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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 25. 5. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 3. 6. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 3. 6. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 4. 6. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 5. 6. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 17. 6. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 29. 6. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 1. 7. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 1. 7. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 2. 7. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 3. 7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 
                       (Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

   

  Pavel napsal: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Proč  
se Pavel opakuje? Protože radost je „palivo“, na které jedeme, a když si ji 
nebudeme udržovat, můžeme „dojet“. Znamená to neustále kontrolovat 
palivoměr, abys měl jistotu, že nepadáš do negativismu a pochybností.  
  V Bibli radost symbolizuje víno. Prvním Kristovým zázrakem byla proměna 
vody ve víno, a to v nejlepší víno, jaké kdy svatebčané okusili. Ježíš je dárcem 
radosti, a když s ním zůstaneš ve spojení, budeš zakoušet jeho radost  
bez ohledu na svou situaci. 
  Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost 
aby byla plná.“ (Jan 15,11). Chvíli se nad tím zamysli. Jak můžeš chodit  
a tvrdit, že ti Bůh odpustil hříchy, že tě vede a chrání, že jdeš do nebe,  
a přitom vypadat, jako kdyby tě pokřtili v okurkovém láku? Pavel byl ve věze-
ní tak radostný, že získal své žalářníky pro Krista a církev vyrostla  
i v „císařském domě.“ (viz Filipským 4,22) Lidé jsou vždy více ovlivněni tvými 
postoji než tvou teologií. Vždycky! Když uvidí, že se raduješ v těžkých časech, 
budou se divit, jaké je tvé tajemství, a pomyslí si: „Ať má ten člověk cokoli,  
já to potřebuji,“ a stanou se otevřenějšími a vnímavějšími vůči pravdě. 
  Štěstí, které nabízí tento svět, je jen reakcí na okolnosti. Naproti tomu  
radost, která pramení ze života pro Ježíše, tě nad okolnosti pozvedá.  
Soustřeď se tedy na jeho radost, čerpej z ní a ukazuj ji dnešnímu světu.  

 

(převzato z www.spkd.cz) 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4,4) 
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Mimo farnost: 

 10. 6. Noc kostelů 

 19. 6. ve 14.30 hod. PRIMICE 

Josefa Janouška v Moravských 

Budějovicích  

 23. 6. v 18 hod. Večer chval  

v kostele Proměnění Páně  

na Jejkově 

 24. 6. ve 14.30 hod. PRIMICE  

v Blížkovicích 

 24. - 26. 6. Kefasfest v Dolních 

Kounicích 

 30. 6. - 4. 7. Františkánské setkání 

mládeže v Cvilíně 

 6. - 10. 7. Katolická Charismatická 

konference  Brně 

 9. - 14. 7. Celostátní setkání 

mládeže v Hradci Králové 

Úvodní slovo 

 
                    „Víra není voda, která hasí plameny, je to oheň, který spaluje…“ 

Moji milí farníci, 

 

„Práce jako na kostele!“ to je jistě zkušenost těch z vás, kteří jste se 

aktivně zapojili do brigád na znovu navrácení lavic do našeho kostela. Kdo 

měl tyto lavice v rukou, tak ví, jak jsou těžké. Velice bych vám chtěl podě-

kovat a moc si vážím vaší obětavé pomoci našemu společnému dílu. Někdo 

by mohl říct, děláme to vlastně pro sebe. Ano! Je to pro náš kostel  

a pro naši farnost. Ti z vás, kteří se aktivně zapojujete, to také  

ale do jisté míry děláte pro „ty druhé“, kteří se aktivně neúčastní, nicméně 

kostel a jeho krásu budou užívat. Někteří na brigády nechodí, protože ne-

mohou (jsou staří, mají pracovní úkoly a povinnosti atd.) a velká část budou-

cích návštěvníků kostela a farníků, kteří se budou jednou těšit z naší práce, 

jsou dnes děti nebo se ještě ani nenarodili. Vesměs však všichni ti, kteří pra-

cují na opravě našeho farního kostela, mají nějakou motivaci. Pro většinu 

zaměstnanců firmy a pro další pracující účastníky je to hlavně výdělek pe-

něz, aby mohli financovat život svůj a svých rodin. Pro někoho to je realiza-

ce životních ambicí v rámci profesní kariéry. Na vás farnících si proto o to 

více cením, že pomáháte jak finančně, tak svou nezištnou prací z lásky 

k Pánu Bohu a ke své farnosti. Mám o to větší radost, že jsem si jaroměřic-

kou farnost ani sám nevybral, ale byl jsem k vám poslán. Obávám se totiž,  

že kdybych si měl vaši farnost před šesti lety dobrovolně vybrat s tím, jaké 

přede mnou a celou farností budou stát výzvy, asi bych k tomu nikdy nedo-

stal potřebnou odvahu. Farnost tři roky v exilu bez kostela, pět let bydlení 

ve sklepě fary a drama opravy a záchrany farního kostela. Dnes jsem ku-

podivu vděčný za to, jak pan biskup moudře rozhodl. V den, kdy jsme si 

připomínali Krista Dobrého pastýře, jsem si uvědomoval, jak je pod udá-

lostmi posledních let kněžské povolání právě v dnešní době mimořádný zá-

zrak a dar. Při kněžském svěcení budoucí kněz říká: „Jsem připraven“.  

Ale v tom okamžiku svěcení vlastně vůbec neví na co. Co ho čeká, co přijde, 

jaké budou výzvy doby a jeho života. Vzpomínám si, že jsem pomyslel jen 

na jedno: „Jsem připraven svěřit svůj život do rukou Krista. Tedy, jsem při-

praven!“ Se vší pokorou a vědomím své slabosti, svých neschopností a svých 

hříchů. Potom během svěcení nastupuje další zvláštní chvíle. Novokněz vklá-

dá své ruce do rukou biskupa, který mu položí jednoduchou otázku:  

(pokračování na str. 3) 

!!! Hledá se LEF redaktor !!! 

Pokud máš zájem podílet  

se na přípravě farního 

zpravodaje,  

přihlas se u otce Tomáše,  

nebo na tel. 608558266. 

