JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 206
2. 12. 2018 - 20. 1. 2019

Kalendář:
 2. 12. sbírka na opravy a podporu
pastorace
 2. 12. během mší svatých žehnání
adventních věnců
 5. 12. po dětské mši svaté
v 18 hod. přijde Mikuláš
 7. 12. v 6.15 hod. roráty, večer
v 18 hod. Slavnost Panny Marie
 7. – 9. 12. duchovní obnova pro
dospělé v Kostelním Vydří
 11. 12. v 19 hod. v Lidovém domě
Modlitby matek
 12. 12. v kostele po mši svaté
Modlitební setkání
 14. 12. v 6.15 hod. roráty, večerní
mše svatá se ruší
 14. 12. po mši svaté schůzka
biřmovanců
 14. 12. v 19 hod. v Lidovém domě
společenství mládeže
 19. 12. v 18.30 hod. v Lidovém
domě Modlitby matek – babiček
 21. 12. v 6.15 hod. roráty, večerní
mše svatá se ruší
(Pokračování na stránce 2)

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

Otvírám se radosti ...
Jednou mi vyprávěl jistý kněz, že často chodíval při večerní procházce po cestách své farnosti celý sklíčený. Vůbec si nedokázal
uvědomovat krásu okolní přírody. Pořád jen přemítal o všem, co se
ten den nevydařilo, kde ho jaký spolupracovník špatně pochopil a do
jakého problematického společenství že se to, chudák, dostal. Ale
pak si vždycky vzpomněl na duchovní doprovázení, při němž se učil
pozorně si uvědomovat každičký okamžik. Zvedl hlavu a rozhlédl se
kolem sebe. Prohlížel si okolní hory a jezero, po jehož břehu kráčel.
Slyšel zpívat ptáky a šumět les. Naslouchal nočnímu tichu. Postupně
se v něm znovu začala probouzet k životu radost. Uvědomil si, že za
své emoce je zodpovědný sám. On sám rozhoduje o tom, kam zaměří pohled, jestli na negativní denní události, nebo na krásu kolem sebe. Nejde o nějaké potlačování konfliktů, nýbrž o zdravý odstup od
všedních událostí... Také uprostřed chmurných myšlenek se přiblížit
k radosti, která neustále dřímá na dně srdce.
Nezavírám oči před problémy, ale nemyslím jen na ně. Přímo z nich
vzhlížím k Bohu, který mě podpírá. Začínám mít jinou náladu. Otvírám se radosti, která mne chce prostoupit.
Jak znovu najít radost?
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2008
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 22. 12. v 9 hod. příprava kostela
na Vánoce - zdobení, brigáda
 23. 12. v 17 hod. v kostele
svátost smíření - cizí zpovědníci
 24. 12. v 15 hod. mše svatá nejen
pro děti, ve 22 hod. „půlnoční“
 25. a 26. 12. večerní mše svaté
nebudou
 30. 12. v 15 hod. v kostele
koncert chrámového sboru
„Horácké Vánoce“
 31. 12. v 17.30 hod. mše svatá,
v 18 hod. Silvestrovský koncert
souboru Piccola festa di Praga,
po koncertu přátelské posezení
 1. 1. večerní mše svatá nebude
 4. 1. po mši sv. schůzka
biřmovanců
 5. 1. v 17 hod. v kostele
pobožnost 1. soboty
 6. 1. sbírka na opravy a podporu
pastorace
 6. 1. při mši sv. v 10.30 hod.
požehnání koledníkům Tříkrálové
sbírky, koledovat budou 1. - 14. 1.
 9. 1. v kostele po mši svaté
modlitební setkání
 18. 1. po mši svaté schůzka
biřmovanců
 30. 1. v 18.15 hod. v Lidovém
domě setkání MM babiček

