JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 202
20. 5. 2018 - 24. 6. 2018

Kalendář:
 20. 5. sbírka na charitu
 25. 5. Noc kostelů - v 15.30 hod.
ekumenická bohoslužba v Diakonii
ČCE v Myslibořicích
 26. 5. pouť do Hlubokých Mašůvek
- P. Ladislav Hubáček SDB,
tel. 568421349
 30. 5. v 18.15 hod. v Lidovém
domě Modlitby matek – babiček
 1. 6. dopoledne návštěva
nemocných
 2. 6. v 18 hod. v kostele pobožnost
1. soboty
 3. 6. mše sv. pouze v 8 hod., po ní
průvod Božího Těla (mše svatá
v 10.30 hod. nebude!)
 3. 6. sbírka na opravy a podporu
pastorace
 5. 6. v 17.30 hod. v Ratibořicích
mše svatá
 8. 6. v 17 hod. zpověď pro děti
a rodiče před prvním svatým
přijímáním, po mši sv. nácvik
 9. 6. v 10.30 při mši sv. první
svaté přijímání pro děti z farností
(Pokračování na stránce 2)

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

PROSBA O SÍLU
Pane, často nemám dost sil.
Měl bych vyřídit něco doma,
ale nechce se mi do toho.
Mám se pustit do řešení konfliktu,
ale vyhýbám se tomu.
Nemám sílu čelit problémům.
Dobrý Bože, seslals nám svého ducha svatého.
On není duchem váhavosti,
ale je to Duch síly a moci.
Sešli na mne svého Ducha svatého,
tak abych v sobě objevil novou sílu,
kterou nutně potřebuji k životu.
Naplň mě svým Duchem svatým,
ať prostoupí mou bezmoc
a ať ji promění v moc,
ať promění mou slabost v sílu
a můj strach v důvěru.
Anselm Grün
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Jaroměřice a Myslibořice
 12. 6. v 19 hod. v Lidovém domě
Modlitby matek
 22. 6., 27. 7., 24. 8. a 21. 9.
v kostele po mši svaté
Modlitební setkání
 24. 6. sbírka na bohoslovce

 27. 6. v 18.15 hod. v Lidovém
domě Modlitby matek – babiček

Mimo farnost:
 20. 5. v Lukově ve 14 hod. mše sv.
k 66 letům popravy P. Jana Buly
 20. 5. v zahradě zámku Budišov
14 hod. kulturně zábavné
odpoledne pro rodiny s výstavou
umělecký děl „Daruj dvakrát“
 22. 5. od 9 hod. v Centru Ruth na
Karlově náměstí 41/30 v Třebíči
Dopoledne pro ženy
 24. 5. a 21. 6. v 18 hod. v aule
Katolického gymnázia v Třebíči
Večery chval
 25. 5. Noc kostelů v Krhově,
Mohelně, Mor. Budějovicích,
Stříteži, Třebíči
 27. 5. od 14.30 hod. v Lidéřovicích
Větrání kostela a varhan „Naše
oblíbené knihy“ - úryvky
z oblíbených knih účastníků budou
prokládány klavíristou Radimem
Tichým
 9. 6. od 9 hod. v Třebíči
ve stacionáři Úsměv Den pro
maminky a dcery
 5. 7. v Jihlavě Pochod pro život
v 15.30 hod. z ulice Matky Boží

Jaroměřický LeF

Moji milí farníci,
opět vás po nějaké době zdravím na stránkách našeho farního
zpravodaje. I tentokrát vám nový
výtisk přináší informace ze života
naší farnosti. V tomto krásném
jarním počasí se nám podařilo
uspořádat poměrně dost akcí
od těch nejpraktičtějších, přes zábavné až po ty, které souvisí
s dlouhodobým plánem na opravu
našeho kostela. Tyto všechny akce by však nebylo možné uskutečnit, kdyby nebylo mnoha obětavých lidí, kteří se o naši farnost
starají. Proto bych jim za jejich
pomoc znovu chtěl na stránkách
farního zpravodaje poděkovat. Co
se týká těch výše zmiňovaných
praktických aktivit, děkuji především za pomoc s umýváním oken
a úklidem na faře. Všichni si také
jistě všímáte toho, jakou máme
v kostele vždy krásnou květinovou výzdobu. Ani to by však nebylo možné bez toho, kdyby si
mnozí z vás nedali práci s její přípravou. Tyto praktické a pravidel-

né aktivity možná nejsou na první
pohled tak viditelné, ale jsou pro
každodenní život farnosti velmi
důležité. Život každé farnosti se
však neodehrává pouze za zdmi
překrásně vyzdobeného kostela.
Důležité je také, abychom měli
příležitost se setkat při nejrůznějších kulturních událostech. Právě
těch se podařilo díky obětavé snaze mnohých z vás uspořádat hned
několik. Rád bych zmínil například ochutnávku vín, setkání
u příležitosti dne matek, pálení
ohně na faře na „čarodějnice“,
vedení mariánských a májových
pobožností atd. Já osobně se
všech těchto akcí rád účastním,
když mi to čas dovolí. Kromě působnosti ve farnosti se totiž občas
snažím vyjet i do jiných farností
na setkání s dalšími lidmi. Je to
pro mě mimo jiné příležitost, jak
v jiných částech diecéze reprezentovat naši farnost a jak mohu třeba případné dárce z jiných farností seznámit s naším projektem