Těšíme se na Tebe!  
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6. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29    

2. čtení: Zj 21,10-14.22-23  

Evangelium: Jan 14,23-29  

7. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 7,55-60  

2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20  

Evangelium: Jan 17,20-26  

Slavnost Seslání Ducha Svatého 

1. čtení: Sk 2,1-11   

2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13  

Evangelium: Jan 20,19-23  

Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. čtení: Pr 8,22-31  

2. čtení: Rim 5,1-5  

Evangelium: Jan 16,12-15  

12. neděle v mezidobí 

1. čtení: Zach 12,10-11  

2. čtení: Gal 3,26-29   

Evangelium: Lk 9,18-24  

13. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21  

2. čtení: Gal 5,1.13-18  

Evangelium: Lk 9,51-62  

14. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 66,10-14c  

2. čtení: Gal 6,14-18  

Evangelium: Lk 10,1-12.17-20  

 

Liturgické texty „Slibuješ poslušnost mně a mým nástupcům?“ Kdybych řekl „ano“ a po-

tom si pomyslel „ne“, asi bych nikdy nebyl farářem ani v Křižanově  

a ani v Jaroměřicích. Začal bych s největší pravděpodobností spekulo-

vat, která farnost je pro mě lepší a která horší. A po Jaroměřicích před 

šesti lety by asi nikdo netoužil. Dovolím si malou odbočku. Letos budou 

svěceni v naší diecézi dva kněží, kteří mají duchovní sílu přijmout výzvy 

kněžského života. Osobně to v dnešní době považuji za zázrak. Co je 

čeká, jaké budou mít obtíže? Kolik asi bude těch, co budou jejich posvě-

cení ničit? Kolik bude pokušení to vzdát a jít jinou cestou života? Co by 

se pak vlastně stalo? Nic, jen bude o kněze méně. Méně o udělovatele 

svátostí, které nás vedou k Bohu. Proto buďme vděčni, že máme budoucí 

novokněze z našeho kraje, a nezapomeňme na to.  

V neděli 19. června nebude v Jaroměřicích nedělní mše svatá 

v 10:30 hodin, ale jsme všichni srdečně zváni do Moravských Budějovic, 

kde bude primice ve 14:30 hodin na nádvoří zámku. Druhá primice,  

na kterou se můžeme těšit, bude v sobotu 25. června ve 14:30 hodin  

na farní zahradě v Blížkovicích. 

Náš kostel se také obrazně řečeno chystá na svoji „primici“. 

Jsem proto velice rád, že jsem společně s panem biskupem Vojtěchem 

dospěl ke shodě v názoru, že je pro náš kostel a pro celou farnost mi-

mořádně důležité, aby se k neuvěřitelným penězům z Evropské unie 

(finance proudí přes Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky)  

na „opravu národní kulturní památky“ připojily adekvátně hodnotné 

zásadní symboly, které vyjadřují podstatu našeho chrámu. Nové symbo-

ly svátostného života nahradí provizorní řešení, které bylo v minulosti 

zvoleno z nedostatku financí a možná v důsledku i jiných okolností.  

Pro naši farnost je dalším zázrakem, že náklady na pořízení nového 

liturgického vybavení byly sponzory již uhrazeny.   

Chrám se tak stane především místem, kde se setkává Bůh  

s člověkem tím nejosobnějším způsobem. Kdy se ve svátostném 

(viditelném symbolu) zprostředkuje neviditelná Boží milost mezi člově-

kem a Bohem. Mám proto velkou radost, že nás čeká „primice“ nového 

oltáře naší farnosti.  

Oltář – stojí jako středobod celého kostela s nevyčerpatelným 

 zdrojem milosti – „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít život 

věčný a já ho vzkřísím v poslední den!“ 

Ambon – „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to  

           (pokračování na str. 4) 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=5&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=5&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=5&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=5&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=5&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=5&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=6&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=6&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=6&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=6&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=6&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=6&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=6&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=6&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=6&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=6&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=6&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=6&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=7&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=7&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=7&r=2022#EV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
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Slovo bylo Bůh.“ „Kdo slyší mě, slyší mého nebes-

kého Otce.“  

Křtitelnice – zde se rodí život z víry. „Amen, 

amen, pravím vám, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, 

nemůže vejít do království Božího.“ 

Věčné světlo – pokud svítí věčné světlo, je kostel 

živý a kněz zde vysluhuje svátosti. Jakmile věčné světlo 

zhasne, chrám se stane jen pouhou „kulturní památkou“.  

Proto se modleme a dělejme vše proto, aby byl dostatek 

kněží, kteří budou v našem kostele vysluhovat svátosti  

a věčné světlo tak bude stále svítit.  

Mám velkou radost, že tvorbu těchto posvátných 

předmětů s velkou pokorou realizuje mistr Otmar Oliva 

z Velehradu. V pátek na svátek Kateřiny Sienské  

a o týden později na první pátek v měsíci na Velehradě 

odléval bronzové komponenty pro oltář, ambon a křtitel-

nici. A toto lití se Bohu díky povedlo. Osobně jsem tam 

byl a duchovně doprovázel oboje lití a z této zajímavé 

události byl pořízen video dokument, který nám bude 

později představen. Zajímavou skutečností je také okol-

nost, že Velehrad je místem, odkud se šířila křesťanská 

víra na celou Moravu. Symbolicky tak budou tyto liturgic-

ké předměty převezeny z Velehradu kolem sousoší Cyri-

la a Metoděje, kteří stojí u našeho kostela. Naše farnost 

pak bude moci celým srdcem vnímat posvátná slova pís-

ně: „Ejhle, oltář Hospodinův září, přesvatá nám oběť na-

stává, kterou po tisíc let s jasnou tváří, otčina den ze dne 

konává, za příkladem dávným se to děje, svatých Cyrila 

a Metoděje.“ Také mám radost, že otec biskup Vojtěch 

vloží do oltáře ostatky svaté Zdislavy, kterou po staletí 

český národ vnímá jako patronku rodin a nemocných. 

 Svatá Zdislava, jako manželka a matka čtyř dě-

tí, je a bude bezesporu mimořádnou duchovní oporou  

a inspirací pro celou naši farnost a duchovní požehnání 

této světice bude proudit pro všechny vaše rodiny. 

Máme před sebou nyní ještě mnoho práce. Firma 

dokončuje opravu, termíny prací se blíží ke konci. Farnost 

pak čeká vybavení kostela, nové zákristie a v neposlední 

řadě budou uvedeny do funkčního stavu také varhany  

a kostelní zvony. Připomínám, že mnoho věcí neřeší pro-

jekt a ani finance EU a MMR. Jednoduše řečeno, kostel 

nám bude po dokončení stavebních prací předán jako 

„holobyt“, který budeme muset vybavit a zabydlet.  

