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Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy,
u kostela Povýšení sv. Kříže
Velikonoce 2016, č. 10

NEBOJTE SE!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk
mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se
ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“.
Tato slova potřebujeme v dnešní době možná více, než kdy jindy. Věřte,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má
v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska ... Jen on se může plně zaručit za slova:
„Nebojte se!“.
(Podle Jana Pavla II.)
Všem věřícím i kolísajícím ve víře přeji radostné prožití svátku Ježíšova
i našeho vítězství na smrtí a hříchem.
Žehnám k radostnému životu z víry.
P. Zdeněk
Bohoslužby ve Svatém týdnu 2016:
Datum
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.

Svátek, slavnost
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

Jamné
16:15
15:00
17:00
8:00
8:00

Zhoř
17:15
16:30
18:30
9:15
9:15

Pouť do Říma
Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství na výroční den svého
zvolení – tj. 13. 3. 2015. Začal otevřením Svaté brány ve svatopetrské
bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 12. 2015
a skončí 20. 11. 2016. Navštívili jsme v tomto období Řím a zúčastnili se
otevření Svaté brány v bazilice sv. Petra.
Během roku milosrdenství jsou nedělní texty liturgického mezidobí
brány z evangelia sv. Lukáše, který je nazýván „apoštolem milosrdenství“.
K nejznámějším textům evangelisty patří podobenství o ztracené ovci,
o ztracené minci a o milosrdném otci (Lk 15).
Svatý rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto
období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu
majiteli. Katolická církev započala tradici Svatých roků za papeže
Bonifáce VIII. v roce 1300. Byly vyhlašovány jednou za 100 let. Od roku
1475 bylo jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít
všechny generace. Byla vyhlášena také mimořádná jubilea, která měla
zdůraznit události zvláštního významu. Posledními takovými byl r. 1933
(1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let od Vykoupení).
Milostivý rok spočívá v odpuštění, které je nabídnuto všem
a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.
Svatá brána se nachází ve 4 římských papežských bazilikách a bývá
otevřená pouze během svatých roků. Navštívili jsme:
1. Baziliku sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty v Lateránu. Je to
papežův hlavní kostel. Nad papežským oltářem se zvedá gotický
baldachýn, v jehož horní části jsou uloženy zlaté relikviáře, v kterých
jsou uchovávány lebky sv. Petra a sv. Pavla. Ve spojovací chodbě
z chrámu do křížové cesty je mramorová deska připomínající, že
v bazilice byl prohlášen papežem Benediktem XIII. 19. 3. 1729 za
svatého sv. Jan Nepomucký.
2. Baziliku sv. Petra – v kryptě je pohřben v jednoduchém sarkofágu
pražský arcibiskup a kardinál Josef Beran, který zemřel v Římě
17. 5. 1969 a nemohl být dosud pohřben v Čechách, jak si výslovně
přál.
3. Další papežskou bazilikou, kterou jsme navštívili, je bazilika Panny
Marie Sněžné. Je to největší mariánský chrám v Římě. Pro nás je
bazilika posvátná tím, že v ní papež Hadrián II. r. 868 schválil
slovanskou liturgii položením slovanských bohoslužebných knih
na hlavní oltář za přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje.

4. Nakonec jsme se vydali do baziliky sv. Pavla za hradbami, kde je sv.
Pavel pohřbený.
Centrem romantického Římě je Piazza di Spagna, na kterém byl vztyčen
v r. 1856 antický mariánský sloup na památku vyhlášení dogmatu
o neposkvrněném početí Panny Marie v r. 1854, které vyhlásil papež Pius
IX. 8. 12. 1854.
Od baziliky sv. Petra jsme se po skončení mše sv. a otevření Svaté
brány vydali na Piazza di Spagna, kde již papeže Františka čekalo několik
tisíc lidí. Papež František se zde vydal vozem okolo 16. hodiny. Zúčastnili
jsme se krátké pobožnosti, během níž papež uctil Matku Boží (jako
každoročně 8. 12.) kyticí květů.
U paty mariánského sloupu jsou 4 sochy:
 sedící Mojžíš – má v rukou desky desatera
 Ezechiel – jeden z velkých proroků Starého zákona drží v ruce svitek
 David – má v ruce tužku a píše (asi žalmy)
 Izaiáš – je znázorněn s pilou – křesťanská tradice má za to, že byl
přeřezán pilou napůl (list židům 11, 37)
Byl to velký zážitek, papež František projel okolo nás ve vzdálenosti asi
1 m.
Ze Španělského náměstí zamířil papež František a my s ním
do baziliky Panny Marie Vetší. Nad oltářem v této bazilice je uložen
zázračný obraz Matky Boží Salus Populi Romani (Spása římského lidu).
Papež František sem kromě dnešní slavnosti přichází také den před
odjezdem na zahraniční apoštolskou cestu a hned po svém návratu. Řím je
nádherné město. Těšíme se na brzké další toulky Římem.
Ludmila a Čestmír Novákovi

Co nás čeká:
25. března – Velký pátek, křížová cesta
- ve 20:00 bude společná křížová cesta se zhořskou farností, sraz je
u hájenky mezi obcemi Zhoř a Stáj
6. dubna – zpívání s malými dětmi
- ve středu 6. dubna, v 15 hodin, v kostele
- jednou za 14 dní by bývalo zpívání s malými dětmi, tzv. malá schola
- určeno pro děti asi 4 roky – 5. třída, pro holky i kluky
- při prvním setkání se domluvíme na dalších podrobnostech
15. dubna – adorační den farnosti
- začátek v 11:00 hodin – mše svatá
- do 16:00 bude adorace dle rozpisu
- v 16:00 společná adorace
- v 16:15 mše svatá na zakončení
8. května – pouť
- poutní mše svatá v 8:00 hodin
Poutě v okolí:
Nadějov 8. května a 25. září,
Stáj 22. května,
Zhoř 17. července,
Arnolec 23. října.
Oprava fary:
- v současné době probíhají bourací práce;
- kdo má chuť a elán může pomoci;
- které dny se chodí, se můžete zeptat Standy Nováka nebo pana
Pešouta
Po krátké odmlce opět fungují internetové stránky farnosti, děkujeme
Marku Tlačbabovi. Kdyby měl stále někdo problém, ozvěte se prosím
mně. Pepa
Více informací, ohlášky, atd. na www.farnost-jamne.cz

