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6. 7. v 18 hod. v Lidovém domě
MM - babičky: modlitba za mír
na Ukrajině a celém světě
13. 7. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
20. 7. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
27. 7. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
31. 7. v 19 hod. mše svatá
v Ratibořicích
5. 8. bude otec Tomáš
navštěvovat nemocné
6. 8. v 18. hod. v kapli na faře
pobožnost 1. soboty
7. 8. sbírka na opravy
a podporu pastorace
(Pokračování na stránce 2)

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

Božské srdce
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět
zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak
by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boží Syn
na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad
každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku
i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě
slitovně na své srdce“ (Jer 31,3). „Bůh je navždy skála mého
srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24). V dnešním světě, ve kterém je
tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži
i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští,
které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno
nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto
srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak
lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení
a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci,
které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu.
(Podle H. J. Nouwena)
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3. 8. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
10. 8. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
17. 8. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě
24. 8. v 18 hod. v Lidovém
domě MM - babičky: modlitba
za mír na Ukrajině a celém
světě

Mimo farnost:





6. - 10. 7. Katolická
charismatická konference
na téma usmíření v Brně
9. - 14. 7. Celostátní setkání
mládeže v Hradci Králové
18. - 20. 8. Křesťanský festival
UNITED ve Vsetíně

!!! 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!

Jaroměřický LeF

Úvodní slovo
PRÁZDNINY S BOHEM NEBO BEZ BOHA ANEB MÁ
PÁN BŮH DOVOLENOU?
Nezadržitelně se blíží doba, na kterou se asi každý z nás těší.
Prázdniny jsou čas, kdy si dopřáváme zasloužilý odpočinek a prožíváme chvíle, na které pak ještě dlouho vzpomínáme. Zapomínáme alespoň
na chvíli na všechny povinnosti a starosti a věnujeme se tomu, co nám
dělá radost. Jako věřící lidé jsme ale v době dovolených v jistém nebezpečí. Při všem tom odpočinku, cestování, poznávání, setkávání a lenošení zapomínáme na toho, který to všechno pro nás udělal. Myslím
si, že bychom hlavně o prázdninách měli lépe pochopit význam slov
Písma svatého „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý“. Čas odpočinku je skutečně posvátný a Bohem požehnaný čas. Je to čas příležitostí, kdy můžeme nejen načerpat novou energii pro úkoly, které jsou
před námi, ale také odhalit hlubokou krásu Božího stvoření, které nám
chce Stvořitel v této době zvláštním způsobem poodhalit. Přeji tedy
nám všem, abychom dokázali mít během prázdnin a dovolených otevřené nejen oči a uši, ale také srdce a byli vnímaví na projevy Boží lásky
a krásy, které jsou všude kolem nás. Bůh si totiž dovolenou nebere
a pracuje pro naši spásu i o prázdninách. Možná to bude pro nás něco
nového, ale i změna může náš život obohatit.
otec Jiří Marek

(převzato z www.farnostoz.cz)
Před prázdninami připravilo nakladatelství Paulínky první mobilní
aplikaci pro android. Je ke stažení
zdarma.
Aplikace obsahuje texty, které
vznikly pro knížečku se stejnojmenným
názvem a podtitulem Modlitby nejen
na prázdniny. Obsahuje modlitby
a zamyšlení pro dny volna, cestování,
poznávání i na brigádu, žalmy pro různé
příležitosti, zcela originální litanie poutníka, blahoslavenství a běda turistů, prosby
o dary Ducha Svatého na dovolenou
a další. Malý formát zaručuje, že opravdu může být vždy po ruce pro toho,
kdo ani v čase volna nechce zapomenout
na Boha.
(převzato z www.paulinky.cz)

„Člověk se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce“. (1Sam 16,7)
Protože srdce je výchozím bodem veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil
Bůh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“. (Ez 36,26)
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Prázdniny: čas na odpočinek i zamyšlení
Už jsou tu zase… Prázdniny. Pro děti dva měsíce vytouženého
volna, pro rodiče také hromada starostí, jak svoje potomky zabavit a jak volný čas co nejlépe využít. Vybočení ze zaběhaných
kolejí může být ale zrovna tak přínosné, jako je nepohodlné.
Záleží, z které strany se na prázdniny podíváme.
Celé dva měsíce volného času nejsou obecným pravidlem – například německé nebo švýcarské děti si od školy odpočinou jen na několik týdnů. Ani tam, ani v Česku ale volné léto neznamená nečinnost
a nicnedělání. „Prázdniny jsou pro děti intenzivním prostorem pro informální učení, pro získávání informací, zážitků a kontaktů,
které pro jejich život znamenají někdy víc než řada hodin strávených
nad učebnicí,“ podotýká P. Michal Kaplánek, vedoucí katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Děti si vyjedou na tábor,
kde nacházejí nové přátele, zažívají napětí a učí se samostatnosti.
U babičky a dědy zakusí trochu bezpečného „rozmazlování“. Užijí
si mámu s tátou. Na chatě se toulají po lese, staví si bunkry, starají
se o zahrádku. Jezdí na kole. Lezou po stromech, dělají ohníčky, spí
v přírodě. Na dovolené s rodiči poznávají cizí země. „A pokud s nimi
nezůstaneme jen u moře, ale zajímáme se, čím žijí lidé, křesťané třeba
v Chorvatsku nebo v Itálii, může být i běžná dovolená příležitostí
se něco naučit,“ doplňuje P. Kaplánek. S kolotočem pracovních
a školních dní o prázdninách či o dovolené odkládáme ovšem také pevné body, které nás ve všedních dnech automaticky vedou a řídí. Doba
dovolených se pak může pro rodiny stát i obdobím náhlé krize, a nejen
proto, že se vzhledem k nadcházejícímu volnu často střetávají různá
očekávání jejich členů. „Člověk má najednou možnost zastavit
se a přemýšlet, což neznamená vždy pozitivní kontemplaci, ale třeba
i prostor, kde si uvědomíme něco, co není v pořádku nebo s čím nejsme
spokojeni,“ varuje P. Michal Kaplánek. Co s tím? Podle P. Kaplánka je
hlavní nepropadnout pocitu, že o dovolené přece musíme být šťastní.
„Možná právě chvíle klidu přivede manžele, rodiče, děti k tomu,
že si řeknou, co si dlouho říct neuměli,“ podotýká P. Kaplánek. „To sice
nemusí být vždycky příjemné, ale může to být uzdravující.“ Prázdniny
jsou konec konců také časem poznání a dobrodružství: přibývající léta
na tom nic nemění.