Mimo farnost:
 20. 12. v 18.00 hod. v kostele
v Třebíči na Jejkově Večer chval

Jaroměřický LeF

Úvodní slovo
Konec roku a tradiční předvánoční shon adventu je v naší
části světa spojen s nakupováním a utrácením za různé možné
a někdy i nemožné dárky pro
naše blízké. Ať si to přiznáme
nebo ne, patříme mezi nejbohatší lidi na této planetě. Možná se
sice mají jinde o něco lépe, ale
většina lidí na světě se má – pro
nás možná překvapivě – podstatně hůř než my.
Nedávno mi přišel e-mail
s tímto zajímavým poselstvím:
„Jestliže jsi dnes ráno vstal
z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější než 1 milion
lidí, kteří se nedožijí příštího
týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj
ve válce, nepocítil osamělost ve
vězení, agónii týraných nebo
hlad, pak jsi šťastnější než 500
milionů lidí našeho světa.
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že
budeš zatčen nebo zabit, jsi
šťastnější než 3 miliardy lidí na
Zemi.
Jestliže máš jídlo v ledničce,
jsi oblečen, máš střechu nad
hlavou a svou postel, jsi bohatší
než 75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš konto v bance,
nějaké peníze v peněžence
a hromádku drobných v krabičce, patříš k 8 % blahobytných
lidí na světě.“

Když se nad tím člověk
upřímně zamyslí, nezbývá, než
jen s vděčností poděkovat Pánu
Bohu za to, že žijeme v tak ekonomicky silné době a v tak prosperující zemi. Kdosi prohlásil,
že žijeme v nejšťastnějším a nejbohatším období naší země. Je
ale otázkou, jestli se dá všechno
poměřovat jen penězi. Do úvahy
bychom dnes asi také měli brát
další faktory kolem nás. Především stav půdy, vody, lesů. Je až
ohromující, v jaké míře se používá chemie v zemědělství, jak
intenzivně se dnes těží lesy, jak
rychle se mění klima a začíná
být nedostatek vody. Jaké neskutečné množství ropy lidé spotřebují a kolik škodlivých látek
vyprodukují. Kolik plastového
odpadu je ve světových oceánech. Kolik lidí v naši zemi trpí
rakovinou nebo psychickými
nemocemi. A v neposlední řadě
je zajímavé sledovat celkový
morální stav naší společnosti –
především pokud jde o atmosféru mezilidských vztahů. Normální rodina bez rozvodů a hádek je
dnes bohužel spíše velkou výjimkou.
Nejtěžší asi je a bude uvědomit si tuto realitu a naučit se vnímat svět kolem nás. Ano,
v něčem je tato doba šťastná
a krásná, v něčem je šílená
a zničující. Nejenže v naší re-

Děti potřebují, aby jim dospělí ukázali skutečnou cestu, ne nějaké vyšlapané kolečko.
Pavel Kosorin
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Ve středu 5. 12. 2018
navštíví náš kostel svatý Mikuláš,
srdečně zveme
všechny děti
i jejich rodiče
a prarodiče
na mši svatou
v 18 hodin.
publice rozvodů a soudů o děti neubývá, dokonce jich i povážlivě přibývá. Desetina naší populace upadá do zdrcujících exekucí. A je pravděpodobné, že si lidé opět na dárky a falešné štěstí
budou pod tlakem reklamy zase půjčovat za nesplatitelné úroky.
Jako křesťané určitě můžeme něčím pomoci. Můžeme se
snažit vnášet do mezilidských vztahů klid, pokoj, pokoru
a skromnost. Ve vztazích se stále můžeme učit ohleduplnosti,
nesobeckosti a lásce jednoho k druhému.
Proto bych Vám rád popřál advent beze shonu a bez stresujících nákupů. Zkusme se naučit třeba právě v letošním adventním období tomu, že opravdu nezáleží na počtu a hodnotě dárků. Jsem přesvědčen, že podstata prožití vánočních svátků se
ukrývá v klidu a láskyplném štěstí rodinné pohody, setkání
s přáteli a uklidňující atmosféře vánočních bohoslužeb.
Poklidný a pokorný předvánoční shon přeje otec Tomáš.

22. 12.
23. 12.
23. 12.

9 - 12 hod.
od 14 hod.
od 17 hod.

Jemnice
Moravské Budějovice
Jaroměřice nad Rokytnou

Vánoce jsou Boží dar, na který lidé šetří celý rok.

