JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 218
5. 7. 2020 - 6. 9. 2020
Kalendář:
5. 7. sbírka na opravy a podporu
pastorace
29. 7. v 18.00 hod. v Lidovém domě
setkání MM – babiček
2. 8. sbírka na opravy a podporu
pastorace
7. 8. bude otec Tomáš navštěvovat
nemocné
9. 8. posvícenská mše svatá
v 10.30 hod. v odpočinkové zóně
„Míčova domu“
23. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá
v Příložanech
26. 8. v 18.00 hod. v Lidovém domě
setkání MM – babiček
30. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá
v Příštpě
4. 9. bude otec Tomáš navštěvovat
nemocné
6. 9. sbírka na opravy a podporu
pastorace
6. 9. v 11 hod. posvícenská mše svatá
v Bohušicích

Mimo naši farnost:
od 26. 6. do 4. 10. v Brně v Diecézním
muzeu výstava Víra, naděje, láska světci spjatí s brněnskou diecézí
15. 7. v kostele Proměnění Páně
v Třebíči v 19 hod. Bachovy kantáty účinkuje Czech Ensemble Baroque
30. 8. ve Velkém Újezdu biřmování

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

V labyrintu
Dobrý Bože, tento labyrint mi připomíná mnohé cesty mého života.
Často jsou to křivolaké cesty. Nevím, kudy mě povede cesta, po které
právě kráčím.
Ale i přes ty černé zákruty, jimiž musím projít, věřím, že mě dovedou
do středu a ze středu zpátky ven do širého světa.
Dej mi naději, že všechny cesty, po kterých jdu tady ve svém životě,
mě přivádějí stále blíže k mému skutečnému já, k vnitřnímu
prostoru ticha, kde v mém nitru přebýváš ty sám.
Ať neztrácím důvěru v to, že všechny cesty vedou k východu
vedoucímu do širého světa a ke svobodě a že mě nakonec
uvedou do tvého božského života.
Ať se tento labyrint stane pro všechny, kteří do něj vstoupí, hlubokou
zkušeností s vlastním životem, jejž ty obklopuješ svou přítomností
a jehož cesty vedou navzdory všemu bloudění a oklikám k tobě.
Vždyť ty jsi naše spása a náš skutečný život.
Anselm Grün, Moje modlitební kniha
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Moji milí farníci,
srdečně Vás zdravím na stránkách našeho farního
zpravodaje.
Máme za sebou výjimečný stav způsobený pandemií Covid 19. Společně se všemi občany v ČR
jsme také my katolíci museli pokorně přijmout nařízení, která vyhlásila vláda ČR. Biskupové vyhlásili opatření, která se zprvu zdála velice přísná. Čas
pak ukázal, že byla moudrá a správná. Za tímto účelem byl vyhlášen našim diecézním biskupem Vojtěchem generální dispenz od povinnosti osobní účasti
na nedělní mši svaté, který
vlastně trvá doposud. Tady musím připomenout, že ten, kdo by
se chtěl zpovídat z toho,
že „nebyl na nedělní mši svaté“,
nepochopil, co tento dispenz
znamená. Uznávám, že není
lehké po celoživotních návštěvách nedělních, svátečních nebo
slavnostních mších (zvláště
o letošních velikonocích) najednou nechodit osobně na mše
svaté a z ničeho nic se spokojit
jen s televizním nebo internetovým přenosem. Zde doslova
platí, že výjimečné situace vyžadují výjimečná řešení.
Naše farnost v jistém smyslu musela daleko před
jinými pochopit celou logiku výjimečného stavu.
Půl roku máme kostel zavřený, a máme tedy v naší
farnosti vlastně něco jako výjimečný stav. Dobře
si vzpomínám, jak na začátku výjimečného stavu
doby koronaviru někteří naši spoluobčané zaujali
postoj zcela nezodpovědný a určitou míru vážnosti
nastalé situace výjimečného stavu vůbec nepochopili. Bylo patrné, jak někteří naprosto dosud nechápou
význam slov „výjimečný stav“. U některých lidí
to bylo dáno nezodpovědností nebo doslova
hloupostí pramenící z neznalosti a nepochopení mi-