(převzato z www.katyd.cz)

Liturgické texty
14. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 66,10-14c
2. čtení: Gal 6,14-18
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20
15. neděle v mezidobí
1. čtení: Dt 30,10-14
2. čtení: Kol 1,15-20
Evangelium: Lk 10,25-37
16. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 18,1-10a
2. čtení: Kol 1,24-28
Evangelium: Lk 10,38-42
17. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 18,20-32
2. čtení: Kol 2,12-14
Evangelium: Lk 11,1-13
18. neděle v mezidobí
1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11
Evangelium: Lk 12,13-21
19. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 18,6-9
2. čtení: Zd 11,1-2.8-19
Evangelium: Lk 12,32-48
20. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10
2. čtení: Zd 12,1-4
Evangelium: Lk 12,49-53
21. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 66,18-21
2. čtení: Zd 12,5-7.11-13
Evangelium: Lk 13,22-30
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Návrat domů
Proč existují kostely?!
Kostel není obyčejná stavba
Do kostelů často vstupujeme jako do památných prostor, a to s jistou zvědavostí, co tam uvidíme. Nejsmeli jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili,
na chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvláštní
atmosféru, která někoho těší, jiného možná uvádí
do rozpaků. Jsou ovšem také kostely, které nás ničím
zvláštním nepřitahují, tak jsou nenápadné a jakoby
„obyčejné“. V každém případě není kostel tak obyčejná stavba jako obytný dům, obchod nebo továrna.
Čím ale je? Proč byl postaven a proč tu stojí?
Slovo „kostel“
České slovo „kostel“ vzniklo z latinského „castellum“,
což znamená tvrz. Kostely totiž byly od počátku
budovány zpravidla jako pevné zděné stavby, které
ve středověku plnily mimo jiné funkci útočiště pro
obyvatele chatrných obydlí při přepadení. To ovšem
nebyl hlavní účel kostelů. V jiných jazycích je již slovo
pro označení kostela mnohem přiléhavější: pro kostel
a církev je užito stejné slovo. V němčině (Kirche),
v ruštině (cerkov), ve francouzštině (eglise), v italštině
(chiesa) nebo v angličtině (church) vždy znamenají
kostel i církev. Kostel je totiž „dům církve“, totiž dům,
ve kterém se církevní obec, společenství křesťanů,
shromažďuje ke mši, čili ke slavnosti, která má svůj
kořen v Ježíšově poslední večeři s jeho učedníky. Toto
je jeho hlavní účel. Tak je kostel dědicem dávného
večeřadla v Jeruzalémě, kde se před dvěma tisíciletími poslední večeře konala. Kostel je prostorem i pro
jiné bohoslužby, jako jsou svatba, křest, rozloučení
se zesnulým. Je to, stručně řečeno, prostor ke shromáždění křesťanů, kteří se v něm společně modlí,
i prostor pro jednotlivce, který se mimo bohoslužbu
modlí sám.
Výzdoba kostela
Stalo se zvykem, že si křesťané tento prostor zdobili
architektonicky i výtvarnými díly, někdy velmi nákladně, jindy prostě. Do kostela umístili předměty,
které jsou potřebné k bohoslužbě, výtvarná díla, která připomínají osoby a děje z Bible i ze života světců, a také výtvarná díla, která prostě kostel zdobí.
K tomu se časem přimísilo někde i dost nevkusu, podobně, jako tomu bylo a je i u jiných budov a místností, které slouží širší veřejnosti. V druhé polovině
minulého století se katolická církev při stavbě a úpravách kostelů vracela k původní jednoduchosti těchto
staveb, kde je interiér určitým způsobem vyzdobený,

ale ne přezdobený. V Praze to například platí o kostele ve Strašnicích nebo o sakrálních prostorách
v komunitních centrech v Nových Butovicích
nebo na Jižním Městě.
Je stavba kostelů pouze historickou záležitostí?
Např. v Praze byl ve dvacátém století poslední nový
kostel postaven začátkem druhé světové války (kostel
sv. Jana Nepomuckého v Košířích). Další kostel byl
dokončen až v roce 1994 (kostel Neposkvrněného
početí Panny Marie ve Strašnicích). Během války
a následně během komunistické totality nebylo možné kostely stavět. Proto u řady lidí vznikl dojem,
že kostely jsou pouze historickou památkou, nikoliv
součástí nově budovaných sídlišť, jak tomu bylo
v mnoha jiných evropských zemích.
Kostel nás pojí s předešlými generacemi
V naší zemi máme většinu kostelů starých řadu staletí.
Podle toho, kdy byly postaveny či upraveny, obdivujeme v nich gotickou architekturu, barokní výzdobu
nebo prostou venkovskou snahu o vyzdobení místa,
které má jiný účel než ostatní stavby. Řada staletí,
po kterou kostel stojí, nepředstavuje jen architektonickou historii. Kostel je kamenným památníkem minulých
generací, které ho postavily, byly v něm křtěny, oddávány, modlily se v něm a s nimiž se zde jejich blízcí
loučili při pohřbu. Je pamětníkem modliteb, nadějí,
zklamání a lidských bolů. Je místem skutečně úctyhodným pro každého, kdo vnímá cenu života druhých
lidí, živých i zesnulých. Nejen svou stavbou a výzdobou, ale tím, co se v něm od jeho postavení před desítkami let či před staletími až do dnešních dnů koná,
je kostel svědkem a památníkem žité víry. Tedy skutečnosti, na kterou je možno navázat i dnes…
(Aleš Opatrný)
I nám se brzy opět otevře náš kostelní domov, kde my farníci z Jaroměřic nad Rokytnou budeme tvořit živé společenství. Tři roky, které se zdály na začátku jako věčnost, utekly
jak voda a nastává okamžik, kdy se vrátíme domů.
A nebude to domov jenom pro nás, ale i pro další generace
a za to vše patří velké Bohu díky a poděkování všem, kteří
se na opravě naší barokní perly podíleli a největší díky patří
tobě otče Tomáši, který vedeš zpátky své ovečky do jejich
opraveného domova.
Je to jak návrat z dovolené, když se člověk vrací domů, je
to místo, které je člověku a jeho srdci nejblíž, kde na něj
čeká jeho rodina, a tam je prostě člověk doma.
Takže stačí jen otevřít dveře našeho opraveného kostela
a jsme opět doma z tříleté dovolené.
(Marcela Kuchařová)
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Promluvy papeže Františka
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova
(papež František)