Za tímto účelem jsem oslovil paní designérku, která nám 

bude pomáhat vybavit farní komunitní centrum. Další za-

jímavostí a zázrakem je skutečnost, že se na toto vyba-

vení našel už i sponzor. Také jsem oslovil varhanáře, kte-

rý zprovozní varhany pod dozorem brněnského organo-

loga; dále pak výrobce nábytku, který nám bude vyrá-

bět vybavení zákristie. Také bych rád poděkoval man-

želům Prokopovým, kteří se aktivně zapojili do realizace 

expoziční a prohlídkové části našeho kostela v severních 

chodbách. Společně s některými členy ekonomické rady 

farnosti a farníky jsem navázal spolupráci s farností 

Žďár nad Sázavou – Klášter / Zelená hora, abychom 

prodiskutovali jejich farní zkušenost s průvodcovskou čin-

ností a zpřístupněním památek v majetku jejich farnosti. 

Věřím, že bohaté zkušenosti pana faráře Záleského  

a jeho týmu nám budou velkou inspirací zde 

v Jaroměřicích. Pro zajímavost uvádím, že jejich zkušenost 

znamená také fakt, že jejich farnost z ekonomických 

zdrojů získaných z turistického ruchu pokryje plat několi-

ka zaměstnanců – farníků a zbude ještě na provozní 

údržbu a opravy památek v majetku farnosti. Věřím,  

že zpřístupnění naší vyhlídkové věže, terasy, komunitního 

centra a našeho kostela s expoziční částí bude 

v budoucnu hodnoceno jako krok správným směrem. Tým 

farníků ze Žďáru nad Sázavou jsem také pozval k nám 

do Jaroměřic, abychom společně promýšleli výzvy doby, 

aby i náš kostel mohl jednou být přirozeným katechetic-

kým a misijním místem pro širokou veřejnost.   

Máme také ještě splácet dluh, který je před námi 

ve výši asi 3,5 mil. korun. Proto bych rád poděkoval  

za štědré finanční dary a za vaše modlitby na úmysl 

financování a opravu farního kostela. V neposlední řadě 

pak také můžeme vnímat celou opravu se slovy „Bohu 

díky“! 

váš otec Tomáš 
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                   „Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi;  

        odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ 

Úvod ke Svatodušní novéně 

  Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svaté-

ho. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií  
a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice 

v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v něja-
kém společenství nebo ve vlastní rodině. 

  Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na mod-
litbu, pomodleme se každý den alespoň svatodušní hym-

nus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo 
sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), 
popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek 

růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého se-
slal“.  

       (převzato z: www.vojtechkodet.cz) 

 

Bez Ducha svatého by … 
 

 

(převzato z www.pastorace.cz) 

- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností. 

Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech. 
 

- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. 
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích. 

 
- Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou. 

S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace. 
 
- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací. 

S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem. 
 

- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií. 
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu. 

 
- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem. 

S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem. 
 
- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí. 

S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla. 
 

- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností. 
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí. 

 

Duch svatý se nabízí každému! 
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                     „Bůh nosí naše břemena, odevzdej mu je…“ 

Zamyšlení na slavnost Nejsvětější Trojice: Být s ním 

  Tento svátek nám kromě základní teologické pravdy křesťanství nabízí 
velmi důležitou jistotu - Bůh se o mě zajímá. Ne jako soudce, ale jako ten 

nejlepší otec. I když se zdá, že Mojžíš ho musí prosit, aby šel s nimi, je 
zřejmé, že Bohu se taková modlitba líbí a celým svým srdcem ji očekává - 
jako projev důvěry člověka v jeho péči a dobrotu. I v jeho moc, kterou 
nás umí uchránit před nepřítelem, před zlem. 
  Evangelista Jan v tzv. zlatém verši Písma (Jan 3,16) již přímo mluví  
o zájmu Boha o člověka. Vyjadřuje ho tím, že mluví o největší oběti, kte-

rou Bůh přinesl. Dal svého jediného Syna. Riskoval jeho smrt, jen aby nás 
zachránil. Otec dovolil, aby mu jeho stvoření zlomilo srdce... A přece nás 
nepřestal milovat. V tomto týdnu to bylo vyjádřeno v evangeliu Svatoduš-
ního pondělí: „...přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 
14,23). Bůh mě až tak miluje, že chce ve mně bydlet. Přestože ví, že kaž-
dým hříchem ho mohu zranit, ublížit mu. Bůh z lásky riskuje - pokud se tak 

dá říci - vlastní smrt v mém nitru. Činí tak v naději, že mě dostane k sobě 
do věčného života s ním. Proto když apoštol Pavel v závěru Druhého listu 
Korinťanům říká slova požehnání: „Milost Pána Ježíše Krista a Boží láska  

i společenství Ducha ať je s vámi všemi“ (13,13), mluví tak s naprostou jistotou, že toto je touha Boha - být s člo-
věkem ne jako abstraktní milost, ale jako osoba (jako Osoby) s osobou. Ve vědomí této jistoty mohu projít v klidu 
vším, co je přede mnou. „Jestliže je Bůh s námi, kdo je proti nám?“ (Řím 8,31). Mám jistotu, že Bůh je se mnou, do-

konce ve mně. S ním zvládnu všechno, i vlastní selhání. Jen ho musím denně klást na první místo ve svém životě.  
Už při ranní modlitbě (nejlépe hned po probuzení) potřebuji vyznávat, že je můj Pán, že mu důvěřuji a že se mu 
dávám k dispozici pro budování jeho království. I kdyby to mělo znamenat, že budu okopávat brambory, vařit 
oběd, stát u pásu v továrně, učit se ve škole... Bůh umí všechno použít pro dobro, pokud své úkoly plním s ním. Bůh 
se o mě zajímá. Nemusím spekulovat nad tajemství Nejsvětější Trojice (i tak na to nemám dost rozumu), ale mohu 

svého Boha ve třech osobách milovat myšlenkami, slovy a zejména skutky. Jdu na to! 
 

(převzato z: www.hudba.signaly.cz) 

PROSBY:  

 

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha, aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky 

a pravdy.  

SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.  

Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a posilo-

vali je ve víře.  

SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.  

Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu, neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, 

aby v nich mluvil.  

SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.  

Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh, aby v tebe věřili, v tebe 

doufali a tebe milovali.  

Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království, kde se svým Synem a s Duchem svatým  

od věků vládneš.  

SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.  
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           „Nejhlubším hladem v životě každého je hlad po lásce…“            

Duch svatý je oheň, který spaluje hříchy 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

  Slavíme dnes velkou slavnost Letnic, jež připomíná Seslání Ducha svatého prvotní křesťan-
ské obci. Dnešní evangelium (srov. Jan 20,19-23) nás přenáší do velikonočního večera  
a ukazuje vzkříšeného Ježíše ve večeřadle, kam se utekli učedníci. Měli strach. »Stanul mezi 
nimi a řekl: „Pokoj vám!“« (v.19). Tato první slova, pronesená Zmrtvýchvstalým: »Pokoj 
vám!«, je třeba pokládat za víc než pozdrav. Jsou výrazem odpuštění uděleného učední-
kům, kteří Jej popravdě řečeno opustili. Jsou to slova smíření a odpuštění. I my, přejeme-li 
druhým pokoj, také dáváme i přijímáme odpuštění. Ježíš nabízí svůj pokoj právě těmto 
učedníkům, kteří mají strach a zdráhají se věřit tomu, co viděli, totiž prázdnému hrobu, když 
podceňují svědectví Marie Magdalské a ostatních žen. Ježíš odpouští, vždycky odpouští  
a dává svůj pokoj svým přátelům. Nezapomínejme: Ježíš v odpouštění nikdy neochabuje.  

To my jsme unaveni prosit o odpuštění. 

  Odpuštěním, které dal Svým učedníkům, a jejich shromážděním kolem Sebe, Ježíš vytváří církev, Svoji církev: smířené 
společenství připravené k misijnímu poslání. Není-li společenství smířeno, není připraveno k poslání, nýbrž k interní dis-
kusi. Setkání se vzkříšeným Pánem obrací existenci apoštolů a činí z nich odvážné svědky. Hned poté totiž praví: 
»Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás« (v.21). Tato slova dávají tušit, že apoštolové jsou posláni pokračovat  
v tomtéž poslání, jaké Otec svěřil Ježíši. »Já posílám vás«: není čas uzavřít se do sebe a želet těch „krásných časů“ 
strávených s Mistrem. Radost ze vzkříšení je obrovská, ale je to expanzivní radost, která není určena ke schraňování, 
nýbrž k rozdávání. Během nedělí velikonoční doby jsme nejprve slyšeli právě tuto epizodu, potom to bylo setkání  
s emauzskými učedníky, dále o Dobrém Pastýři, řeč na rozloučenou a příslib Ducha svatého: všechno bylo zaměřeno 

na posílení víry učedníků – i té naší - vzhledem k misijnímu poslání. 

  A právě na oživení tohoto poslání dává Ježíš apoštolům svého Ducha. Evangelium praví: »Dechl na ně a řekl: 
„Přijměte Ducha svatého!« (v.22). Duch svatý je oheň, který spaluje hříchy a tvoří nové muže a ženy; je to oheň lásky, 
kterým učedníci budou moci „zapalovat“ svět, oné něžné lásky, která má v oblibě maličké, chudé, vyděděné....  
Ve svátostech křtu a biřmování jsme obdrželi Ducha svatého spolu s Jeho dary, totiž moudrosti, rozumu, rady, síly, 
poznání, zbožnosti a bázně Boží. Tento poslední dar Boží bázně je pravým opakem strachu, který předtím ochromo-
val učedníky: je to láska k Pánu, je to jistota Jeho milosrdenstvím a dobrotou, je to důvěra, že se lze ubírat směrem, 

který ukázal On, aniž by někdy Jeho přítomnost a Jeho podpora zanikla. 

  Slavnost Letnic obnovuje vědomí, že v nás přebývá oživující přítomnost Ducha svatého. On dává i nám odvahu vyjít 
za ochranné zdi našich „večeřadel“, nezabydlovat se v životním poklidu nebo sterilních návycích určitých skupinek. 
Pozvedněme nyní svoji mysl k Marii, která byla mezi apoštoly, když sestoupil Duch svatý, a spolu s prvotní obcí byla 
protagonistkou podivuhodné zkušenosti Letnic. Prosme ji, aby vymohla církvi horlivého misijního ducha. 
 

(převzato z www.radiovaticana.cz) 

Misijní úmysly papeže Františka 

KVĚTEN: Všeobecný úmysl: Za víru mladých - Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli  

                                                  vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy, víry a odhodlání ke službě.   

    Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech - Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh  

                                            posiloval a dával jim radost ze služby.  

ČERVEN: Všeobecný úmysl: Za rodiny - Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky  

                                                   prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.  
     
    Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze - Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále  

                                             úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.  
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Pozvánky a akce  

Význam motta Noci kostelů 2022 
 

Motto Noci kostelů 2022 zní: 
Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho. 

   
  Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izra-
ele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních 
zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých životních situacích. 
  Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, touha po Bohu, 
smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme 

i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha. 
  Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní” po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu 
postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby  

v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Bo-
ha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se  
s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, 

ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ra-
nách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Ně-
kdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty  
do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ -  
k Bohu. 
  Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, 

přeji vám, ať nejen o letošní Noci kostelů nacházíte odpo-
vědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha, který je 
nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany 
člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky 
možný pokrok.“ 

Roman Kubín, římskokatolický kněz 

(převzato z www. nockostelu.cz) 

KCHK 2022  
 

Motto: 
„V něm je náš pokoj…“ Ef 2, 14-22 

 

Rezervujte si ve svých kalendářích termín 6.-10.7.2022 a může-
te se těšit na hosty KCHK: Pavel Strežo Milona von Habsburg  
a další. 

 

Přihlašování bude 

spuštěno 

28.4.2022 

 

KCHK se uskuteční 

dle aktuálních epi-

demických podmí-

nek vyhlášených 

vládou ČR. 
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Zajímavá kniha 

Divíme se, že nás Duch svatý nemění… 

  Někdy slýcháme: „Kdybych se já změnil, to už bych nebyl já…“ Tak jsme si oblíbili svoji karikaturu sebe, svůj 
životní styl, svůj životní chaos nebo své zahnívání zaživa, že už po žádné velké změně ani netoužíme.  Jsme plni 

sami sebe a divíme se, že Duch svatý nás nemění, i když ho o to občas poprosíme. 

  Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může jen tak přidat k ostatnímu 
bohatství, které jsme si nashromáždili. Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho srdce, dokud tam ne-

bude moci zaujímat centrální místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit, rozšířit, připravit na příchod Ducha. 

