Drahý Jane Kováři,

11. 3. 2014

přichází Vám pozdrav míru a radosti od Br Praveen Joy Saldanha, studuji III.
rok teologii na St Joseph´s Seminary. Mám se dobře a doufám, ţe Vy se také máte
dobře.
Pocházím z farnosti Anegudde of Moodbidri Deanery v diecézi Mangalore.
Můj otec zemřel před 19 lety. Moje matka je ţena v domácnosti. V naší rodině
jsme dvě děti. Můj starší bratr učí matematiku na St Anthony´s P.U. College, Naravi. Moje matka a můj bratr v současné době pobývají doma.
Základní a střední školu jsem studoval v Anegudde. Po připojení diecéze Mangalore jsem I. semestr zakončil na P.U.C. na St Aloysius P.U. College, Mangalore.
Bakalářské studium jsem dokončil na Sri Mahaveera College, Modbidri.
Po promoci jsem se připojil k semináři svatého Josefa v Jeppie. Po ukončení
třetího ročníku studia filozofie jsem začal svoji pastorační činnost ve farnosti Bella
v děkanství Kasaragod. Nyní studuji teologii. Nyní jsem stále v tomto děkanství
a věnuji se studiu.
Z celého srdce Vám děkuji za finanční pomoc a péči v mém studiu semináře.
Navţdy Vám za to budu vděčný. Ať Vám Bůh poţehná za vaši štědrost. Kéţ dá
Bůh Vám a Vašim rodinám zdraví a klid v duši.
Zdravím Vás já i celá moje rodina. Vţdy budete v našich modlitbách a prosím,
nezapomínejte na nás i Vy ve svých modlitbách.
Děkuji, s vděčností

Br Praveen Joy Saldanha

Pořadí

Jméno

Účast na mši svaté

David Šplíchal
1.

Matěj Kaidl

5

Michal Sigmund
Tajenka: DVEŘE (1 vyvede, 2 ţivot, 3 ovce, 4 pastýř, 5 amen )
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JE V MOCI TVÉ

 každý den kromě úterý po mši svaté
májová pobožnost
 v Ratibořicích každý den v 19 hod.
májová pobožnost
 11.5. ve 14 hod. v LD odpolední setkání
ke Svátku matek
 11.5. v 16 hod. v kostele benefiční koncert
 12. a 26.5. v 9 hod. setkání MM
na mateřské dovolené (více E. Šplíchalová)
 13.5. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá
 14.5. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
Tak mluvíme též v stromů šepotání,
 15.5. v 9 hod. rekolekční mše svatá
Tak mlčíme, když noc nás dusnem raní.  24.5. farní pouť do Prahy
 27.5. v 19 hod. v LD setkání MM
A sobě uniknout nemáme kam.
 28.5. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
s nácvikem
Ty hledáš ticho, je to ticho tvoje,

28.5. v 18 30 hod. v LD setkání MM Tvou vůlí je i vůle všech, i moje,
babiček (po dětské mši sv.)
Proč jenom dopřáváš ji nám?
 31.5. v 9 hod. svátost smíření pro děti,
rodiče, kmotry a členy rodiny
Bytosti všechny tebe objímají,
 1.6. v 11 hod. 1. sv. přijímání
 1.6. sbírka na varhany (vždy 1. neděli)
V tobě svou radost i své teskno mají,
 6.6. bude P. Jan navštěvovat nemocné
Je všemohoucí sama jsoucnost tvá.
 8.6. sbírka na charitativní účely

Květy se smějí, když je zaléváme,
Smějí se louky, deštěm omývané,
A také my jsme v květu samý smích.
Tak sluncem jsme i deštěm ve své době
A všude kráčíme vstříc sami sobě
Po krůčcích hlučných, mdlých
či potichých.

Je v moci tvé život i dokonání,
Co rukou jen ty držíš ve své dlani!
Je čas i věčnost, jež vše přetrvá.