Redakčně upraveno

Zapalte srdce modlitbou a buďte bdělí
„Bdělost" znamená pozornost. Zastavme se u tohoto důle-

Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo žitého aspektu křesťanského života. Z Kristových slov
vloženo jako semeno a může vás zachránit (srov. Jak vidíme, že bdělost je spojena s pozorností: buďte pozorní, bděte, nenechte se rozptylovat, to znamená,
1,21) .
zůstaňte bdělí! Bdělost znamená toto: nedopusť,
Boží slovo má v sobě možnosti, které nelze předvídat aby tvé srdce zlenivělo a tvůj duchovní život změkl
Boží slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme v průměrnost. Buďte opatrní, protože můžete být
předvídat. Evangelium mluví o semenu, "spícími křesťany" - a my víme: je mnoho spících křesťakteré po zasetí vyklíčí a roste samo od sebe (srov. nů, křesťanů umrtvených duchovním světáctvím - křesťanů
Mk 4,26-29). Křesťané ať přijmou tuto neuchopi- bez duchovních podnětů, bez zápalu v modlitbě - modlí
telnou svobodu Slova, jenž je účinné velmi odlišný- se jako papoušci - bez nadšení pro misii, bez nadšení
mi formami, které často unikají našim předpově- pro evangelium. Křesťané, kteří se stále dívají dovnitř
dím a rozbíjejí naše schémata. Náš Bůh totiž není a nedokážou se dívat na obzor. A to vede
k „podřimování": k pokračování ve věcech ze setrvačnosBohem zvyklostí, on je Bohem překvapení.
ti, k upadnutí do apatie, lhostejnosti ke všemu kromě toho, co nám vyhovuje. A je to smutný život, takhle žít...
Boží Slovo nám umožňuje, aby náš život byl plodný
Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo není v něm žádné štěstí. Skutečnost je však něco zcela
nám totiž dává růst a umožňuje nám, aby náš ži- jiného.
vot byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh
svlažuje zemi a působí, že může rodit, tak je tomu
i s Božím slovem v našem životě
(srov. Iz 55,10-11). To, čím je pro tělo kojence
mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo
Boží nám umožňuje růst ve víře.
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova
Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu
plánu zády, vzdalujeme se Bohu. Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li na dně, chop se Božího Slova. Boží Slovo nás naplní silou a radostí!
Proč číst bibli?
Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek
z evangelia! Proč? Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém
evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto denně číst jednu
i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste
nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst.
Protože věříte, ukazují se na vás účinky Božího slova
Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo,
vzali jste ho ne jako slovo lidské,
ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je.
A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky
(1 Tes 2,13).

Musíme být bdělí, abychom své dny nepřežívali ze zvyku, abychom nebyli zatíženi - říká Ježíš - břemeny života
(srov. v. 34). A břemena života nás tíží. Dnešní den je
tedy dobrou příležitostí položit si otázku: Co tíží mé
srdce? Co tíží mého ducha? Co mě nutí sedět v křesle
lenosti?
Je smutné vidět křesťany „v křesle", křesťany, kteří
si všechno drží ve spánku, v křesle. Jaké jsou ty průměrnosti, které mě ochromují, jaké jsou ty neřesti, které mě
drtí k zemi a brání mi zvednout hlavu? A pokud jde
o břemena, která tíží ramena bratří, jsem pozorný,
nebo lhostejný? Tyto otázky jsou pro nás dobré, protože
pomáhají chránit srdce před leností. Jak? Chraňte srdce
před acedií. Ale Otče, řekni nám: co je to acedia? Je to
velký nepřítel duchovního života, dokonce života,
křesťanského života. Acedia je ta lenost, která nás
nutí podléhat, která nás nutí sklouznout do smutku,
která nám bere chuť do života a vůli k činům. Je to
negativní duch, zlý duch, který drží duši v útlumu
a připravuje ji o radost. Začneš s tím smutkem, sklouzneš,
sklouzneš a žádná radost. Kniha Přísloví říká: „Chraň své
srdce, neboť z něj vychází život" (Př 4,23). Střež své srdce: to znamená být bdělý, bdít, hlídat! Buďte bdělí,
chraňte své srdce!

A dodejme ještě jednu podstatnou věc: tajemstvím
bdělosti je modlitba. Ježíš totiž říká: „Bděte po všechny časy modlitbou" (Lk 21,36). Tak to říká Ježíš. Je to
Papež František (sestaveno z textů: Evangelii gaudium 22 modlitba, která udržuje lampu srdce planoucí.

a promluv z 20.1.2014; 4.5.2014; 1.9.2014; 11.1.2015 a j.)