mořádné situace, což mohlo znamenat ohrožení někoho dalšího na životě. Obrazem takového počínání
byli lidé, kteří výjimečný stav zlehčovali, chovali se
vůči druhým bezohledně nebo sobecky a snad
si z této vážné situace s velkým počtem úmrtí dělali
i legraci (viz vyjádření mediálně známých osobností
a politiků).
Bohužel mám někdy podobný pocit v naší farnosti z některých z vás, kteří příliš dobře nechápete
výjimečnost a závažnost situace, ve které je dnes
naše farnost. Do této situace se
naše farnost dostala díky havarijnímu stavu našeho farního
kostela. Výraz „havarijní stav
kostela“ doslova v našem případě znamená, že by byl náš kostel
na dlouhá desetiletí uzavřen
a pro nás vlastně zcela ztracen.
Nejprve by asi začaly padat kusy
omítek fresky, pak by se začala
nahýbat naprosto zničená konstrukce lucerny zavěšená na vrcholu kopule a nakonec by se
propadly celé stropní části konstrukce krovu. Kdo by o takovém scénáři snad pochyboval,
má možnost vidět u kostela
a na farní zahradě zbytky naprosto zničených nosných trámů, které jsou z krovu a lucerny nyní odstraňovány a nahrazovány novými.
Úvahy některých lidí, s jakou lehkostí a samozřejmostí se náš kostel krásně a jednoduše podaří
opravit, je opravdu falešný sen naivních lidí. Realita je často jiná. Celá oprava a záchrana našeho kostela je ohromné drama. Břemeno odpovědnosti, které nesou všichni členové realizačního týmu, je nyní
neskutečně těžké a nebezpečné. Musím vás pravdivě upozornit, že od počátku opravy a záchrany našeho farního kostela máme dva možné scénáře a dva

Žít bez víry je stejně nepraktické jako žít bez peněz.
Pavel Kosorin
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reálné konce, jak to s opravou našeho kostela nakonec může skončit.
Jedno řešení je opravdu krásné
a nádherné a všichni si jej ze srdce
přejeme. Vše dobře dopadne, kostel
se opraví, dluhy se z „nějakých peněz“ zaplatí a s úsměvem všichni
půjdeme životem dál. To druhé řešení je poněkud méně optimistické.
Znamenalo by farnost v exekuci,
oprava kostela nedokončená a dotace neproplacená. Někdo k této části
zpravodaje může okamžitě namítnout: „Pane faráři, nestrašte nás!“
Odpovídám: „Nestraším, jen popisuji realitu a to, co musím já osobně
prožívat den co den jako člověk
a farář podepsaný pod tímto projektem“. Jsem taky jen člověk a nemohu a nechci na to vše zůstat sám.
Znovu bych připomněl to, co nás
naučila
krize
koronaviru:
„Výjimečné situace vyžadují výjimečná řešení.“
Měli jsme nechat kostel pro katastrofální stav krovu pomalu spadnout a nechat peníze EU propadnout? Řekl jsem si NE!
Měl jsem si říct, že chci v klidu
umřít a opravu kostela ať zařídí další
generace? Řekl jsem si NE!
Neměl jsem si raději požádat
o přeložení do jiné farnosti, kde
bych měl zdravější bydlení a žádné
strasti a starosti s tak ohromnou zodpovědností za gigantickou opravu
kostela? Řekl jsem si NE!
S velkou pokorou všichni zúčastnění vnímáme, jak je celá oprava
tohoto chrámu vlastně velký zázrak.
Nestojí a nemůže stát jen na našich
chabých lidských schopnostech.
Ano, všichni zúčastnění děláme vše
nejlépe, jak umíme. Ale co když
to nebude stačit? Kde vezmeme

peníze na doplacení dotace a našeho finančního spolupodílu farnosti?
Ano, celá naše farnost se modlí
za záchranu našeho chrámu. Moc
vám za to děkuji. Ale připomínám,
že stejně usilovně se modlili křesťané v Konstantinopoli za záchranu
svého krásného a unikátního chrámu Hagia Sofia, než jej Turci roku
1453 po pádu města přeměnili
na mešitu.
Toto historické drama nám může
připomenout, jak to dopadne, když
se většina křesťanů Konstantinopole lehkovážně spoléhala na druhé
lidi, kteří za ně měli jít bojovat,
a nebo na zázrak, který se
z určitých důvodů nestal. Největší
křesťanský chrám byzantské říše
s monumentální kopulí padl, město
bylo vypleněno! A co víc, jejich
kostel se stal mešitou!
Já osobně celou opravu a záchranu chrámu svaté Markéty vidím
mimořádně duchovně. Vždy a všude se najdou lidé, kteří budou stát
při důležitém a přelomovém běhu
událostí v bezpečné vzdálenosti
opodál. Budou jen nečinně přihlížet
a nepomohou ani prací, ani modlitbou, ani finančně. A až bude
„po všem“, budou komentovat, jak
se mělo to či ono udělat jinak, líp,
rychleji, laciněji atd. Také pak budou takoví lidé, kteří se budou lehkovážně spoléhat jen na Boží zásah
shůry.
Vidím jednak mnoho lidí zapojených do našeho „realizačního“ týmu, kteří se ze všech sil snaží
za náš chrám obdivuhodně bojovat.
Každý tak, jak nejlépe umí a může!
Někdo pomáhá přímo fyzickou prací, někdo s administrativou, někdo
(Pokračování na stránce 6)