  Tři roky chození s Kristem a deset dní na modlitbách, tak se připravovali apoštolové na příchod Ducha svatého. 

Bůh v jejich srdcích hloubil prostor, aby v nich bylo jediné: žízeň po Duchu svatém, kterého v plnosti vnímali  

v Ježíšově životě a který pak zaplavil i jejich srdce o Letnicích. Touto změnou, kterou v nás působí Duch svatý,  

se teprve stáváme skutečně sami sebou. 

převzato z www.pastorace.cz, zpracováno podle knížky Vojtěcha Kodeta: „Hledám tvou tvář“) 

Hledám tvou tvář - Vojtěch Kodet 

  Knihu tvoří krátká zamyšlení nad biblickými texty, která jsou rozdělena do čtyř 
částí: hledání, žízeň, duchovní hlad a povolání jako žízeň Boží. 
  Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člově-
kem, který se může rozhodnout, zda se nechá Bohem milovat, zda se jím nechá 
hledat a nalézat. Tak Bohu umožní, aby v něm odkryl žízeň po něm, a sám hledal 
Boží tvář. Podstatou našeho křesťanského povolání je nechat se milovat Bohem. 
Tímto otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Toto otevření však 
není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce. Skrytě se 
obáváme, že přece není možné, aby nás Bůh miloval bez ohledu na naše slabosti  
a hříchy. Ale Bůh nás předchází svou láskou, a tak nás uschopňuje milovat. On je 
ten první, kdo nás hledá a podněcuje k tomu, abychom my hledali jeho. Touží po 
nás a svou touhou odkrývá a provokuje naši touhu po něm, svou důvěrou probouzí 
naši důvěru, svou pokorou nás vede k pokoře a tím, jak nám slouží, nás uvádí  
do služby. 

Skrze Ježíše Krista v Duchu svatém k Otci 

 

 

  „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, 

aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi až do skonání věku.“ (Mt 28,19-20) 

  Každý člověk je osobou jen jednou: své vlastní a jedinečné „já“ vyslovuje jako jedinec. V Bohu jsou tři, 
kteří je vyslovují. Pokud chce člověk říci „ty“, musí vyhledat jiného člověka; Bůh naproti tomu nachází toho, 

ke komu promlouvá, ve svém vlastním životě. Člověk potřebuje druhého člověka, aby vzniklo společenství, 
a je proto v každém smyslu závislý. Bůh má naproti tomu společenství sám v sobě. Bůh je plodný. Od věč-

nosti je Bůh „Otec“ - přičemž v tomto slově splývají pojmy pozemského otcovství a mateřství v dokonalou 
jednotu - a „Syn“ - což opět znamená syna i dceru, tedy dědice života. Duch svatý je Pán a dárce života. 

 
  Vykoupení znamená, že člověk byl přijat do tohoto tajemství Trojice. Věčný Syn, Logos, přišel na svět,  

a sdílel náš život. Zvěstoval nám tajemství znovuzrození: že člověk má sestoupit až do hlubin Božího lůna  
a být zrozen k novému životu. Má se podílet na postavení, které má Kristus v Bohu; stát se Kristovým bra-

trem a sestrou. ...To se má stát silou Ducha svatého, jenž chce být přítelem a utěšitelem člověka.  

(převzato z www.modlitba.cz) 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Hledam-tvou-tvar_101681.html


Stránka 10 Jaroměřický LeF 

Dopis od Boha osobně pro Tebe... 

Milovaný / milovaná, 

 ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno… (Žalm 139,1) Vím  

o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš… (Žalm 139,2) Dobře znám všechny tvé ces-

ty… (Žalm 139,3) Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě… (Matouš 10,29-

31) Stvořil jsem tě k mému obrazu… (1. Mojžíšova 1,27) Ve mně žiješ, pohybu-

ješ se, prostě jsi… (Skutky 17,27-28) Protože jsi mým potomkem… (Skutky 

17,28) Znal jsem tě dřív, než jsi byl(a) počat(a)… (Jeremiáš 1,4-5) Vybral jsem 

si tě, už když jsem plánoval stvoření… (Efezským 1,11-12) Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány  

v mé knize… (Žalm 139,15-16) Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít… (Skutky 17,26)  

V lůně tvé matky jsem tě utkal… (Žalm 139,13) A přivedl na svět v den tvého narození… (Žalm 71,6) 

  Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají… (Jan 8,41-

44) Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením 

lásky… (1. Janův 4,16) Toužím tě zahrnout svou láskou… (1. Janův 

3,1) Toužím, abys se stal(a) mým dítětem a Já tvým Otcem… (1. Janův 

3,1) Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec… 

(Matouš 7,11) Neboť Já jsem dokonalý Otec… (Matouš 5,48) Vše 

dobré, co dostáváš, ti dávám Já… (Jakub 1,17) Mohu být tím, kdo  

se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby… (Matouš 6, 31-

33) Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje… (Jeremiáš 29,11) Protože tě miluji nekonečnou láskou… 

(Jeremiáš 31,3) Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně jako zrnka písku na mořském břehu… (Žalm 139,17-

18) Chtěl bych ti nepřetržitě prokazovat dobro… (Jeremiáš 32,40) Staneš se mým předrahým vlastnictvím?…  

(2. Mojžíšova 19,5) Z celého srdce tě toužím zaopatřit… (Jeremiáš 32,41) Chci ti ukázat mocné a úžasné věci… 

(Jeremiáš 33,3) Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě… (5. Mojžíšova 4, 29) Budeš-li se ve mně radovat, 

dám ti vše, po čem touží tvé srdce… (Žalm 37,4) Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit… 

(Efezským 3,20) 

  Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení… (2. Korintským 1,3-4) Jsem ti nablízku, když máš zlomené srd-

ce… (Žalm 34,18) Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci… (Izajáš 40,11) Jednoho dne 

ti mohu setřít všechny slzy ze tvých očí… (Zjevení 21,3-4) A zbavit tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi… 

(Zjevení 21,3-4) Toužím se stát tvým Otcem a milovat tě tak, jako svého syna, Ježíše… (Jan 17,23) Skrze Ježíše mů-