Zdroj: Vatican News, česká sekce, přeložil Petr Vacík

Milujeme-li někoho celým srdcem, chtěli bychom, aby na to mohl ve vší
svobodě odpovědět.
Matka Tereza
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Pochybnost a víra existují vedle sebe
Pochybnost je někdy bolestná, může však existovat společně s vírou
Pochybnost je jistě bolestná skutečnost, může však existovat společně s vírou.
Jeden člověk jednou řekl Ježíšovi:
„Věřím.“ Ale...
... zároveň hned dodal: „Pomoz
mé malé víře!“
Naše víra má hodně mezer. Ale
není třeba z nich mít strach.
Povzbuzují nás a nedovolují nám,
abychom se přestali Boha
s důvěrou ptát:
„Co ode mě očekáváš?“
V modlitbě
odevzdej všechno, z čeho
máš obavy
Je třeba v modlitbě svěřit Duchu Svatému
všechno, z čeho máme obavy, co právě těžce doléhá na naše
srdce.
Lidské srdce je tak často rozechvělé obavami: máme strach
o sebe, o blízké, o ty, kdo trpí.
V modlitbě pak dostáváme dar vše odevzdat Bohu,
setkávání s ním nás přivádí blíž k tomu, co je neviditelné.
Modlitba nás nevzdaluje zájmu o svět. Naopak, není nic
zodpovědnějšího než modlitba. Čím více žijeme v pokorné
modlitbě, tím více jsme vedeni k lásce a k tomu,
abychom ji vyjadřovali vlastním životem.
Prostá touha po Bohu je začátkem víry
Mladí mi často říkají: „Nevím, jak se modlit.“
Každému z nich bych chtěl říci: „Pokud je v tobě touha po lásce k Bohu,
spokoj se s ní, neboť prostá touha po Bohu
je již začátkem víry, začátkem života společenství s Bohem.
Možná zakusíš pocit Boží přítomnosti,
pokud se však tento pocit nedostaví, nenech se zneklidnit.“
V životě jsou také chvíle, kdy vědomí Boží přítomnosti pohasíná.
Bůh je však stále přítomný, dokonce i ve chvílích, kdy ho nevnímáme.
Přítomnost Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého
nikdy nepřestává, neustále se nám nabízí.
(Bratr Roger z Taizé)
Se svolením zpracováno podle knihy: Bratr Roger z Taizé, Vyvolit si lásku,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo stvořeno
v každém pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho trénovat.
(Raniero Cantalamessa)
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Touha
Vydal(o): Návrat domů, autor: Jim Houston
Říká se, že nežijeme ani tak svými úspěchy, jako spíš svými touhami. Úspěchy, jichž dosáhneme, nevydrží věčně; my však toužíme po tom, co je nesmrtelné. Je smutné, že se lidé, aby přežili, musí většinou soustředit na získávání
živobytí a nejsou schopní přemýšlet o touhách srdce. Příčinou je zde podle všeho západní blahobyt a zhýčkaná společnost.
Zdá se však, že nyní jsme se na Západě zastavili a mnozí se začali ptát, zda pro sebe volíme dobře. Mnohé
lidi najednou zajímá „spiritualita"; chtějí prožívat něco skutečného, nestačí jim jen mluvit o „autentičnosti". Kromě toho,
protože se naše společnost mění rychleji než kdy předtím, potřebujeme najít nějaké dlouhodobější hledisko. Čím rychleji se pohybujeme, tím výraznější je potřeba být na správné cestě.

Srdce jako skutečné já
Emoce a rozum v rovnováze, z knihy Touha
Často říkáme: „Ale neměl jsem to srdce říci jemu nebo jí to a to." Srdce podobně jako duše vyjadřuje jádro
naší osobnosti. A ještě víc než duše slouží srdce k vyjádření skutečného já, jádra lidské lásky a citu, a sami před sebou
musíme poctivě hodnotit své nejtěsnější vztahy a touhy.

Intuitivní uvažování vychází ze srdce, jak to formuloval Pascal ve svém slavném výroku: „Srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec neví." Jinými slovy, kromě logiky a racionální dedukce musíme brát v úvahu také „šestý
smysl" - intuici. Pascal odsuzoval chladnou logiku svého současníka Descarta jako vhodnou pouze pro „geometrického
člověka", protože duchovní skutečnosti nelze popsat matematickými poučkami. Jak bychom dnes řekli, bylo to vše jen
„teoretické poznání" bez zkušenosti srdce.
V celých dějinách filozofie se oblasti lidských citů se středem v srdci víceméně nedůvěřuje. Počátky této nevyváženosti lze najít u Platóna, který srdce považoval za méně důležité než mysl. Od té doby máme sklon dívat se
na emoce svrchu jako na „chaotické" a „matoucí", nehodné toho, aby je inteligentní lidé brali příliš vážně.
Přesně toto oddělení citů a myšlení bagatelizuje důležitost srdce v našem každodenním životě. Vždyť právě
srdce spojuje mysl, vůli a cit v celistvý způsob žití, kdy nám umožňuje myslet, toužit a cítit jako neporušená osobnost.
Bez této jednoty se budeme snažit hledat poznání bez citu nebo budeme zdůrazňovat emoce bez reflexivního uvažování. Oba tyto postoje podávají falešný obraz skutečnosti. Jak tato kniha ukáže, naše emoce potřebují být doplňovány myšlením. Racionalismus, který postrádá veškerý cit, i sentimentalismus, kterému chybí hlubší zamyšlení, zkreslují
pravdu…
Společnost od nás očekává, že budeme soběstační, že se o sebe postaráme sami a že své problémy budeme
řešit v tichosti, ne-li přímo elegantně. Jsme pod tlakem, musíme mít sílu a nadání, abychom se postarali o své materiální potřeby, a myslíme si, že náš životní styl musí na naše okolí dělat patřičný dojem. Není slušné mluvit o vnitřních trápeních a bolestech a o tom, co s nimi hodláme dělat - natož o zoufalství, které život v dnešní době může v člověku
vyvolat. Tato kniha se snaží prozkoumat povahu lidského srdce. Odhaluje triky, které používáme, abychom podvedli
sami sebe. A ukazuje, že když akceptujeme, že nás Bůh stvořil, abychom ho hledali, a že naše skutečné touhy
jsou spjaty s věčností, můžeme najít cestu k pravému naplnění.
Je to proces, který se dost podobá stavu po hádce s dobrým přítelem nebo členem rodiny; když se snažíme
o usmíření, otevíráme se a mluvíme o problému a zároveň se stáváme zranitelnými. Když to máme za sebou - přestože se to zdálo tak riskantní - máme otevřenou cestu k obnovenému vzájemnému porozumění a přijetí. A co je ještě
úžasnější, odvažujeme se na tomto novém začátku stavět a snít nové sny o našem budoucím vztahu. A právě k tomu vás teď zvu: nově objevit své srdce, odhalit falešné touhy, které jsou ve skutečnosti drogami a modlami,
a zjistit, jak to dát do pořádku. Stát se "opravdovými" je velká úleva a vzrušující vyhlídka, protože se můžeme
těšit na jiný způsob života, na alternativu k nepravdivosti, která nás dusí. Možná se nám pak začne protivit cukrová
nepravdivost světa kolem nás a budeme připraveni pro skutečnější duchovní život.
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Efekt motýlích křídel — štafeta dobra

