neděle 30. 8. 2015 - neděle 13. 9. 2015
Cesty k výšinám (J. Brychtovi)
Tatranské smrky

Kroky už poněkud

v nižších polohách

ztratily svůj rytmus,

ostrými šipkami

dech velí k odpočinkům.

svých větví

Nejvýše v horách

vybízejí:

přestává i společenství trav.

Jen výš, jen výš!

Neklamné znamení:

Za léta důvěrně známe

Kameny, kamení,

to jejich lákání

masívy skal.

na vlhký vzduch

Dech krátký,

i na chládek.

Kalendář:

• přihlášky do náboženství

můžete vypsat v sakristii

• 1.9.2015 v 17 30 hod.
•
•
•

časté přestávky.

•

se rozhýbává

Ale jen na vrcholu
je zároveň i vrchol štěstí.

•

a kroky jsou mladíci.

To teprv dech

Pásmo kleče nejprve svleče
z přebytečných svršků.
Zpokornělé borovičky
jsou cejchy jisté výšky.
Jejich společenství -

Srdce nešetří
chválami a díky.
Nově vidí
velebnost hor
i námahu cesty.

mistrovské koberce

Je to pro nás

i koberečky

jen odraz jiné krásy

v předsíni nejvyšších míst.

a její podobenství.

František Trtílek, Jen kdo se ptá ...

•

v Ratibořicích mše svatá,
od 17 hod. růženec
2.9. od 17 hod. zpověď dětí
před dětskou mší svatou
4.9. bude P. Jan navštěvovat
nemocné
6.9. sbírka na varhany (vždy
1. neděli v měsíci)
13.9. sbírka na podporu
aktivit děkanství
15.9. v 19 hod. v LD
setkání Modliteb matek
23.9. v 18 30 hod. v LD
setkání MM babiček

Mimo naši farnost:
• 30.8. od 16 hod. v Třebíči
u sv. Martina „Mariazellská
slavnost“
• 11.9. v 17 30 hod. v Třebíči
v zas. místnosti KDU-ČSL
přednáška MUDr. Máslové
„Ženské peklo“
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Milí farníci,
ještě jeden den a prázdniny uběhly jako sen. Právě tak hodnotí starší lidé
uplynulé období svého života, když slaví narozeniny. Vše má svůj čas, začátek
i konec. Na letošní čas prázdnin můžeme jen vzpomínat: na poutě, posvícení,
horké dny, festivaly, různé návštěvy, setkání, dny, kdy rodiny spolu prožívaly
společné chvíle u moře, na chatách apod. Zvláště pro děti a ty, kteří pokračují
v učebních oborech či ve vyšším vzdělání začínají každodenní povinnosti, které
mají všechny připravit na život.
I my všichni, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše, se přiPečujme o Krista
pravujeme na život, život, který má být jednou v plnosti
u Boha. V tomto roce nám v této přípravě má pomoci
v našem životě,
hlubší setkávání se s Eucharistií. Jsme zváni, abychom
pečujme
měli oči upřeny na posvěcenou Hostii, na Krista - Boha, který nás chce vtáhnout do sebe - Lásky. On sám se
jedni o druhé,
nám dává, za nás se obětuje. V tom je úžasná pravda, že
Stvořitel a Pán všeho stvořeného se stal „zrnem“, byl pečujme s láskou
zaset do naší země, do našich dějin. Stal se chlebem,
o stvoření.
aby byl lámán, přijímán a sdílel s námi život. Narodil se
papež František
v Betlémě, což hebrejsky znamená „dům chleba“.
Ve svých kázáních odhalil, že Otec ho poslal na tento
svět jako „chléb živý, který sestoupil z nebe ...kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“
Po minulých pět neděl jsme mohli sledovat v Janově evangeliu, jak Pán Ježíš
uváděl do této pravdy posluchače, z nichž mnozí odešli a tvrdili „to je tvrdá řeč,
kdo to má poslouchat“, ale ti nejvěrnější však zůstávají. Zatím apoštolové nerozumí tomu, co Ježíš říká, ale věří ... „Ty máš slova věčného života“. Teprve později poznávají, že Chléb života proměňuje toho, kdo se jím sytí, proměňuje ho v
sebe. Pán Ježíš nás chce ztotožnit se sebou, a to znamená, že naše myšlení, naše
city, naše přání uvádí do shody se svými, abychom měli v sobě to smýšlení, jaké
měl On. Úsilí o to vyjádřit svůj hluboký vztah k Eucharistii, touhu společně sdílet radost ze společenství v eucharistii, budeme moci v sobotu 17. 10. 2015, kdy
vrcholí Národní eucharistický kongres společným slavením eucharistie a eucharistickým průvodem v centru města Brna. Pokusme se na tuto slavnost připravovat nejenom nedělní mší svatou, ale každodenní prosbou o větší touhu přijímat Krista a prožívání jeho přítomnosti v naší duši.
O prázdninách pokračovaly práce na opravě varhan. Tento týden přijede
mistr Smolka a bude pokračovat v instalaci potřebných komponentů a pracích
Co je vám platné, že máte zrak jako ostříž, když jdete po slepé cestě?
Pavel Kosorin
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na varhanickém stole. Ve čtvrtek přijeLiturgické texty
de na kontrolu průběhu oprav organo22. neděle v mezidobí
log z biskupství Mag. art. Ondřej
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8
Múčka. Na kapli sv. Josefa pokrčuje
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
oprava věžičky a střechy. Prohlídkou
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
byly započaty práce na projektu opravy všech oken našeho chrámu. Dále se
23. neděle v mezidobí
pracuje na projektu opravy střechy
1. čtení: Iz 35,4-7
nad presbytářem, která by měla být
2. čtení: Jak 2,1-5
provedena v příštím roce.
Evangelium: Mk 7,31-37
O posvícení v Příložanech jsme
24. neděle v mezidobí
znovu požehnali opravenou kapličku.
1. čtení: Iz 50,5-9a
Díky městu a farníkům, kteří si tuto
2. čtení: Jak 2,14-18
věc vzali za svou, a dárcům se nejen
Evangelium: Mk 8,27-35
nově zaskvěla kaplička, ale podařilo se
i automatické zvonění.
Děkuji Jitce Šimečkové, že se opět ujala vedení chaloupky a všem vedoucím,
podvedoucím a kuchařkám, kteří jí pomáhali.
Přeji všem žákům a studentům, aby je Duch svatý obdarovával všemi potřebnými dary pro studium i pro život.
Žehná