Mimo naši farnost:
 20.5. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia

v Třebíči Večer chval s otcem Serafem O.Carm.
 23.-25.5. II. národní kongres o Božím
milosrdenství ve Slavkovicích
Johannes R. Becher

Pořad bohoslužeb

STRÁNKA 2

Milí farníci,

Den

všechny vás zdravím. V tomto čísle Čtrnáctideníku zaměřím svou pozornost
na méně duchovní stránku věci, která ale také podstatně patří do ţivota farnosti.
Uplynulo více jak pět let od doby, kdy členové naší Ekonomické rady farnosti
skládali slib. Podle stanov biskupství mandát těchto členů trvá pět let, a proto je
třeba zvolit a jmenovat novou ekonomickou
"Žijete v situaci,
radu. Děkuji Luboši Velebovi, Pavlu Prokopovi
která se v jistém
a Pavlu Holému za to, ţe vzali tuto odpovědsmyslu podobá situaci
nost a snaţili se podle svých sil a moţností poprvních křesťanů.
máhat mi v této oblasti. Oceňuji a váţím si jeI
když okolní svět
jich zájmu, angaţovanosti a práce, kterou pro
evangelium
neznal,
farnost vykonali. Před pěti lety projevilo zájem
oni
neztráceli
odvahu...
navrhnout členy Ekonomické farní rady šest
Buďte i vy jako oni!
lidí. Celkem bylo navrţeno 12 farníků z kterých
Buďte církví,
jsem jmenoval tři uvedené (nyní končící).
která
předává
V tomto Čtrnáctideníku se budou moci vyjádřit
dnešnímu světu
všichni jeho čtenáři, kteří mohou navrhnout
radostné poselství
z farníků tři kandidáty nejen do Ekonomické
evangelia...
rady farnosti, ale také do rady pastorační. Jejich
Církev
vás
potřebuje!
...
jména můţete napsat na lísteček v tomto čísle
Počítá s energií vašeho
a vhodit do hlasovací krabice vzadu v kostele.
mládí, s vaší inteligencí
I pastorační radu cítím jako potřebnou pro naši
a nadšením."
farnost. Otázka pastorace - evangelizace není
Jan Pavel II.
povinností jen kněze, ale všech věřících. Váţím
si těch, kteří se zapojují do evangelizace, ať uţ
tvorbou Čtrnáctideníku, vedeFINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE VARHAN ním dětí při nedělní mši svaté,
vedením modlitebních skupinek,
NÁKLADY CELKEM
2 700 000 Kč pořádáním různých akcí, modlitk 6. 4. vybráno
599 749 Kč bou, obětováním svého utrpení
apod. Kdyţ se však rozhlédneme
sbírka 4. 5. - květen
25 000 Kč
v neděli po kostele, můţeme
dary jednotlivců a firem
27 500 Kč pozorovat, jak řídnou naše řady
výtěţek ochutnávky vín
5 000 Kč a kolik dětí a dospívajících
opouští naše shromáţdění. MůJEŠTĚ ZBÝVÁ VYBRAT
2 042 751 Kč ţeme namítnout, ţe je to předeVyhaslé sopky budí respekt - na rozdíl od vyhaslých lidí.

Pavel Kosorin

Liturgická oslava

STRÁNKA 7

Čas
7 30

neděle
11.5.

pondělí
12.5.
úterý
13.5.
středa
14.5.

4. neděle
velikonoční

sv. Pankrác,
sv. Nereus
a Achilleus
sv. Ondřej Hubert
Fournet
sv. Matěj, apoštol

čtvrtek
15.5.

sv. Ţofie

pátek
16.5.
sobota
17.5.

pondělí
19.5.
úterý
20.5.
středa
21.5.
čtvrtek
22.5.
pátek
23.5.
sobota
24.5.

