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Modlitební triduum
V naší farnosti proběhne 27. až 29. 6. 2014 MODLITEBNÍ TRIDUUM
hnutí Modlitby matek, kde se budeme společně modlit za naše děti
a vnoučata. Zveme všechny maminky a babičky, aby se přišly modlit
vždy po večerní mši svaté do dětské kaple v kostele a modlitbou se
spojily se všemi skupinkami MM v celé republice.
Srdečně zvou Modlitby matek a babiček
Katolická charismatická konference

Letošní jubilejní 25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat
ve dnech 9. až 13. července 2014 v Brně. Záštitu nad konferencí převzal brněnský
biskup Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Provází ji citát z Lukášova evangelia „Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1).
Brno: Konference začíná ve středu 9. července 2014 v 19.00 hodin mší svatou
v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch
Cikrle. Ve středu se bude také provádět registrace na konferenci, a to od 12.00 do
21.00 hodin v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV.
Zahraničním hostem letošní konference bude P. René-Luc z Francie, který se
věnuje především kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na srdci
mladé lidi. V průběhu konference bude mít
Milý Bože,
jeden program vyhrazen pouze pro mladé.
Hlavní program proběhne v moderním chtěl bych být učitel, abych mohl
pavilónu F na brněnském výstavišti BVV.
Program konference tvoří přednášky, adora- komandovat všechny okolo.
ce, neformální setkání, společná modlitba
Vítek
a bohoslužby.

na tradiční pouť do Hlubokých Mašůvek v sobotu 5.7.2014. Odjezd
autobusu bude z Příložan v 15:50 hod. a z Jaroměřic v 16 hod. Dál bude
pokračovat po tradiční trase. Cena 50,-Kč.
Zájemci se mohou zapsat vzadu v kostele.

T a j e n k a : PÍSMO SVATÉ.

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

neděle 22. 6. 2014 - neděle 6. 7. 2014
Ty nás potřebuješ

Kalendář:
22.6. sbírka na bohoslovce
22.6. ve 14 hod. v LD karneval nejen pro děti
23.6. v 9 hod. setkání MM na mateřské

Třiatřicet let jsi žil na této zemi.
To nestačilo.
Nemohl jsi milovat jako matka,
dovolené
k tomu potřebuješ matky.
25.6. v 18 30 hod. v LD setkání MM babiček (po dětské mši svaté)
Nemohl jsi se starat o rodinu,
27.-29.6. v kostele po mši sv. Modlitební
k tomu potřebuješ otce.
triduum
Nemohl jsi pomáhat těm, kteří
od 1.7. (během prázdnin) budou mše sv.
jsou teď nemocní, k tomu potřev
úterý i ve středu ráno v 7 30 hod.
buješ lékaře a ošetřovatelky.
4.7.
bude P. Jan navštěvovat nemocné
Nemohl jsi lámat chléb dnešním
5.7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní mše
lidem, k tomu potřebuješ kněze.
svatá, od 10 30 hod. růženec
Potřebuješ nás, abys na tomto svě5.7. bude mše sv. také ráno v 7 30 a večer
tě dokončil, co jsi začal.
v 19 hod. z následující neděle
Potřebuješ nás, abychom konali
5.7. v 16 hod. pouť do Hlubokých Mašůvek
zázraky, zázraky techniky a vědy,
6.7. dopoledne mše sv. v Lesůňkách, čas bude
divy sloužící lásky a dobroty, divy
upřesněn
pokoje…
6.7. sbírka na varhany (vždy 1. neděli
Skrze mé ruce a mé srdce chceš
v měsíci)
udělat svět lidštějším, skrze můj
Mimo naši farnost:
rozum a mou práci. Protože ti jde
22.6. v 17 hod. v kostele v Mor.
o dnešní svět a o ty, kteří v něm
Budějovicích MISSA BREVIS Jiřího
Pavlici
žijí.
27.6. v 17 hod. v aule Katol. gymnázia
(Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby)
v Třebíči Musica animata na lidové notě
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Milí farníci,
při Poslední večeři Pán Ježíš slibuje: „Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
veškeré pravdy.“ I církevní rok nás postupně uvádí do celé pravdy, tj. do nejhlubších
tajemství Božího darování se člověku, do nejhlubší Boží lásky. Naznačují to nadcházející slavnosti liturgického roku – Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Tajemství Svátosti oltářní je výrazem lásky toho, který se nám chce plně
darovat, být s námi po všechny dny až do konce světa. Pán Ježíš nás zve ke spojení svého života s naším. „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve mně a já v něm.“
Přijetí Eucharistie je okamžikem nejintimnějšího setkání s Bohem v Kristu.
Toto osobní setkání s Pánem Ježíšem nemá zůstat skryté, má se projevit v našem
životě svědectvím Ježíšovy přítomnosti v nás tak, že ho neseme světu v našem
okolí. Pán Ježíš chce skrze nás vstupovat znovu do tohoto světa. To také konáme, když s ním jdeme v procesí „Dovolte, aby Vás
o svátku Božího těla. Neseme Krista skrytého a zároveň
JEŽÍŠ objal,
viditelného očima víry alespoň kousek cesty po ulici
když ho budete
našeho města. Svěřujeme v tuto chvíli ulice, domy
přijímat v jeho
Boží dobrotě, ochraně a požehnání s touhou, aby se
eucharistii...“
staly naše domy jeho domy, naše každodenní jednání
Charles Journet
aby bylo prozářeno jeho přítomností. Toužíme po tom,
aby Ježíš vstupoval do každého domu a jeho pohled
lásky, milosti a pomoci spočinul na trpících, nemocných, osamocených, starých,
pokoušených, hledajících, chudých, bezradných. Je to zároveň výzva, abychom ho,
jako v průvodu, věrně následovali den za dnem na cestách našeho života.
Když apoštolové po Poslední večeři odcházeli na Olivovou horu, nesli v sobě
Krista a současně šli s živým Kristem. Podobně my ve mši sv. přijímáme Krista,
který v nás zůstává a současně s ním kráčíme v eucharistickém průvodu o „Božím
těle.“ V této chvíli zde si můžeme připomenout, že jsme nositelé Krista a máme
ho nést poznatelným způsobem jednání do světa. Průvod Těla a Krve Páně nás
může inspirovat k zamyšlení nad naším povoláním být nositeli Krista a vydávat
svědectví o nové a věčné smlouvě, kterou zpřítomňujeme a poukazujeme na naději
a záchranu pro věčnost.
Přeji všem a vždy radost ze setkání s eucharistickým Kristem a vyprošuji potřebné dary ke svědectví o jeho lásce a milosrdenství.
Žehná
Nemusíme čekat na věčný život až po smrti

Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má
jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti.
V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan
6,54).
(Jan Pavel II., ECCLESIA DE EUCHARISTIA)

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas
7 30

neděle
22.6.
pondělí
23.6.
úterý
24.6.
středa
25.6.
čtvrtek
26.6.
pátek
27.6.
sobota
28.6.

12. neděle v mezidobí

sv. Josef Cafasso
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

za farníky

19 00

za Františka Janouška, manželku a dvoje
rodiče

19 00

za celou rodinu Papulovu z Myslibořic

7 30

sobota
5.7.

neděle
6.7.

za rodiče Šabackých

sv. Vilém, ct. Ivan

17 30

za Dušana Dukovského, dvoje rodiče
a bratra

sv. Jan a Pavel

19 00

za kněžská a řeholní povolání

19 00

za rodiče Pešlovy, Machovcovy, Vrbkovy,
syny, dceru a duše v očistci

19 00

za farníky

Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného
srdce Panny Marie
Slavnost
sv. Petra a Pavla

11 00
19 00

pondělí
30.6.
úterý
1.7.
středa
2.7.
čtvrtek
3.7.
pátek
4.7.

za Františka Zemana, syna a rodiče

11 00

7 30
neděle
29.6.

Bohoslužby

sv. prvomučedníci římští

19 00

za Adolfa Píšu a syna
za rodinu Janíčkovu, Velebovu a duše
v očistci
za Marii a Františka Vlčkovy a dceru
Irenu Hérovou
na úmysl dárce

sv. Theobald (Děpolt)

7 30

za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu,
přízeň a duše v očistci

sv. Ota

7 30

za zemřelou a živou rodinu Plockovu

sv. Tomáš

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Prokop

19 00

za rodinu Šabatovu, Pojerovu a duše
v očistci

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje

14. neděle v mezidobí

7 30

za rodinu Svobodovu a Klinerovu

19 00

za pana děkana Václava Küchlera

7 30

za rodinu Vrbkovu a Křivanovu

11 00

na úmysl dárce

19 00

za rodinu Tržilovu, Doležalovu a celou
přízeň
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Něco pro děti

Ptáme se…

JAKÝ POKLAD NÁM PŘINESLI?