Až ti Bůh řekne, kdo jsi, tehdy pochopíš, co můžeš dělat.
Pavel Kosorin
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opravy farního kostela. Setkání
mimo naši farnost jsem měl
v uplynulé době hned několik.
Například jsem měl cestopisné
přednášky v okolních farnostech. Jako kněz – hasič jsem se
v poslední době zúčastnil také
několika hasičských setkání
a slavnostních žehnání techniky.
Jednou z nejzajímavějších událostí tohoto druhu pak byla bezpochyby slavnostní vzpomínková bohoslužba pro hasiče
z krajských ředitelství HZS ČR.
Tato bohoslužba se konala

v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze za účasti nejvyšších
představitelů českého hasičského
sboru, mnoha zástupců armády
a především kardinála Dominika
Duky. Tuto slavnostní bohoslužbu jsem měl tu čest jako kněz –
hasič koncelebrovat a měl jsem
tak příležitost účastnit se vzpomínkové akce za zemřelé hasiče,
během které jsme zároveň vyprošovali požehnání pro celý
hasičský záchranný sbor ČR.
Většina mých aktivit od vydání posledního čísla zpravodaje
se však logicky týkala opravy
našeho farního kostela sv. Markéty. Mezi nejdůležitější setkání

s ohledem na náš projekt patřila
návštěva na Krajském úřadě
v Jihlavě. Tam jsem měl ve spolupráci s ředitelem stavebního
odboru Biskupství brněnského
In g.
Tau far em
j ednání
s náměstkem hejtmana Ing. Novotným. S Ing. Novotným jsem
kdysi spolupracoval také na realizaci památníku sv. Zdislavy
v Křižanově, proto jsem měl radost, když nám přislíbil pomoc
při propagaci a realizaci této naší
obrovské opravy. Dohodli jsme
se také na přípravě dalších jednání s Krajem Vysočina, který se
k našemu záměru komplexní
opravy kostela sv. Markéty staví
velice pozitivně. V souvislosti
s opravou jsme pak na Biskupství brněnském v posledních týdnech několikrát řešili finální podobu projektové dokumentace
k opravě. Tato dokumentace je
totiž nutná pro uskutečnění následného výběrového řízení
na firmu, která bude mít realizaci opravy na starosti. Během
těchto schůzek jsme do jednání
zapojili i kostelníky, protože bylo třeba detailně stanovit některé
zásadní části opravy jako je
ovládání a umístění elektroinstalace, ozvučení a rozmístění mobiliáře. Aby bylo zřejmé, jak je
tato část přípravy oprav důležitá,
rád bych připomenul, že u oprav
realizovaných z evropských dotací nelze v projektové dokumentaci po jejím finálním odsouhlasení dodatečně nic měnit.

Hříchem komunistů byla pýcha, hříchem křesťanů byl strach.

Liturgické texty
Slavnost Seslání Ducha Svatého
1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27; 16,1215
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
9. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 5,12-15
2. čtení: 2Kor 4,6-11
Evangelium: Mk 2,23-3,6
10. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 3,9-15
2. čtení: 2Kor 4,13-5,1
Evangelium: Mk 3,20-35
11. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 17,22-24
2. čtení: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele
1. čtení: Iz 49,1-6
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80

Pavel Kosorin

Jaroměřický LeF
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Jinými slovy se dá říci, že to, co
bude v projektové dokumentaci
uvedeno, bude po následném výběrovém řízení vítěznou firmou
do puntíku realizováno a po dobu
dalších pěti let nic z toho nebude
možné měnit. Na pozdější nápady
typu mělo by se ještě udělat to či
ono nebude posléze brán zřetel.
Proto je příprava celé opravy tak
náročná. Koneckonců právě toto
detailní plánování může v někom
vytvořit poněkud mylnou představu, že se vlastně vůbec nic neděje a kostel se možná ani opravovat nebude. Mohu vás ubezpečit, že se toho naopak děje hodně
a již nyní se pracuje v nevídaném
tempu. V této fázi také připravujeme již zmíněné výběrové řízení
na realizační firmu, které musí
proběhnout v souladu se zákonem
a podle pravidel EU. Jakmile
z tohoto výběrového řízení vzejde
vítězná firma, budeme zase
o krok dál na naší cestě za krásně
opraveným kostelem a budou
před námi stát nové výzvy a další
nelehké úkoly.
Jedním z těchto úkolů, který
jistě mnohé z vás zajímá, je nalezení náhradních prostor pro slavení pravidelných bohoslužeb, až