za Karla a Helenu Pavelkovy
a dvoje rodiče

19 00

za rodinu Tomanovu a Novotných

19 00

za Stanislava a Štěpánku Hájkovy

7 30

za rodinu Krištofovu a Šabatkovu

17 30

za dvoje zemřelé rodiče a manţela

9 00

na vlastní úmysl

19 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Jan Nepomucký

19 00

za ţivé a zemřelé obyvatele u staré fary

sv. Paschal Baylon

19 00

za Františka Hlocha

5. neděle
velikonoční

za Růţenu a Jaroslava Filipských

11 00

za farníky

19 00

za dceru

19 00

za rodiče, sourozence, vnuka a vnučku

sv. Klement Maria
Hofbauer

7 30

za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň

sv. Ondřej Bobola

17 30

na úmysl dárce

sv. Julie

19 00

za kněţská a řeholní povolání

sv. Jan Křtitel
de Rossi

19 00

sv. Vincent Lerinský

19 00

za rodinu Jansovu, Hálovu
a duše v očistci
na poděkování za přijatá dobrodiní
a Boţí pomoc

sv. Petr Celestýn

7 30
neděle
25.5.

za ţivou a zemřelou rodinu Vechetovu,
za Marii a Josefa Chvátalovy

11 00

7 30
neděle
18.5.

Bohoslužby

6. neděle
velikonoční

11 00
19 00

za Juliuse Hotového, manţelku a rodiče
za Alţbětu a Antonína Velebovy
z Ohrazenice
za Bohuslava Filipského, manţelku
a dvoje rodiče

Něco pro děti

Jan 10,1-10

STRÁNKA 6

Jeţíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy,
to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je 4 ovcí. Vrátný mu otevře a 3 slyší jeho hlas.
Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své
1
ovce 1, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají
jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou
2
od něho, protože hlas cizích neznají.“
3
Jeţíš jim pověděl toto podobenství, ale oni
nepochopili, co jim tím chce říci. Jeţíš proto
4
řekl znovu: „Amen, 5, pravím vám: Já jsem TAJENKA k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou,
5
jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem
dveře . Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj
přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly 2 a měly ho v hojnosti.“

Pane Ježíši,
musel ses hodně
smát, když si se
dověděl že jsi
vzkříšenej. Když
jsem se o tom
dověděl já byl
jsem taky hrozně
šťastnej.
Mám tě rát,
Frantík (8 let)

Pomoz pastýřovi shromáždit
všechny ovečky a dovést je
do bezpečí. Začni u Ježíše
a spoj všechny ovečky tak,
aby čára končila ve vchodu
do ohrádky. Dej ale dobrý pozor,
aby se tvoje tužka cestou nedotkla žádné kytičky.
Ptá se malá Alenka paní, která bydlí vedle v paneláku: „A nevadí vám, ţe kaţdý
večer hraju na piano?“ „No, trochu mi to vadí…“ „Tak si, prosím vás, stěţujte
mamince!“

STRÁNKA
STRÁNKA 3
3

vším otázka výchovy v rodině. Ale vím, ţe i tam, Liturgické texty
kde se víra ţije, mladí z kostela odcházejí. Ţe by 4. neděle velikonoční
jim svět nabídl něco lepšího, hodnotnějšího? Jistě 1. čtení: Sk 2,14a.36-41
ne, alespoň z našeho pohledu a z pohledu naší 2. čtení: 1Petr 2,20b-25
víry. Moţná, kdyţ se na nás příchozí do kostela Evangelium: Jan 10,1-10
podívá a vidí naše někdy laxní, někdy vyhaslé tváře
5. neděle velikonoční
(viz citát str. 2), ti co mohou a umí zpívat, nepří1. Sk 6,1-7
tomně mlčí a ani při recitovaných odpovědích
2. čtení: 1Pt 2,4-9
s radostí a nahlas neodpoví, je otázkou, zda je pro Evangelium: Jan 14,1-12
nás mše svatá vrchol celého týdne, na který
se těšíme, kde roste naše jednota, radost ze spole- 6. neděle velikonoční
čenství, z přítomnosti Jeţíše, který nás proměňuje 1. čtení: Sk 8,5-8.14-17
2. čtení: 1Pt 3,15-18
v křesťany oslavující ze srdce našeho Zachránce
Evangelium: Jan 14,15-21
ze smrti, křesťany jásající z nového ţivota
v Kristu. Mše svatá nebude asi nejvhodnější pro
získávání a udrţování víry mladé generace. Je třeba tedy hledat způsoby, jak ukázat
Krista, víru a úţasnou naději, kterou jako křesťané máme a můţeme ţít. Současný
odklon od Krista není dán tím, ţe by mladí nepotřebovali duchovno a netouţili
po něm. Na kaţdém z nás je, abychom se určitým způsobem zapojili. Jsem rád, ţe
např. funguje společenství maminek a dětí. Kam ale doporučit nové maminky nebo
snoubenecké páry, kdyţ by měly zájem s někým se setkat a mimo kněze si promluvit o víře? Myslím, ţe budoucnost církve je právě ve společenstvích, kde se mohou
věřící společně modlit, sdílet se a povzbuzovat se zkušenostmi a společným proţíváním. Víme, ţe zájmu mnoho není ani o např. duchovní koncerty či další akce ani
ze stran věřících, i kdyţ vstupné není nebo jen dobrovolné. Přesycenost médii
a náš malý zájem nese své plody.
Snad tento další pokus nevyzní naprázdno a alespoň se naše farnost posune
blíţ Kristu i k sobě navzájem. Prosím o modlitbu za správná rozhodnutí pro farníky i pro mě.
Ţehná
Stačí napsat svůj návrh na členy obou rad (oboustranně), odstřihnout a vhodit do schránky v kostele.

