JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 228
28. 8. 2022 - 9. 10. 2022

Kalendář:
 28. 8. posvícení v Příštpu
 31. 8. v 17 hod. v Lidovém domě
setkání MM - babiček
 2. 9. bude otec Tomáš navštěvovat
nemocné
 3. 9. v 14:30 hod. mše svatá
na „Bydliskách“
 3. 9. v 17 hod. v kapli na faře
pobožnost 1. soboty
 4. 9. posvícení v Bohušicích
 4. 9. sbírka na opravy a podporu
Modlitba na začátku školního roku
pastorace
Dobrý Bože, na začátku školní docházky tě prosím,
 4. 9. při mši svaté žehnání žákům
požehnej tomuto školnímu roku,
a studentům na začátku školního
abych se naučil všemu, co potřebuji k životu.
roku
Dej, ať se naučím nejen probíranou látku,
 9. 9 po mši svaté společenství
ze které mohu být zkoušený,
ale ať se naučím především tomu, jak dobře žít.
mládeže v Lidovém domě
Slovo škola pochází z latinského schola,
 11. 9. posvícení v Dolních
což znamená volná chvíle, odpočinek a čas k zamyšlení.
Lažanech
Dáváš nám čas školní docházky jako čas nicnedělání,
 23. 9 po mši svaté společenství
ve kterém se můžeme věnovat tomu, co bychom při práci často přehlédli.
mládeže v Lidovém domě
Můžeme se věnovat vlastnímu tajemství života.
Můžeme se zamyslet, a tak se setkat s vlastním nitrem.
 25. 9. posvícení v Blatnici
(Pokračování na stránce 2)

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

Dej, ať je tento čas školní docházky pro mě požehnanou dobou tak,
abych v sobě dokázal objevit, jaké možnosti a schopnosti jsi mi dal.
Uč mě využívat tohoto času natolik,
abych mohl žít později tento život v povolání tak,
aby byl smysluplný, a aby přinášel ostatním dobré plody.
(Anselm Grün: Moje modlitební kniha)
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 28. 9. v 17 hod. v Lidovém domě
setkání MM - babiček
 1. 10. v 15 hod. Slavnostní
otevření našeho kostela
a svěcení nového oltáře
 1. 10. v 17 hod. v kapli na faře
pobožnost 1. soboty
 1. 10. v 19 hod. koncert
v Chrámu sv. Markéty
 7. 10. bude otec Tomáš
navštěvovat nemocné
 3. 7. sbírka na opravy a podporu
pastorace

 7. 10 po mši svaté společenství
mládeže v Lidovém domě

Mimo farnost:
 15. 9. rekolekce v Jemnici
POZVÁNKA
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!

!!! 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!

Úvodní slovo
Moji milí farníci,
oprava a záchrana našeho farního kostela se blíží do finále. Náročné tři
roky, během kterých jsme museli vydržet bez svého kostela, máme úspěšně za sebou. Naše farnost musela projít mimořádnou zkouškou, kdy byla
okolnostmi donucena fungovat v provizorním režimu bez kostela. Zvláštní
okolností našeho příběhu pak bylo i to, že kvůli pandemii koronaviru byly po dlouhou dobu nakonec uzavřeny také všechny ostatní kostely v ČR.
Nouzový stav nás všechny učil žít v on-line světě, kdy se běžným stalo
například i přenášení mší svatých. Museli jsme se však vyrovnat
i se spoustou dalších omezení. Na výjimečný stav nebyl nikdo připraven
a mnohé farnosti se musely naučit rychlé flexibilitě a určité toleranci
k situacím vznikajícím ve specifických okolnostech. Někteří tyto nastalé
situace snášeli klidně a s důvěrou, pro některé to bylo období velice bolestné a obtížně se s ním smiřovali. Někdo se novým okolnostem a výzvám nebyl ochoten přizpůsobit, někdo byl naopak trpělivý a vždy bez
„skuhrání a zoufání“ přiložil ruku k dílu. Před uzavřením kostela jsme museli okamžitě reagovat na otázky, jak bude farnost a její liturgický život
fungovat poté, co se chrám na tři roky uzavře veřejnosti a bude staveništěm. Nejprve se začalo budovat zázemí pro konání bohoslužeb bez farního kostela v prostorách fary. Faru a její žalostné přízemí bylo nutné
neprodleně adaptovat na budoucí situaci. Dále jsme museli opravit
a renovovat kapli sv. Josefa pro konání pohřbů a posledních rozloučení.
V neposlední řadě pak bylo nutné přizpůsobit pro konání bohoslužeb
prostory Lidového domu. Na tříleté uzavření kostela jsme se nemohli nějak dlouhodobě připravovat a v předstihu a v klidu vše plánovat. Kromě
výše popsaných záležitostí se však musely vyřešit i otázky související například se zajištěním prostoru pro tvorbu depozitáře, kam by se uložilo
vybavení kostela, kostelní lavice atd.
Jakmile bylo rozhodnuto o přidělení dotace, přišly další výzvy a s nimi
spojené úkoly. Začaly intenzivní procesy administrativní přípravy projektové dokumentace, tvorba žádosti o stavební povolení, výběrová řízení
atd. S odstupem času vnímám jako statutární zástupce a Váš farář, který
je pod tímto projektem podepsán, že právě tyto chvíle byly nejvíce dramatické. Všichni si snad také vzpomínáme na to, že po vyřízení potřebných náležitostí proběhla dvě kola výběrového řízení. Bylo bezpochyby
zázrakem, že jsme se ve vysoutěžené ceně dostali na takovou částku,
která byla pro naši farnost při tvorbě tohoto významného díla akceptovatelná a snad realistická. Přesto budoucnost byla nejistá a zahájit takto
náročný projekt znamenalo najít odpovědi na mnoho nepříjemných otázek: Co budeme dělat, když se něco nepovede? Co když neseženeme
peníze na financování vlastního podílu? Co když jako farnost nebudeme
schopni spolupracovat při vyklizení kostela? Co když nezvládneme
na závěr kostel znovu nastrojit a uvést do provozu? Co když budou problémy s vydáváním potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů
a institucí a bude nějaký problém s celkovou administrací?
(pokračování na str. 3)