Pavel Kosorin

Liturgické texty
1. neděle adventní
1. čtení: Jer 33,14-16
2. čtení: 1Sol 3,12-4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
2. neděle adventní
1. čtení: Bar 5,1-9
2. čtení: Flp 1,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
3. neděle adventní
1. čtení: Sof 3,14-18a
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
4. neděle adventní
1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení: Zd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
Slavnost Narození Páně
1. čtení: Iz 9,1-3.5-6
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
Svátek Svaté Rodiny
1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. čtení: Nm 6,22-27
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
Slavnost Zjevení Páně
1. čtení: Iz 60,1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
Svátek Křtu Páně
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
2. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 62,1-5
2. čtení: 1 Kor 12,4-11
Evangelium: Jan 2,1-12
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„Radujte se nebesa,
zajásej země,
zahuč moře
a vše,
co je naplňuje.
Zaplesej pole
a vše,
co je na něm.“
Dnes narodil se Spasitel!
žalm 96
Radujme se a plesejme i my
od adventu, přes Vánoce,
po celý nový rok!
redakce

Pořad bohoslužeb
o vánočních svátcích 2018
Moravské Budějovice
U sester
Lukov
Babice
Jakubov
Litohoř
Blížkovice
Častohostice
Nové Syrovice
Šebkovice
Jaroměřice nad Rokytnou

Myslibořice

24. 12.

25. 12.

26. 12.

16.00
22.00
20.00
15.30
17.00
20.00
21.30
20.00
15.00
22.00

7.30
10.30
9.00
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
8.00
7.30
10.30

7.30
10.30
9.00
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
8.00
7.30
10.30

-

9.00

9.00 zámek

31. 12.
18.00
16.00
17.00
15.30
17.00
15.30
7.30
17.00
8.30
18.00

-

1. 1.
7.30
10.30
9.00
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
7.30
10.30

9.00 zámek
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Tříkrálová sbírka
Jako každý rok bychom se rádi
i v letošním roce zapojili do sbírky,
kterou
pořádá
Charita
České
republiky. Ta ji věnuje na pomoc
nemocným, postiženým, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám.
Tímto bych chtěla požádat všechny
ochotné děti, mládež i dobrovolníky z
řad dospělých, kteří by byli ochotni
pomoci vydat se do našich ulic v
podobě tří králů a tak projevit službu
potřebným. Vždyť, kdy, když ne o Vánocích by si měli být lidé k sobě blíže a pomáhat si?
Pokud máte zájem, zavolejte na číslo: Alexandra Maňurová: 732 637 707
Miroslava Prokopová: 724 510 727
Jako odměnu pro koledníky za pomoc při
Tříkrálové sbírce chystá Oblastní charita Třebíč
opět filmové představení. Tentokrát se bude
promítat rodinný film „Mary Poppins se vrací“
v sobotu 19. 1. 2019.

Srdečně jste také zváni na slavnostní
zahájení Tříkrálové sbírky, která se bude konat
v Brně ve středu 2. 1. 2019 ve 14.30 hod.
v katedrále na Petrově. Na tuto akci bude
vypraven autobus, který bude vyjíždět
z Moravských Budějovic v 11.45 hod. Je třeba
se nahlásit do 13. 12. 2018
Požehnání
koledníkům
v
kostele
v Jaroměřicích nad Rokytnou bude v neděli
6. 1. 2019 v 10.30 hod. při mši svaté.
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Ples farnosti
V sobotu, dne 12. 1. 2019 v 19.30 hod. se uskuteční v sále Lidového domu PLES FARNOSTI.
Prosíme všechny ochotné farníky o příspěvek do tomboly. Můžete sami něco věnovat, nebo pokud víte
o někom, kdo pravidelně na náš ples přispívá, oslovte ho. Mohou to být osoby fyzické i právnické, firmy
i drobní živnostníci, kteří jsou v našem městě, ale i v okolí. Za každý příspěvek do tomboly budeme rádi.
Tombola se bude vybírat v pátek dne 4. 1. 2019 v Lidovém domě v 15 - 19 hodin.
Pokud by někdo chtěl něco do tomboly upéct nebo věnovat nějakou věc, která podléhá rychlé spotřebě,
sdělte mi to prosím na tel. čísle 736 485 106, abychom s tím počítali, zahrnuli do tomboly a přebrali
si od vás tento dar až v den plesu.
Za Vaše příspěvky předem děkujeme.
Za všechny organizátory
Martina Svobodová
mobil: 736 485 106