NÁVRH NA EKONOMICKOU RADU
1.

……………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………..

STRÁNKA 5

STRÁNKA 4

Ptáme se

Adopce píšťal
Váţení spolufarníci, bratři a sestry v Kristu! Blíţí se čas, kdy nám
mistr varhanář rozebere nástroj. Hotovou práci I. etapy uskladníme
(opravené ozvučny a strojky Pozounů a Cleironů + z III.etapy revize
a opravy ostatních jazyků – Hoboj a Regál), neboť nemá cenu ji instalovat
do rozebraných varhan. Začne II. etapa ELEKTRIFIKACE varhan.
Z ceny III. etapy je tu moţnost vyčlenit k adopci jeden
z nejnákladnějších rejstříků, pátý jazyk - Trompeta. Není moţné vyčlenit
z celku etapy přesnou cenu, mistr Smolka ji odhadl na 200000 včetně
intonace. Dle jeho zadání jsem se pokusil tuto cenu rozpočítat. Dle
adopcí jiných farností (1 oktáva = 12 tónů = stejná cena) jsem pro výpočet vzal stejný model - 12 tónů. Věřím, ţe v rámci symboliky ceny nebude nikomu vadit rozdíl ve velikosti první a poslední píšťaly z „té které“
oktávy…
Tabulkový přehled 56 jazykových píšťal Trompety 8‘ s cenami jednotlivých oktáv:
U otce Jana bude
CENA
POČET
OKTÁVA
(Pouzdra naintonovaná v zákristii tabulka
TÓNŮ/PÍŠŤAL
s moţností zápi+ ozvučny)
su pro 56 adopVelká
12ks
à (3600+3000) = 6600 Kč tivních
osob/
Malá
12 ks
à (2850+1500) = 4350 Kč rodin.
Adoptujícímu
1‘
12 ks
à (2200+750) = 2950 Kč bude
vydána
2‘
12 ks
à (1600+375) = 1975 Kč „adopční listina“.
O její podobě
3‘
8 ks
à (1000+188) = 1188 Kč
můţete
dávat
návrhy, postřehy odjinud. Ti kdo budou chtít mít nápis i na píšťale – bude vyryt
přímo mistrem Smolkou (alespoň u větších určitě).
Trompeta bude zakázková (ne seriová; většina varhánářů ji bere od firmy
Laukhuff) na míru k našemu Principálovému sboru, dle menzuračních zadání mistra.
Leoš Hrdý
SO 10.5. PŘEKVAPENÍ: poslední skladba volného výběru
před rozebráním varhan (II. etapa - elektrifikace).
NÁVRH NA PASTORAČNÍ RADU
1.