„Víra není voda, která hasí plameny, je to oheň, který spaluje…“
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Co když se nepodaří zrealizovat navrhovaná technická řešení
nebo se budou muset technická řešení upravovat, což by potenciálně
mohlo vést k nutnosti zvýšit rozpočet? A v neposlední řadě - co když
se nepodaří sehnat úvěr a půjčit peníze na předfinancování jednotlivých etap realizace? Jak vidíte, otazníků stále přibývalo...
Jak říká jedno přísloví: „Po bitvě je každý generál“. Proto velice
děkuji všem, kteří právě před onou „bitvou“ a následně pak v jejím
průběhu byli na straně „vítězů“ a své farnosti a svému faráři se stali
oporou a povzbuzením.
Mám radost z toho, že přes všechny vyřčené obavy, které jsem během tří let z mnoha úst slyšel a přes strach, který jsem vnímal, jsme
nepodlehli panice a malomyslnosti. Zažil jsem opravdu dramatické
chvíle, které bych přirovnal k onomu prubířskému kameni. Mám zkušenost s okamžiky, kdy se lidé rozdělí na ty, se kterými příště budete
beze vší pochybnosti rádi spolupracovat a bude to pro Vás pocta,
a na ty, u kterých víte, že to nebude možné, neboť se u nich projevují
„zvláštní“ vlastnosti. Naučil jsem díky této zkušenosti mnoho věcí,
z nichž jednu vnímám jako naprosto zásadní. Musíte mít obrovské
množství trpělivosti a pokory, abyste svou troškou mohli přispět prospěchu církve, farnosti, a hlavně lidí kolem sebe, a právě proto musíte mnoho vydržet, aby se dílo opravy kostela vůbec uskutečnilo.
Určitě všichni dobře známe úryvek z evangelia, kde apoštolové
plují na loďce na druhý břeh Genezaretského jezera. Pán Ježíš zůstává na břehu a přiměje učedníky, aby odpluli. K ránu pak šel Ježíš
k nim a kráčel po vodě. To, co se stalo, jakmile ho uviděli kráčet
po vodě, bych nazval panikou a naprostou hrůzou. Apoštoly ovládl
takový děs, že byli naprosto paralyzovaní, a kromě toho začali strachem doslova řvát. Nakonec dostal Petr odvahu a promluví na Ježíše: „Pane, jsi-li to ty, poruč, ať přijdu k tobě po vodě!“ Zajímavé
je, že se prvně ničeho nebál. Možná je to způsobeno tím, jak byl celou situací zaskočen, možná mu nedošlo, do čeho se pouští. Prostě
se naprosto jednoduše vydal za Ježíšem po vodě. Nakonec ale přece
jen začal po několika krocích uvažovat: „To není možné, já jdu
po vodě.“ Nato ho opět paralyzoval strach, který ho doslova srazil
na kolena, v důsledku čehož se začal okamžitě topit. Nakonec mu
Ježíš podal ruku a zachránil ho.
Domnívám se, že právě v tomto příběhu je velice přesně popsáno,
co dělá s lidmi, kteří nemají důvěru v Boha, strach. Určitě je strach
přirozenou emocí, která nám může být za určitých okolností dobrým
sluhou. Ale pozor. Strach také může být ďábelský a může se stát
zlým pánem. Proto si velice vážím podpory a povzbuzení od těch
z Vás, kteří mi podobně jako Pán Petrovi podali pomocnou ruku. Velice si také vážím slov pana biskupa Vojtěcha, kterého jsem navštívil
před rozhodnutím, zdali do tohoto „šíleného díla“ mám jít bez peněz,
bez výrazných zkušeností, vybaven jen důvěrou v Boží pomoc. Dnes
mohu jen v rozpacích vzpomínat na své pocity po nástupu do jaroměřické farnosti. Okamžitě se mi totiž vybaví kopřivy na farním nádvoří
nebo byt ve sklepě se zamřížovanými okny. Potom prohlídka kostela
se skladišti všemožné veteše, nedokončená oprava varhan, žalostný
stav krovu, to vše zakončeno vidinou pomalého konce farnosti. Děkuji
Bohu, že se dnes mohu s určitým klidem a úsměvem začíst do úryvku
evangelia, kdy Petr slyší od Ježíše: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“.
(pokračování na str. 4)

Liturgické texty
22. neděle v mezidobí
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31
2. čtení: Zd 12,18-19.22-24a
Evangelium: Lk 14,1.7-14
23. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 9,13-18
2. čtení: Flm 9b-10.12-17
Evangelium: Lk 14,25-33
24. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
2. čtení: 1Tim 1,12-17
Evangelium: Lk 15,1-32
25. neděle v mezidobí
1. čtení: Am 8,4-7
2. čtení: 1Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
26. neděle v mezidobí
1. čtení: Am 6,1a.4-7
2. čtení: 1Tim 6,11-16
Evangelium: Lk 16,19-31
27. neděle v mezidobí
1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4
2. čtení: 2Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10
28. neděle v mezidobí
1. čtení: 2Kral 5,14-17
2. čtení: 2Tim 2,8-13
Evangelium: Lk 17,11-19

Stránka 4

To, co nás po celou dobu tohoto nelehkého období provázelo a provází, je modlitba, kterou
se denně pokorně společně modlíme s úmyslem
úspěšné opravy a záchrany našeho farního kostela pro nás a pro budoucí generace. Dovolím
si tvrdit - a nikdo mi to nevymluví, že právě tento
projev víry a důvěry našeho farního společenství
dodal dílu a celé farnosti Boží požehnání. Aspoň
mně pomáhal překonávat strach, bolesti a někdy
právě to „zvláštní“ chování některých lidí, které
jsem občas poměrně intenzivně zažíval zejména
v souvislosti s opravou kostela a s životem
v jaroměřické farnosti.
Začátkem srpna proběhlo po třech letech předání
stavby a kolaudace. Firma Archatt Památky vyklidila
prostor staveniště před kostelem, kolem kříže
i na terase. Tento stav ovšem zdaleka neznamená,
že náš kostel je okamžitě připraven ke konání bohoslužeb a běžnému využívání. Kostel se nyní takzvaně
„nastrojuje“. Instaluje se vybavení přenesené
z depozitářů a čeká se na liturgické vybavení z dílny
mistra Otmara Olivy.
Máme před sebou ještě další etapu, která bude podobně dramatická a bude zcela jistě velmi
náročná. Tou etapou myslím především fakt,
že po dobu pěti let musíme podle pravidel EU
a Ministerstva pro místní rozvoj plnit všechny
podmínky, ke kterým jsme se zavázali v rámci
projektu udržitelnosti. I drobné například administrativní pochybení by mohlo znamenat finanční
nebo trestně právní postih pro naši farnost. Tady
znovu připomínám - nelze jít cestou strachu,
úzkosti a zoufalství nad tím, „co by kdyby“. Stejně tak jako jsme museli mít odvahu na počátku
zahájení oprav při podpisu smlouvy, musíme mít
odvahu i dnes. Jsem přesvědčen o tom, že nám
Bůh mimořádně požehnal. Dokládá to především
zdárná realizace opravy kostela. Také je zázrak,
že se během oprav nikdo nezabil na lešení nebo
pod lešením. Přitom dramatických situací nebylo
málo. A ti, kteří byli určeni vykonat odbornou
práci, ji skvěle odvedli. Dodavatelé, kteří podepsali smlouvy o dodání díla, smlouvy nevypověděli a dílo dokončili a včas stavbu předali. Ti,
co se rozhodli své farnosti pomáhat prací, pomocí
s administrativou, zápůjčkou a podobně, jí velice
pomohli. Ti, co se rozhodli darovat své farnosti
peníze, je darovali v míře, která nejen zajistila
bezpečné dokončení projektu, ale také potřebné
vybavení vnitřního zařízení, které nyní bude moci
využívat naše farní společenství a široká veřejnost. Sponzoři darovali našemu kostelu nové liturgické vybavení v podobě překrásného oltáře,
ambonu, křtitelnice a věčného světla. Firma DVD

