květná neděle

za rodinu Procházkovu a přízeň

11 00

za farníky

19 00

za rodiče Svobodovy, Roupcovy
a Miroslava Dvořáka
za rodinu Procházkovu, Formanovu
a Krajcovu

sv. Lambert

19 00

sv. Anastázie

7 30

za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň

sv. Bernadetta
Soubirousová

17 30

na poděkování za Boţí pomoc a ochranu

Zelený čtvrtek

! 18 00 za kněţská a řeholní povolání

Velký pátek

! 18 00 velkopáteční obřady

Bílá sobota

20 00 za farníky
7 30

neděle
20.4.

Bohoslužby

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

11 00
19 00

za Františka Kopečka, rodinu Kopečkovu,
Šoukalovu a Marii Bartoňovou
za rodinu Velebovu, Janíčkovu
a duše v očistci
za Františka Pokorného, ţivou a zemřelou
rodinu a duše v očistci

7 30 na poděkování za Boţí pomoc a ochranu

Pondělí
velikonočního
oktávu

11 00 křestní mše sv. s o. biskupem Posádem

úterý
22.4.
středa
23.4.
čtvrtek
24.4.
pátek
25.4.

sv. Leonid

7 30

sv. Vojtěch

17 30

za rodiče Hrdých, děti a duše v očistci

sv. Jiří

19 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Marek

19 00

za Miroslava Dvořáka, otce a Andrejku

sobota
26.4.

sv. Richarius

8 00
19 00

za nemocné,
mše sv. s udílením svátosti nemocných
za farníky

7 30

za Antonína Zavadila a na dobrý úmysl

neděle
27.4.

2. neděle
velikonoční
(Božího
milosrdenství)

pondělí
21.4.

19 00 za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu

11 00
19 00

za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče

za Jiřího Hartmanna, celou rodinu
a duše v očistci
za Jaroslava Růţičku a dvoje rodiče

STRÁNKA 6

STRÁNKA
STRÁNKA 3
3

Něco pro děti
Lk 4,27
1 Moj 25,25
1 Sam 19,22
1 Kor 16,17
EZ 14,14
Lk 1,19

Vyhledej
v Bibli
jména
osob
z příběhů
podle
uvedených
veršů.