žeš poznat mou lásku k tobě… (Jan 17,26) On je dokonalým vyjádřením mé existence… (Židům 1,3) Přišel, aby ti 

dokázal, že jsem s tebou, ne proti tobě… (Římanům 8,31) A taky ti sdělit, že pro Jeho oběť na kříži nemusím počítat 

tvé hříchy… (1. Korintským 15,3) Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření… (2. Korintským 5,18-19) Jeho smrt byla tím nej-

zazším vyjádřením mé lásky k tobě… (1. Janův 4,10) Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou 

lásku… (Římanům 8,31-32) Když přijmeš dar, mého Syna Ježíše, získáš mě… (1. Janův 2,23) A nic už tě nikdy neod-

dělí od mé lásky… (Římanům 8,38-39) Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo… 

(Lukáš 15,7) Má otázka zní: „Chceš být mým skutečným dítětem?“… (Jan 1,12-13) Čekám na tebe…  

(Lukáš 15,11-24) 

S láskou, všemohoucí Bůh 
(pokračování na straně 11) 
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Z dopisu, pečlivě sestaveného z Božího slova (Bible), plyne následující: 
1. Tvůj život není náhoda - Bůh tě stvořil a s láskou se o tebe stará - i přes to, že v mnohém jednáš proti Němu.  
Bůh tě miluje. 
2. Bůh touží po osobním společenství s tebou, abys Jej mohl(a) začít poznávat a zakoušet jako svého milujícího ne-
beského Otce. 
3. Abychom získali moc k tomu stát se Božími dětmi, je třeba se k Bohu obrátit a přijmout Ježíše Krista  
(čehož součástí je žít nový život s Ježíšem). 

  Možná máš pocit jako by Bůh byl někde daleko – a nemýlíš se. Kvůli nevyřešenému a neodpuštěnému hří-
chu nemůže člověk zažívat společenství se svatým Bohem. Tak to ale Bůh původně nezamýšlel a z lásky k tobě se 
postaral o to, aby tomu tak u tebe být nemuselo. Bůh tě miluje a o vztah s tebou opravdu velice stojí – i proto poslal 
svého Syna, Ježíše Krista, aby svou zástupnou obětí na kříži vaše společenství obnovil. K osobnímu společenství  
s Bohem (jako i k věčnému životu) není pro člověka jiné cesty než skrze Ježíše Krista. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta 
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) 

  Abys získal(a) moc v pravdě nazývat, poznávat a zakoušet Boha jako svého opravdového Nebeského Otce, po-
třebuješ se k Němu obrátit a přijmout Jeho Syna Ježíše, který zemřel za tvé hříchy (ale i slabosti a nemoci) a třetí-
ho dne byl vzkříšen z mrtvých.  

  Tím od Boha přijmeš odpuštění svých hříchů (vin) a zároveň i věčný život Boha – Bůh sám vstoupí do tvého života, 
čímž získáš možnost osobního a živého vztahu s Bohem, kterého budeš moci poznávat jako svého nebeského  
Otce.  

  „Přijmout Ježíše“ znamená začít důvěřovat Ježíši Kristu jako vzkříšenému Božímu Synu, který zemřel i za tvé hří-
chy, a požádat Ho, aby ti odpustil a ujal se vedení tvého života. To obnáší přiznat si, že jsem hříšný (hříšná), obrátit 
se k Bohu a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce 
Bůh mít.  

  Jde o akt podřízení se Ježíši jako svému Pánu (tzn. 
v srdci se rozhodnout odvrátit od hříchu a chtít začít 
žít podle Boha – Bůh ti k tomu sílu dá). Nestačí jen 
rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel  
za naše hříchy. Nestačí ani citový zážitek. Ježíše při-
jmeš vírou na základě Boží nabídky osobního vztahu 
v souladu se svým svobodným rozhodnutím.  

  Pána Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba 
hned teď (modlitba je rozhovor s Bohem, nehledej  
v tom žádnou složitost). Bůh tě zná . Není důležité, 
jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. 
Zde je příklad, jak se můžeš modlit:  

„Pane Bože, děkuji, že jsi poslal svého Syna Pána 
Ježíše Krista, který zemřel i za mé hříchy a vzkřísil 
ho z mrtvých. Odpusť mi, prosím, všechny mé hříchy. Pane Ježíši, otvírám ti své srdce a prosím tě, aby ses stal 
mým Pánem a Spasitelem. Ujmi se vedení mého života a proměň mě, abych žil(a) dle Boží vůle. Děkuji ti za dar 
věčného života a za to, že od dnešního dne mohu začít poznávat Boha jako svého Otce. V Ježíšově jménu. 
Amen.“ 

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál(a)? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit – ideálně nahlas, ale především  
s důvěrou, že ti vzkříšený Ježíš odpouští hříchy a vstupuje do tvého života jako tvůj Pán. Následně můžeš začít žít 
novým životem s Ježíšem – pod jeho vedením, zmocněním, ochranou a začít poznávat Boha osobně.  

(převzato z www.jezistemarad.cz) 
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Něco pro děti  

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE 

Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení nastaly letnice, jeden z největších svátků 

roku, kdy Hebrejci přicházeli do Jeruzaléma ze všech zemí, do nichž se odstěho-

vali. Město bylo plné cizinců: byli to všechno Židé, ale zdálo se, že to jsou cizinci, 

protože se oblékali podle způsobu 

národů, s nimiž žili a jejichž jazyky 

mluvili. 

Apoštolové se shromáždili v domě, 

kde žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou, a se skupinou učedníků. Náhle sestoupil přislí-

bený Duch svatý: dům se zachvěl jakoby hukotem prudkého vichru a zjevily se jakoby 

ohnivé jazyky a spočinuly na hlavě kaž-

dého z nich.  

Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím 

byli apoštolové naplněni strachem a skrý-

vali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti. Okamžitě vyšli ven a zástupu, který 

byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíšovi a zvali všech-

ny, aby se stali jeho následovníky. Zázrak nad zázraky: posluchači, pocházející  

z různých zemí, mluvili různými jazyky, a přesto každý z nich slyšel apoštoly mluvit 

svou řečí! Také proto věnovali pozornost tomu, co jim říkali. Především Petr mluvil,  

a to tak přesvědčivě, že když skončil, mnozí se ho zeptali: "Co tedy máme dělat?"  

Petr odpověděl: "Kajte se za své hříchy, každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježí-

še Krista a také vy tak spolu se křtem dostanete dar Ducha svatého." Mnozí z nich 

ho poslechli. Toho dne se dalo pokřtít na tři tisíce lidí: stali se tak součástí Církve, 

rodiny Ježíšových učedníků, křesťanů.  