Poděkování za uzdravení Danielky
Milí farníci,
chtěla bych se s Vámi podělit o malý, velký zázrak, který se udál v naší farnosti.
Asi jste si všimli holčičky, která se občas objevila v kostele na vozíčku nebo
o berličkách, je to naše dcerka Danielka, u které byla zjištěna poněkud vzácná
nemoc zvaná Perthesova choroba. Je to porucha cévní výživy kyčelního kloubu
a tím, že není kloub vyživován, usychá a hrozí jeho postupné zborcení.
První příznaky této nemoci se objevily již před dvěma lety, Danielka mívala
často bolesti, ale i přesto, že ležela opakovaně v nemocnici a podrobovala se
nejrůznějším vyšetřením, nemohli doktoři přijít na příčinu jejích obtíží a léčili ji
klidem na lůžku a Ibalginem. Až minulý rok v září objevil tuto Perthesovu chorobu pan doktor Kovář.
Byla nám nabídnuta dvě řešení, první varianta byla dát Danielku do léčebny
do Košumberku, kde by musela zůstat rok či dva, ale byla by jí poskytnuta veš(Pokračování na stránce 5)

Lepší cesty ještě nemusí znamenat lepší cíle.

Pavel Kosorin
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Rozjímání „Otče náš ….“
O prázdninách jsem byl v Beskydech, v malé
chaloupce, abych o samotě prožil pár dní sám
s Bohem.
Na rozjímání jsem si vzal modlitbu Otče
náš. Každý den jedna prosba.
Některé myšlenky se těžko sdělují, ale o některé bych se rád podělil.
Jeden den jsem chtěl rozjímat prosbu "CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ
NÁM DNES .... ". Vyrazil jsem na túru, chléb vezdejší jsem měl v batohu
a také něco k němu.
Tak, jako každý den, vůbec jsem netušil, co budu celý den rozjímat o jedné
větě. Prosil jsem Ducha svatého o pomoc. A najednou mně to došlo! Vždyť
jsem v životě neměl opravdový hlad. Když jsem to později vyprávěl známé, tak
se mě zeptala, jestli jsem se nikdy nepostil.
Ale půst je něco jiného, to je dobrovolné zřeknutí se něčeho. I když se někdo postí, má stále plnou ledničku. V oblastech, kde je bída, lidé trpí hladem,
nemají co k večeři, ví že nebudou mít nic ke snídani a neví jestli bude něco
k obědu. V nemocnici po operaci nebo při vyšetřování, mně také nedali pár dní
najíst, ale to nebyla žádná tragédie.
Vzpomněl jsem si, jak jsem před dvěma týdny byl na návštěvě u dcery. Dala
mně nějaké jídlo a vnoučata s otevřenými pusami se na mě tlačila a chtěla,
abych jim také něco dal. To nebylo z hladu, ale jen měla radost, že jsem přijel
a ona mohou se mnou jíst.
Představa, že jsou lidé, kolem nichž se také takhle tlačí děti, ale s tím rozdílem, že ony pláčou hladem a oni jim nemají co dát, se mnou hodně otřásla.
Hned bylo o čem celý den rozjímat a za co se modlit. Uvědomil jsem si, že dostatek jídla beru automaticky, jak málo děkuji za tento dar a jak prosba za chléb
vezdejší je často formální a povrchní.
Také mi došlo, že když jsem v životě nezažil opravdový hlad a nedostatek,
mám v sobě falešnou představu, že v našich končinách se to nemůže stát.
V Sýrii a Iráku životní úroveň byla velmi dobrá, ale přišla válka, kterou nikdo
nečekal a najednou lidé trpí hladem a bídou.

