Velikonoční zpravodaj
Velikonoce 2013
Prvního dne po sobotě, za časného jitra,
přišly ženy k hrobu s vonnými mastmi,
aby pomazaly tělo Ježíšovo. Nalezly
však kámen od hrobu odvalený. Vešly
dovnitř, avšak tělo Pána Ježíše tam
nenašly! A jak nad tím byly bezradné,
stanuli u nich dva muži v zářícím
rouchu. Zachvátil je strach a sklonily
tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč
hledáte živého mezi mrtvými? Není zde,
byl vzkříšen! Vzpomeňte si jak vám
řekl, že Syn člověka musí být vydán do
rukou hříšných lidí, být ukřižován a
třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na
jeho slova, vrátily se od hrobu a
oznámily s radostí učedníkům i všem
ostatním, že Ježíš žije!
(Lk 24, 1-9)

1. Svátky a bohoslužby
Datum

Svátek, slavnost

Mše, bohoslužba

Ne 24. 3.

Květná neděle

7:45

Čt 28. 3.

Zelený čtvrtek

17:00

Pá 29. 3.

Velký pátek

16:00

So 30. 3.

Bílá sobota – velikonoční vigilie

17:00

Ne 31. 3.

Slavnost zmrtvýchvstání Páně – Boží hod
velikonoční

7:45

Po 1. 4.

Pondělí velikonoční

7:45

Květná neděle:
Květná (pašijová) neděle – památka vjezdu do Jeruzaléma.
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Kněz žehná naše jívové ratolesti.
V průvodu s ratolestmi vítáme i my Pána Ježíše jako svého Krále.
Květná neděle propojuje dvě skutečnosti: vítězství a oslava
Páně (symbolizované průvodem s ratolestmi – to naznačuje, že
následujeme Pána) i utrpení a smrt (četba pašijí).

Zelený čtvrtek:
Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně.
Ježíš slaví s apoštoly poslední večeři. Ježíš říká: Toto je moje tělo, toto je moje krev;
to čiňte na mou památku. Dnes děkujeme za to, že při každé mši svaté se znovu setkáváme
s Ježíšem.
Církev zpřítomňuje tři velká tajemství: eucharistii, ustanovení svátosti kněžství a dar
nového přikázání lásky.
Velký pátek:
Velký pátek – památka umučení Páně.
Ježíš umírá na kříži. Připomínáme si Ježíšovo utrpení a smrt. Velkopáteční obřad má
tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže, svaté přijímání.
V tento den se nikde neslouží mše svatá. Čteme pašije podle Jana a uctíváme kříž –
vítězné znamení vykoupení.
Na Velký pátek je přísný půst od masa (od 14 let) a půst újmy v jídle (od 18 do 60 let).
Mladistvým mezi 14. a 18.rokem a po dovršení 60. roku se v těchto dnech ukládá pouze půst
zdrženlivosti od masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobně vážný
důvod od povinnosti újmy osvobozují.
Bílá sobota:
Dnes je den ticha, kdy se modlíme u Ježíšova hrobu. Je to den modliteb, rozjímání, půstu
a očekávání.
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení
a smrti. Oltářní stůl je obnažen a neslaví se mše svatá. Teprve po slavných obřadech noční
vigilie, které jsou přípravou na Kristovo zmrtvýchvstání, církev prožívá velikonoční radost
naplňující celých následujících padesát dní.
Velikonoční vigilie:
Je to noc bdění pro Pána.
Obřad má tyto části – požehnání ohně a příprava svíce, chvalozpěv (exsultet),
bohoslužba slova, křestní bohoslužba a obnova křestního slibu, eucharistická bohoslužba.
Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu, aby podle napomenutí evangelia byli
věřící, s hořícími lampami v rukou, podobni lidem, kteří očekávají Pána až znovu přijde, aby
je nalezl, jak bdí, a přivedl je ke svému stolu. Tato noční vigilie je uspořádána takto: Po
krátké slavnosti velikonoční svíce (první část obřadů této veliké noci) uvažujeme o tom, co
Pán Bůh od počátku konal pro svůj lid, důvěřujeme jeho slovu a příslibu (druhá část –
bohoslužba slova); a když se blíží den vzkříšení, jsme spolu s těmi, kdo se znovu narodili ve
křtu (třetí část), povoláni k hostině, kterou Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním připravil svému
lidu (čtvrtá část).
Boží hod velikonoční:
Radujeme se z Kristova zmrtvýchvstání.
Po mši svaté se žehnají velikonoční pokrmy.
I my si můžeme přinést do kostela své
pokrmy k požehnání – mazance, beránka, …