Potkal jsem lidi, kteří pomáhají. To mě ovlivnilo
Když jsem byl malý, žili jsme s rodiči v pátém patře pařížského činžáku s vodovodním kohoutkem na pavlači
a se záchodem o několik pater níž... Na prázdniny jsme pochopitelně nikam nejezdili. Neměli jsme na to. Jediná cesta, která mi otevřela srdce k širším obzorům, a následně i k myšlenkám na Stvořitele, byla, když mě matka vzala
do Alp kvůli průduškám. Na rok mě tam pak svěřila jedné křesťanské rodině. Tito lidé tak měli částečný podíl na mé
výchově. Zažil jsem u nich laskavou péči v kulisách nádherných hor, kde jsem rád pozoroval kamzíky na útesech.
Nikdy nevíme, kam až dosáhne náš drobný skutek a co všechno může způsobit
Skutečnost, že jsem potkal lidi, kteří mají rádi ostatní a pomáhají jim, posílila mou víru. Nikdy totiž nevíme,
kam až dosáhne náš i drobný skutek lásky a co všechno může způsobit. Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra,
která se přenáší z člověka na člověka a dotýká se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů,
darů, k dělení se o věci, včetně těch duchovních.
Každý z nás jsme vybaveni k tomu, abychom mohli působit ve svém okolí dobro. Nikdo není tak „chudý“,
aby nemohl nějakým způsobem pomoci druhým (slovem povzbuzení, nasloucháním atd.). I chudý člověk se ale může
chovat jako „boháč“, když se uzavře do sebe. A naopak boháč se srdcem chudého se může s druhými dělit.
Milujme lidi navzdory jejich slabostem
Milujme druhé, milujme je v malých věcech, drobnostech. I když jsme každý z nás nějak zraněný, máme každý
schopnost milovat, pomáhat si a sdílet se, dřív než bude příliš pozdě. Láska je jediný prostředek schopný zabránit
zkáze světa.
Jsme na tomto světě jen na chvíli, a proto neztrácejme čas, který nám byl dán, a milujme lidi i navzdory jejich
slabostem a nedokonalostem. Kdo si neumazal ruce, patrně je nepoužívá... Bylo by bláznovstvím snít o dokonalosti.
Musíme přijmout naše omezení a mít rádi.
Se svolením zpracováno podle knížky Robert Hossein, Vlk pohlazený Bohem,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali,
a na vaši lásku, kterou kvůli němu projevujete,
když prokazujete služby bližním (srov. Bible Žid 6,10).
Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet,
a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet (2 Kor 9,6).
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale
před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích.
Když někdy děláš dobro, nevytrubuj to… a tvůj Otec v nebi,
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (srov. Mt 6,1-4).
Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali, ale ...
... to, co jsme rozdali. (Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019)
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Miluj Hospodina, Boha svého. Milování se stává pramenem štěstí.
z knihy Kde jsi, Adame? , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Biblický text:
Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl.
Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin,
Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli
a z celé své síly!' (Mk 12,28-31)
1. MILOVÁNÍ BOHA
Miluj je odpovědí na slyš, Izraeli. Když vstupujeme do naslouchání Bohu a jeho slovu, když slyšíme radostnou
zvěst o Boží lásce, tehdy se v nás spontánně rodí touha milovat. Láska rodí lásku. Náležitým způsobem přijatá láska
vyžaduje odpověď. Přikázání miluj je pouze odpovědí. Miluj tedy nevzniká z iniciativy člověka. Není to v první řadě
lidské rozhodnutí, nýbrž spontánní hnutí přijaté lásky.
Miluj je přikázání, je to rozkaz. Ale než se miluj stalo přikázáním, a stalo se tak po hříchu, bylo nejprve zapsáno v lidském srdci. Miluj vyplývá z Božího stvořitelského aktu. Bůh stvořil člověka právě tak,
že nemůže existovat bez lásky. Aby mohl člověk existovat, musí milovat. Mnoho současných myslitelů souhlasně tvrdí,
že láska je pro člověka zásadnější než sama jeho existence. Protože láska je pramenem existence.
Člověk přichází na svět díky lásce svých rodičů. Pokud se člověk nenarodí jako plod lásky, ale pouze lidské
poživačnosti, jeho život je pak obvykle hluboce zraněn. Jednou z podob zklamané lásky je nenávist. Nejčastěji vzniká
jako reakce na nenaplněné potřeby lásky. Nenávist je zkažená láska. Miluj znamená uznej lásku za své jediné dobro,
za zdroj svého života. Milování se stává pramenem štěstí. Čím intenzívnější láska, tím intenzívnější příval štěstí.
Cíl a smysl našeho života však nepředstavuje jakákoli láska, nýbrž láska k Bohu: miluj Hospodina, Boha svého
- říká Ježíš. Jeho lásku máme uznat za naše nejvyšší dobro, v jeho lásce máme vidět jediný dobrý zdroj života, pramen štěstí. Ježíš nás zve, abychom uznali, že žijeme díky jeho lásce.
Cítíme-li se zraněni, nepřijati, nemilováni lidmi, tehdy se může stát zkušenost Boží lásky zdrojem uzdravení
naší zraněné lásky. Zkušenost Boží lásky dává člověku svobodu vůči lidem, vůči jejich omezené nebo dokonce zraňující
lásce. Člověk nezávisí na druhém člověku nějakým absolutním způsobem, dokonce ani tehdy, je-li s ním spojen silným
citovým poutem.