•Pane děkuji ti z celého srdce, že máme dostatek jídla.
•Odpust mi prosím, že jsem byl někdy s něčím nespokojený.
•Prosím, dávej nám chléb náš vezdejší.
•Naléhavě prosím, dej ho těm, co mají nedostatek.
A mně prosím dej milosrdné a vnímavé srdce, abych dokázal pomáhat
J.J.
těm, kdo jsou v nouzi.
Člověk se někdy chová jako zmatený dřevorubec
- místo, aby hledal cestu, snaží se vymýtit les.

Pavel Kosorin
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kerá péče včetně rehabilitačního cvičení a lékařského dohledu.
Druhou variantou, ve světě prý již dnes běžnou,
bylo nechat si Danielku doma a dohlížet na to, aby
na nohu nedošlapovala a nezatěžovala kyčelní
kloub.
Přesto, že u první metody bychom měli úspěch
zaručený, nedokázali jsme se smířit s tím, že bychom byli na tak dlouhou dobu odloučeni a po
velmi dlouhém a obtížném rozhodování jsme se
dohodli, že si necháme Danielku doma, budeme ji
vozit do školy na vozíčku, budeme s ní cvičit, chodit na rehabilitace, na magnetoterapie a na plavání.
Danielka milovala pohyb, neustále dělala
hvězdy, tancovala, běhala a vysvětlit jí, že teď smí na nohu jen zlehka našlapovat, bylo náročné. Ale je už natolik rozumná, že si uvědomila, že pokud se jí
kloub začne rozpadat, bude muset jít na velmi náročnou operaci a bude mít
možná celoživotní následky.
Každé dva měsíce jsme jezdili do Brna na kontrolu a pan doktor nám při
každé návštěvě nezapomněl připomenout, že to stejně asi skončí operací, protože tato nemoc se vykytuje převážně u chlapců ve věku 4 - 6 let a takto malé
děti ještě mají šanci uzdravit se bez operace, ale Danielce, jako desetiletému
děvčeti, tuto naději moc nedával.
V pátek 21.8.2015 jsme byli na další kontrole, Danielka byla na rentgenu
a pan doktor nám sdělil, že je kloub v pořádku, že může berličky odhodit a postupně se může navrátit ke všemu, co dělala dříve. Bylo vidět, že je tím sám
překvapen, ale slovo zázrak se asi v lékařské terminologii používat nesmí, tudíž
konstatoval, že jsme na ni pěkně dohlíželi a pěkně s ní cvičili.
My ale věříme, že se DanielFINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE VARHAN
ka uzdravila zásluhou nás
všech,
co jsme se za ni modNÁKLADY CELKEM
2 700 000 Kč
lili.
k 30.6.2014 vybráno
712 899 Kč
Moc Vám všem děkujeme
sbírky a dary 1.7.2014 - 31.8.2015 542 108 Kč za modlitby i za podporu,
JEŠTĚ ZBÝVÁ VYBRAT
1 444 993 Kč kterou jste nám po celou
dobu poskytovali.
k 31.8.2015 celkem vybráno
1 255 007 Kč Všechno je možné tomu,
z toho na píšťaly
195 900 Kč kdo věří (Marek 9, 23).
na varhany
1 059 107 Kč
Martina Svobodová
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Chaloupka 2015 - Noemova archa
V týdnu od 20. do 26. července jsme trávili krásný
týden na faře ve Znojmě Louce. Společně s 22 dětmi,
jejich vedoucími a dvěma kuchařkami jsme prožívali
příběh Noa a jeho rodiny. Zjistili jsme, že postavit
archu, shromáždit zvířata, dostatek jídla, přebývat
skoro rok na lodi, než opadla voda, nebyla žádná
legrace! My jsme ale při zdolávání tohoto dobrodružství legrace
zažili hodně a moc rádi na vše
budeme vzpomínat!