Liturgické texty

...paní Heleny Kunstové

K našemu národu – k jeho historii, kultuře i víře – neodmyslitelně patří dva bratři:
svatí Cyril a Metoděj. Přišli k nám z řecké Soluně, aby nám přinesli radostnou
zprávu o Ježíši Kristu. Na své působení se předem dobře připravili. Cyril sestavil
pro slovanský jazyk staroslověnské písmo – hlaholici. Díky němu nám přinesli
jeden velký poklad. Víš který? Vyluštíš ho pomocí písmen hlaholice v tabulce.

Můžete nám na úvod říct něco o sobě,
o své rodině, svůj krátký životopis? Narodila jsem se před 44 lety v Jihlavě. Moji rodiče
i 2 bratři s rodinami v Jihlavě stále bydlí. Žila
jsem zde do 18 let, pak jsem studovala 5 let
v Pardubicích. Po ukončení vysoké školy
jsem se vdala a přestěhovala se za svým manželem sem do Jaroměřic nad Rokytnou.

Máte nějakou hezkou vzpomínku
z dětství? Na dětství vzpomínám moc ráda.

12. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 20, 10-13
2. čtení: Řím 5, 12-15
Evangelium: Mt 10, 26-33
Slavnost sv. Petra a Pavla
1. čtení: Sk 12, 1 - 11
2. čtení: 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Evangelium: Mt 16, 13-19
14. neděle v mezidobí
1. čtení: Zach 9, 9-10
2. čtení: Řím 8, 9. 11-13
Evangelium: Mt 11, 25-30

Často jsem jezdívala na prázdniny k mojí tetě
na chalupu do Teplic nad Metují, mají takovou tu pravou podhorskou roubenku s malými okýnky a červenobíle kostičkovanými závěsy. Ráno jsme vždy se sestřenicí vyběhly na
zápraží a snídaly venku na židlích. Ještě teď se mi vybavuje vůně ranní meltové
kávy a čerstvých rohlíků doplněná o omamnou vůni květin, které všude bohatě
kvetly. Často jsme dělaly dlouhé výlety do Teplických pískovcových skal, po cestičkách, kde jste nepotkali človíčka. V nedalekém lese jsme si ve 12 letech postavily
teepe a schované jsme pozorovaly okolní lesní život. Myslím, že nám tam vydrželo
stát alespoň 5 let.

Čím jste chtěla být jako malá? Už jako malá jsem chtěla být zdravotní sestra
v nemocnici na dětském oddělení. Na základní škole jsem se již od první třídy
hlásila na různé zdravotní kurzy pořádané Červeným křížem pro děti. Moje teta
byla zdravotní sestra a já jsem po ní stále chtěla, aby mi vyprávěla o nemocnici
a své práci. Moji rodiče mi to však rozmlouvali a viděli spíše negativa této práce, a
tak jsem dále pokračovala ve studiu na gymnáziu a na Vysoké škole chemickotechnologické. V hloubi duše však cítím, že jsem měla jít za svým dětským snem.

TAJENKA:
Cyril s Metodějem
nám přinesli
„Tak jsem si vzal za ženu dívku z dvojčat.
To ti je zvláštní pocit…“
„To věřím! Aby sis dával pozor a nepletl si
je!“
„Ale to snad ani ne... On ten její brácha má
fousy.“
V hodině matematiky dává pan učitel příklad: „Dům má schodiště, skládá se z pěti
pater, každé patro má dvacet schodů. Kolik
schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do
posledního patra?“
„Všechny,“ povídá Pavlík.

Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitka? Víra mi byla předána mými rodiči, obzvláště moje maminka se nám doma velmi věnovala. Vyučovala
nás doma náboženství, vedli jsme si spolu s bratry i pracovní sešity. Podklady pro
výuku mamince chystal náš strýček, který je knězem. Svůj osobní a blízký vztah
jsem si k Bohu našla až v dospělosti a musím říci, že mi velmi pomohla charismatická obnova.
Kdyby žil Ježíš dnes...

Jak vidíte život naší farnosti? Je nějaká aktivita, která zde vyloženě chybí? Myslím si, že farnost je určitě živá. Aktivit by mohlo být jistě více, ale největším úskalím jsou vždy lidé, tzv. tahouni.
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Máte s manželem 4 děti – na dnešní dobu neobvyklé. Jaké máte zkušenosti s jejich křesťanskou výchovou? Při této otázce na počet dětí se musím
vždycky pousmát, protože ji dostávám často, ale vždy v pozitivním slova smyslu.
My oba s manželem jsme si přáli alespoň 4 děti a já vždy říkám, že je jedno jestli
tři, čtyři nebo pět dětí, miluji je všechny stejně. Křesťanská výchova není snadná,
obzvláště v pubertě, když si začínají hledat svoji cestu životem. Mohu ukázat cestu, ale vztah a opravdové odevzdání se do Boží náruče v plné důvěře je na každém
člověku. To se vynutit nedá. Rodiče nejvíce pomohou svým dětem, když se za ně
modlí a odevzdávají je Bohu.

Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Jako děti jsme pravidelně jezdívali
s rodiči na Křemešník u Pelhřimova, v zimě
vždy 25.12. V mém srdci ale zůstává mým
osobním poutním místem kostel sv. Michaela
ve Vernéřovicích u Broumova. V této vesničce
bydlela moje babička s dědečkem a starali se
zde celý život o kostel. Často jsem si brala
klíče a zaběhla si do tohoto krásného kostela
postaveného podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Je zde pěkná akustika, tak jsem si
sedla do lavice a zpívala a zpívala.

Jaké myslíte, že je postavení ženy
v církvi? Pro jakou službu, třeba i při bohoslužbě, má obdarování? Myslím, že je
postavení žen v církvi dobré, i když vše se dá
vždy ještě zlepšit.

Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Spíše bych řekla, jak pokaždé přicházím s nadějí za Pánem a jak často si říkám, že mě každodenní starosti opět dokážou převálcovat.

Máte nějaké oblíbené verše z Písma? Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. Iz 49,16
Co pro Vás znamená každoroční účast na duchovních cvičeních? Pro mě
je moc důležité, že se zde dokážu odprostit od svých každodenních starostí, prostě
vypnout. Jsou to pro mne dny, kdy se snažím vnímat Pána celou duší, myslí i tělem. Dny hojnosti.

Těšíte se do nebe? Moc!
Z deníčku sestry Faustyny

82. Nenechávám se strhnout vírem práce tak, abych zapomněla na Boha. Všechny
volné chvíle strávím u nohou Mistra ukrytého v Nejsvětější svátosti. On mě učí od
útlého dětství.
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Svátost manželství
si udělili:

1.3.
7.6.
14.6.
14.6.

Lenka Vávrová
a Radek Vrbka
Lenka Dočekalová
a Petr Konvalina
Iva Procházková
a Tomáš Kulhánek
Eva Hráčková
a Roman Fiala

Naši zemřelí:

15.1.
12.3.
17.4.
17.4.
25.4.
1.5.
5.5.
7.5.
31.5.
12.6.

Marie Šabatková
Marie Divišová
Jarmila Částková
Jan Kousalík
Bohumil Loucký
Jiří Vejtasa
Jiřina Tomšíčková
Anežka Padělková
Marta Škarková
Miluše Krátká

Kněžská pouť
v Kostelním Vydří 2014

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční ve středu 16. července 2014 v 10.00 hodin
v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby bude
letos královéhradecký biskup Jan
Vokál.
Chrám Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří, významné
poutní místo brněnské diecéze se
každoročně stává dějištěm kněžské
pouti. V den svátku Panny Marie
Karmelské (16.7.) se na místě, kde
nyní působí Řád karmelitánů, pravidelně setkávají kněží s biskupem.

Do společenství církve
svatým křtem byli přijati:

16.2.
23.2.
1.3.
16.3.
16.3.
16.3.
23.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.
20.4.
20.4.
21.4.
27.4.
27.4.
27.4.
11.5.
18.5.
21.5.
24.5.
25.5.
8.6.
8.6.
8.6.
8.6.
15.6.
15.6.
15.6.
15.6.
21.6.

Antonín Šimon Petr Chaloupka
Natálie Marie Holá
Jakub Jiří Večeřa
Miroslav František Karšulín
Lukáš Vít Navrkal
Jana Marie Lakosilová
Petr Michal Palát
Leonard Krajčovič
Sebastián Krajčovič
Anna Krajčovičová
Anna Kristyna Konyová
Eva Marie Krajčovičová
Ondřej Alexej Kosiv
Jakub Papoušek
Ema Kristýna Matyášová
Jiří Kristián Matyáš
Anna Kateřina Albrechtová
Viktorie Ludmila Valenová
Lukáš Tomáš Trnka
Ladislava Květoslava Jana Dvořáková
Aneta Jana Sobotková
Nikol Marie Nikrmaierová
Tomáš Jiří Kolář
Petr Marek Pelán
Matyáš Marek Vecheta
Šimon Vaštík
Zdeněk Matouš Pařil
Barbora Terezie Šulová
Michaela Marta Jenerálová
Saskie Markéta Dobešová
Kristián Šimon Vejchoda
Laura Marie Lásková
Claudie Marie Dobešová
Marta Madison Chromá