První kroky neděláme proto, abychom někam došli, ale abychom získali důvěru k těm, kteří nás vedou.
Pavel Kosorin
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Tipy na vánoční dárky
Poetické dílko E. Monasteria vychází česky poprvé, zatímco ve Španělsku se dočkalo od roku 1995 již patnácti vydání. Žánrem připomíná Exupéryho Malého prince: tváří se jako kniha pro děti, ale osloví spíše
dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné literatury.
„Bůh se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec
a v každém srdci, ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. Je
to doba, kdy Bůh staví v duších betlém. Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili
nějaký čistý koutek, otevřeli okna a pohlédli k nebi…“
„Ježíšku, jmenuju se Zabulón, je mi dvanáct a jsem pastýř jako můj táta. Podle
anděla si mě Hospodin vybral, abych byl jednou z figurek v betlémě, protože se
lidem musí vysvětlit, že jediný neužitečný životy jsou životy lidí, který tě nechtěj
hledat. Jsou jako ptáci bez křídel. A taky aby se lidem řeklo, že Bůh si někdy
vybírá lidi hloupý, aby popletl ty chytrý.“
Originální uvedení do katolické víry a morálky oslovuje v souladu s moderními principy pedagogiky děti na I. stupni základní školy i jejich rodiče. YOUCAT pro děti je
složen z otázek a odpovědí současných dětí na život kolem nás, na věci víry i morálky. Důležitá je přitom aktuálnost otázek i poctivost odpovědí.
Desatero přepsané do dětského jazyka:
DESET PRAVIDEL HRY
1. Bůh se skvěle vyzná. On říká věci tak, jak jsou. Není nikdo důležitější než on.
2. Nevykládej o Bohu hloupé vtipy a nikoho neposílej k čertu!
3. Vydechni si u Boha!
Z monumentálního kostela zbylo jen torzo a v Neratově žilo pár posledních obyvatel.
Dnes na toto poutní místo smíření přijíždějí tisíce lidí a Sdružení Neratov dává naději a práci stovkám lidí s handicapem. Tuto neuvěřitelnou proměnu, kterou lze bez
nadsázky označit za zázrak, způsobil Josef Suchár. Kněz, který až do revoluce nemohl veřejně působit, dokázal pro své smělé plány nadchnout i ostatní. V rozhovoru
vypráví o tom, jak se mu Neratov podařilo vzkřísit. Otevřeně a bez frází mluví
i o mnoha dalších věcech, které se týkají jeho, víry, služby druhým, společnosti
a írkve.

Z úvodu: „Milí mladí lidé. Moc se omlouvám. Tahle knížka je tak trochu kulometná palba. Nebo spíš kobercový nálet. Moc se omlouvám všem nevinným. Ano, velmi si vážím všech katolických aktivit, moc si vážím spolč, moc si vážím katolických serverů cé zet, moc si vážím děkanátek, diecézek i celostátních setkání mládeže a všech, kteří je obětavě organizují, a především, a moc, si vážím vás, dívek
a chlapců, jinak bych to nepsal. Když jdete k přijímání, ano, vidím krásné mladé
lidi. Vidím ve vás obrovský potenciál. Jak moc bych si přál, aby vaše charismata
zasvítila! Vážím si i duchovních vůdců, psychologů, aktivistických řeholníků, učitelů a obecně všech moudrých dospělých i jejich moudrých a dobře myšlených
rad.“
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Z kroniky farnosti Jaroměřice nad Rokytnou
Všichni, kdo se právě teď chystáte ke čtení tohoto článku, budete
svědky neobvyklého
úkazu.
Zpravidla se ze zápisů ve starých
a ještě starších kronikách dočítáte
o událostech, které byly tenkrát
zaznamenání hodné - a nyní jsou
po mnoha desítkách nebo i stovkách let opět aktuální, a proto zajímavé. Tentokrát je v naší farní

kronice ještě prázdná stránka –
a než bude popsána, dozvíte se vy
jako první, čemu se kronikář bude věnovat a co bude zanecháno
budoucím generacím o dění
v naší farnosti.
V neděli 11. listopadu 2018,
o mši svaté v půl jedenácté, v den
stého výročí konce první světové
války (1914-1918), byla v našem
chrámu svaté Markéty přichystána velkolepá slavnost. Autorem
tohoto úžasného projektu je Pavel
Prokop - je to výsledek jeho usilovného bádání v archivech, matrikách a dalších zdrojích, a po
boku mu stojící manželka Mirka,
která tomu dala tak krásné a působivé aranžmá. Čeho jsme tedy
byli svědky?

