Lidé někdy nejsou takoví, jak vypadají ...
Bylo krásné odpoledne v sobotu před šestou nedělí velikonoční a my jsme
šli s manželkou na hřbitov k rodinnému hrobu – připomínali jsme si
výročí narození tatínka manželky.
Hned za garážemi na stříšce dřevěné boudy hrobařů sedělo pár kluků
tak do deseti let, možná jich bylo šest – sedm, a „čistili“ vlnitý eternit
od nánosu jehličí. Spustil jsem na ně zhurta: „Co tady děláte vy lotři?“
a čekal jsem, co se bude dít. Pár vteřin ticho, potom povídá jeden z nich:
„Kluci slezte dolů“ A hned přidává: „My ale hledáme pana Vejtasu.“ Já na to:
„No tady ho asi nenajdete. Vejtasovi bydlí támhle na konci ulice.“ Ukázal jsem
směrem k potoku a považoval věc za uzavřenou. Ten sympaťák se ale nedal
a upřesnil: „To ne, my hledáme jeho hrob, on umřel asi před měsícem. Už jsme
prošli celý hřbitov a nenašli jsme ho. Mělo by tam být napsáno Jiří Vejtasa, 2014.“
Oběma nám už bylo jasné, o koho jde. Manželka povídá: „Pojďte kluci s námi, já
vám to místo ukážu.“ A hned se ptá, co je vede k pátrání po hrobu pana Vejtasy.
„Mluvčí“ nám po cestě vykládá o tom, jak při hrách na oranžovém hřišti jim občas
míč přeletěl plot a padl k Vejtasům do zahrady - a pan Vejtasa jim ho vždy ochotně hodil zpátky (na rozdíl od jiných lidí, kterým cizí míč na zahradě spíš vadí).
„Pan Vejtasa byl hodný člověk a taky dobrý zpěvák. Zpíval v našem chrámovém sboru a byl s námi v roce 2003 v Holandsku.“, přidal jsem i já vzpomínku
na Jiřího.
Mezitím jsme přišli k hrobu na křižovatce hlavních cest, všude plno věnců
a květin, na náhrobku nápis „VEJTASOVI“. Kluci nevěřícně kroutili hlavami.
Má tam být přece nápis „Jiří Vejtasa, 2014“. Manželka jim vysvětlila, že tam nemusí být napsáno konkrétní jméno a někdo tam má jen jméno rodiny.
Parta v tichosti obstoupila hrob, my jsme odcházeli a ještě jsme zaslechli:
„Pojďte, kluci, aspoň se za něho pomodlíme.“
V dojetí jsme odcházeli k našemu hrobu a já se jim v duchu omlouval
za ty „lotry“ v úvodu našeho setkání.
I.R.
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SVATÝ DUCH
Duchu neviditelný,
ale tím pravdivější!
Jsi morkem mých kostí
tak jako dření větve bezové,
jsi zlatou žilou skal
i barvou karafiátů a růží,
paprskem, jímž orel měří vzdálenost
mezi oblaky a zemí,
jsi neuvědomělou rozkoší,
kterou dítě pociťuje při hře
a bolestí, která ve svých dlaních mačká srdce muže,
jemuž zemřela žena na smrt milovaná -Proklet jsi, ó Duchu svatý,
proklet jsi od hlupáků,
nemoha nijak viditelně
ukázati podstatu lásky,
vlastní svou jsoucnost,
neboť jakmile otevřeš
oči vidoucím a zobáky ptákům
a kalichy květin:
jediní svědkové tvoji, básníci,
dílem nadobro zmlknou,
dílem mluví řečí docela neznámou
a dílem zešílejí.

