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Pozvánka na koncert
Náš chrámový pěvecký sbor bude ve dnech 6.-8.června hostit vynikající
pěvecký sbor CSERMELY z Košic. Společný koncert obou sborů se uskuteční v pátek 6. června v 19 hod. v zámeckém kongresovém sále ve Valči.
Můžete mít jedinečnou možnost nejenom vyslechnout koncert, ale také
absolvovat prohlídku opraveného zámku.
Pro zájemce bude vypraven autobus s odjezdem od „smrku“ v 16 30 hod.
Po příjezdu do Valče vás čeká hodinová prohlídka zámku a procházka areálem. Doprava a prohlídka bude stát 100 - 120 Kč, podle počtu přihlášených.
Na koncert je vstupné dobrovolné.
V sobotu 7. června v 18 30 hod. bude společný koncert obou sborů
v našem kostele. Mše sv. proto začne až ve 20 hod. Vstup na tento koncert
je volný. Košický sbor doprovodí zpěvem ještě nedělní mši sv. v 11 hod.
Zájemci o zájezd do Valče se mohou přihlásit u L. Šabackého nebo
v Městském kulturním středisku.
(Pokračování ze stránky 5)

na. Neumím česky, neumím se česky modlit, a ta celková atmosféra... Po roce
1989 se to hodně změnilo. Přibylo víc lidí, zavedlo se topení. V Piešťanech nemuseli topit. Tam lidi omdlívali, když bylo teplo. Ten kostel, do kterého jsem chodila, po r. 89 zbourali a postavili nový. A ještě jeden postavili úplně nový. Vzpomínám na tu sestřičku, která uměla ty lidi nadchnout, i když měla jen harmonium. Ale doba je těžká. Jsme zvyklí zapnout si tu televizi a nechat se bavit. Ale
v tom kostele by to měla být práce společná. Já velký hudební talent nemám, sama
bych zpívat nemohla. Ale zpívám ráda. Někdy se chytím, někdy vůbec ne. Nejlepší
je, když se otec Jan dostane k mikrofonu. To se i chytnu a mám z toho radost. Ale
není toho na jeho bedra již mnoho? Pro mě je přínosem i moderní zpěv, u nás
v Jaroměřicích prezentovaný skupinou paní Šplíchalové.

Výtěžek benefičního koncertu na opravu varhan pořádaného 11. května
Mgr. Jarmilou Kubovou činil 4267 Kč.
T a j e n k a : VÍRA JE POKLAD, KTERÝ DÁVÁ SMYSL NAŠEMU ŽIVOTU.
Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ
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Věnovat svůj čas

Kalendář:
do 30.5. každý den kromě úterý po

Věnujte čas smíchu…
mši svaté májová pobožnost,
Je to hudba duše.
v Ratibořicích každý den v 19 hod.
Věnujte čas hrám…
májová pobožnost
To je tajemství mládí.
26.5. a 9.6. v 9 hod. setkání MM
Věnujte čas čtení…
na mateřské dovolené (více E. Šplíchalová)
Je to zřídlo moudrosti.
27.5. v 19 hod. v LD setkání MM
Věnujte čas uklidnění…
28.5. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání
Je to podmínka úspěchu.
s nácvikem
Věnujte čas dobru…
28.5. v 18 30 hod. v LD setkání MM Je to cesta ke štěstí.
babiček (po dětské mši sv.)
Věnujte čas přemýšlení…
31.5. v 9 hod. svátost smíření pro děti,
Je to zdroj moci.
rodiče, kmotry a členy rodiny
Věnujte čas lásce…
1.6. v 11 hod. 1. sv. přijímání
Je to důvod k životu!
1.6. sbírka na varhany (vždy 1. neděli)
Věnujte čas práci…
3.6. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá
Je to cena úspěchu.
6.6. bude P. Jan navštěvovat nemocné
Věnujte čas přemýšlení…
7.6. v 18 30 hod. v kostele koncert
Je to zdroj moci.
chrámového sboru a sboru Csermely z Košic
Věnujte čas odpočinku…
7.6. bude večerní mše sv. ve 20 hod. !!!
Je to tajemství mládí.
Věnujte čas životu…
8.6. sbírka na charitativní účely
Je to základ moudrosti.
Mimo naši farnost:
Věnujte čas milému vystupování…
23.-25.5. II. národní kongres o Božím
Je to cesta ke štěstí.
milosrdenství ve Slavkovicích
Věnujte čas pozorování…
12.-15.6. v Náměšti n. Osl. Festival
Je to lék proti sobectví.
křesťanské kultury Náměšťfest 2014
Věnujte čas modlitbě…
22.6. v 17 hod. v kostele v Mor.
Je to přímá cesta k Bohu.
Budějovicích koncert duchovní hudby
Guy Gilbert , Ať se ti život povede