Jaroměřický LeF
Jaroměřice nad Rokytnou darovala překrásný
nábytek do nové zákristie. Další věnovali našemu
kostelu úklidové stroje v hodnotě přes sto tisíc
korun a další technické vybavení. V neposlední
řadě jsou zde ti, kteří chtějí svoji farnost podpořit
vybavením komunitního farního centra. Nezbývá
tedy než dodat upřímné „Bohu díky za tyto zázraky“.
Čeká nás další pokračování našeho příběhu
a snad také našeho života. Proto jsem opět poprosil manžele Šplíchalovy, aby nám vytvořili
další modlitbu, která bude pokračováním modlitby za opravu našeho kostela. Původní modlitba
se snad bude hodit příštím generacím, až ji jednou najdou uloženou v Božím oku naší kupole
a budou kostel za desetiletí a staletí znovu opravovat. Naše nová modlitba bude zaměřená
na stavbu daleko důležitější. A tou je „stavba“
požehnaných vztahů a „stavba“ našeho farního
společenství, které začne užívat svůj kostel. Pevně
věřím, že je pro budoucnost našeho kostela velice
důležité (i v rámci studie udržitelnosti), aby v něm
byly vytvořeny podmínky, které umožní otevření
kostela široké veřejnosti. Neuměl bych si představit skutečnost, kdy je náš kostel překrásně opraven a po skončení bohoslužeb pak bez milosti
uzavřen pro všechny, kteří by se chtěli jít do ticha
našeho kostela např. pomodlit, porozjímat
a načerpat duchovní posilu. Zavřený kostel
v letních měsících po jeho opravě a záchraně jen
s možností otevření za „vstupenku“ bych pak pokládal za naprostou tragédii. Vizi otevřeného
kostela jsem také konzultoval s dalšími duchovními a vedením diecéze, kteří ji velmi podporují.
Proto jsem za tímto účelem navštívil generální radu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze s vekou prosbou, jestli by
nemohly za účelem udržení otevřenosti kostela
najít vhodnou sestřičku, která by tuto misi měla
na starosti a která by zároveň mohla být pro širokou veřejnost a turisty „vlídnou tváří“ našeho
kostela a třeba i prostřednicí duchovního povzbuzení a misionářkou víry. To, jak generální rada
rozhodla, se dozvíme koncem srpna. Pokud by
se nedařilo najít pro tuto službu misie a evangelizace takovou sestřičku, budeme hledat dál z řad
věřících. V rámci této služby pak bude dotyčná
osoba fungovat i jako kastelán kostela. Tyto služby pak budou nastaveny od 1. ledna 2023
v podobném režimu, jaký funguje ve farnosti
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. V rámci
služby budou kostel i vyhlídková věž zpřístupněny v požadovaném rozsahu, jak jej definuje
(pokračování na str. 5)
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studie projektu záchrany a zpřístupnění chrámu
sv. Markéty. Zároveň také budou snáze naplněny
podmínky udržitelnosti projektu pro turisty. Tato
služba by také znamenala poskytnout zájemcům
z řad turistů placený průvodcovský servis zahrnující prohlídkovou trasu s výkladem, která bude
v kostele vytvořena na motivy církevního roku
a bude zahrnovat prohlídku „panské oratoře“, staré zákristie a děl mistra Olivy. Dosavadní
spolupráce se státním zámkem by pak pokračovala v jiném režimu a rozsahu než doposud. Stále však podle scénáře, že si budeme vzájemně
pomáhat a budeme nadále spolupracovat. Stejně
tak bude naše farnost podporovat a rozvíjet
spolupráci s naším městem a městským informačním centrem.
Nyní nás však čeká událost, kterou jsme
snad ještě nikdo nezažili - slavnostní otevření
kostela a svěcení nového oltáře. Datum bylo
stanoveno na sobotu 1. října 2022.
Na slavnostní otevření našeho chrámu se musí
náš kostel znovu nastrojit pod vedením mistra Jana Knorra. Tato činnost je však již nyní v plném
proudu. Pan Knorr, který byl po tři roky se svým
týmem ubytován v Lidovém domě, tak svou pomocí se strojením kostela a restaurováním hlavního obrazu splatí farnosti svůj dluh za ubytování.
Koncem srpna pak bude započata údržba varhan po jejich tříleté odstávce. V průběhu září bude mistr Otmar Oliva instalovat nový oltář a další předměty určené pro náš kostel. Pozvánky
a plakátky informující o znovuotevření kostela
budou připraveny začátkem září. Ze strany farníků pak bude nutné připravit vše na 1. říjen tak,
aby mohla slavnost důstojně a bezproblémově
proběhnou. To samozřejmě zahrnuje i přípravu
občerstvení a pohoštění pro všechny hosty.
Před samotným otevřením kostela pak bude nutné celý prostor rovněž pečlivě uklidit. Předem
moc děkuji za Vaši obětavou pomoc v těchto záležitostech.
Pro přípravu slavnostního otevření chrámu bude sestaven organizační tým, který bude jednotlivé body programu připravovat a následně precizovat. Rámcově se nyní chystá níže nastíněný
program, jde však zatím o předběžný návrh.
V sobotu 1. října 2022 v 15:00 hodin zahájení
slavnosti na náměstí před kostelem.
Zástupce firmy Archatt PAMÁTKY předá
do rukou „Jana Adama Questenberka“ klíč od
kostela. Ten jej předá otci biskupovi, který kostel
slavnostně otevře.
Následovat bude slavnostní uvedení kostela
sv. Markéty do života farnosti – mše svatá