Kalendář:
 8.6. sbírka na charitat. účely
 9. a 23.6. v 9 hod. setkání

MM na mateřské dovolené
 17.6. v 19 hod. v LD
setkání MM
 22.6. sbírka na bohoslovce
 22.6. ve 14 hod. v LD
karneval nejen pro děti
 25.6. v 18 30 hod. v LD
setkání MM - babiček
(po dětské mši svaté)
 6.7. sbírka na varhany
(vždy 1. neděli v měsíci)
Mimo naši farnost:
 12.-15.6. v Náměšti nad
Osl. festival křesťanské
kultury Náměšťfest 2014
 15.6. v 15 hod. v Třebíči
u baziliky Robinson
Crusoe, div. představení
Víti Marčíka
 16.6. v 18 hod. v aule
Kat. gymnázia v Třebíči
Večer chval
 22.6. v 17 hod. v kostele
v Mor. Budějovicích
MISSA BREVIS Jiřího
Pavlici
Jakub Deml
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Milí farníci,
všechny vás zdravím. Ve světském prostředí se nejvíce výrazně z náboženských svátků slaví Vánoce a Velikonoce. Možná, že i v prostředí církevním a svátky svatodušní jakoby byly jakýmsi přívěskem těchto dvou slavností. Pro věřící by
však svatodušní událost měla být pokračováním a vrcholem předchozích svátků,
především uvedením do praktického každodenního křesťanského života. Jako
apoštolové prožívali přítomnost Kristovu, radovali se
z jeho fyzické blízkosti, jeho moci, dobroty a posléze
"Ovocem Ducha
vzkříšení, ale sami byli „pasivní“, my můžeme být také
je láska, radost,
takoví bez výbavy Ducha svatého. Ten způsobil, že se
pokoj,
z „pozorovatelů“ stali horliví, nebojácní, samostatní hlasashovívavost,
telé evangelia a svědci Kristovy přítomnosti a jeho půso- vlídnost, dobrota,
bení v tomto světě.
věrnost, tichost,
Je to jako když se chlapec dívá, jak tatínek vyrábí třeba
zdrženlivost.
píšťalku. Pozoruje, ví, jak se co má udělat a čím, zná poProti takovým
stup. A pak mu tatínek řekne: udělej ji sám. Bere určitou
věcem se nestaví
zodpovědnost. Riziko, že to pokazí, riziko, že se řízne.
žádný zákon.“
Může přijmout radu, když neví, jak dál nebo ji nepřijmout,
Gal 5,22-23
když se mu to nedaří. Ne nadarmo je používán obrat
„nechat se vést Duchem“. Co to obnáší? Aby nás mohl
Duch svatý naplňovat, je nutné prosit. Proto se modlili apoštolové s Pannou Marií
ve večeřadle, proto jsme vzývali Ducha svatého v písních, modlitbách, novéně.
Touha po Duchu svatém, po Boží lásce, která vane tmou času z věčna do věčna
(píseň č. 425), by se měla v nás roznítit nejen před přijetím svátosti biřmování,
před Slavností Seslání Ducha svatého, ale měli bychom ji vzbuzovat na začátku
každého dne. Vždyť Duch svatý - Boží láska nás má naplňovat celou věčnost.
Slavnost Letnic pro nás úzce souvisí právě se svátostí biřmování. Když se Svatý otec zamýšlel nad touto svátostí v lednu při generální audienci, připomněl, že
„není dílem lidí, ale Boha, který pečuje o náš život, aby nás připodobnil k obrazu
svého Syna a uschopnil nás milovat jako On. Činí tak tím, že nám vlévá Ducha
svatého, jehož působení prostupuje celého člověka a celý život a projevuje se sedmi dary ... Když přijmeme Ducha svatého do svého srdce a necháme jej působit,
sám Kristus se v nás zpřítomňuje a nabývá podoby v našem životě. On sám se
skrze nás modlí, odpouští, dodává naději a útěchu těm, kdo jsou v nouzi a těm
posledním, vytváří společenství a rozsévá pokoj. Pomyslete, jak důležité to je; skrze Ducha svatého sám Kristus přichází a koná toto vše mezi námi a pro nás.“
Od dubna tohoto roku vysvětluje Svatý otec, co pro nás jednotlivé dary Ducha
svatého znamenají, jak je církev ve své tradici chápala a jak nám pomáhají. NeDokud nebudete vědět, co chcete, budou vám druzí v lepším případě
napovídat, v horším případě diktovat.
Pavel Kosorin

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas

Bohoslužby

7 30
neděle
8.6.

Slavnost Seslání
Ducha Svatého

11 00
19 00

pondělí
9.6.
úterý
10.6.
středa
11.6.
čtvrtek
12.6.
pátek
13.6.
sobota
14.6.

sv. Efrém Syrský
sv. Maxim

19 00
7 30

za rodinu Velebovu, Krejčovu
a duše v očistci

sv. Jan z Falkunda

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Antonín
z Padovy

19 00

za Marii a Františka Janů,
za živou a zemřelou rodinu

sv. Anastáz

19 00

za farníky

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

11 00
19 00
19 00

za manžele Dolákovy
za Jana Karšulína, rodiče Karšulínovy
a Míčovy
za Julii a Karla Pudilovy,
Marii Polínkovou a manžela
za živou a zemřelou rodinu Němcovu,
rodiče Kandusovy, Kabelkovy
za manžela a vnuka

sv. Řehoř
Barbarigo

7 30

za rodinu Klimešovu a syna

sv. Marina

17 30

za Antonína Dobeše a rodiče

Těla a krve Páně

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Silverius

19 00

na úmysl dárce

sv. Alois Gonzaga

19 00

za rodiče Husákovy

30

neděle
22.6.

za Zdeňka Prokeše a přátele

17 30

pondělí sv. Benon
16.6. (Zbyněk)

úterý
17.6.
středa
18.6.
čtvrtek
19.6.
pátek
20.6.
sobota
21.6.

za rodinu Získalovu

sv. Barnabáš

7 30
neděle
15.6.