MISSA BREVIS

Pořad bohoslužeb
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Den

Milí farníci!

Liturgická oslava
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Čas
7 30

Zdravím vás s přáním pokoje a dobra.
V nejbližší době nás čeká 1. svaté přijímání, Slavnost Nanebevstoupení Páně
a celá velikonoční doba bude vrcholit Hodem Božím svatodušním, kdy Pán Ježíš
po tom, kdy se vrátil k Otci, sesílá Ducha Pravdy, Utěšitele. I když si Slavnost Nanebevstoupení Páně připomínáme ve „všední den“, je to událost, která je pro nás
podobně radostná jako Ježíšovo zmrtvýchvstání. Připomínáme si v tento den, že
u Boha lidská přirozenost byla v Kristu povýšena do nebe a my pro svoje spojení
s Ježíšem máme tutéž naději. Je to tajemství, které překračuje naše lidské chápání,
přesto nemá umenšit naši víru, ale naopak ji probouzet. Můžeme upřít svůj zrak
i touhu tam, kam oko nedohlédne, ale právě tam může růst naše víra, jak píše
apoštol „...neleží nám na srdci věci viditelné, ale neviditelné.“ To, co bylo u Ježíše viditelné, přešlo do svátostí, v kterých je Ježíš přítomen a pokračuje skrze učitelský úřad
církve dál ve svém díle spásy a skrze svědectví svých věrných ukazuje svou přítomnost. Víra těch, kteří svědčili a dnes svědčí, je
dále upevňována a posilována Duchem Svatým.
„Toto krátké a lehké
Tato víra dokázala vydržet i mučení, vyhnanství
soužení působí
a další trýznění. Dokázali to první mučedníci až
přenesmírnou váhu
po svědky víry naší doby v krajinách, kde křesvěčné slávy
ťanství je krutě pronásledováno a ničeno.
nám, kteří nehledíme

neděle
25.5.

6. neděle
velikonoční

11 00
19 00

pondělí
26.5.
úterý
27.5.
středa
28.5.
čtvrtek
29.5.
pátek
30.5.
sobota
31.5.

sv. Filip Neri

19 00

sv. Augustin
z Canterbury

7 30

sv. Emil

17 30

za Vladimíra Čecha, otce a přízeň

Nanebevstoupení
Páně

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Zdislava

19 00

za farníky

Svátek Navštívení
Panny Marie

19 00
7 30

neděle
1.6.

Příslib evangelia z minulé neděle: „Ať se vaše
k viditelnému, nýbrž
srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě
k neviditelnému.
mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych
Viditelné je dočasné,
vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu
neviditelné však
a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k
věčné.“
sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já
2
Kor
4.17-18
jdu, znáte.“ Ježíš povzbuzoval všechny trpící, odhazoval strach a dával odvahu svědectví pravdě.
Jejich duše byla upřena k tomu, který vstoupil do nebe a usedl po Boží pravici.
Neoslabovalo je, že nevidí Krista očima, ale nesli jej ve svém srdci, ve Slovu, které
je nikdy neopustilo. Nepotřebovali se Ježíše dotýkat, ale víra je vedla více k tomu,
aby rozjímali o velikosti tajemství Nejsvětější Trojice. I když my nejsme viditelně
pronásledováni, přesto se můžeme někdy cítit opuštění, slabí, zapomenutí. V řeči
na rozloučenou Ježíš Kristus ujišťuje: „Říkám vám pravdu. Prospěje vám, abych odešel.
Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“

pondělí
2.6.
úterý
3.6.
středa
4.6.
čtvrtek
5.6.
pátek
6.6.
sobota
7.6.