bude kostel během oprav uzavřen.
Jedním z možných nápadů, který
stojí za zvážení, je vybudování
místa pro celebrování mší
v přízemí fary v prostoru bývalé
tělocvičny hned nalevo za vchodovými dveřmi. K této místnosti by
totiž mohl vést bezbariérový přístup, díky kterému by mohli mše
bez potíží navštěvovat všichni
starší a méně pohybliví farníci.
Domnívám se, že by zpřístupnění
a oprava sálu v přízemí fary byly
velmi logické a finančně přívětivé
kroky, které by umožnily efektivní
využití alespoň části naší obrovské
fary. Kromě již výše zmíněného
naprosto bezbariérového přístupu
by byla výhodou tohoto nápadu
i možnost využít parkovací plochu
v areálu fary. Navíc se zde otevírá
možnost napojit kamna na stávající komín, a tak zajistit levné
a efektivní vytápění sálu. Možnost
opravy sálu na faře je pak podle
mého mínění o hodně levnější, než
dosud navrhované úpravy přístupu
do prvního patra Lidového domu,
přičemž jedna varianta počítá
s vybudováním výtahu a druhá
varianta s rozšířením a dobudováním schodiště. Obě tyto varianty
úpravy Lidového domu by totiž
vyšly na statisíce. Domnívám se,
že během uzavření našeho kostela
by bylo vhodné pro mše svaté využívat jak přízemí fary, tak Lidový
dům. Umím si totiž představit, že
po dobu uzavření našeho kostela
by v sále v přízemí fary bývaly
bohoslužby, které navštěvují především ti starší z vás, tedy bohoslužby ve všední den a v neděli
v 7:30 hod. Mše svaté v 10:30

hod., na které chodí většinou mladší jedinci a rodiny s dětmi, by
pak byly v prvním patře Lidového
domu. V Lidovém domě by pak
bylo možno využívat malý sál pro
katecheze dětí a prostory s kuchyní pro případné agapé a posezení
farníků po mši svaté. Myslím si,
že takovéto řešení situace po uzavření kostela by činilo naši farnost
naprosto nezávislou na jiných variantách, u kterých bychom se
pravděpodobně neobešli bez nutnosti platit nájem. Jsem navíc přesvědčen o tom, že bychom opravu
staré tělocvičny na faře zvládli
s minimálními náklady a hlavně
svépomocí.
Vzhledem k tomu, že jsem
v předchozí části nastínil bezprostřední plány pro využití Lidového
domu, rád bych vás také informoval o tom, že jsme na právním odboru Biskupství brněnského společně s Jednotou sv. Josefa doladili kupní smlouvu na Lidový dům,
takže nyní bude tato smlouva oběma stranami podepsána. Následně
bude Lidový dům zapsán do katastru nemovitostí jako majetek
farnosti, a tak proběhne již reálný
převod objektu na naši farnost.
Současně s převodem Lidového
domu na farnost řešíme také další
právní otázky celé akce, jako je
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převod dalších práv a povinností
na farnost. Pro představu tak musíme právně upravit záležitosti
fungování provozu Lidového domu a otázku budoucího pronajímání budovy. Podotýkám však, že
se současní nájemníci nemusí
těchto změn obávat, protože bude
uskutečněno pouze několik drobných pozměňujících úprav. Ty
pak budou uskutečněny kvůli
právní ochraně farnosti coby nového vlastníka a kvůli pojištění
farnosti, které je nutné uskutečnit
z důvodu dalšího provozování
a pronajímání Lidového domu
farností. Na tomto místě bych pak
rád poděkoval vedení Jednoty
sv. Josefa za součinnost a pomoc
při realizování celého úkolu převodu budovy. Během jednání
jsme pak diskutovali také o případné pomoci, kterou by Jednota
sv. Josefa mohla farnosti poskytnout v souvislosti se zvládnutím
financování daně, kterou musí
farnost zaplatit kvůli převodu objektu. Za tuto nabídku a pomoc
velice děkuji a nesmírně si jí vážím.
Také bych rád poděkoval všem
farníkům za intenzivní modlitby,
kterými nejen přede mší svatou
prosí Boha o pomoc při zdárném
dokončení opravy našeho farního
kostela. Přes veškeré materiální
záležitosti spojené s opravou by
byly naše snahy o záchranu kostela bez Boží pomoci zbytečné. Jak
už jsem zmínil, bez materiálních
prostředků jsou jakékoli opravy