Přikázání miluj Hospodina, Boha svého, říká, že člověk nemůže od svého bližního vyžadovat takovou závislost,
jakou na něm požaduje Bůh. Mezi lidmi existuje vzájemná rovnost. Před Bohem jsou si všichni rovni. Zkušenost bratrství
se rodí z přesvědčení, že Bůh daroval člověku život a tento život že Bohu zcela patří. Slunce svítí, déšť padá na dobré stejně jako na zlé. Zkušenost závislosti na Bohu může představovat obrovskou sílu v situaci člověka, který se musí
bránit před pokusy druhých lidí zotročit ho.
Pokud si rodiče myslí, že jejich děti jim zcela patří, když muž soudí, že je pánem své ženy, když chce přítel
zcela ovládat svého přítele - tehdy snadno dochází ke vzájemné manipulaci, zneužívání a nespravedlnosti. Děti nepatří rodičům absolutním způsobem. To je jedno ze základních pravidel dobré výchovy dítěte v rodině. Zralí rodiče si
to uvědomují a postupně své dítě učí užívat vlastní osobní svobody. Dobré užívání vlastní svobody je jedním z nejdůležitějších rysů výchovy dítěte.
Miluj Hospodina, Boha svého. Právě zkušenost Boží lásky nám poskytuje vnitřní nezávislost. Byli bychom vůči
ostatním lidem velice svobodní, kdybychom skutečně zakoušeli Boží lásku. Často se pokoušíme zotročovat bližní vlastními emocionálními potřebami právě proto, že se necítíme být milováni Bohem. Prosme
v tomto rozjímání o hlubokou touhu po lásce k Bohu, o to, abychom nejprve hledali jeho lásku. Všechno ostatní, co nám
je dáno, můžeme milovat v Bohu a díky Bohu. Právě Boží láska se stává konečným zdrojem každé jiné lásky.
(pokračování na stránce 10)
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2. INTEGRITA V BOŽÍ LÁSCE
Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.
Všimněme si, že Ježíš hovoří o úplné lásce, o lásce chápané celostně. Všechno v lidském životě by mělo být
proniknuto láskou. Všechno by jí mělo být zahrnuto. Láska vyžaduje všechno beze zbytku, vyžaduje celou
osobnost, celý lidský život, veškerý čas člověka.
Ježíš nemohl říci: „Můžeš milovat svého Boha jen svým rozumem nebo jen svým srdcem". Příkaz milovat pouze částí lidské osoby by si sám v sobě protiřečil. Pokus milovat jen určitou částí osoby by vedl k vnitřní roztříštěnosti. V prvním přikázání máme co dělat se zásadou harmonie a spojitosti v člověku. Láska vyžaduje integraci. Je tedy velice důležité, abychom uspořádávali, uzdravovali jednotlivé roviny naší osobnosti,
abychom je mohli podřídit lásce. Náš duch, náš rozum, naše city, naše vnímání, to vše se má stát místem přijímání a dávání lásky. Proto je nezbytné narovnávání našeho myšlení, uzdravování našich citů, pořádání našeho smyslového vnímání tak, aby bylo všechno uspořádáno kolem lásky.
Zásada integrity, zásada spojitosti se projevuje v každé skutečné lásce. Pokud v nějaké zkušenosti
lásky toto pravidlo chybí, pak chybí láska - chápaná ve svém nejhlubším smyslu. Zásadu integrity v lásce
dobře odhaluje analýza manželské lásky. Manželé touží zcela a výlučným způsobem si vzájemně patřit.
Jedna jediná skutečnost partnerovy zrady hluboce zraňuje. Zradu nelze nijak vysvětlit. Nelze
se za ni ani pouze omluvit. Po zradě je nutné navzájem si odpustit, aby bylo možné přes ni přejít k obvyklému pořádku.
Ježíš hovoří o lásce na všech úrovních: z celého srdce, z celé duše, z celé mysli, z celé síly. Na každé
této rovině jde také o naprosté odevzdání. Slovo z celé se tu několikrát opakuje. Ježíš se tímto způsobem
snaží říci, že v lásce si člověk nemůže nechat nic pro sebe. Láska odevzdává všechno. A všecko mé je tvé,
a co je tvé, je moje (Jan 17,10) - říká Ježíš o svém svazku s Otcem. Ježíšova láska k učedníkům se projevuje
také v tom, že všechno, co uslyšel od svého Otce, zjevil jim (Jan 15,15). V plnosti lásky jde o úplné vzájemné
pronikání osob. Člověk je proniknut Bohem a Bůh člověkem. (...)
Láska k Bohu se nemůže opírat jen o slova a city. Upozorňuje nás na to sám Ježíš, když říká: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích
(Mt 7,21).
Bůh nás jako první miluje celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou svou silou. Především jeho láska je integrální, plná, absolutní. Nejdokonalejší důkaz své celostné lásky k člověku poskytl Bůh ve vtělení
svého Syna. Bůh sahá ke stvořené skutečnosti, aby zjevil věčnou, tajemnou skutečnost své božské lásky k nám.
Prosme, abychom poznali, že nás přikázání lásky zcela přesahuje, že přesahuje naše možnosti pochopit je i možnosti uskutečnit je v našem životě. Prosme také, abychom dokázali přijmout, že takové lásky
nejsme schopni pouhými lidskými silami. Naše bezradnost tváří v tvář přikázání lásky k Bohu způsobuje,
že začínáme brát velice vážně Boha i jeho lásku. Začínáme brát vážně naslouchání Božímu slovu, začínáme
chápat, že bez Boha nemůžeme skutečně milovat. Sám Ježíš nám říká, že bez něho nemůžeme udělat nic
dobrého (Jan 15,5).
Prosme Boha, abychom pokojně a pokorně přijali ubohost naší lásky. Prosme také, abychom nepodléhali nepokoji, jejž v nás může vyvolávat pýcha, která odmítá spokojit se s takovýmto hodnocením naší lásky k Bohu. První přikázání před námi stojí jako úkol; a zároveň představuje velké zaslíbení. Jestliže nás Ježíš
zve k tak neobvyklé lásce, slibuje nám zároveň, že je tato láska díky působení jeho milosti v našem životě
možná. Bůh nikdy nevybízí člověka k něčemu, co by pro něho bylo nemožné.