2. Hospodařen farnosti za rok 2012
Počáteční stav:
Konečný stav:

130 778,150 284,-

Opatření k úspoře:
1) K 31. 3. 2013 je odhlášena pevná linka telefonu na faře.
2) V současné době probíhá jednání, které povede ke změně tarifů výpočtu spotřeby
elektrické energie na faře.
3) V kostele je třeba změnit způsob temperování. Stávající akumulační kamna jsou
energeticky velmi náročná. Je na zvážení farníků a každý dobrý návrh je vítán.
M. Formáčková

3. Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat naší schole, zvláštní dík zaslouží především Eliška
Vacková, která se o její vznik zasloužila.
Stalo se pravidlem, že se děti každý pátek schází na faře, kde poctivě nacvičují tak,
aby nám čas od času zpestřily nedělní mše svaté, vzájemně se setkávaly a zpěvem
se obohacovaly. Schola se postarala o zpěv koled o vánocích, což vyžadovalo jejich velkou
píli i hodně volného času, výsledek byl samozřejmě vynikající. Svým zpěvem doprovodili
i pohřební mše svaté. Schola je aktivní i mimo naši farnost - vystoupila v sousední zhořské
farnosti, již druhý rok zpívala při mši svaté na setkání mládeže v Lukách nad Jihlavou,
zúčastnila se soutěže v Polné.
Vznikl celkem početný sbor dětí, které zpívání baví, vím, jak přijde vždy po zkoušce
naše Lucka domů spokojená. Děti tak věnují velkou část svého volného času něčemu, co má
smysl a přispívá k radosti nás všech. Proto jim vyprošuji Boží pomoc a ochranu a ještě
jednou: díky!
M. Pecinová

4. Varhany
Varhany v kostele v Jamném byly v roce 1912 postaveny jako nové, ale hned po 1. světové
válce byly ve špatném stavu. Podle záznamů proběhla v 60. letech 20. století jediná oprava a
naladění varhan. (Informace z brožury „Kostel sv. Kříže a farnost v Jamném u Jihlavy“ z roku
2010).
Varhany mají 9 rejstříků, z toho tři hrají velmi špatně. V pedále hraje pouze 1 oktáva
ze dvou. Některé klapky se zasekávají a nevrací se do původního stavu. Jak jste sami určitě
zaznamenali, zvuk z varhan se ozývá, i když už se nehraje. Taktéž se ozývá i motor. Celkově
jsou varhany rozladěné.
Na varhany se přijede podívat varhanář, který zhodnotí jejich stav a navrhne několik
řešení. Podle cenové nabídky se můžeme rozhodnout, co s varhanami uděláme.
Kdybyste měli nějaké návrhy, zkušenosti, rady, budeme rádi. Můžete se obracet na nás
nebo na mail farnost-jamne@seznam.cz. A jelikož jakákoli oprava varhan bude finančně
nákladná, uskuteční se koncert se sbírkou na varhany. Koncert bude v neděli 21. dubna
v 14:30 v kostele v Jamném, kde zazpívá schola.
M. Pecinová, E. Vacková

5. Co nás čeká







Diecézní setkání mládeže s otcem Biskupem v Brně – sobota 23. března 2013 od 8:30
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
Modlitby za mládež – neděle 14. dubna v kostele v Jamném
Koncert – neděle 21. dubna v 14:30 v kostele, schola od kostela Povýšení sv. Kříže
v Jamném
Pouť 5. května 2012
První svaté přijímání
Boží tělo = Slavnost Těla a krve Páně 2. června (průvod obcí a poté posezení na faře)

Různé připomínky, podněty, názory, atd. můžete říkat osobně nebo na mail farnostjamne@seznam.cz. Budeme rádi, když též přispějete nějakým článkem do dalšího čísla.
Děkujeme, E+P Vackovi