nemožné, proto chci znovu poděkovat mnohým z vás za velkorysou pomoc, kterou poskytujete
své farnosti při sbírkách na opravy. V neposlední řadě patří dík
také těm z vás, kteří se úspěšně
angažujete v propagaci záměru
na záchranu a zpřístupnění kostela mezi našimi spoluobčany nebo v zastupitelstvech kraje, měst
a obcí.
Do souvislosti se vším, co se
za poslední dobu podařilo uskutečnit, krásně zapadá svátek seslání Ducha svatého. Tento svátek nás totiž zve k tomu, abychom rozjímali nad tím, jak naše
životy a naše konání ovlivňuje
působení Ducha svatého. Toto
působení pak krásně shrnuje lidová moudrost, která říká:
„Marné lidské namáhání bez Božího požehnání!“ V dnešní uspěchané době se lidé často bezhlavě ženou za svými cíli, aniž by se
zastavili a požádali o dary Ducha
svatého, které jim mohou
v životě hodně pomoci. Pokud
s pokorou a důvěrou o tyto dary
požádáme, určitě se nám jich dostane. Ostatně svatý Jan od Kříže
říká, že každý od Boha dostane,
kolik očekává. Nicméně toto
očekávání má jednu podmínku.
Neměli bychom očekávat, že dary Ducha svatého dostaneme pro
naše vlastní často sobecké účely
a vlastní prospěch. Naopak bychom tyto dary měli očekávat
a přijímat jako možnost, jak sloužit celému společenství. Každý
totiž dostává od Ducha svatého

jiný dar proto, aby ho mohl využít
především pro dobro ostatních.
Aby nakonec celé společenství
mohlo čerpat z rozličných darů
Ducha svatého. Proto je nesmírně
důležité, když lidé nejen v rámci
farnosti dělají něco pro druhé.
Jedině pomocí rozdílných darů
každého z nás se daří dosáhnout
úspěchu, jak ukazují všechny výše zmíněné akce v naší farnosti,
které by se bez aktivní účasti různých farníků neobešly. Právě tuto
myšlenku jednoty v rozličnosti,
kterou nám Duch svatý skrze své
dary poskytuje, shrnuje Louis
Evely, který napsal: „Duch svatý
nám nemá pomáhat, abychom se
obešli bez ostatních, protože to si
bere na starost ďábel. Duch svatý
nám má naopak pomáhat, abychom se bez nich nemohli obejít.“
Koneckonců, když se o letnicích
na apoštoly vylil Duch svatý, ani
jeden z nich nezůstal sedět na své
židli, aby vychutnával své vnitřní
hnutí a nově nabyté schopnosti.
Všichni naopak vyšli ven, aby se
o to vše podělili s ostatními. Vyšli
do ulic s takovým nadšením, že si
mnozí zřejmě pokládali otázku,
kolik toho asi vypili, že mluví
s ostatními s takovým zápalem.
Z toho všeho bychom si měli odnést to, že v životě církve i společnosti na každém z nás záleží.
Proto pro každého z nás vyprošuji
Boží požehnání, abychom si byli
vědomi své sounáležitosti a abychom dokázali dobře využívat
svých darů Ducha svatého.
otec Tomáš

Začni číst Bibli - bylo by trapné, kdybys v nebi potkal Jákoba a ptal se ho, proč kulhá.

Pavel Kosorin
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Boží tělo a první svaté přijímání
Když jsem uvažoval o svátku
Božího těla, vzpomněl jsem si, že
jeden kněz ve své knize napsal
zajímavou myšlenku: „Kolik
křesťanů bylo za totality ve vězení! Léta nebyli na mši svaté, ale
jejich život byl možná více eucharistií, než život nás venku, kteří jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii znamená žít 'skrze
Něho, s Ním a v Něm' pro druhé.“
To je velmi zajímavá myšlenka.
Být křesťanem totiž neznamená
uzavírat se mezi svými v kostele.
Ve skutečnosti bychom jako křesťané měli vyjít ven a předávat
ostatním radost z toho, že máme
víru a eucharistii. A ta radost je
více než opodstatněná. Na tomto
místě si totiž dovolím připomenout, že eucharistii dostáváme
jako záruku tělesného vzkříšení
na konci světa, jako symbol toho, že i po smrti můžeme skrze
Ježíše žít: „Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má věčný život a já ho
vzkřísím v poslední den“ (Jan
6,54). Proto je více než logické,
že na svátek Božího těla bývá
v mnoha farnostech tradicí slavit
prastarou
liturgii
spojenou
s eucharistickým průvodem. Je to
pro nás právě jedna z těch možností, jak můžeme jako křesťané
vykročit mimo zdi kostela a přihlásit se ke své víře zcela veřejně
a zcela odhaleně a s radostí.