se svěcením oltáře v doprovodu místního chrámového sboru a sboru Musica animata z Třebíče
pod vedením Ing. Karla Tomka.
Po mši svaté bude připraveno:
1) Předání ocenění realizačnímu týmu opravy
a záchrany chrámu
2) Te Deum
3) Prohlídka kostela pro širokou veřejnost
4) Prohlídka vyhlídkové věže a terasy
5) Slavnostní setkání s občerstvením na terase
a prostranství před kostelem
6) Tisková konference pro média s realizačním
týmem a vzácnými hosty
7) Koncert sboru Musica animata v 19:00 hodin
Od neděle 2. října budou nedělní farní mše svaté
pravidelně bývat v 9:30 hodin a v 19:00 hodin
(v zimním období v 18:00 hodin). Po dopolední mši
budou probíhat setkání farního společenství.
V Myslibořicích budou nedělní mše svaté začínat
v 8:00 hodin.
Máme před sebou ještě mnoho výzev a úkolů,
za vše předem děkuji a ze srdce žehnám.
otec Tomáš

„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE
A ČESKÉ REPUBLIKY”
„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU MĚSTA JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU
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Moc Božího slova v životě křesťana
Bible je božskou knihou Boha samotného. Boží slovo (celá Bible) je vdechnutá Bohem, jde o stejné slovo, které je použito v knize
Genesis, kde Bůh vdechl život do Adama. Bůh tedy vdechl život do Bible, Svého Slova. Bible je MNOHEM víc než historickou knihou. Když ji čteme s pomocí Ducha Svatého, stává se nám životem.
Tak jako je Bible inspirována Bohem, jako žádná jiná kniha, je také zároveň základem učení, života, víry a denního chování.
Poddáváme se její autoritě, dáváme ji nad naše představy, kulturu, filosofie a náboženské tradice.
„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.“ (2.Timoteovi 3:16-17)
Měj prospěch z Božího slova
Křesťan, který denně čte a rozjímá nad Biblí je jako strom, zasazený u tekoucí vody se zelenými listy a nádherným ovocem. Boží
slovo je potěšením křesťana a skrze něj prospívá. Duchem Svatým naplněný křesťan má žízeň po Bibli a chce jednat podle ní. Čte
ji, studuje ji, rozjímá nad ní, vypisuje si z ní, promodlí jí a sdílí ji s druhými.
„Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své
ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“ (Žalm 1:1-3)
Sycení se Božím slovem
Jsme syceni slovem Božím. Bible je pro křesťana stejně důležitá jako jeho denní chléb. Lží Satana (ďábla) je, že se náš život
skládá pouze z fyzických a sociálních věcí: jídlo, obydlí, šaty, přátelé. Podsouvá nám, že naše primární odpovědnost je naplnit své
potřeby. Ježíš nás však vyzývá, abychom Boží království dali na první místo:
„Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí
pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:31-33)
I z toho důvodu bychom měli trávit čas s Pánem v modlitbě a denně rozjímat nad Jeho slovem. Jakmile se rozhodneme dát Jeho
na první místo ve svém životě, můžeme si být zcela jisti, že On se postará o naše denní potřeby.
Boží slovo zazáří v našich srdcích
Je nezbytné, abychom přijali Boží slovo s pokorou, bez jakékoli pýchy. Slovo Boží pracuje jako světlo pro lidskou duši, zjevuje
naše hříchy, i ty, které jsou skryty našemu zraku. Před tím, než jdeme číst Bibli, měli bychom požádat Ducha Svatého, aby nám
slovo osvítil.
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ (Žalm 119:105)
Poslouchání učení Ježíše
Víme-li, že Bible je naší autoritou, nemůžeme se vyhnout osobní odpovědnosti. Nemůžeme slepě důvěřovat našim tradicím nebo
teologii naší církve, musíme přijmout to, co Písmo učí. Pokud je Ježíš naším Pánem, musíme poslouchat Jeho slova nebo budeme
jako náboženští pokrytci v časech Ježíše.
Člověk, který buduje svůj život na Božím slově a poslouchá ho, má pevný základ jako křesťan. Takový člověk patří do Boží rodiny, protože opravdu přijal Kristovo evangelium. Svou poslušností Ježíšovy a Jeho slovu dokazujeme, že jsme Jej přijali jako svého
Pána.
„Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je — ukáži vám, komu je
podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům
se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké." (Lukáš 6:46-49)
Slovem jsme zachráněni
Ti kteří přijímají, poslouchají a zůstávají v Kristově slovu jsou Jeho učedníky:
Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.
(Jan 8:31-32)
Boží slovo je jako věčné semeno zaseté do našeho srdce. Jakmile je zaseté, začíná růst v našem srdci (nové narození v Ježíši)
a roste jako strom (do dospělosti v Kristu). Slovo se nemění jako věci tohoto světa: přátelé, bohatství, práce, domov nebo naše
situace. Tudíž můžeme opravdu plně důvěřovat zaslíbením Bible, která se nezmění. Bůh je vždy věrný Svému slovu
a zaslíbením.
(převzato z www.jezistemarad.cz)