Před obětním stolem na katafalku
ve tvaru kříže bylo umístěno 125
svící, každá s černou stužkou
a symbolickým dřevěným křížkem se jménem a věkem našich
padlých spoluobčanů – bylo jim
dvacet, pětadvacet nebo i čtyřicet
let… Svíce hořely jasným plamenem, byl to symbol naděje a výraz naší lásky, že na ně nezapomínáme. Smrt je zastihla na různých frontách a bojištích po celém světě, místa, kde zahynuli,
byla označena v mapě umístěné
na stojanu před sochou Panny
Marie na pravé straně chrámové
lodě. Ve slavnostním průvodu na
začátku mše byly přineseny zástavy České republiky, Evropské
unie, města Jaroměřice nad

Rokytnou,
Moravy,
Sokola,
Skautu a jaroměřických hasičů,
vlajkonoši ve slavnostních oblecích a uniformách zaujali pozice
po stranách. Mši celebroval otec
Tomáš Holcner a při jeho kázání
bylo v kostele ticho „jako
v kostele“, nikdo snad ani nedý-

Když na vás Nepřítel začne střílet a vy se nechcete nechat zabít, neschovávejte se.
Pavel Kosorin
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chal, což ještě více umocňovalo
sílu těchto okamžiků. Spolu
s otcem Tomášem jsme prožívali, jak se mladí lidé loučili
s rodinami a svými blízkými
s tím, že válka brzy skončí a oni
se spolu zase uvidí…. Opak však
byl pravdou, mnoho jich zahynulo strašnou smrtí v zákopech a na
otevřených polích. Jejich srdce
dotloukla proto, abychom my
mohli žít….
Je přesně jedenáct hodin.
A v tuto chvíli se na severní věži
rozeznívá zvon svatá Markéta.
Silné údery ručně rozhoupaného
zvonu rezonují v celém kostele.
My všichni v tichém pohnutí se
do jeho zvuků zamýšlíme nad
osudy našich předků, přemýšlíme o jejich životech a smrti,

o naději, kterou nám přinesli
svou obětí, a o šanci, kterou nesmíme promarnit. Dojemné
chvíle přinášejí někomu i slzy do
očí, jsme ponořeni se do sebe,
myslíme na naše děti a vnoučata
a přejeme si, aby je už nikdy něco takového, jako je válka, nepotkalo. Tichá adorace trvá několik
minut – a je nabitá silnými emocemi. „Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať
jim svítí. Amen“.
Na pomyslném pódiu se objevují
manželé Mirka a Pavel Prokopovi a střídavě čtou ten dlouhý seznam 125 jmen. Po přímluvách
zazní povel: „Čestná stráži, pozor!“, prapory se sklánějí ke
středu chrámové lodě a z kúru

zazní na trubku hraná (zní symbolicky jako polnice) hymna
České republiky.
Mše svatá spěje ke konci, po požehnání odchází průvod opět
středem, památka padlých hrdinů první světové války byla připomenuta a neobyčejně důstojně
oslavena.
Ti, kteří k této krásné oslavě nejvíce přispěli, jsou výše zmíněni
a patří jim velké poděkování –
Pán Bůh zaplať. Ostatním nejmenovaným aktivním účastníkům mše rovněž velký dík, všem
přítomným na mši svaté je díkem hluboký duchovní zážitek.
A všem ostatním jsem chtěl alespoň takto krásné a dojemné
chvíle přiblížit.
Ivo Resl, 12. 11. 2018
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Akce Godzone tour 2018
Na začátku byla myšlenka jet na Godzone
v pár lidech a na konci byl autobus plný lidí
z Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou a Brna,
kteří toužili zažít atmosféru Godzone.
A tak 16. listopadu 2018 pod záštitou jaroměřického společenství mládeže vyjel z Třebíče
autobus, který postupně nabíral lidi v Třebíči,
Jaroměřicích a Brně. Do Bratislavy jsme dojeli s menším zpožděním, kvůli kolonám na dálnicích, ale náhodou program rovněž začínal se
zpožděním … nebo to nebyla náhoda?
V Bratislavě se na program Godzone sjelo
více jak šest tisíc mladých lidí. Bylo nás tam
tolik, že někteří museli zůstat stát před Incheba Expo arénou. Program byl na téma
„Chceme viac?“, který vybízel a povzbuzoval
mladé lidi začít využívat svůj potenciál. Velice silný byl také zážitek ze samotné přítomnosti mezi šesti tisíci mladými lidmi, kteří
chválí Boha.
Řízení autobusu a bezpečnou přepravu tam
i zpět nám zajistil otec Tomáš, kterému bych