Hlavní vedoucí Mgr. Jitka Šimečková

Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava
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Čas
7 30

neděle
30.8.

pondělí
31.8.
úterý
1.9.
středa
2.9.
čtvrtek
3.9.
pátek
4.9.
sobota
5.9.

22. neděle
v mezidobí

sv. Rajmund
sv. Jiljí

11 00

posvícenská v Příštpě

19 00

za rodinu Soukupovu
a Marii Vašourkovou

19 00

na vlastní úmysl

7 30

na vlastní úmysl

sv. Justus

17 30

za Antonína Čecha a rodinu

sv. Řehoř Veliký

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Růžena
z Viterba
sv. Viktorin
(Vítězslav)

19 00

za rodiče Velebovy a syna

19 00

za rodinu Peckovu, Nikrmajerovu,
dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
za farníky
za Helenu a Karla Pavelkovy
a oboje rodiče
posvícenská v Bohušicích

23. neděle
v mezidobí

11 00
11 00
19 00

pondělí
7.9.
úterý
8.9.
středa
9.9.
čtvrtek
10.9.
pátek
11.9.
sobota
12.9.

sv. Melichar
Grodecký
Narození
Panny Marie

19

00

7 30

za rodinu Pokorných a na poděkování
za rodinu Pokorných, Puklických
a duše v očistci
za rodinu Dvořákovu, Jelečkovu
a Čamrovu

sv. Petr Klaver

17 30

za živou a zemřelou rodinu Doležalovu

bl. Karel Spinola

19 00

za kněžská a řeholní povolání

sv. Emil

19 00

sv. Quido,
Jména Panny Marie

19 00

za Františka Kopuníka, manželku,
dvoje rodiče a duše v očistci
za rodinu Neterdovu, Kutálkovu
a Maškovu

7 30
neděle
13.9.

za farníky
za rodinu Svobodovu, rodiče Škrdlovy
a Bulovy

11 00

7 30
neděle
6.9.

Bohoslužby

24. neděle
v mezidobí

za farníky z Dolních Lažan

11 00

za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu,
Svobodovu a Nečesalovu

19 00

za Antonína Heraleckého
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Duchovní obnova na podporu NEK s o. J. Manjackalem
Brno, výstaviště BVV, 15. – 18. 10. 2015
Při příležitosti Národního eucharistického kongresu, kterým v tomto roce žije
česká katolická církev, si Vás dovolujeme pozvat na Duchovní obnovu vedenou P. Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem
z Indie, která nese motto:
„ JEŽÍŠ KRISTUS – CHLÉB ŽIVOTA“
(Kdo v Něho věří a přichází k Němu, nebude nikdy hladovět ani žíznit. J 6,35)
Přijďte a zažijte úžasnou atmosféru radosti a uzdravení Duchem svatým!
Při této výjimečné duchovní obnově budeme společně s otcem Jamesem prosit
Ducha Svatého za naše tělesné i vnitřní uzdravení, prohloubení víry a také za
obnovu úcty k Eucharistii v naší zemi. V sobotu 17. října se zúčastníme hlavního programu Národního eucharistického kongresu v Brně. Bude jím mše svatá
na Náměstí Svobody v 10.30 hodin s následným Eucharistickým průvodem.
Tento půjde centrem Brna na Zelný trh. Zde bude zakončen Vyznáním víry,
obnovou smlouvy nové a věčné v Eucharistii a svátostným požehnáním.
Rámcový program:
Zahájení: čtvrtek 15. října v 8.30 (registrace od 7.00).
sobota 17. října – dopoledne účast na hlavním programu NEK na Náměstí
Svobody v Brně, odpoledne evangelizační program s otcem Jamesem na BVV.
Ukončení: neděle 18. října v 16.00.
Program každého dne bude ukončen adorací a mší svatou spojenou
s modlitbou otce Jamese. Vzhledem k tomu, že jednotlivé promluvy otce Jamese na sebe tematicky navazují, je nutné přihlásit se předem na všechny dny
duchovní obnovy.
Registrační poplatek a přihlášky
Do konce měsíce srpna máte možnost přihlásit se za snížený poplatek, který
činí pro: jednotlivce 199,- Kč/7,5 EUR, rodinu s dětmi nebo manželský pár:
299,- Kč/11 EUR, osoby nad 60 let, invalidy a studenty: 99,- Kč/3,5 EUR.
Kněží a řeholní osoby mají účast na duchovní obnově zdarma.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky
na www.duchovniobnova.cz.
organizátoři duchovní obnovy
Tisk zajišťuje:

Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou

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
.
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