V naší farnosti budeme mít možnost se takto ke své víře přihlásit
během slavnostní mše svaté spojené s eucharistickým průvodem
3. 6. v 8:00 hod. Zde bych rád
upozornil na změnu času pro začátek mše svaté. Mše svatá se posouvá na 8:00 hod proto, aby ti,
kteří mají na starosti přípravu této
slavnosti, stihli v klidu připravit
liturgický průvod. Je totiž nutné
především nachystat jednotlivá
zastavení a oltáře průvodu. Zastavení budou celkem čtyři. První
oltář bude umístěn u památníku
sv. Cyrila a Metoděje, druhý bude
v kapli sv. Josefa, třetí bude připraven u sv. Floriána a čtvrtý
u kříže pod javory u zámku. Nachystat a nazdobit oltáře je časově
celkem náročné, proto chci poděkovat všem, kteří se do přípravy
eucharistického procesí zapojují.
Rád bych také pozval všechny
děti a družičky, aby se aktivně
zapojily do průvodu na oslavu
naší víry a naděje. Právě díky
takovýmto slavnostem můžeme
společně prožívat Ježíšův příslib: „Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20) Co se týká další
organizace během dne o slavnosti
Božího těla, tak večerní mše svatá bude normálně v 18:00 hod.
a mše svatá v Myslibořicích pak
bude v 9:00 hod., přičemž litur-

30. 06. 2018 oslaví 45 let kněžství Mons. Mgr. Josef Brychta,
farář ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech
Budkov a Rancířov a děkan děkanství moravskobudějovického.
Našemu panu děkanovi přejeme
hojnost božího požehnání a pevné zdraví!

otec Tomáš a farníci z Jaroměřic a Myslibořic

gii v Myslibořicích povede otec
Václav.
Za týden po slavnosti Božího
těla, tedy v neděli 10. 6. v 10:30
hod., proběhne další slavnost první svaté přijímání. I to je velmi důležitý okamžik v životě naší
farnosti, protože nám opět připomíná
důležitost
eucharistie.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří dáváte své
děti nejen pokřtít, ale kteří také
dbáte na jejich křesťanskou výchovu. Slavnost prvního svatého
přijímání a první svatá zpověď
nesmí být v životě člověka jen
formálním splněním nějaké povinnosti. Mělo by to být vědomé,
dobrovolné a radostné přijetí Boží
lásky, která se v životě člověka
nejvíce projevuje právě skrze eucharistii a zpověď. Pokud bychom na obě svátosti nahlíželi
jako na nějaké povinnosti, pak by
nám pravděpodobně zcela chyběl
základní smysl křesťanského života. Jeden starobylý hymnus
o tomto smyslu doslova říká:
Zdráv buď chlebe, jenž jsi z nebe
na bídný svět sestoupil,
abys sytil a posilnil
duše, kterés vykoupil.
Všem dětem a rodičům, kteří
se v naší farnosti připravují
na první svaté přijímání a na svatou zpověď, přejeme zakusit dotek Boží milosti. Zpověď před
prvním svatým přijímáním bude na slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova 8. 6. od 17:00
hodin. Po mši svaté pak bude nácvik na nedělní liturgii prvního
svatého přijímání.
otec Tomáš
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Oprava chrámů
Celá naše farnost žije už skoro dva roky přípravou na opravu našeho překrásného chrámu. Modlíme se
za zdar tohoto díla, přispíváme na opravu svými penězi. Fandíme našemu panu faráři, aby měl sílu a vytrvalost při složitých jednáních. Chrám svaté Markéty je „naším kostelem“. Teď nám ho na pár let zavřou
a opraví … A co my věřící a praktikující křesťané?
„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ (1. Kor 3:16,17)
Necháme se také opravit?
1. 7. 1998, tedy před 20 lety, skončila v Jaroměřicích nad Rokytnou poslední duchovní obnova. Byli jsme
vysláni do světa, do služby církvi a bližním. V naší farnosti se scházelo 7 modlitebních společenství. Postupně, jak šel čas a naše nadšení vychládalo, všechna skončila. Není to škoda? Nechybí nám společné rozjímání nad Božím slovem, sdílení naší víry a modlitba chvály?
Pojďme se znovu potkat v pátek 22. 6. 2018 po večerní mši svaté. Přijďte všichni, kteří jste v 90. letech
s námi prošli obnovou, ale i Vy, kdo toužíte po novém začátku.
Těší se Marie Křížová, Jana Kopečková a Marta Šulová.
„Jak zčernalo zlato, změnil se jasný zlatý třpyt! Svaté kameny leží rozmetány po nárožích všech
ulic. Vzácní synové Sijónu, cenění nad ryzí zlato, jak jsou pokládáni za hliněné džbány, vyrobené

rukou hrnčíře!“ (Pláč 4:1,2)

Příprava na biřmování - září 2018
Milí rodiče a budoucí biřmovanci, chceme vás všechny
pozvat na první informační
setkání, které proběhne během září 2018. Poslední biřmování bylo v roce 2016, následující počítáme v roce
2020. Nastoupit mohou mládežníci nar. od roku 2004
(aby byli schopni chápat,
o čem je řeč), zváni jsou
i dříve narození, kteří tuto
svátost ještě nepřijali. Vždy
byli díky životním zkušenostem a nadhledu obohacením
pro všechny.

mu rozmanitost darů pro kvalitní život nejen s Bohem.