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“
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Modlitba v každodenním životě
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
V předchozí katechezi jsme si všimli, nakolik je křesťanská modlitba „ukotvena” v liturgii.
Dnes objasníme, jak se modlitba z liturgie ustavičně vrací do každodenního života na ulicích,
v úřadech, v dopravních prostředcích…Všude tam pokračuje dialog s Bohem – kdo se modlí,
je jako zamilovaný, který neustále nosí v srdci milovaného člověka, ať už je kdekoli.
Tento dialog s Bohem totiž vše pozvedá: každá radost se stává důvodem ke chvále, každá
zkouška příležitostí k prosbě o pomoc. Modlitba v životě stále žije, jako oheň v řeřavých uhlících, i když ústa mlčí. Srdce však promlouvá. Každá myšlenka, byť domněle „světská”, může
být prodchnuta modlitbou. Také lidská inteligence bere modlitbu na zřetel, neboť modlitbu lze
přirovnat k oknu s výhledem na tajemství. Osvěcuje několik kroků, které máme před sebou,
a poté se otevírá veškeré realitě, která jí předchází a překonává ji. Toto tajemství nemá tvář,
která by vzbuzovala neklid či úzkost. Poznání Krista nás uschopňuje k důvěře ve skutečnost, že tam, kam naše oči a zrak
naší mysli nedohlédnou, není nicota, nýbrž nekonečná milost. Někdo nás zde očekává. Křesťanská modlitba tak vštěpuje
lidskému srdci nepřemožitelnou naději: ať již na své pouti prožijeme cokoli, Boží láska to může obrátit v dobro.
Katechismus v této souvislosti praví: „Učíme se modlit v určitých chvílích, když nasloucháme slovu Páně
a když se účastníme jeho velikonočního tajemství; ale je to v každé chvíli, v každodenních událostech, kdy je nám dáván
Duch, aby dal vytrysknout modlitbě. (…) Čas je v rukou Otce, setkáváme se s ním v přítomnosti: ne včera, ani zítra,
ale dnes.” (KKC, 2659). Dnes potkávám Boha, v setkání je vždy obsaženo ono „dnes”.
Neexistuje nádhernější den než ten, který prožíváme dnes. Lidé, kteří trvale žijí v myšlenkách na budoucnost, v níž
„bude lépe”, ale nesmiřují se s dneškem, jak přichází, se pohybují ve fantazii, nedokážou uchopit konkrétnost reality. Dnešek je realitou a konkrétností. Modlitbu vyslovujeme dnes. Ježíš nám vychází vstříc dnes, v dnešku, který prožíváme.
A v milost tento dnešek mění, či spíše nás mění, právě modlitba: tiší hněv, podpírá lásku, násobí radost, dodává sílu k odpuštění. V některých okamžicích máme dojem, že už nežijeme my, nýbrž milost, která skrze modlitbu žije a jedná v nás.
Tato milost nás očekává, ovšem nezapomínejte, že je nutné souhlasit s dneškem. Pokud se dostaví hněv či nespokojenost,
vedoucí k hořkosti, zastav se a obrať se k Pánu: „Kde jsi? A kam jdu?”. Pán je přítomen, vnukne ti správná slova a poradí,
jak pokračovat bez této negativní zahořklosti. Chceme-li totiž užít profánního výrazu, modlitba je stále pozitivní a nese tě
vpřed.
Pokud se každý začínající den přijímá v modlitbě, doprovází jej odvaha a problémy, které je nutno řešit, již nepřekážejí
našemu štěstí, nýbrž stávají se výzvou Bohu, příležitostí k našemu setkání s Ním. V Pánově doprovodu se člověk cítí odvážnější, svobodnější a také šťastnější.
Modleme se tedy nepřetržitě za všechno a za všechny, také za nepřátele. Ježíš nám poradil: „Modlete se za své nepřátele”. Modleme se za své drahé, ale také za lidi, které neznáme, a dokonce za své nepřátele, jak jsem již řekl a jak často vybízí Písmo. Modlitba nás uzpůsobuje k hojnosti lásky. Modleme se především za nešťastné lidi, za ty, kteří o samotě pláčou a nevěří, že by je ještě někdo měl rád. Modlitba koná zázraky, a proto chudí z Boží milosti tuší, že také v jejich nejisté
situaci křesťanská modlitba zpřítomňuje Ježíšův soucit: On totiž s velikou něhou pohlédl na unavený a skleslý zástup,
opuštěný jako ovce bez pastýře (Mk 6,34). Nezapomínejme, že Pán je Pánem milosrdenství, blízkosti a něhy: na tato tři
slova nelze v souvislosti s Pánem nikdy zapomenout. Toto je Pánův styl: soucit, blízkost, laskavost.
Modlitba nám pomáhá milovat druhé, navzdory jejich chybám a hříchům. Člověk je vždy důležitější než jeho činy
a Ježíš svět nesoudil, ale spasil. Lidé, kteří nepřetržitě druhé posuzují a odsuzují, vedou politováníhodný, nešťastný život…Ježíš nás přišel spasit, a proto otevři srdce, ospravedlňuj druhé, pochop je, přistup k nim, slituj se nad nimi a buď
ohleduplný, jako Ježíš. Je třeba mít rád všechny lidi i každého jednotlivě a v modlitbě pamatovat na to, že všichni hřešíme
a zároveň nás Bůh jednoho po druhém miluje. Jestliže budeme takto milovat tento svět, milovat jej s laskavostí, objevíme,
že každý den i každá věc v sobě skrývají zlomek Božího tajemství.
Katechismus dále píše: „Modlit se ve všedních událostech každého dne a každého okamžiku, to je jedno z tajemství nebeského království, zjeveného „maličkým”, Kristovým služebníkům, chudým z blahoslavenství. Je dobré a spravedlivé
modlit se, aby příchod království spravedlnosti a míru ovlivňoval běh dějin, ale je stejně důležité „proniknout” modlitbou
obyčejné všední situace. Všechny způsoby modlitby mohou být oním kvasem, k němuž Pán přirovnává boží království” (KKC 2660).
Člověk je jako vánek, jako polní květ (srov. Žl 144,4; 103,15). Filozof Pascal napsal: „Kdyby šlo o to, rozdrtit ho, nebylo by zapotřebí, aby se chápal zbraně celý vesmír; stačí ho zabít pára, kapka vody” (Myšlenky, Odeon, Praha 1973). Jsme
křehké bytosti, avšak umíme se modlit a v tom spočívá naše největší důstojnost a také naše síla. Odvahu! Modleme
se v každé chvíli, za každé situace, protože Pán je blízko. Když modlitba souzní s Ježíšovým srdcem, dosahuje zázraků.

(převzato z www.radiovaticana.cz)

„Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá.
Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit.“
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Zajímavá kniha: Cesty k víře (Aleš Opatrný)
Úvaha X – Poznat Boží cesty
Hledat Otcovu vůli není tak jednoduché