14. 12. 2018

touto cestou chtěla moc poděkovat za podporu a účast
na této akci pro mládež. Celou akci pomáhala realizovat
a organizovat Eliška Saitlová, které bych také tímto chtěla
poděkovat za její pomoc. Mezinárodní setkání bylo pro
mládež velkou výzvou a moc děkuji všem, kteří se za Godzone modlili a jakkoli společenství podpořili.
Děkuji Bohu za to, že nás chránil na celé této akci.
Jana Krejcarová

Skutečný vánoční příběh
Jednou na Hod Boží vánoční jeden pán a jedna dáma, kteří žili v luxusním bytě v bohaté čtvrti, vycházeli
po mši z kostela. Před svým Porsche potkali bezdomovce – úplně typického. Dáma mu hned dala pár drobných, ale pán se na chvíli zastavil a řekl mu: „Drahý příteli, mohl byste nám prokázat tu čest a povečeřel
dnes s námi u našeho stolu?“ Bezdomovec pozvání přijal. Po bohaté večeři se ho ten muž zeptal: „Přijal
byste, drahý pane, naše pozvání a přespal u nás?“ Bezdomovec samozřejmě pozvání přijal. A pak mu ten
farník našel práci… O dalších Vánocích seděl bývalý bezdomovec, perfektně oblečený, v první lavici kostela na půlnoční mši vedle muže, který mu pomohl. Nečekal, až kněz přečte modlitbu za chudé, ujal se mikrofonu, ukázal na muže před sebou a zvolal: „Koukněte na tohohle chlapíka, to je skutečné náboženství!
Loni jsem u něj na Vánoce přespal, pak mi našel práci. Díky němu zase stojím na nohou. To je skutečné
náboženství.“ Chudý se postavil na vlastní nohy.
Guy Gilbert, převzato z knihy Buďte světlem
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Něco pro děti
Kdysi dávno svolala zvířata
sněm. Liška se zeptala veverky:
„Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne
Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček
a cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička.
Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil
medvěd: „Vánočka! O Vánocích
musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka:
„Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky.
O Vánocích se má všechno jen
třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani
vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve
šampaňské. Já bych ho vypil klidně
dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se
rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to
zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil
velkou hlavu a zabučel: „A vědí to
vůbec lidé?“
Bruno Ferrero

Honzík měl za úkol napsat do slohu vyprávění na téma Vánoce.
Snažil se, aby na nic nezapomněl. V textu ale udělal chyby.
Když je všechny najdeš a opravíš, pak ze správně opravených písmen po řádcích sestavíš tajenku.

Stojíme na prahu nového roku. Co nám přinese? Nevíme. Víme však, že denně potřebujeme Boží pomoc.
Z tajenky vyluštíš modlitbu.
Začni u písmen D nad velkou ručičkou. Postupuj dál
ve směru hodinových ručiček. Zapisuj každé druhé
písmeno („ob jedno“).
Když budeš mít všechna písmena zapsaná do tajenky, vznikne modlitba. Můžeš se ji modlit na začátku
roku, ale i jindy.
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Pořad bohoslužeb
1. NEDĚLE ADVENTNÍ - žehnání adventních věnců
sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice za farnost
Neděle
9:00 Myslibořice za rodinu Melkusovu a Fišerovu
2. 12.
za rodiče, sourozence a za duše, na které nikdo nepamatuje
10:30 Jaroměřice
při mši svaté zpívá chrámový sbor
18:00 Jaroměřice za Karla Pudila, manželku, Marii Polínkovou a manžela

křestní neděle

49. týden
3. – 9. prosince 2018
Pondělí památka sv. Františka Xaverského, kněze
3. 12.
Úterý
4. 12.

18:00 Jaroměřice za rodinu Šulovu a duše v očistci
Středa V kostele po mši svaté mikulášská nadílka pro děti
5. 12.
18:00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu
Čtvrtek
6. 12.