Biřmování je svátost, kterou
přijímá křesťan jednou za život, a jedná se o osobní přihlášení se ke Kristu. Biřmování ho uschopňuje a dává

V případě zájmu či nejasností
se obraťte na otce Tomáše
nebo Evu Šplíchalovou.

Je velmi důležité si umět svoji víru obhájit, prohloubit
znalosti
a
vyrůst
už
z „dětských představ“. Nabízíme proto již tradiční schéma přípravy:
•

2x měsíčně páteční večerní
setkání

•

4x víkendová duchovní
obnova v Kostelním Vydří

Přesný termín setkání bude
upřesněn během září.

Těšíme se na setkání
otec Tomáš,
Eva a Jiří Šplíchalovi.

Jaroměřický LeF
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Istanbulská úmluva
Minulou neděli se četl pastýřský
list českých a moravských biskupů, který se staví proti ratifikaci
(potvrzení platnosti) Istanbulské
úmluvy. Neznám mnoho lidí, kteří by se o toto téma zajímali, a tak
mi přijde užitečné se s ním trochu
seznámit. Začněme stručným vysvětlením pojmů.
Co je to Istanbulská úmluva?
Zdůrazňuje se, že je to největší
mezinárodní smlouva, která má
chránit ženy před násilím a diskriminací v nejrůznějších podobách.
Nazývá se Istanbulská, protože
byla otevřena k podpisům 11. 5.
2011 na zasedání Výboru ministrů v Istanbulu. Od té doby jsou
Radou Evropy státy vybízeny,
aby se k této smlouvě připojily.
(Pozor, Rada Evropy není Evropská unie! Evropská unie je společenství 28 evropských států a Rada Evropy je společenství 47 zemí Evropy včetně Ruska.)
Tato smlouva je prosazována genderovými [džendrovými] organizacemi. Slovo gender (v překladu
rod) se používá pro kulturně vytvořené rozdíly mezi mužem
a ženou. Genderové organizace
říkají, že mužům a ženám byly
v dějinách přisouzeny určité sociální role. Například, že žena je
matka a kuchařka a muž je živitel
rodiny. A genderové organizace
tvrdí, že nás tyto role omezují.
Proto to chtějí změnit a říkají, že

malým dívkám by se neměly podsouvat panenky a chlapcům autíčka, aby se v nich nepodporovaly
nezdravé stereotypy.
Ať si děti samy vyberou, s čím si
chtějí hrát a čím chtějí v budoucnu být. S tím můžeme do jisté
míry souhlasit. Jsou dívky, které
baví auta, a chlapci, kteří rádi vaří. A není důvod jim v tom bránit.
Ať jsou rodiny, kde ženy pracují
a muži pomáhají v domácnosti,
když se pro to sami rozhodnou.
Problém genderových organizací
je, že jim to nestačí. Chtějí, aby se
tyto přirozené věci řešily zákony.
Zákony, které by v budoucnu zcela setřely rozdíl mezi sociální
identitou muže a ženy.
Uveďme si příklad, na kterém lze
tuto snahu ukázat. V dubnu letošního roku přišlo z Británie oznámení: „Vévodkyně Kate porodila
třetí dítě, je to syn.“ Zdánlivě nevinná radostná zpráva pobouřila
genderové organizace. Proč? Protože tyto organizace říkají, že
o pohlaví si má člověk rozhodnout sám. A dokud se nerozhodne, nemělo by se nazývat synem
nebo dcerou, ale „to dítě“. A protože to společnost nedělá, mělo
by se to uzákonit. A to je jeden z
konkrétních příkladů, kam směřuje Istanbulská úmluva.
Jak se k tomu staví křesťanství?
Křesťané vždy hájili rovnoprávné
postavení ženy a muže ve společ-