Člověk by měl mít před sebou takový celistvý obraz Ježíše, že bychom měli vidět Krista v celku jeho života
a jenom tak mu můžeme dobře porozumět. Teď bychom uvažovali o tom, jakým nárokem pro nás, pro náš život Ježíš
je, co tedy setkání s ním od člověka vyžaduje. A bylo by zase dobře si to zasadit do širších souvislostí a sice vzít
v úvahu i Starý zákon. V žalmu 25 (24) čteme tato slova:
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben,
ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe,
zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit po svých stezkách.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě,
vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v tebe.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování,
na své milosrdenství, které je od věčnosti.
Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti,
pamatuj na mě se svým milosrdenstvím
pro svou dobrotivost, Hospodine.
Hospodin je dobrotivý, přímý,
proto ukazuje hříšným cestu.
On pokorné vede cestou práva,
on pokorné učí chodit po své cestě.
Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost
pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
Pro své jméno, Hospodine,
odpusť mi mou nepravost, je velká.
Starozákonní člověk ze svého pohledu na Boha vidí, že je velice nutné poznat Boží cesty, že je nutné je poznat,
pochopit a jít po nich. Obracet se k Bohu s prosbou, aby on sám nám dal tyto cesty poznat. Tuhle myšlenku SZ nikde
neopouští a tato myšlenka je v Ježíši Kristu dovedena k plnosti, jako všechno ostatní. Protože, jak už jsme říkali,
v něm se člověku ukazuje Bůh srozumitelným způsobem. A v něm je také lidským způsobem ukázáno, jaká je Boží
cesta pro člověka. Jinými slovy, co Bůh od člověka požaduje a jakým způsobem se k tomu má dojít.
Říkali jsme ještě jinou věc o Pánu Ježíši: že je to osoba, která člověku imponuje. Že je to někdo, kdo je pro nás
velice přitažlivý, kdo člověka upoutává, kdo ho vede k určitému obdivu. A tenhle obdiv se může špatně pochopit.
Kristus je určitě ten, kdo má být obdivován. Ale je to jenom začátek, kterým je člověk upoután, ale je zapotřebí jít
ještě dál. Evangelium na to upozorňuje velmi jasně, když u sv. Matouše je řečeno toto:
Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane" vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích...
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád by veliký.
(Mt 7, 21, 24–27)
Tahle slova mluví tou krásnou jasností, která je evangeliu vlastní. Není možné vidět Ježíše, nechat se jím nějak
zaujmout a nevyvodit z toho důsledky ve svém životě. Není možné se hlásit k Ježíši a trvale zůstávat týmž člověkem,
jakým jsem byl před tím. Není možné se na Krista dívat a nedat se pohnout k novému vztahu k Bohu, který vede
k hledání a konání Otcovy vůle.
(pokračování na stránce 9)

Číslo 228
Ne, že by tohle bylo ve Starém zákoně zcela neznámé, když si vzpomenete na úryvek, který jste četli, mluvilo se tam o hledání Hospodinovy cesty. Cesty, kterou
Bůh připravuje člověku. Ale jde o mnohem více. Totiž
nejenom o to, hledat Otcovu vůli, ale také tu vidíme,
že právě tímhle byl Ježíšův život naplněn.
Vzpomínám na větu z Janova evangelia – Ježíšovu
větu – „Můj pokrm je konat vůli mého Otce!“ (Jan 4,34)
- Jestli takto Pán Ježíš smýšlel a jestli je křesťan vyzván
k následování, pak je volán k tomu, aby vůli nebeského
Otce hledal a když ji nalezne, aby ji plnil. Protože
do nebeského království vejde ten, kdo činí vůli Otce
v nebesích. Vím, že zvlášť tenhle úryvek Písma neslyšíte
poprvé, že jste ho slyšeli v životě mockrát a že je křesťanům celkem znám. Ale vím, že řada lidí vůbec nedojde
k tomu, aby Otcovu vůli hledali. A když, tak jen v nějaké
zapeklité situaci, když si už sami neví rady, začnou přemýšlet o tom, co je vůle Boží. Až bych snad zlomyslně
řekl, aby to pak mohli na Pána svést, kdyby se rozhodli
špatně.
Je řada lidí, kteří velmi pečlivě, poctivě a svědomitě
až úzkostlivě srovnávají své svědomí se zpovědním zrcadlem. A jsou ochotni se zastavovat u sebemenších detailů
a dlouze se v nich, skoro bych řekl, rýpat. Ale jen někdo
si položí otázku, jestli v životě koná a hledá Otcovu vůli.
Zda hledám Otcovu vůli ve svém životě a zda ji naplňujeme. Samozřejmě, když jednáme podle desatera,
že jsme do Boží vůle jakž takž nasměrováni. Ale nemůžeme čekat, že by desatero obsáhlo konkrétní Boží vůli
pro celý náš život. Anebo obráceně řečeno - jestliže podle zpovědního zrcadla velmi svědomitě zkontroluji svůj
soukromý život - a i kdybych si na vše mohl /v tom dobrém smyslu/ odpovědět "ano, dělám to tak", nemohu ještě říci, že ve všem plním Otcovu vůli. Žádná všeobecná
norma nebo poučka nemůže zahrnout pestrost konkrétních situací lidského života.
Podívejte se, jak je to zapeklité! A jak důležitou věcí
je Boží vůle. „Ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích“,
vejde do Božího království. A přece to lidem často uniká
a nevšímají si toho. Hledat Otcovu vůli není tak jednoduché, to vyžaduje trvalé úsilí živého člověka, takového,
který má Boha neustále na zřeteli.
To znamená, přijmout i jistou dávku nejistoty, protože nemám v každém okamžiku bezpečně jasno a nevím,
co je Boží vůlí. Třeba to znamená, že to nebudu nějakou
dobu vědět a že se s tím budu prát. A to je pro někoho
moc málo pohodlné, a tak se tomu raději vyhne. To přece
nejde.
Někdy na to člověk v rozhovoru narazí, a i tradiční
křesťan uzná, že je správné hledat Otcovu vůli, ale řekne
mi: „Jak mám poznat Otcovu vůli?" Může nám pomoci
jedna větička ze sv. Pavla: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení."(1Thesal /Sol/ 4, 3)
Tohle by mohlo být skoro dostatečným výkladem.
Boží vůle, to není nějaké cizí tělísko v oku, to není, že by
se něco cizího vkliňovalo do našeho života a my jsme to
měli objevit. Není to něco tajemného, co by člověk
po velké extázi nebo soustředění poznal. Posvěcení čili
připodobnění člověka Bohu. (Vzpomeňte si na Genezi,
člověk byl stvořen k obrazu Božímu).
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Boží vůle je tedy to, aby se v nás obraz naplnil,
abychom byli Bohu nejpodobnější. Boží vůlí je skutečné
a nefalšované dobro člověka za kterým se však na této
zemi jde s křížem a někdy i přes kříž.
To znamená, že Boží vůle není jen něco podivného
nebo tajemného v našem životě. Je to to, co bychom našli, kdybychom svůj život plně pochopili z Božího hlediska.
A jak se dá pochopit i lidský život z Božího hlediska? Nu, pohledem na Krista, vždyť tam vidíme život skrz
na skrz lidský, který je prožit v Boží kvalitě, způsobem,
který se Bohu líbí, protože ho Bůh sám chce.
Tak jsme u toho, o čem jsme už několikrát mluvili.
Chce-li člověk hledat dobrou – nejplnější cestu –
ve svém životě, pak se potřebuje dívat na Krista a ne letmo, ale pohledem, který obsáhne celý život, to znamená:
potřebuje si znovu a znovu srovnávat svůj život s evangeliem.
Konfrontovat požadavky evangelia s tím, co sám
žije. Předpokládá to ovšem, stále se měnit – a to je věc,
do které se člověku nechce. Člověk by chtěl mít všechno
předem napsané, orazítkované a podepsané – pak by
podle toho jel. Ale to nejde, protože křesťanství je život
a náš vzor – Ježíš Kristus – žil jako živý člověk a my
musíme přijmout celý pohyb života, a nakonec i nejistotu, která plyne z nedostatečného lidského poznání.
Ale dá se k Otcově vůli dojít. Když člověk sleduje
Krista a staví na něm, když přijme jeho styl života, může
tím vším dojít k nejhlubšímu prožití vlastního života,
k nejlepšímu naplnění svých možností. Boží vůle je naše
posvěcení, posvěcení, které není nějaký kostelní nátěr,
ale znamená, že se nejplnějším a nejhlubším způsobem
stáváme sebou samými.
Tohle se nikdy nesmí zakrýt nebo zamlčet před člověkem, který Krista hledá, protože řada lidí má dojem –
a tenhle dojem má z pohledu na nás – že přijmout evangelium a přijmout Krista, znamená přijmout velice podivný životní postoj a podivné životní způsoby (až bych
docela řekl podivnou vizáž) a nějak se odstěhovat, alespoň vnitřně z normálního světa a být takovým „divně
podivným". Myslí si, že přijmout Krista znamená potlačit svoje lidství ve jménu něčeho co možná je a možná
není.
Když někdo takto vidí křesťanství, pak se pro ně asi
těžko rozhodne. Ale vidět je v nejhlubším naplnění lidství, to je ve světle Písma a křesťanské víry pravdivé, je
to, co by měl druhý člověk poznat, aby poznal pravdu.
Nároky na nás jsou značné. Vždyť, máme-li ukazovat na svém životě křesťanství, Krista, Kristův život,
znamená to neustále se snažit o připodobnění, o vnitřní
plné přijetí Krista, které by přineslo také vnější projev.
A to je něco, co se nedá vyřešit zvenku, co se nedá vyřídit inventurou podle zpovědního zrcadla, co se nedá vyřešit tím, že si člověk všimne několika přikázání a podle
nich se řídí. Křesťan je přeci jen člověk, který poněkud
porozuměl Bohu.
(převzato z www.pastorace.cz)
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Něco pro děti
Celý život se učíme
S radostí do nového školního roku!
Když se řekne začátek září, hned každého napadne: „Škola!“. Ale člověk se neučí jenom ve škole, učíme
se celý život.
Ježíš učil apoštoly, ale i ostatní, kteří mu chtěli naslouchat. Často používal příběhy, podobenství, aby lidem
ukázal, co je správné. Z Ježíšových příběhů se můžeme učit i my!