Je

den váţený soudce, známý svými spravedlivými rozsudky, byl proto ctěný
a milovaný, ale také obávaný. Jednou v jeho městě nastal rozruch. Soudcova
matka v jednom obchodu něco odcizila a byla při činu přistiţena šerifem. Jako stepní
poţár se šířila městem novina: „Matka našeho soudce kradla!“ Zpráva se sice ještě všude
nerozšířila, protoţe ta největší klepna byla mimo město, ale uţ padaly první sázky:
„100 dolarů, ţe náš soudce svoji matku osvobodí“. „V ţádném případě, sázím 200 proti, uvidíte, ţe
dostane vlastní matku za mříţe!“ Všichni lidé v městě se sázeli a diskutovali. Někteří říkali:
„Vlastní matku neodsoudí. Vţdyť ho vychovala a víte, jak se ti dva mají rádi, jak na své matce lpí!“
„Jo, jo,“ mínili druzí. „Nikdy nikomu nic neprominul, vţdycky soudil spravedlivě. Kdyţ jeho matka
kradla, nemůţe ji osvobodit.“ „Jasně. l mne před nedávnem odsoudil, ţe jsem vzal s sebou pár rybek.
A ani nebyly moc dobré. Mrtvé rybky.“ Vášnivě se sázelo, vášnivě diskutovalo.
Pak to nastalo. Den soudu. Soudní síň nestačila pojmout všecky, kdo chtěli být při tom.
Jednání rychle pokračovalo. Věc byla jasná. Ţena se provinila a ani se nepokoušela hájit.
Tupě zírala na zeď před sebou. Pak nadešel ten velký okamţik. Bude vynesen rozsudek.
V síni bylo napjaté ticho, bylo by slyšet upadnout i špendlík. Soudce se zvedl ze svého
křesla a vyhlásil rozsudek: „Vinna ve všech bodech, odsuzuje se k 20 ránám holí.“ Rázem se
ticho proměnilo v hrozný hluk. Jedni zhrozeni si rukama zakrývali obličej. „Jak můţe být
tak nemilosrdný. Tyran, který obětuje vlastní matku, jen aby nepřišel o svoje místo. Fuj!“ Jiní se
cítili dobře, došlo na jejich sázku. „Tento soudce nejen vynáší právo, on sám je správný. Je jen
správné, ţe ani u vlastní matky neudělal výjimku. Všecka čest! Respekt!“ Situace hrozila vzbouřením. Tu soudce sestoupil ze svého místa a šel tam, kde bez hnutí stála jeho matka.
Kdyţ stanul před ní tváří v tvář, oběma tekly po tváři slzy. Soudce sevřel matku láskyplně do náručí. Pak se obrátil k publiku a řekl chvějícím se hlasem, ale zřetelně slova,
která dodnes nikdo nezapomněl: „Maminko, beru tvůj trest zástupně na sebe.“
A podstoupil trest 20 ran holí.
Asi nám svitlo, čemu se to podobá. Tento příběh znázorňuje Boţí jednání s námi lidmi. Všichni jsme se proti Pánu Bohu provinili. „Všichni lidé zhřešili a chybí jim Boţí sláva
(Ř 3,23)“. On nás nemůţe jen tak ospravedlnit, jako by se nic nestalo. To by nebylo
spravedlivé a neodpovídá to Boţí svatosti a spravedlnosti. Avšak milující Bůh nám
z veliké lásky nabízí východisko, jak tomu spravedlivému trestu ujít. Tato cesta vedla na
Golgotu, kde ve svém Synu trpěl Otec, kdyţ spravedlivý trest podstoupil Pán Jeţíš, jak
čteme v Bibli Ř 3,24: „ …jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milosti, skrze

vykoupení v Kristu Ježíši.“

převzato z osobních stránek Tomáše Řeháka, http://tom.wbs.cz/

V našich rodinách, zvláště ve výchově dětí
však nemáme čekat, aţ se nás budou ptát, ale
měli bychom se drţet citovaných slov sv. Pavla,
který nevyčkával, aţ se ho budou ptát, ale vyučoval, co sám přijal. Dáváme těm, kteří mají pokračovat v dědictví otců alespoň to, co jsme sami
dostali? Příklad ţivé víry, kterou si necháváme
pro sebe, kdyţ nevyhledáváme společnou modlitbu, schováváme ji za zvykovým chozením
do kostela, vyhýbáme se rozhovorům s náboţenskými, křesťanskými tématy, nehledáme cesty
k oslovení, bojíme se ztrapnit před vlaţnými,
kteří uţ jen chození do kostela povaţují za přehnané, bojíme se vytknout hřích, oslovit ty, kteří
by měli přijmout svátostné pomazání nemocných.
Víra prvních křesťanů byla stavěna na svědectví setkání s Jeţíšem. Toto setkání bylo tak
intenzivní, ţe si to nemohli nechat pro sebe, ale
z jejich úst i srdcí tryskala radost. Čeho bylo
srdce plné, tím ústa přetékala. Pokusme se připravit na setkání se Zmrtvýchvstalým tak, aby
nás Duch svatý naplnil touhou po svědectví
a silou dát se do sluţby svědků, ţe v naší duši
bydlí Ţivý. Pokusme se alespoň konec Svatého
týdne proţít v kostele, kde hlouběji můţeme
vnímat Jeţíše ve společenství, kde se k nám sklání, aby nám umyl nohy (duši), aby se nám daroval v Eucharistii, za nás trpěl a umřel a nakonec
ukázal svou moc nad smrtí.
Přeji všem poţehnané Velikonoce
FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE VARHAN