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

12. neděle
v mezidobí

7
11 00
19 00

za Františka Zemana, syna a rodiče
za farníky
za Františka Janouška, manželku
a dvoje rodiče

Něco pro děti

Sk 2,1-11
1 Kor 12-13
Jan 20,19-23
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1. Kdo přišel za Ježíšem potajmu v noci a Ježíš mu řekl, že se musí znovu narodit?
2. Ježíšova smrt byla obětí za naše hříchy a proto se mu někdy říká …
3. V jakém plavidle Noe přežil potopu?
4. Jak se jmenovala zahrada, v níž byl Ježíš v noci zatčen?
5. Jak se jmenovala hora, na které se Ježíš v předvečer Velikonoc modlil?
6. Jak se jmenovala žena, která zůstala s Ježíšem a do smrti pod křížem?
7. Jak se jmenoval zástupce císaře, který Ježíše neodsoudil a vydal jej veleradě?
8. Jak se jmenovala žena, která ve Filipech prodávala purpur, nebyla Židovka
a po setkání s Pavlem uvěřila a nechala pokřtít celou svou rodinu? (Sk 16)
1
2
3
4
5

6
7
8
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chme se poučit a obohatit jeho myšlenkami o jed- Liturgické texty
notlivých nejznámějších darech:
Slavnost
1) Moudrost je milost dívat se na každou věc Boží- Seslání Ducha Svatého
ma očima ... má srdce moudrého člověka, chuť 1. čtení: Sk 2,1-11
a příchuť Boží. Nasloucháme-li Duchu svatému, 2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13
učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás Evangelium: Jan 20,19-23
moudrostí, která je viděním Božíma očima, slyšením sluchem Božím, milováním srdcem Boha, Slavnost
Nejsvětější Trojice
souzením věcí Božím soudem.
2) Dar rozumu v křesťanství probouzí schopnost 1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9
překročit vnější aspekt reality a probádat hlubiny 2. čtení: 2Kor 13,11-13
Božího myšlení a Jeho plán spásy. Ježíš seslal Evangelium: Jan 3,16-18
Ducha svatého, aby se nám tohoto daru dostalo 12. neděle v mezidobí
a mohli jsme rozumět věcem, jak jim rozumí 1. čtení: Jer 20,10-13
Bůh, jak je chápe Bůh. Když Duch svatý přebý- 2. čtení: Rim 5,12-15
vá v našem srdci a osvěcuje naši mysl, umožňuje Evangelium: Mt 10,26-33
nám den za dnem růst v chápání toho, co Pán
řekl a učinil.
3) Rada je dar, kterým Duch svatý uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí ve společenství s Bohem podle Ježíšovy logiky a Jeho evangelia.
4) Darem síly Duch svatý osvobozuje srdce od apatie, nejistot a všech obav, které
je brzdí, aby Pánovo Slovo bylo opravdově a radostně uváděno ve skutek.
„Všechno mohu v tom, který mi dává sílu“.
5) Když se mluví o vědění, myslí se přímo schopnost člověka poznávat stále lépe
skutečnost, která jej obklopuje a objevovat zákonitosti, jimiž se řídí příroda
a veškerenstvo ... dává chápat velikost a lásku Boží a Jeho hluboký vztah ke každému tvoru.
6) Zbožnost označuje naši příslušnost k Bohu a naše hluboké spojení s ním, které
dává smysl celému našemu životu a dodává nám stálost ve společenství s Ním
i v těch nejobtížnějších a pohnutých chvílích. Jde o vztah žitý srdcem. Je to naše
přátelství s Bohem, které nám daroval Ježíš. Přátelství, které mění náš život, naplňuje nás nadšením a radostí ... vzbuzuje v nás především vděčnost a chválu
a přirozeně nás přivádí k modlitbě a bohoslužbě. Zbožnost je tedy synonymum
autenticky náboženského ducha, dětské důvěry k Bohu, oné schopnosti prosit Jej
s láskou a jednoduchostí, která je vlastní lidem pokorného srdce. (Katecheze na dar
bázně Boží ještě nebyla pronesena.)
Přeji všem bohaté obdarování těmito i jinými dary Ducha svatého.
Žehná
Malé národy si více váží cizích osvoboditelů než vlastních povstalců.

Pavel Kosorin
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Ptáme se ...
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký životopis?