Jaroměřický LeF
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Něco pro děti
Modlitba - linka od srdce k srdci
Jestli máte hodinky, podívejte se na ně a vydržte tak dlouho, dokud vteřinová ručička oběhne jednou dokola. Pokud jste to vydrželi, zahlédli jste ten nejvzácnější dar, jaký jsme od Boha dostali. Je to čas
našeho života.
Dají se dělat různé věci, ale nejdůležitější ze všeho je čas nepromarnit. Ztišit se a věnovat svůj čas
Bohu v modlitbě je jednou z nejdůležitějších věcí našeho dne. I když Ti to někdy připadá těžké a říkáš si:
„Vždyť Bůh není vidět, slyší mě vůbec?! Bůh na Tebe čeká.
Převzato z knihy „Poprvé u Ježíšova stolu.", vydalo nakladatelství Paulínky
Se svolením převzato z časopisu Duha
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Noc kostelů 2022

Noc kostelů se konala již po čtrnácté v pátek
10. června, a to po celé České republice. Motto Noci kostelů
2022 znělo: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou
NOC mu budu zpívat a chválit ho.“
V pátek 10. června se otevřely kostely a modlitebny
křesťanských církví napříč Českou republikou během již tradiční
akce Noc kostelů. Letošní, již čtrnáctý, ročník proběhl opět tak,
jak jsme byli zvyklí v době před pandemií. Do letošního ročníku
se přihlásilo 1706 kostelů a modliteben, což je přibližně o 500
kostelů více než minulý rok. Pro návštěvníky bylo připraveno
celkem 6984 programů. Pořadatelé připravili programy,
při nichž měli návštěvníci příležitost nahlédnout do věží, sakristií,
kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad,
nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést
hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání.
Na Vysočině se při páteční Noci kostelů otevřelo 64 chrámů
a modliteben. V Třebíči se do celorepublikové akce Noc kostelů zapojilo rovných osm, a kdo si chtěl prohlédnout všechny
a k tomu ještě zhlédnout doprovodný program, který se v některých z nich konal, musel si obchůzku pořádně naplánovat
a mít také rychlé nohy. Snad ani nebylo možné obejít všechny
zajímavosti, které v pátek nabízely svatostánky v Třebíči. Řada
návštěvníků zamířila do málo otevíraných kostelů a kaplí, jiní
ale naopak zvolili třeba jen baziliku sv. Prokopa a Panny Marie, kde se konaly i koncerty či divadelní představení pro děti.
O tom, že akce měla úspěch, svědčí počet lidí, kteří proudili
po městě. Většina z nich si nenechala ujít ani městskou věž,
která byla otevřená dlouho do noci a poskytovala krásný pohled na svítící město.
Spolu s Nocí kostelů se konala i Muzejní noc, takže většina těch, kteří navštívili baziliku, zašli i do zámku, kde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč.
https://www.nockostelu.cz/kostely/kraj/vysocina/

Zvony kostela na Jejkově, kostel Proměnění Páně
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Pořad bohoslužeb
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
3. 7.

na společný úmysl
- za rodinu Krejcarovu, Abrahámovu, manžela a duše v očistci

9:00 Myslibořice - za rodiče Abrahámovy, Kazdovy, celou rodinu a duše v očistci
10:30 Jaroměřice

- za farnost

19:00 Jaroměřice
27. týden

4. července - 10. července 2022

Pondělí sv. Prokop
4. 7.

Úterý
5. 7.
Středa
6. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
19:00 Jaroměřice - za děti, jejich rodiny, rodiče, sourozence, dobrodince
sv. Marie Gorettiová
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Wilibald
Čtvrtek
7. 7.

Pátek
8. 7.
Sobota
9. 7.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání Po mši svaté tichá adorace

sv. Kilián
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Veronika Giulianiová

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
10. 7.

7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

- za farnost
- za Jindřicha Čermáka, manželku a celou rodinu
na společný úmysl
- za Jana Vyskočila, rodiče, příbuzné a duše, na které nikdo nepamatuje

19:00 Jaroměřice

28. týden

11. července - 17. července 2022

Pondělí sv. Bededikt
11. 7.
Úterý
12. 7.

sv. Jan Qualbert

Středa
13. 7.

sv. Jindřich

19:00 Jaroměřice
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl
- volný úmysl

Stránka 16

Číslo 227

sv. Kamil
Čtvrtek
14. 7.

Pátek
15. 7.

Sobota
16. 7.

16:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka na P. Josefa
Toufara (*14.7.1902)
po mši svaté tichá adorace

sv. Bonaventura
19:00 Jaroměřice

- za rodiče Prokopovy, manžela, přízeň a duše v očistci

Panna Maria Karmelská
20:00 Jaroměřice

- volný úmysl

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle
17. 7.

7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

- za farnost
- volný úmysl
na společný úmysl
- za Josefa Kosmáka, manželku a sourozence

19:00 Jaroměřice
29. týden

Pondělí
18. 7.

18. července - 24. července 2022
sv. Emilián

Úterý
19. 7.

sv. Makrina

Středa
20. 7.

sv. Eliáš

19:00 Jaroměřice

7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

- volný úmysl

sv. Vavřinec
Čtvrtek
21. 7.

Pátek
22. 7.

16:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

sv. Marie Magdaléna
19:00 Jaroměřice

- za Karla Polického, manželku a syna

Sobota sv. Brigita
23. 7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
24. 7.

7:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci

9:00 Myslibořice

- za farnost

10:30 Jaroměřice

19:00 Jaroměřice

na společný úmysl
- za Ottu a Anežku Růžičkovy, za živou a zemřelou rodinu
- za Marii a Ervína Jansovy, rodiče a duše v očistci
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30. týden

25. července - 31. července 2022

Pondělí sv. Jakub apoštol
25. 7.
Úterý
26. 7.

sv. Jáchym a Anna

Středa
27. 7.

sv. Gorazd

Čtvrtek
28. 7.

Pátek
29. 7.

19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

7:30 Jaroměřice
sv. Nazarius a Celzus

- volný úmysl

16:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

sv. Marta, Marie a Lazar
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Sobota sv. Petr Chryzolog
30. 7.
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle
31. 7.

7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

- za farnost
- volný úmysl
na společný úmysl

19:00 Jaroměřice
31. týden

1. srpna - 7. srpna 2022

Pondělí sv. Atlfons
1. 8.
Úterý
2. 8.

sv. Eusebius
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Středa
3. 8.

sv. Lydie
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Jan Maria Vianney
Čtvrtek
4. 8.

Pátek
5. 8.
Sobota
6. 8.

16:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka
na P. Václava Drbolu a P. Františka Pařila (popraveni 3. 8. 1951)
po mši svaté tichá adorace

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
19:00 Jaroměřice

- za Antonína Kalába, rodiče a rodinu Košákovu

Svátek Proměnění Páně
18:00

Jaroměřice

- pobožnost 1. soboty na faře

Číslo 227
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19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
7. 8.