NÁKLADY CELKEM
k 31.3. vybráno
sbírka 6. 4. - duben
JEŠTĚ ZBÝVÁ VYBRAT

2 700 000 Kč
582 349 Kč
17 400 Kč
2 100 251 Kč

Liturgické texty
Květná neděle
1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,6
Zelený čtvrtek
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
Velký pátek
1. čtení: Iz 52,13-53,12
2. čtení: Ţid 4,14-16; 5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Bílá sobota
1. čtení: Gn 1,1-2,2
2. čtení: Gn 22,1-18
3. čtení: Ex 14,15-15,1
4. čtení: Iz 54,5-14
5. čtení: Iz 55,1-11
6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4
7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28
Epištola: Řím 6,3-11
Evangelium: Lk 24,1-12
Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
Pondělí velikonočního
oktávu
1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Evangelium: Mt 28,8-15
2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 2,42-47
2. čtení: 1 Pt 1.3-9
Evangelium: Jan 20,19-31

STRÁNKA 4

Ptáme se …

STRÁNKA 5

Martin Čech

Svatý týden
13. 4. Květná neděle

Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své
rodině, svůj krátký životopis? Narodil jsem se

svěcení kočiček a průvod kostelem
při mši sv. v 7 30 hod. pašije zpívané,
při mši sv. v 11 hod. čtené
 ve 14 30 hod. kříţová cesta v kostele
 od 17 hod. svátost smíření
 v 19 hod. večerní mše svatá


v r. 1972 v Českém Krumlově. Mám o 4 roky
staršího bratra a o 5 let mladší sestru. V Jiţních
Čechách jsem ţil do svých 7 let, chodil jsem tam
do 1.třídy ZŠ. Z toho období mi ve vzpomínkách
nejvýrazněji zůstalo prostředí krásné jihočeské
přírody, lesy a rybníky a prostředí vojenské jednotky. Můj otec byl voják z povolání. Po jeho smrti
jsme se přestěhovali do Jaroměřic nad Rokytnou,
moje maminka se vlastně vrátila do domu, ve kterém se narodila a my děti do města, které jsme
měly rády, trávili jsme tady prázdniny. V Jaroměřicích jsem strávil krásné dětství a po maturitě jsem se odstěhoval do Znojma, kde trvale
ţiju přesně 20 let. Pracuju jako zdravotnický záchranář. Do Jaroměřic jezdím často a rád
a cítím, ţe hlavně tady je pořád můj domov.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? A čím jste chtěl být? Těch vzpomínek
je spousta, na to by tenhle sešitek zdaleka nestačil ... Rád vzpomínám na prázdniny, kdy
jsme si hráli na zahradě a běhali kolem našeho domu, chodili na koupaliště, s dědečkem
na procházky a do lesa na houby, hodně jsem jezdil s kamarády na kole, nemůţu zapomenout na víkendy, které jsme trávili s kamarády na faře v Krhově, v Dalešicích,
na prázdniny u mojí druhé babičky ve Zbýšově u Brna...Zlobili jsme jako všechny děti
a ačkoliv jsme neměli mobily ani počítače, nikdy jsme se nenudili a vţdycky jsme se
dovedli domluvit a sejít se. Moc rád vzpomínám na nacvičování České a Moravské besedy s p. Ryglovou a p. Kunstovou, nebo na koulovačky před kostelem po pátečních
večerních mších – vracel jsem se domů úplně obalený sněhem. O svém budoucím povolání jsem začal přemýšlet aţ mnohem později. Ač to můţe znít jako fráze, moje práce
je zároveň i jeden z mých koníčků. Dodnes, kdyţ jedu k pacientovi, je to pro mně spojené se stejným vzrušením a očekáváním jako tenkrát, kdyţ mi bylo asi 12 let, koukal
jsem se na seriál Sanitka a byl jsem tím vším naprosto unesen. My záchranáři jsme
všichni svým způsobem „ulítlí“. Normální člověk, kdyţ slyší houkat sanitku, tak je mu
úzko a ptá se, co se komu špatného stalo, my přemýšlíme, k čemu asi jedou a uţ si
v duchu říkáme – dělal bych tohle a tohle, připravil bych se na to a na to... Je to nadšení,
bez kterého bych tuhle práci nemohl dělat.
Jste vedený ve víře od narození nebo jste konvertita? Od narození ve víře vychováván nejsem. Moje maminka je věřící, tatínek věřící nebyl a na mojí výchově se odrazily
oba tyto postoje. Maminka se s námi sice modlila a snaţila se do nás vloţit to nejlepší,
co mohla, ale v mém případě její úsilí nepadlo příliš na úrodnou půdu a v budoucnosti,
hlavně v období mojí puberty, si se mnou uţila svoje. Ihned po našem příchodu
do Jaroměřic nás maminka byla v srpnu přihlásit do náboţenství, ale bylo jí tenkrát
řečeno, ţe na podání přihlášek je uţ pozdě. O víru a věci s tím spojené jsem se začal
zajímat aţ ve svých 13ti letech v souvislosti s tím, ţe jsem začal hrát v místním kostele
na varhany. Teď při psaní těchto řádků si uvědomuju, ţe to příští rok bude uţ 30 roků,
co jsem za jaroměřické varhany usedl poprvé… Základní náboţenské vzdělání jsem
dostal v tomtéţ období od P. Aloise Pekárka, který hrál důleţitou roli v utváření mých
názorů a postojů - ještě spolu s milovaným p. děkanem Václavem Küchlerem mě podporovali nejenom v mých začátcích, ale po celou dobu jejich ţivota. Nikdy na ty dva
vzácné lidi nezapomenu.
Pokračování příště