……………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………..

...dokončení rozhovoru s Martinem Čechem

Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Těch vět

a citátů je víc, bojím se, ţe uţ i tak mojí vinou přijde
nazmar stoh papíru a pár stromů bude pokácených
zbytečně... Třeba „Milujte se, jako jsem já miloval
vás“...Líbí se mi, ţe Pán Jeţíš tam neklade ţádné podmínky, miluje lidi černé, bílé, staré, mladé, bez ohledu
na jejich vrozené dispozice, fyzickou krásu nebo
vzdělání... A totéţ poţaduje po nás. Nebo věta
„Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane
kdo obstojí... ale u Tebe je odpuštění, hojné je u tebe vykoupení, abychom Ti
mohli v úctě slouţit.“ V tom je přece velký příslib, je nám nabídnuto odpuštění,
nám všem, nezávisle na našich zásluhách nebo prohřešcích, vţdyť kdo z nás by
mohl říct, ţe si cokoliv opravdu zaslouţí... Taky se mi moc líbí věta „Nikdy Tě
neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Pamatujte, ţe já jsem s vámi po všechny dny, aţ
do skonání světa….“ To jsou velká zaslíbení a myslím si, ţe člověku, který těmto
slovům uvěří a vloţí do nich svoji důvěru, můţou být oporou, důvodem k naději
a důvodem k radosti…Doufám, jsem ty věty nějak nepopletl!

Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?

V souvislosti s Pannou Marií chci vzpomenout důleţitý moment, který mám
v paměti z dětství a mládí – měl jsem moc rád „májové“ – kdyţ zpíval chrámový
sbor, nějaký mladý hlásek vţdycky recitoval básničku, na oltáři výrazně voněly jarní
květiny… Dodnes mám v paměti tu krásnou atmosféru, slyším ty zpěvy a před
očima mám přesně tvářičky těch přednášejících dětí, dneska uţ jsou to mámy
od rodin…A dodnes mám rád májové poboţnosti.
Těšíte se do nebe? Tohle je otázka, u které jsem váhal, co říct, abych nesklouzl
k nějakým líbivým frázím, abych nepsal jen to, co se ode mě očekává a aby odpověď byla skutečně taková, jak ji cítím… Pojem „nebe“ je něco, co se vymyká úplně
naší zkušenosti a našim představám... Nebe je věcí naší víry, moţná naší fantazie,
naší důvěry, naděje... Chci ţít tím, co je teď, pokud mi to dobrý Bůh dovolí, chci
co nejdéle jezdit se sanitkou, ještě se podílet na záchraně něčího ţivota, pracovat,
trávit čas s přáteli, s rodinou, poslouchat hudbu, vidět vyrůstat děti, být oporou
mamince, číst kníţky, ještě se podívat někam do světa... Nehledě na to, ţe příchodu do nebe předchází umírání – ze zkušenosti ze svojí praxe vím, jak můţe být
bolestné a dlouhé… Aţ se den nachýlí, budu samozřejmě muset jako kaţdý sloţit
poslušně účty a odevzdat svůj ţivot Bohu. Nemůţu říct, zdali se na to těším, vţdyť
nevím, jaký bude způsob, jakým opustím tenhle svět a jaký bude verdikt nad mým
ţivotem, udělal jsem tolik hříchů, omylů, chyb, vin, bylo by ode mě hodně troufalé
a pyšné říkat, ţe se těším do nebe a ţe tam jistě přijdu... S jistotou můţu jen říct, ţe
bych si moc přál jednou takový stav proţívat…
Je něco, co byste nám rád sdělil a my jsme se na to nezeptali? Myslím, ţe
jsem uţ i tak řekl víc, neţ jste se ptali… Jaroměřice nad Rokytnou se svým krásným chrámem sv. Markéty jsou moje srdeční záleţitost a jsem vděčný za roky zde
strávené i za to, ţe můţu hrát na varhany právě tady. Přeju všem jeho obyvatelům,
aby se jim tady dobře ţilo, ve zdraví, vzájemné harmonii a přátelství.