Sbírka na opravy a podporu pastorace

Křestní neděle

7:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- za rodinu Dobešovu, Pánkovu, Pokornovu, Procházkovu a Pilerovu

9:00 Myslibořice

- volný úmysl

10:30 Jaroměřice

- za farnost

19:00 Jaroměřice
32. týden

8. srpna - 14. srpna 2022

Pondělí sv. Dominik
8. 8.
Úterý
9. 8.
Středa
10. 8.

sv. Terezie Benedikta od Kříže
19:00 Jaroměřice

sv. Vavřinec
7:30 Jaroměřice

sv. Klára
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
11. 8.
19:00 Jaroměřice
Pátek
12. 8.

- za Miroslava Němce, syna, sestru a duše v očistci

- za živou a zemřelou rodinu Tomanovu, Reslovu a Chocholoušovu

- volný úmysl
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

sv. Euplus, sv Jana Františka de Chantal
19:00 Jaroměřice

- za rodiče a prosím o Boží ochranu pro živou rodinu

Sobota sv. Poncián a Hippolyt
13. 8.
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
14. 8.

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

- za farnost a farníky z Jaroměřic (posvícení)
- volný úmysl

na společný úmysl
- za Jiřího a celou rodinu Zygmontovu
- za rodiče Kremláčkovy a Dobešovy, syna Vladimíra a rodiny
Nahodilovu, Dvořákovu, Horkovu

19:00 Jaroměřice
33. týden

15. srpna - 21. srpna 2022

Pondělí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15. 8.
Úterý
16. 8.
Středa
17. 8.

sv. Štěpán Uherský
19:00 Jaroměřice

sv. Myron
7:30 Jaroměřice

- za Jana Prokopa, manžela a duše v očistci
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sv. Helena
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
18. 8.
19:00 Jaroměřice
Pátek
19. 8.

- volný úmysl

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

sv. Jan Eudes
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Sobota sv. Bernard
20. 8.
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- za zemřelé rodiče Říhovy, Stanislava Plíška, celou rodinu a duše
v očistci
- za zemřelého manžela Miroslava Béma

9:00 Myslibořice

- volný úmysl

Neděle
21. 8.
10:30 Jaroměřice
11:00 Příložany

- za farnost
- a farníky z Příložan (posvícení)

19:00 Jaroměřice
34. týden

22. srpna - 28. srpna 2022

Pondělí Panna Maria Královna
22. 8.
Úterý
23. 8.

Středa
24. 8.

sv. Růžena z Limy
19:00 Jaroměřice
sv. Bartoloměj apoštol

- volný úmysl

7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
16:30 Myslibořice - volný úmysl
Čtvrtek
25. 8.
19:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
26. 8.

po mši svaté tichá adorace

ct. Martin Středa
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Sobota sv. Monika
27. 8.
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle
28. 8.

7:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- poděkování za dar zdraví a života pro celou rodinu Líbalovu,
Hořínkovu, Michálkovu, Pospíchalovu a duše v očistci

9:00 Myslibořice

- za farnost

10:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- za Ludmilu Jansovou, rodinu Jansovu a duše v očistci- za Bohumila
Krátkého, manželku a sourozence
- za živé a zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy a Doležalovy

11:00 Příštpo

- za farníky z Příštpa

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
9.8. - 14.8. 2022
Informační leták farnosti
P. Mgr. Tomáš Holcner,
e-mail: tomas.holcner@seznam.cz,
mobil: 777831550
Mgr. Marie Čermáková Tomanová,
e-mail: kremca79@gmail.com
mobil: 608558266

Ivo Resl,
e-mail: iiresl@seznam.cz
mobil: 607808609
Ing. Marcela Kuchařová
e-mail: m.kucharova@spucr.cz
mobil: 776265551

Tisk nezištně zajišťuje:

Po odkladech způsobených
koronavirem se konečně
v létě vydáme do Hradce
Králové, abychom společně
zažili společenství a radost
z blízkosti Boha.
Celostátní setkání mládeže
se uskuteční od úterý 9. srpna
do neděle 14. srpna 2022.
Těšit se můžete na bohatý
program od inspirativních
přednášek, přes různé
workshopy, možnosti ztišení
až po koncerty. A to stojí
za to u toho být!
Na setkání se potkáte s dalšími věřícími ve věku od 14
do 26 let z celé České republiky. Věříme, že společně
prožijeme nezapomenutelné
chvíle stejně jako při minulých
CSM. Nechcete si to nechat
ujít?

Katolická charismatická konference 2022 na téma usmíření
Ve dnech 6.-10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj" (Ef 2,14-22). Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření - máme se pokusit překonat příkopy a propasti, které ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou jak přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš,
K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý
den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu konferenční Chapely. Zahraničním hostem konference je
propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von Habsburg, s níž se budou moci dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu bude opět také divadlo i paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti
od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor
s kobercem.
Jste všichni srdečně zváni - přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým Božím pokojem.
Další info a podrobný program a možnost přihlášení je k dispozici na adrese http://konference.cho.cz nebo
na telefonním čísle 777 087 736.

Křesťanský festival UNITED

(18. - 20. 8. 2022)
Ve Vsetíně se o předposledním prázdninovém prodlouženém víkendu uskuteční 12. ročník křesťanského festivalu
UNITED. Akce se odehraje hned na několika místech v centru
města. Pozvání přijalo více než 50 hostů, kteří vystoupí s hudebními produkcemi, v roli řečníků, vedoucích seminářů
a workshopů. Dalšími body programu jsou divadelní představení, taneční vystoupení a BMX show. Mezi hosty se objeví
zpěvačka Sima Magušinová, řádová sestra Angelika Pintířová,
religionista Pavel Hošek, novinář Petr Vizina a další. Festival
zahrnuje část programu pro ukrajinské uprchlíky. Podrobné
informace jsou uvedeny na webu https://festivalunited.cz.

Oznámení:
Každou středu
v 18:00 hodin
se v Lidovém domě modlí
MM - babičky za mír
na Ukrajině a v celém světě.
Kdo se chce k modlitbě
připojit,
je srdečně zván.