17. 4. Zelený čtvrtek

v Brně svěcení olejů
s otcem Janem pojedou i ministranti
 v 17 30 hod. nácvik ministrantů
 v 18 hod. mše svatá, po ní adorace
 od 21 hod. celonoční adorace
 v 18 hod. mše sv. v Myslibořicích


18. 4. Velký pátek

v 8 hod. nácvik ministrantů
začíná Novéna k Boţímu milosrdenství
 v 15 hod. kříţová cesta v parku
nebo v kostele při nepříznivém počasí
 v 18 hod. obřady - pašije chrámový sbor
 v 18 hod. obřady v Myslibořicích
 sbírka na Boţí hrob



19. 4. Bílá sobota

v 8 hod. nácvik ministrantů
 v 9 hod. modlitba breviáře
 celý den sluţby u Boţího hrobu
 ve 20 hod. obřady Velikonoční vigilie
 agapé po mši svaté
 ve 20 hod. vigilie v Myslibořicích


20. 4. Boží hod velikonoční

v 7 30 a v 11 hod. mše svaté
s ţehnáním pokrmů
 večer v 19 hodin mše svatá

Josef Žáček, Vzkříšení

V svatební večer Zlý se hlásí.
Křížem se božský ženich cení.
Ráno však vyjde slunce lásky.
Bolest se v šťastnou radost mění.

Obnovu a posilu
svého nitra o Velikonocích
přeje
Francesco



21. 4. Pondělí velikonoční



v 7 30 a v 19 hodin mše svatá
v 11 hod. křestní mše svatá
s otcem biskupem Pavlem Posádem

Připojujeme se k P. Trtílkovi
a přejeme vám
radostné Vzkříšení

Šestiletý synek přiběhne za maminkou s brekem, ţe ho jeho malá sestřička tahá
za vlasy. Maminka mu vysvětluje: „Přestaň brečet. Ona je ještě malá a neví, ţe tahání
za vlasy bolí.”
Synek odejde a za chvíli je zase slyšet pláč. Maminka doběhne do pokoje
a vidí řvoucí holčičku, přičemţ synek se na maminku nevinně podívá a říká:
„Tak teď uţ to ví.”