nosti. Respektovali přitom jedinečnost, kterou muž a žena mají
v řádu stvoření. A protože genderové organizace tuto jedinečnost
popírají, musejí biskupové vyjádřit svůj nesouhlas. V Istanbulské
smlouvě totiž nejde jen o práva
žen. V této smlouvě jde o peníze
pro genderové organizace. Organizace, které prosazují například
právo ženy na dítě bez muže.
Chtějí, aby stát zaplatil umělé
oplodnění jakékoli ženě, která
o to požádá, a pak ji podporoval
v roli samoživitelky. Aby děti
vyrůstaly bez otců a úplných rodin.
Protože jsou tyto věci zjevně
špatné, skrývá je Istanbulská
úmluva za velmi vznešené body
jako je například ochrana žen
před násilím, vynucenými sňatky,
vynucenými potraty a tak podobně. Ale všechny tyto body jsou
u nás dávno vyřešeny platnými
zákony. A tak jediné, co by ratifikace této smlouvy v ČR přinesla,
je přísun peněz pro genderové
organizace, které v rámci boje
za ženská práva ničí tradiční rodinu. A protože křesťané hájí právo
dětí na mámu a tátu, na to, aby
mohly poznat své rodiče a žít
v úplné rodině podle přirozeného
i Božího zákona, vyslovují se biskupové proti ratifikaci této
smlouvy.
převzato z internetu
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SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ
KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY
(přečtěte při bohoslužbách v neděli 13. května 2018)

Drazí bratři a sestry,
v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena,
korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům
a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy
odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.
Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí
proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna
duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol:
„Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou
biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.
Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch
hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se
děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl
světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního
chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.
Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale
neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.
Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného
poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové
identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím
způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.
Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat.
V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich
dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také
uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky,
soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na
jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se
svým svědomím a přirozeným zákonem.
K tomu vám ze srdce žehnají čeští a moravští biskupové
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KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
Brno, výstaviště BVV, 11.–15. července 2018
BRNO 11. - 15. 7. 2018
Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

STŘEDA 11.7.
od 12.00 - registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV
19:00 - Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

ČTVRTEK 12.7.
9.00
9.45
15.00
16.45
19.00

modlitba chval
přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet
přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo
mše sv. (P. Aleš Opatrný)
večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka
+ ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík)

PÁTEK 13.7.
9.00 modlitba chval
9.45 přednáška „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek
– po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)
15.00 přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc
16.45 mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil)
19.30 Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1.Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – kostel sv. Augustina
2.Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V
3.Projekt „Mary's Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F
4.Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité)
5.Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše
6.Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G
Koncert kapely Shirim Ashirim – bazilika Nanebevzetí P. Marie, Staré Brno

SOBOTA 14.7.
9.00 modlitba chval
9.45 přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc
15.00 přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – P. Petr Karas
16.45 mše sv. (P. Radek Tichý)
19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem

NEDĚLE 15.7.
9.00 modlitba chval
9.45 přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová
11.00 mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let.
Účast možná také na části programu.
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Něco pro děti

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se
přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se
a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky,
jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval,
hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili
se a říkali:
„Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové,
Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta
a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

Událost seslání Ducha svatého není pouze historií. Kristus totiž dává církvi ... (tajenka).
Z dvojice pojmenování obrázků vypiš vždy písmeno, které je společné.
Písmena pak dosaď podle čísel do této tabulky a vyluštíš tajenku:
9

2

8

1

5

13

1

4

6

12
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Pořad bohoslužeb
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
sbírka na charitu
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za Julia Hotového, vnuka, dceru, manželku, rodiče, za rodinu Durdovu
a Dolákovu
- za Jaroslavu Machátovou a její rodiče
- za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče
Neděle
20. 5.
9:00 Myslibořice za farnost
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a duše v očistci
- za rodiče a vnuka
- za Andělu a Vladimíra Pasekovy a Františka Heřmánka
18:00 Jaroměřice - za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče
Pondělí
21. 5.
Úterý
22. 5.

18:00 Jaroměřice

- na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Středa
23. 5.

18:00 Jaroměřice - za rodiče Hobzovy a celou přízeň
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
24. 5. 18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Pacolovu
po mši svaté tichá adorace
Noc kostelů - program na www.nockostelu.cz
Pátek nejbližší programy jsou v Diakonii v Myslibořicích a v Moravských Budějovicích
25. 5.
18:00 Jaroměřice - za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Sobota
26. 5. Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek
organizuje P. Ladislav Hubáček SDB, tel. 568 421 349
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za Bohumila Filipského, dvoje rodiče a syna Marka
Neděle 9:00 Myslibořice - za Antonii Ševčíkovu a její dcery Zdenku, Helenu a Annu
27. 5. 10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince
- za rodinu Polanskou, rodiče Křížovy, syna a zetě
18:00 Jaroměřice - za farnost
Pondělí
28. 5.
Úterý
29. 5.

18:00 Jaroměřice - na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie ročníku
1933

Středa Památka sv. Zdislavy
30. 5.
18:00 Jaroměřice - za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné
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Svátek Navštívení Panny Marie
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
31. 5.
18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Sigmundovu a rodiče Jílkovy
po mši svaté tichá adorace
Památka sv. Justina, mučedníka
první pátek v měsíci
Pátek dopoledne návštěva nemocných a po mši svaté adorace a svátostné požehnání
1. 6.
18:00 Jaroměřice - za vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče
Sobota
2. 6.