Milé děti, milí rodiče i učitelé, přejeme vám radostný začátek nového školního roku!
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
JACQUES PHILIPPE – DOTKNOUT SE BOHA - modlitba jako rozběh v lásce
(vydalo nakladatelství Paulínky 2015)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)

Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy,
uzdravení, hluboké a plodné proměny.
Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může uzdravit.
Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním a budu také schopen
je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.
Čím více se bude náš život modlitby živit Písmem, tím bude opravdovější a hlubší a otevře nám tím více
možnost setkání s Bohem v pravdě.
Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit do jeho života a jednat
a činit svou milostí zázraky.
Hodnota našeho života záleží na naší modlitbě.
Modlitba umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou regeneraci a obnovu.
V modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali s naprostou
důvěrou v budoucnost.
Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a pozornost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své
životní cestě.
Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.
Když je Bůh v samém středu, všechno ostatní bude na svém pravém místě.
Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu, najít v něm sílu a ochranu, což nám také umožní, abychom se stali
oporou pro druhé.
Bůh je jediným nevyčerpatelným zdrojem energie.
Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme.
Poznání Boha nám dává opravdu poznat sebe sama. Člověk se může skutečně poznat jedině v Božím
světle.
Jen víra, láska a klanění nás mohou přivést do vztahu s Bohem.
Jedním z nejkrásnějších plodů modlitby je růst v lásce k bližním.
Jestliže je naše modlitba opravdová, přibližuje nás k Bohu, sjednocuje nás s ním a dává nám poznat
a sdílet nekonečnou lásku, kterou miluje každé své stvoření.
Tam, kde chybí modlitba, tam se zatvrzují srdce a láska chladne.
Budova modlitby musí mít základy v pokoře: čím víc se duše v modlitbě poníží, tím výše ji Bůh povýší.
Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho nám pošle do cesty.
Čím více bude Bůh ve středu našeho života, tím více budeme vše očekávat jen od něj samého a o to více
budou naše mezilidské vztahy vyváženější a šťastnější.
Věrnost v modlitbě, i když občas prochází těžkostmi a zkouškami, nás postupně přivádí k tomu,
abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a štěstí.
Když chybí smysl, bývá obvykle nahrazen smysly.
Láska působí tak mocně, že umí těžit ze všeho, z dobra i ze zla.
Ježíš po nás nežádá, abychom se dobře modlili, ale abychom se modlili neustále.
Bůh slyší jen modlitbu chudáka. Ne tu farizeje, který je spokojený sám se sebou a se svými skutky.
Ale celníkovu, která zůstává v povzdálí a bije se v prsa.
Nejdůležitější činnost během modlitby není ta naše, ale Boží.
Krása zapadajícího slunce nad širým mořem, elegantní hra veverek skákajících z větve na větev, nádhera
hvězdného nebe, to všechno jsou Boží slova, jimiž se k nám Bůh obrací, abychom mu důvěřovali.
Přijetím a rozjímáním slov Písma v našem srdci přijímáme dar Boží přítomnosti a lásky.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
(převzato z www.farnostujezd.cz)

„Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“
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Pořad bohoslužeb
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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
Neděle
na společný úmysl
28. 8.
- za Ludmilu Jansovou, rodinu Jansovu a duše v očistci
10:30 Jaroměřice
- za Bohumila Krátkého, manželku a sourozence
- za živé a zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy a Doležalovy
11:00 Příštpo
- za farníky z Příštpa
19:00 Jaroměřice
35. týden
29. srpna – 4. září 2022
Pondělí Umučení sv. Jana Křtitele
29. 8.
sv. Fiakr
19:00 Jaroměřice - mše svatá pro děti
Středa sv. Rajmund
31. 8.
7:30 Jaroměřice - za rodinu Puchnarovu, Jordánkovu, Pokorných a na poděkování
sv. Jiljí
16:30 Myslibořice - volný úmysl
Čtvrtek
1. 9.
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
19:00 Jaroměřice
po mši svaté tichá adorace
První pátek v měsíci / návštěva nemocných
Pátek sv. Justus
2. 9.
19:00 Jaroměřice
Úterý
30. 8.