Náš život má být naplněn novými Letnicemi, kde Duch svatý koná své dílo
a projevuje svou moc, jako v době apoštolů a prvních křesťanů, kteří ukazovali na

neděle
8.6.

Bohoslužby
za Juliuse Hotového, manželku a rodiče
za Alžbětu a Antonína Velebovy
z Ohrazenice
za Bohuslava Filipského, manželku
a dvoje rodiče
za Jaroslava Brázdu, dvoje rodiče a celou
přízeň
za Marii a Bohuslava Černých a duše
v očistci

7. neděle
velikonoční

za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich
rodiče
za manžela, dvoje rodiče, celou přízeň
a duše v očistci

11 00

za rodinu Svobodovu a Kratochvílovu

19 00

za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
a Prokopovu

19 00

za rodiče Školařovy a Kacetlovy

7 30

za Radka Bittera a celou rodinu

17 30

za rodinu Vejtasovu a Prátovu

sv. Bonifác

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Norbert

19 00

za farníky

sv. Marcelin a Petr
sv. Karel Lwanga
a druhové
sv. František
Caracciolo

sv. Robert

! 20 00
7 30

Slavnost Seslání
Ducha Svatého

11 00
19 00

za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče
a sourozence
za Rudolfa Švaříčka, rodiče, vnuka Milana
a duše v očistci
za živou a zemřelou rodinu Radkovskou
a duše v očistci
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu
a Čamrovu
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Něco pro děti
VZÁCNÝ POKLAD
Každý člověk střeží
jako svůj poklad to, co
považuje za důležité
a vzácné. Takovým
pokladem nemusí být
jen zlato a peníze, ale
třeba rodina, kamarádi,
nebo vlastní schopnosti. O poklady se máme
starat nejen proto,
abychom je neztratili,
ale abychom se o ně
mohli dělit s ostatními.
Když dosadíš větší
písmena z mincí podle
souřadnic do tabulky
na čelní straně pokladnice, dozvíš se, co je
pro nás vzácným pokladem a proč.
Mladá žena navštíví faráře a ptá se ho: „Otče, poslední dobou jsem se často dívala do zrcadla, a čím víc jsem se prohlížela, tím jsem si připadala krásnější, je to hřích?“
Kněz si ji prohlédne a odpoví: „Slečno, to není hřích, to je velký omyl!“
Duch svatý pro život

Víme-li o Duchu svatém, ještě to neznamená, že s ním máme osobní zkušenost. Bohužel jsme si navykli v církvi mluvit o mnoha skutečnostech, které známe
spíše jen teoreticky. Někteří křesťané třeba vědí leccos o Panně Marii, ale ve vztahu k ní jsou dost bezradní. Stejně tak může být člověk bezradný i ohledně vztahu
k třetí osobě Trojice. Občas sice vyšleme nějakou modlitbu k Duchu svatému,
minimálně na konci liturgických modliteb, tam někde bývá Duch svatý zmiňován.
Pak máme ještě slavnost Seslání Ducha svatého, jednou v roce tedy na něj vzpomínáme výslovně.
My na něj ale nemáme jen vzpomínat. Duch svatý má být podstatou našeho
křesťanského života - bez něj vlastně žádné křesťanství neexistuje. Existuje maximálně jakási vnější forma zbožnosti, existuje nauka, existují vnější gesta rituálů, ale
bez Ducha svatého všemu chybí život. A možná, že i my jsme už udělali zkušenost
s tím, jak to vypadá, když Duch chybí. Doslova když je něco bezduché.
(Vojtěch Kodet, Učednictví)
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svém životě Krista - „Nežiji já, ale žije ve mně
Kristus.“ Náš život by měl oslovovat. Příští
neděli bude 1. svaté přijímání. Kolik dětí
oslovíme, zaujmeme tak, aby neztratily zájem
o mši svatou a náboženství. Co jsme ochotni
obětovat - čas, modlitby, oběti, popř. oslovit
i rodiče a povzbudit je? Jaké skóre návštěvnosti kostela bude po roce, pěti či desíti letech? Předchozí léta nám radostí moc nedělají. Mnoho povolaných, málo vyvolených?
Prosím o modlitbu za prvokomunikanty
i jejich rodiče. Sami se také pokusme žít víru
tak, aby zapalovala.
Všem farníkům žehnám a vyprošuji na
Slavnost Seslání Ducha Svatého, aby přinesla
kvalitní duchovní plody.