15:30 Myslibořice

za Marii a Karla Pátkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
po mši svaté 30 min. tichá adorace
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
první pátek v měsíci, návštěva nemocných
Pátek
6:15
7. 12.
Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Bitterovu a dvoje rodiče
RORÁTY
18:00 Jaroměřice za dvoje rodiče a vnučku
Sobota Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
8. 12.
18:00 Jaroměřice

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30 Jaroměřice za Víta Hobzu, oboje rodiče, všechny příbuzné a duše v očistci, na něž
nikdo nepamatuje
Neděle
9:00 Myslibořice
9. 12.
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
za Miladu Dusíkovou, Honzíka a za živou a zemřelou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Denemarkovu ze Zárubic
18:00 Jaroměřice za farnost
50. týden

10. – 16. prosince 2018

Pondělí
10. 12.
Úterý
11. 12.

18:00 Jaroměřice

za Jitku Šmídlovou

Středa
12. 12.

18:00 Jaroměřice za rodinu Heřmánkovu
památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek
15:30 Myslibořice
13. 12.
18:00 Jaroměřice

po mši svaté 30 min. tichá adorace
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Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
6:15
Jaroměřice za Karla Polického, manželku a syna
RORÁTY

Pátek
14. 12.
Sobota
15. 12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30 Jaroměřice

za farnost

9:00 Myslibořice

Neděle
16. 12.

10:30 Jaroměřice
18:00 Jaroměřice
51. týden

na společný úmysl
za rodinu Procházkovu, Formanovu, Krajcovu a duše v očistci
na poděkování za 80 let života
za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy

18. – 23. prosince 2018

Pondělí
17. 12.
Úterý
18. 12.

18:00 Jaroměřice

Středa
19. 12.

18:00 Jaroměřice

Čtvrtek
20. 12.
Pátek
21. 12.

za Milana Němce a vnuka

15:30 Myslibořice
18:00 Jaroměřice
6:15 Jaroměřice
RORÁTY

po mši svaté 30 min. tichá adorace
za Františka a Růženu Kopuníkovy, sourozence a rodiče a duše v očistci

Sobota
22. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Neděle
23. 12.

7:30 Jaroměřice

zpověď od 14:00 kostel Moravské Budějovice
od 17:00 kostel Jaroměřice nad Rokytnou
za Štěpánku a Antonína Machátovy

9:00 Myslibořice

10:30 Jaroměřice

za farnost

18:00 Jaroměřice

za Marii a Oldřicha Machovcovy

52. týden
24. – 30. prosince 2018
Vigilie Narození Páně
Pondělí
24. 12.

Úterý
25. 12.

15:00 Jaroměřice

mše svatá zvláště pro děti a rodiny
s prosbou za víru pro děti a jejich rodiny
22:00 Jaroměřice
při mši svaté zpívá chrámový sbor
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7:30 Jaroměřice

za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a Hobzovu a duše v očistci

9:00 Myslibořice

za Bohuslava Mika a dvoje rodiče živou a zemřelou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Zygmontovu a rodiče
při mši svaté zpívá chrámový sbor

10:30 Jaroměřice
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Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30 Jaroměřice
Středa
26. 12.
9:00 Myslibořice
za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče
10:30 Jaroměřice
za rodinu Pudilovu
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
15:30 Myslibořice
Čtvrtek
27. 12.
18:00 Jaroměřice
na poděkování za přijatá dobrodiní
po mši svaté 30 min. tichá adorace
Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
Pátek
za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Kuželovu, Novotnou, Jelečkovu
28. 12.
18:00 Jaroměřice
a Nedvědickou
Sobota Pátý den v oktávu Narození Páně
29. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Neděle
30. 12.