12:00 Jaroměřice svatba Kamila Dvořáková a Ondřej Antoš
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - po mši svaté PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA
sbírka na opravy a podporu pastorace
8:00 !!! Jaroměřice na společný úmysl
zpívá sbor
- za manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a celou přízeň
Neděle
- za živou a zemřelou rodinu Skuciusovu a Bémovu
3. 6.
9:00 Myslibořice - za farnost
mše svatá v 10:30 nebude !!!!
18:00 Jaroměřice - za syna Radka, manžela a dvoje rodiče
Pondělí
4. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Úterý
17:30 Ratibořice - mše svatá
5. 6.
18:00 Jaroměřice - za Miluši Krátkou, rodiče a přízeň
Středa
6. 6. 18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
7. 6.
18:00 Jaroměřice - za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence
po mši svaté tichá adorace
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
7:30 Jaroměřice - za zemřelou rodinu Bohuslavovu a přízeň
Pátek
17:00 Jaroměřice zpověď pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním
8. 6.
po mši svaté nácvik a liturgie na první svaté přijímání
18:00 Jaroměřice - za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Sobota
12:00 Jaroměřice svatba Libor Hrůza a Alena Prátová
9. 6.
14:00 Jaroměřice svatba Zděnek Sláma a Adrijana Rusynová
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci
- za živou a zemřelou rodinu Husovu, přízeň a duše v očistci
- za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodiNeděle
nu
10. 6.
9:00 Myslibořice - za Bohumila Stejskala, manželku a dvoje rodiče
10:30 Jaroměřice první svaté přijímání pro dětí z farností Jaroměřice a Myslibořice
- za farnost a za rodiny a děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání
18:00 Jaroměřice - za Julii Pudilovou, manžela, Marii Polínkovou a manžela

Stránka 15

Číslo 202
Pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola
11. 6.
Úterý
12. 6.

18:00 Jaroměřice - za Irenu Hérovou
Středa Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
13. 6. 18:00 Jaroměřice - za celou rodinu Císařovu, Kruntorádovu a Kopečkovu
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
14. 6. 18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Peschovu a zemřelou rodinu Karáskovu
po mši svaté tichá adorace
Pátek
15. 6.

18:00 Jaroměřice

- za rodinu Ošmerovu, Toufarovu, manžela, syna a celou přízeň a za otce
Pekárka

Sobota
16. 6. 12:00 Jaroměřice svatba Michaela Mácová a David Bednář
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za rodinu Krejčovu, Velebovu a duše v očistci
- za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana
- za rodiče Vlčkovy a dceru Irenu
Neděle 9:00 Myslibořice
- za farnost
17. 6.
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy
- za rodinu Kratochvílovu
- za Marii Votavovu, rodiče Vybíralovy a živou a zemřelou přízeň
18:00 Jaroměřice - za Františka a Marii Janů a celou rodinu
Pondělí
18. 6.
Úterý
19. 6.

18:00 Jaroměřice

- za Milana Němce, vnuka a ostatní vnoučata

Středa
20. 6.

18:00 Jaroměřice - za rodinu Šabatovu, Pojerovu a Šelenberkovu
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
21. 6. 18:00 Jaroměřice - za Oldřicha Machovce, rodiče a zemřelé příbuzné
po mši svaté tichá adorace
Pátek
22. 6.

18:00 Jaroměřice

- na poděkování za společně prožitá léta

Sobota
23. 6. 12:30 Jaroměřice svatba Martina Přibylová a Karel Klubal
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
sbírka na bohoslovce
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za rodiče Svobodovy, Roupcovy a Miroslava Dvořáka
Neděle
- za Františka Janouška, manželku, dvoje rodiče a vnuka Marka
24. 6.
9:00 Myslibořice - za Bohuslava Míka, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
10:30 Jaroměřice - za farnost
18:00 Jaroměřice - za zemřelou rodinu Strnadovu a Cahovu

Redakční rada
P. Mgr. Tomáš Holcner,
e-mail: tomas.holcner@seznam.cz,
mobil: 777831550
Jan Vlček,
e-mail: j-vlcek@centrum.cz,
mobil: 776303384
Miroslava Prokopová,
e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz,
mobil: 724510727
Jana Kopečková,
e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz,
mobil: 777014575
Ivo Resl,
e-mail: iiresl@seznam.cz
mobil: 607808609
Mgr. Marie Čermáková Tomanová,
e-mail: kremca79@gmail.com
mobil: 608558266
Tisk nezištně zajišťuje:

Módní přehlídka Denisadesign
30. 5. v 19 hodin
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

TAJENKA: Ducha svatého i dnes.