Liturgické texty
6. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17
2. čtení: 1Pt 3,15-18
Evangelium: Jan 14,15-21
7. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 1,12-14
2. čtení: 1Pt 4,13-16
Evangelium: Jan 17,1-11a
Slavnost Seslání Ducha
Svatého
1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23

Z deníčku sestry Faustyny

140. Čistá láska je schopna velkých činů a nehroutí se pod obtížemi a protivenstvími, jako je láska mocná překonávat velké těžkosti, je také vytrvalá ve všedním,
každodenním únavném životě. Ví, aby se zalíbila Bohu, je třeba jedno: a sice ty
nejmenší věci dělat z velké lásky, - a láska a jenom láska.

Teologický kurz 2014/2015
Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost další ročník Teologického kurzu. Bude probíhat od října 2014 do června
2015 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od
9 do 15 h). Teologický kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo
rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestudují přímo teologickou fakultu
(druhým stupněm je kurz Katecheta, který na Teologický kurz navazuje v dalším
roce). Je nutný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně
podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí
důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pastorační asistentům, kteří dosud nemají
teologickou fakultu.
Kurz není zaměřen pouze na získání vědomostí, ale nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti
a diecéze. Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 15. září 2014.
Více na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html
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Ptáme se...
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký životopis? Jmenuji se Jana Hermanová, narodila jsem se a 25 let žila v Piešťanech - SR.
Tatínek se jmenoval Jozef Dubrava a maminka Magdaléna. Tatínek byl truhlář
a maminka zdravotní sestra. Sourozence nemám. Měla jsem milující rodiče a prožila jsem krásné dětství. Když mi bylo 16 let, tatínek zemřel. Zůstaly jsme s maminkou samy. I ta již zemřela. V Piešťanech jsem absolvovala gymnázium a v Bratislavě nadstavbové studium porodní asistentka. Po škole jsem pracovala v nemocnici v Piešťanech. Na dovolené v Bulharsku jsem se seznámila s manželem Bohumilem Hermanem. Od roku 1985 jsme manželé. Manžel pochází z Morašic
u Znojma. Bydleli jsme v Třebíči a od r.1997 bydlíme v Jaroměřicích. Pracuji
v nemocnici v Třebíči. Máme tři dospělé děti.

Čím jste chtěla být jako malá? Od mala jsem chtěla být zdravotní sestrou.
A protože i maminka pracovala v nemocnici, tak jsem věděla, do čeho jdu. Je to
práce krásna i těžká zároveň.
Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitka? Rodiče byli věřící,
k víře jsem byla vedena od mala. Ale ta komunistická doba nás všechny ovlivnila.
Rodiče se báli všech aktivit mimo kostel. O čem se mluvilo doma, to se venku
neříkalo.

Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Každé poutní místo má
v sobě velkou sílu. Rádi se s manželem zastavujeme při cestě na Slovensko
v Šaštíně. V bazilice Panny Marie Sedmibolestnej, patronky Slovenska. Minulý rok
jsme navštívili Litmanovú. Panna Maria se tam zjevovala v letech 1990-95. Zažili
jsme tam mezi horami krásnou mši (řecko-katolickou). Litmanová je za Vysokými
Tatrami a kousek do Polska. Krásné místo.
Pracujete v nemocnici. Co to znamená pro Váš duchovní život? Je to
hlavně práce s lidmi. A nemocnými. O to je to náročnější. Starosti se musí nechat
doma, pacienti to hned poznají. Ta práce naplňuje a člověk si připadá užitečný. Za
ta léta jsem viděla mnoho utrpení a bolestí. A proto si víc vážím zdraví. Vždy když
přijdu do kostela, tak prvně poděkuji Bohu. Že jsem přišla po svých, že mě nikdo
ani nedovedl ani nedonesl. Že jsem vůbec mohla přijít..

Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Proč měnit to, co funguje. Postavení ženy i díky Panně Marii je důstojné. Žena je hodnocena jako matka, manželka. A ta co udržuje rodinné teplo. A rodina je, myslím, v církvi to prvořadé.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Snažím se chodit pravidelně. U mě je to složitější, pracuji
na směny, soboty i neděle. Tím, že jsme se různě stěhovali, nedělá nám problém jít
na mši svatou jinam. Do Třebíče, Moravských Budějovic, Babic, Znojma. Je zají-
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mavé vidět i jiné farnosti. Já jsem prošla v životě více fázemi. Jako dítě jsem chodila s rodiči. Když je člověk starší, musí chtít i sám. A další fáze, že se chodí ze strachu. Abych si zabezpečila Boží přízeň, zdraví blízkých… To není jako bankomat já něco vhodím a něco mi vypadne. Někdy si připadám jako mobil. Když se vybijí, začne pípat. A já to cítím stejně. Ke konci týdne cítím, že je potřeba se nabít. Jít
do kostela, nabrat duchovní energií, než se vybije úplně.

Máte nějaké oblíbené verše z Písma? U Boha nic není nemožného (Lk
1,37) Neznamená, že dostanu vše, co žádám. Ale pomůže to zakusit pokoj a získat energii, která je obsažena v Božím slově.
Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
K Panně Marii se modlím dennodenně. Když jsem byla mladá, s kamarádkou
jsme každý rok chodily na
májové litanie. Byla tam
moc krásna atmosféra. Tam
jsem našla cestu k Panně
Marii.

Modlíte se růženec?
Modlit růženec jsem se nikdy nenaučila. Možná to
ještě přijde.

Těšíte se do nebe?
Určitě. Je to cesta složitá.
Jen víra nás vede k cíli.
A chtěla bych se tam sejít
s blízkýma, kteří mě tam předešli. Každým rokem, jak stárnu, se ten zástup zvětšuje.

Je něco, co byste nám ráda sdělila a my jsme se na to nezeptali? To, co
zažijeme v dětství a v mládí, se nám vždy uchová nejhlouběji. Do svých 25 let
jsem v kostele neseděla. V Piešťanech byly tři kostely. V tom, kam jsem chodila já,
bylo v neděli 5 mší. Bylo plno, i mezi lavicemi, i uprostřed. Lidé stáli i venku. Jak
sem se nyní dočetla, ten kostel byl na 900 lidí. Bylo tam jen harmonium a na něj
hrála řeholní sestřička. Krásně zpívala a všichni s ní. Během mše byly tak 4 písně.
Jedna na začátek mše, jedna v průběhu mše, další při příjímání a jedna nakonec.
A zpíval celý kostel. A jak! Krásné tam bývaly Půlnoční na Vánoce. Bývala o půlnoci, celý kostel zhasl, svítili jen stromečky a zpívala se Tichá noc. V roce 1986
jsme se nastěhovali do Třebíče. Přišli k sv. Martinovi a mohli jme si sednout, kam
jsme chtěli. Tak tam bylo málo lidí. Lidi vůbec nezpívali a byla tam strašná zima.
Chodili jsme i do baziliky, nejvíc lidí bývalo na Jejkově. Pro mě to byla velká změ(Pokračování na stránce 8)