Jmenuji se Kateřina Pokorná a narodila jsem
se roku 1976 ve Znojmě. Až do roku 1999
jsem bydlela v malé vsi kousek od Znojma,
v Načeraticích. Vystudovala jsem střední
školu stavební v Třebíči, kde jsem bydlela
4 roky na internátě. Po maturitní zkoušce
jsem nastoupila jako projektantka plynu,
topení a vzduchotechniky do sdružení projektantů ZNOJMOPROJEKT a pod vedením Ing. Sukopa jsem tam pracovala až do mé svatby s Luďkem. Po svatbě jsem
se přestěhovala sem do Jaroměřic a společně jsme bydleli u jeho rodičů a pomalu
stavěli vlastní dům, do kterého jsme se v roce 2003 přestěhovali. Máme společně
dvě děti Vítka a Elišku. Po mateřské dovolené jsem začala spolupracovat v naší
firmě, kde mám na starosti účetnictví a veškerou administrativu.
Máte nějakou hezkou vzpomínku z dětství? Velmi ráda vzpomínám
na babičku, se kterou jsme několikrát ročně jezdívali na poutě na Svatý Hostýn.
Vyrazili jsme velmi brzy ráno vlakem do Bystřice a pak někdy autobusem, ale taky
dost často pěšky nahoru na Hostýn. Jako dítě mě velmi těšil obraz Panny Marie,
která s rozevřenou náručí již z dálky vítá poutníky.
Čím jste chtěla být jako malá? Už jako malé se mi velmi líbilo malovat domy a navíc jsme v tu dobu přestavovali, takže jsem nakonec stavařinu i studovala.

Spolu s manželem podnikáte v zemědělství. Jde to s čistým svědomím?

Zemědělství i jakékoliv jiné povolání jde samozřejmě dělat s čistým svědomím.
Naopak si myslím, že zemědělství a víra jsou hodně spjaté, protože každý zemědělec je přírodě velmi blízko. My máme pouze rostlinou výrobu, takže například se
snaží děda po okrajích polí a mezí vysazovat stromy nové, nepoužíváme žádné
nepovolené přípravky, neznečišťujeme krajinu žádným odpadem. Ale k odpovědnosti v podnikání samozřejmě patří i zaměstnanci a myslím si, že máme se všemi
našimi zaměstnanci a spolupracovníky velmi dobré a přátelské vztahy.
Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitka? Ve víře jsem byla
vychovávaná od narození i když to bylo v pohraničí v některých dobách těžší.
Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Oblíbené poutní místo
nemám, ale rádi navštěvujeme všechna poutní místa. Například před dvěma roky
jsme byli na dovolené v Chorvatsku a navštívili jsme Medjugorje, které mě velmi
oslovilo a nezapomenutelným zážitkem byla mše svatá v japonštině. Přiznám se,
že jsme opravdu nebyli schopni porozumět téměř ničemu, takže jsme šli raději na
déšť na mši v italštině. Rádi navštěvujeme i Turzovku a další poutní místa u nás
Paní učitelka se ptá Janíčka: Jaký je čas „slibuji, slibuje, slibujeme“?
Honzíček odpoví: Prosím, před volbami!
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třeba již zmiňovaný
Svatý Hostýn, Hluboké
Mašůvk y
a další.

Jaké myslíte, že
je postavení ženy
v církvi? Pro jakou
službu, třeba i při
bohoslužbě, má
obdarování? Žena

je především matka
a myslím si, že postavení v církvi
z toho plyne, úklid
kostela a jeho výzdoba, zpěv v kostele
a hra na varhany,
péče o potřebné, ať
už v sociálních službách nebo řeholnice,
katechetky. Je toho
velmi mnoho, čím
jsou ženy nejen pro
církev, ale pro všechny ostatní potřebné.

Jak často přicházíte na mši svatou
s
nadějí
na setkání s Pánem? (A jak často ze setrvačnosti?) Snažím se chodit pravidelně na mši svatou
s nadějí na setkání s Pánem, ne vždy se mi to ale podaří.
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Napadají mě tato „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ a nebo
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska
nejedná nečestně, nehledá svůj
FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE VARHAN prospěch, nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy. Nemá radost
NÁKLADY CELKEM
2 700 000 Kč ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokok 4. 5. vybráno
657 249 Kč liv, láska vydrží, láska věří, láska
sbírka 1. 6. - červen
28 500 Kč má naději, láska vytrvá. Láska
dary jednotlivců a firem
27 150 Kč nikdy nezanikne ...“
Těšíte se do nebe? Ano velmi,
JEŠTĚ ZBÝVÁ VYBRAT
1 987 101 Kč ale doufám, že můj čas se ještě
neblíží.