Církev se začala rozšiřovat. 

Všichni obdivovali křesťany, 

protože se chovali dobře  

a milovali jeden druhého: kdo 

měl nějaký majetek, dával ho 

apoštolům, kteří ho rozdělovali podle toho, jak kdo potřeboval. Scházeli se, 

aby se společně modlili, a jednou v týdnu, první den po sobotě, si připomí-

nali Ježíšovo zmrtvýchvstání. Proto tento den nazvali "dnem Páně".  

(převzato z www.deti.vira.cz) 
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(převzato z www.deti.vira.cz) 
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Svatodušní zamyšlení - ThDr. Jiří Skoblík 

 

  Výraz Duch svatý je velmi často a s oblibou použí-

ván, a to s jakousi odbornou zasvěceností a zároveň 
nábožným nádechem. Nejen na konci velikonoční do-

by. Co asi přitom lidi, když tato slova říkají, mají 
před očima? Zas tak úplně bezproblémové to není. 

Co je to duch, co znamená svatý, proč je pořadí slov 
proti duchu hovorového jazyka? Jen tak mimocho-
dem: určitě hodně velký počet lidí bude horlivě ujiš-

ťovat, že snášející se holubice při křtu v Jordánu, to 
je přece třetí božská osoba, doplňující obě ostatní, 

hlas Otce a inkarnovaného Syna, vystupujícího z vo-
dy. To přece není pravda. V značné převaze jsou  

v Písmu místa, kde duch označuje sílu, něco, nikoliv 
osobu, někoho, taky v případě zmíněného křtu. 

  Když se nějaké slovo příliš často používá, dochází  
k intelektuálnímu útlumu. Lékem je pokus o přeformu-
lování. Jak by se dalo o Duchu svatém mluvit jinak  

a pokud možno v stejném významu? 
  Církevní otcové spojili poklad křesťanské etiky, tři 

božské osoby, s pokladem antické etiky, kardinálními 
ctnostmi, do symbolického počtu sedmi. U Ducha sva-

tého by takové spojení dvou kultur taky šlo. Biblickým 
pokladem, týkajícím se Ducha svatého, je výraz Pa-

raklet, přivolaný, tedy doslova advokát, měřící své 
síly u soudu s žalobcem, satanem. Antickým pokla-
dem, týkajícím se Ducha svatého (i když pouze při-

bližně), je výraz Genius. Není to ani Leonardo,  
ani Einstein, ti jsou spíše dokladem jeho úspěšného 

vlivu na člověka, ale je to strážný, ochranný duch 
osob a míst (na jednom domě na Újezdě je hezký 

nápis Genius loci), něco jako patron, kterému se však 
také přinášely oběti. Paraklet a Genius, dá se tato 

syntéza pro účel přeformulování výrazu Duch svatý 
nějak použít? 
  Třebas by to šlo takto: v případě Ducha svatého se 

jedná o advokáta omilostněných, který v síle božské-
ho původu tvoří geniální lidi. Myšlenka geniálních lidí 

není nijak přehnaná. Písmo předpovídá, že starci  
a jinoši budou prorokovat. Masaryk říká, že prorok 

je duchovní genius. Souvislost je zřejmá: Paraklet tvo-

ří proroky, kteří jsou duchovními genii. 

  S výrazem Duch svatý je často spojováno sloveso  
v rozkazovacím způsobu: přijď! Na svatodušní neděli 

se mluví o otevřeném nebi. Že by jindy bylo zavřené? 
Na svatodušní neděli se neotevřelo nebe, ale poote-

vřela se kapacita lidských srdcí přijmout to, co stále 
žadoní o přijetí. Sloveso, kterému sluší svatodušní sou-

sedství není přijď! ale přijměte! 
  Existují lukášovské letnice a janovské letnice. Jedny 
jsou velmi okázalé, poutají naši liturgickou a spirituál-

ní pozornost. Druhé jsou chudičké, neokázalé, ale sá-
zejí na vnímavost lidského ducha, který nepotřebuje 

efekty pro oči a uši. Blahoslavený duch, který vnímá, 
aniž se zvýší hlas. Okázalé letnice jsou ze stejného 

rodu jako Proměnění. Civilní informace v podstatě 
stejného obsahu byla hladce zamítnuta, muselo příjít 

čarovné divadlo (které je vlastně minusem), aby byl 
člověk osloven. 
  Advokát omilostněných, působící v síle božského 

původu geniální lidi, čeká na pootevření dveří  
a oken lidské duše. Je to těžká práce? Teoreticky 

nikoliv, jedná se o pravdu a dobro v situaci, která 
vedle nekonečného množství jiných situací právě nyní 

vytvořila člověku prostředí pro volbu. Prakticky je to 
hodně těžké. 

  Vypráví se anekdota z anglického dvora. Král se 
přel s dvořanem, ostatní mlčeli. Pak vstoupil do sálu 
další šlechtic a vyzván, aby oba rozsoudil, nečekal 

na vysvětlení sporu a ihned odpověděl: Sire, jste  
v neprávu. Král se spíš podivil než rozzlobil: jak to 

můžete říci, když nevíte oč jde? Kdyby na vaší straně 
byl sebemenší zlomek pravdy, znělo vysvětlení, všich-

ni by to o překot potvrzovali. Zlobí-li se šéf na pod-
řízeného a vy jste přizváni mu přizvukovat, ačkoliv se 

zlobí neprávem, není těžké sloužit spravedlnosti? 
Když se to podaří, tehdy se pootevřelo okénko nebo 
dvířka pro Parakleta, který dělá s lidmi tak hezké 

věci.  
 

(převzato z: www.pastorace.cz) 
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25. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně se bude konat  

ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2022. 

Téma: V hlubinách 
 
  Chceme se vydat do hlubin našich vztahů. Chceme se zamýšlet nad naším vztahem s Bohem, mezilidskými  
a partnerskými vztahy a nad vztahem k sobě samým, nad sebepřijetím a zdravou sebeláskou. Všichni chceme 

být v těchto vztazích šťastní, ale všichni se potřebujeme v nich učit „chodit“ a růst. A také jsou hlubiny těchto  
vztahů, které potřebují Boží pomoc a uzdravení. 
Mezi přednášejícími budou: s. Angelika Pintířová, jáhen Jan Špilar a P. Pavel Moravec. Nebudou chybět  
ani koncerty chválové kapely Brnoworship a Alive. 
 