7:30 Jaroměřice

za farnost

9:00 Myslibořice

za rodinu Čermákovu a Dusíkovu

10:30 Jaroměřice
15:00 Jaroměřice
18:00 Jaroměřice
1. týden

koncert chrámového sboru - „Horácké“ Vánoce
za dceru Ivanu a její děti

31. prosinec – 6. leden 2019

17:30 Jaroměřice
mše svatá na poděkování za uplynulý rok
18:00 Jaroměřice
Silvestrovský koncert souboru Piccola festa di Praga
po koncertu přátelské posezení v kostele u skleničky vína
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír
7:30 Jaroměřice
za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Úterý
1. 1.
9:00 Myslibořice
za živou a zemřelou rodinu Crhovu a Kolaříkovu
10:30 Jaroměřice
Středa Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
2. 1.
18:00 Jaroměřice
za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci
Čtvrtek po oktávu Narození Páně
Čtvrtek 15:30 Myslibořice
3. 1.
18:00 Jaroměřice
po mši svaté 30 min. tichá adorace
Pátek po oktávu Narození Páně
první pátek v měsíci, návštěva nemocných
14:30 Příložany
Pátek
4. 1.
18:00 Jaroměřice
za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Slámovu
po mši svaté adorace a svátostné požehnání
Sobota Sobota po oktávu Narození Páně
5. 1.

Pondělí
31. 12.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
sbírka na opravy a podporu pastorace
křestní neděle
7:30 Jaroměřice
za farnost
Neděle
9:00 Myslibořice
6. 1.
10:30 Jaroměřice
požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky (koledovat budou 1. - 14. 1.)
18:00 Jaroměřice

Stránka 15

Číslo 206
2. týden
7. – 13. ledna 2019
Pondělí Pondělí po Zjevení Páně
7. 1.
Úterý
8. 1.

Úterý po Zjevení Páně

Středa
9. 1.

Středa po Zjevení Páně

18:00 Jaroměřice
18:00 Jaroměřice

Čtvrtek
10. 1.
Pátek
11. 1.

za Marii a Karla Minaříkovy

Čtvrtek po Zjevení Páně
15:30 Myslibořice

18:00 Jaroměřice

za Luďka Říhu a předky

po mši svaté 30 min tichá adorace

Pátek po Zjevení Páně
18:00 Jaroměřice

Sobota Sobota po Zjevení Páně
12. 1.
Svátek Křtu Páně
7:30 Jaroměřice
Neděle
13. 1.

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice
18:00 Jaroměřice
3. týden

konec doby vánoční
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu
za Jiřího Horta a Jana Pelikána; za živou a zemřelou rodinu Hortovu a Pelikánovu
na společný úmysl
za Libuši a Bohumila Doležalovy a rodinu Musilovu
za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy
za farnost

14. – 20. ledna 2019

Pondělí Začíná liturgické mezidobí
14. 1.
Úterý
15. 1.

18:00 Jaroměřice

Středa
16. 1.

18:00 Jaroměřice
Památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek
17. 1.
Pátek
18. 1.

15:30 Myslibořice
18:00 Jaroměřice

po mši svaté 30 min. tichá adorace

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 Jaroměřice

za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci

Sobota
19. 1.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
20. 1.

za Marii Pokornou, manžela, jejich rodiče a duše v očistci

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

za Jana Svobodu a rodiče, rodiče Škrdlovy a Bulovy

18:00 Jaroměřice

za farnost

Den uprchlíků

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:

Sobota 8. prosince 2018
10.00 hod. žonglérské představení – Komedianti na káře; 11.00 hod. pohádka „Princ Nebojsa“ – Komedianti na káře; 13.00 hod. módní přehlídka
– trička firmy ZAXO; 14.00 hod. pohádka “Velký sněm nebešťanů aneb
čtvero pokušení“ - Zámecké divadlo Jaroměřice nad Rokytnou; 15.00 hod.
pohádka - nepohádka „DRAK“ - o drakovi mezi námi a v nás - Divadelní
soubor Hurdiska při SŠ stavební Třebíč; 16.00 hod. představení k 100. výročí vzniku ČSR „Kramáři“ – Komedianti na káře
Neděle 9. prosince 2018
10.00 hod. žonglérské představení – Komedianti na káře; 11.00 hod. představení k 100. výročí vzniku ČSR „Kramáři“ – Komedianti na káře; 13.30
hod. pohádka „Velký sněm nebešťanů, aneb čtvero pokušení“ – Zámecké
divadlo Jaroměřice nad Rokytnou; 15.00 hod. pohádka „Princ Nebojsa“ –
Komedianti na káře

TAJENKA: Splnilo se písmo svaté, radujme se v Pánu. Dobrý Bože, děkujeme ti za čas - tvůj dar. Dej, ať ho naplníme dobrem!