Sobota
3. 9.

sv. Řehoř Veliký
14:30 Zahrádkář- mše svatá na „Bydliskách“
ská kolonie
17:00 Jaroměřice - pobožnost první soboty

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
4. 9.

K řestní neděle / Sbírka na opravy a podporu pastorace
Žehnání žákům a studentům na začátku školního roku
na společný úmysl
- na poděkování za 90 let života a celou živou a zemřelou rodinu

9:00 Myslibořice - volný úmysl
10:30 Jaroměřice
11:00 Bohušice
19:00 Jaroměřice

36. týden

- za farnost
- za farníky z Bohušic (posvícení)
5. - 11. září 2022

Pondělí sv. Viktorin (Vítězslav)
5. 9.
Úterý
6. 9.

sv. Magnus
19:00 Jaroměřice - za Františka Kopuníka a manželku, za živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci
mše svatá pro děti
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Středa sv. Melichar Grodecký
7. 9.
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl
Svátek Narození Panny Marie
16:30 Myslibořice - volný úmysl
Čtvrtek
8. 9.
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
19:00 Jaroměřice
po mši svaté tichá adorace
sv. Petr Klaver
zpívá schola
Pátek
19:00
- za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Jelečkovu, Čamrovu
9. 9.
Jaroměřice
a Novotných
Sobota bl. Karel Spinola
10. 9.
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za farnost
Neděle
11. 9.

poděkování za úrodu

9:00 Myslibořice - volný úmysl
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za farníky z Dolních Lažan (posvícení)
19:00 Jaroměřice

37. týden

12. – 18. září 2022

Pondělí sv. Quido / Jména Panny Marie
12. 9.
sv. Jan Zlatoústý
13. 9.

19:00 Jaroměřice

Středa Svátek Povýšení sv. kříže
14. 9.
7:30 Jaroměřice

- za živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Svobodovu, Čábelovu
a Nevoralovu
mše svatá pro děti
- volný úmysl

Panna Maria Bolestná – rekolekce v Jemnici
Čtvrtek
15. 9.
Pátek
16. 9.
Sobota
17. 9.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace

sv. Ludmila
19:00 Jaroměřice

- za děti, jejich rodiny, rodiče, sourozence, dobrodince

sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice

Neděle
18. 9.

9:00 Myslibořice

10:30 Jaroměřice

19:00 Jaroměřice

- za farnost a farníky z Popovic (posvícení)
-za živou a zemřelou rodinu Neterdovu, Maškovu, Pustinovu
a Kutálkovu
- za živou a zemřelou rodinu Dusíkovu
na společný úmysl
- za živou a zemřelou rodinu Tomanovu, Chocholoušovu a Reslovu
- za rodiče a prarodiče Krištofovy a Smutných a duše v očistci
- za rodinu Svobodovu, Škrdlovu a Bulovu
- za Helenu a Karla Pavelkovy a oboje rodiče a duše v očistci
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38. týden

19. - 25. září 2022

Pondělí sv. Januárius
19. 9.
Úterý
20. 9.

sv. Ondřej, Pavel a druhové
19:00 Jaroměřice

Středa Svátek sv. Matouše
21. 9.
7:30 Jaroměřice

- na úmysl dárce

mše svatá pro děti

- volný úmysl

sv. Mořic a druhové

Čtvrtek
22. 9.
Pátek
23. 9.

16:30 Myslibořice

- volný úmysl
19:00 Jaroměřice
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
zpívá schola
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Sobota sv. Gerard (Jaromír)
24. 9.
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
25. 9.

9:00 Myslibořice

na společný úmysl
- za farníky ze Štěpánovic (posvícení)
- za Františku Vyškovskou, celou přízeň a duše v očistci
- volný úmysl

10:00 Blatnice

- za farnost a farníky z Blatnice (posvícení)

10:30 Jaroměřice

- za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu, Melánovu a Svobodovu

19:00 Jaroměřice
39. týden

26. září – 2. října 2022

Pondělí sv. Kosma a Damián
26. 9.

Úterý
27. 9.

sv. Vincenc z Paula
19:00 Jaroměřice

- za rodinu Zdeňka Kopečka
Středa SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
28. 9.
7:30 Jaroměřice - za pana děkana Václava Küchlera

mše svatá pro děti

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Čtvrtek
16:30 Myslibořice - volný úmysl
29. 9.
19:00 Jaroměřice - za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka
na P. Václava Küchlera (*27.9.1922)
po mši svaté tichá adorace
Pátek sv. Jeroným
30. 9.
19:00 Jaroměřice - volný úmysl
Sobota
1. 10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše
15:00 Kostel
Slavnostní otevření našeho kostela a svěcení nového oltáře
17:00 Jaroměřice - pobožnost 1. soboty
19:00 Kostel

- koncert

Stránka 15

Číslo 228
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
race
8:00 Myslibořice
Neděle
2. 10.

9:30 Jaroměřice

18:00 Jaroměřice

K řestní neděle / Sbírka na opravy a podporu pasto-

na společný úmysl
- za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň
- za Františka Kopečka, zemřelou rodinu Kopečkovu, za kněze Jana
a Františka a sestry Šulcovy
- za Milana Rivolu a duše v očistci
- za rodiče Holovy, příbuzné a duše, na které nikdo nepamatuje
- volný úmysl

40. týden

3. – 9. října 2022

Pondělí sv. Maxmilián
3. 10.
Úterý
4. 10.
Středa
5. 10.

sv. František z Assisi
18:00 Jaroměřice

- za Andrejku Kuželovou, rodinu Kuželovu a Cafourkovu
mše svatá pro děti

sv. Palmác
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Bruno

Čtvrtek
6. 10.
Pátek
7. 10.

15:30 Myslibořice
18:00 Jaroměřice
Panna Maria Růžencová
18:00 Jaroměřice

- volný úmysl
- za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
První pátek v měsíci / návštěva nemocných
zpívá schola
- za Františka Plocka, rodiče a duše v očistci

Sobota sv. Simeon
8. 10.
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle
9. 10.

Křestní neděle / Sbírka na opravy a podporu pastorace

8:00 Myslibořice

- volný úmysl

9:30 Jaroměřice

na společný úmysl
- za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu, Kousalíkovu a Brindovu

18:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír
na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě,
aby se přidaly k tiché adoraci
za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu
se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci
na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských diecézí
Praha, 15. srpna 2022

(převzato z www.biskupstvi.cz)
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Tisk nezištně zajišťuje:

TERMÍNY:
9. 9. 2022

23. 9. 2022

7. 10. 2022