Program: přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, společné mše svaté, večerní modlitby, možnost 

celodenní adorace, večer smíření, přímluvné modlitby, prostor pro duchovní pohovor i rozhovor s přáteli,  
koncerty, sport, táborák… 
Ubytování: spí se na karimatkách a ve spacácích, které si přineste s sebou z domu. Místo ještě bude upřesněno 
(klášter nebo škola) 
 
Věk: 15 – 30 let 

 
Přihlášky, cena: přihlásit se je možné na http://fsm.minorite.cz/info-pro-ucastniky/ nejpozději do 16. 6. 2022. 
 
Účastnický poplatek je 1000,- Kč, ve kterém je zahrnuta cena za ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře). 
Předem se platí nevratná záloha 300,- Kč. Bližší informace obdržíš po přihlášení. 
 

Najdete nás také na Facebooku (@fsm.minorite.cz) a Instagramu (fsm.cz). 

(převzato z: www.fsm.minorite.cz)  

    „Víra je jako wi-fi. Je neviditelná, ale má moc tě připojit k tomu, co potřebuješ.“  

                          Život.sKristem.cz          
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

22. 5. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Marii Hálovou, rodinu Hálovu a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a Smutných a duše v očistci 

- za Andělu a Vladimíra Pasekovy a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice   

21. týden                                                                                                                      23. – 29. května 2022 

Pondělí 

23. 5. 

sv. Jan Křtitel de Rossi 

   

Úterý 

24. 5. 

sv. Vincent Lerinský 

19:00 Jaroměřice - za rodiče, jejich sourozence a dceru Ivu                        mše svatá pro děti 

Středa 

25. 5. 

sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 

7:30 Jaroměřice - na poděkování za Boží pomoc a ochranu 

Čtvrtek 

26. 5. 

Nanebevstoupení Páně / sv. Filip Nerri 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice 
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

27. 5. 

sv. Augustin z Canteburry                                                                               zpívá Schola při mši svaté 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

28. 5. 

sv. Emil 

      

Neděle 

29. 5. 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Kubjátovu a Drdovu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice   

22. týden                                                                                                            30. května - 5. června 2022 

Úterý 

31. 5. 

Svátek Navštívení Panny Marie 

19:00 Jaroměřice - za usmíření v rodinách                                                   mše svatá pro děti 

Středa 

1. 6. 

sv. Justin 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

2. 6. 

sv. Marcelin a Petr 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice 
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                            po mši svaté tichá adorace 
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Pátek 

3. 6. 

sv. Karel Lwanga a druhové                                                První pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

4. 6. 

sv. František Carraciolo 

12:00 Jaroměřice SVATBA: Radim Dvořák – Vladimíra Večeřová 

13:30 Jaroměřice KŘEST 

14:15 Jaroměřice KŘEST 

17:00 Jaroměřice - pobožnost 1. soboty na faře 

Neděle 

5. 6. 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – Boží hod svatodušní 

Sbírka na charitativní účely 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci 
- za živou a zemřelou rodinu Bémovu a Skuciusovu 
- za rodinu Krejčovu, Nechvátalovu, Velebovu 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - za děti a pomoc Ducha svatého při životních rozhodnutích 

19:00 Jaroměřice   

23. týden                                                                                                                         6. – 12. června 2022 

Pondělí 

6. 6. 

Panna Maria, Matka církve, sv. Norbert 

      

Úterý 

7. 6. 

sv. Robert 

19:00 Jaroměřice - za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence     mše svatá pro děti 

Středa 

8. 6. 

sv. Medard 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

9. 6. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Efrém Syrský 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

10. 6. 

sv. Maxim                                                                                                       zpívá Schola při mši svaté 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu 

Neděle 

12. 6. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za rodiče Polanských, dceru Annu a duše v očistci 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Polínkovu a Pudilovu 

- za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče, Janu Zoufalou a duše  

  v očistci 

19:00 Jaroměřice   
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24. týden                                                                                                                        13. - 19. června 2022 

Pondělí 

13. 6. 

sv. Antonín z Padovy 

      

Úterý 

14. 6. 

sv. Anastáz 

19:00 Jaroměřice - za uzdravení syna a maminky, za zdraví všech mých dětí a blízkých,    

  za vedení Duchem svatým a za ochranu Panny Marie                       

                                                                                     mše svatá pro děti 

Středa 

15. 6. 

sv. Vít 

7:30 Jaroměřice - za Františka a Marii Janů a za živou a zemřelou rodinu 

Čtvrtek 

16. 6. 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo), sv. Benon 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                        po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

17. 6. 

sv. Řehoř Barbarigo 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

18. 6. 

sv. Marina 

12:00 Jaroměřice SVATBA: p. Bednář – sl. Polická 

Neděle 

19. 6. 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Františka Janouška, manželku, dvoje rodiče a vnuka Marka 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice ZRUŠENO!!! 

14:30 M. Budějovice PRIMICE: Josef Janoušek 

19:00 Jaroměřice   

25. týden                                                                                                                      20. – 26. června 2022 

Úterý 

21. 6. 

sv. Alois Gonzaga 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Šabackých                                                    mše svatá pro děti 

Středa 

22. 6. 

sv. Jan Fisher a Tomáš More 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

23. 6. 

sv. Josef Cafasso 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice 
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka  

  na P. Jana Bulu (*24.6.1920)                       po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

24. 6. 

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Janouškovu a Korešovu 

Sobota 

25. 6. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele / Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

14:30 Blížkovice  PRIMICE 
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Neděle 

26. 6. 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / sv. Jan a Pavel                                                   Sbírka na bohoslovce 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana 

- za Bohumila Filipského, dvoje rodiče a syna Marka 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu a Jenerálovu 

- za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy 

19:00 Jaroměřice   

26. týden                                                                                                        27. června – 3. července 2022 

Pondělí 

27. 6. 

sv. Cyril Alexandrijský 

      

Úterý 

28. 6. 

sv. Irenej (Lubomír) 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                 mše svatá pro děti 

Středa 

29. 6. 

Slavnost sv. Petra a Pavla 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

30. 6. 

sv. prvomučedníci římští 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                         po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

1. 7. 

sv. Theobald (Děpolt)                                                          První pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

2. 7. 

sv. Ota 

17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty na faře 

Neděle 

3. 7. 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                         Křestní neděle / Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Krejcarovu, Abrahámovu, manžela a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za rodiče Abrahámovy, Kazdovy, celou rodinu a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice   
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