Liturgické texty
Slavnost svatých Cyrila
a Metoděje
1. čtení: Iz 61,1 -3a
2. čtení: 2 Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
15. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 55,10-11
2. čtení: Rim 8,18-23
Evangelium: Mt 13,1-23
16. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 12,13.16-19
2. čtení: Rim 8,26-27
Evangelium: Mt 13,24-43
17. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Kral 3,5.7-12
2. čtení: Rim 8,28-30
Evangelium: Mt 13,44-52
18. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 55,1-3
2. čtení: Rim 8,35.37-39
Evangelium: Mt 14,13-21
19. neděle v mezidobí
1. čtení: 1 Kral 19,9a.11-13a
2. čtení: Rim 9,1-5
Evangelium: Mt 14,22-33
20. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 56,1.6-7
2. čtení: Rim 11,13-15.29-32
Evangelium: Mt 15,21-28
21. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 22,19-23
2. čtení: Rim 11,33-36
Evangelium: Mt 16,13-20
22. neděle v mezidobí
1. čtení: Jer 20,7-9
2. čtení: Rim 12,1-2
Evangelium: Mt 16,21-27
23. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 33,7-9
2. čtení: Rim 13,8-10
Evangelium: Mt 18,15-20
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Minulost promluvila
Pokaždé, když jdu okolo kostela, pozoruji
s napětím viditelné změny na fasádě severní věže,
lodě kostela a také postup prací na výměně trámů
lucerny.
Lucerna
kostela
sv.
Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou totiž skrývala tajemství dávných věků. V zápise ve farní kronice zapsal
pan děkan Küchler: „V srpnu 1980 rozdělali lucernu a zjistili, že krovy jsou úplně shnilé na prach.
Proto krov lucerny je úplně nový z tvrdého dřeva,
celá lucerna kopule je kryta měděným plechem.
Dosavadní plech byl pozink., nabarven, ale místy
úplně prorezavělý. ... Rovněž nové „Boží oko“ je
měděné a silně pozlaceno. Uvnitř jsou dvě pouzdra
se zápisy. Jeden zápis jsme přidali o současnosti.“
Při demontáži lucerny kostela byla tato dvě měděná
pouzdra nalezena. První pouzdro obsahuje nejstarší zápisy na pergamenovém papíru. Zápis začíná
slovy: „Léta Páně 1890 v měsíci dubnu dokončena
práce klempířská od Frant. Lisala, mistra klempířského
v Jaroměřicích.
Téhož
roku
byli
v Jaroměřicích:
Důstojný p. konsist. rada Frant.
Syneček. ...“ Zápis
obsahuje
výčet
jmen kaplanů, starosty, radních, učitelstva, úřednictva
velkostatku a drah,
spolků. Druhá strana pak nese jejich
vlastnoruční podpisy.
Schránka obsahuje
i
dvě
strany
„Pamětního listu“, na kterém je uvedeno: „Dne
17. srpna 1923 usnesl se kostelní konkurenční výbor za předsednictví p. Ferdinanda Čtveráčka
opraviti celou střechu, kopuli a lucernu na chrámě
sv. Markéty v Jaroměřicích a také tyto práce na
schůzi dne 26. srpna t.r. zadal.
S pracemi bylo započato dne 2. září 1923 a sice
celá konstrukce vazby novými krovy, kleštinami
8/18 cm silnými a železnými šrouby vytužena, špatné latě novými nahrazeny a celá krytka kopule pokryta novým šindelem karbolem napuštěným. Celá
tato práce musela býti velmi opatrně zhotovena,
neboť nesmělo se uvnitř na omítce a starožitné malbě ničeho poškoditi. Práce se prováděla za dozoru
státního památkového úřadu (p. architekt Sochor,
který se postaral o to, že jsme obdrželi Kč 25.000
státní podpory.)
Tesařskou práci prováděli tesařští mistři: Václav

Krejčí z Mor. Budějovic, Jan Hobza ze Šebkovic.
V roku 1924 byla opravena horní lucerna, starý
plech a shnilé dřevo novým nahraženo, hromosvod
a Boží oko, které bylo úplně rezem zničeno, novým
z měděného plechu, zhotoveno a 4. července 1924
znovu připevněno p. Josefem Krulou, mistrem
klempířským v Jaroměřicích, který celou práci
klempířskou prováděl. Celé tato oprava bude vyžadovati nákladu Kč 80.000. Toho času zdržoval se
v zámku majitel a patron kostela p. Rudolf VrbnaKounic a p. důchod. a správce velkostatku Karel
Benda, kteří těmto opravám vyšli velmi vstříc. Též
velkou zásluhu o opravu má toho času duchovní
správce dp. děkan, kons. rada a farář Josef
Peksa.“
Dále na listině pokračuje výčet jmen starosty, radních, zřízenců města, úředníků velkostatku, úředníků lesní správy, zástupců farního úřadu, učitelstva,
hospodářské školy, poštovního úřadu a staničního
úřadu. Na druhém listu pokračuje výčet jmen lékařů, lékárníka, zástupců
Sboru
dobrovolných
hasičů, Československého červeného kříže,
Spolku
Jaromír,
Okrašlovacího spolku,
Jednoty školní mládeže,
Tělovýchovné jednoty
Sokol,
Tělovýchovné
jednoty Orel, Dělnické
tělovýchovné jednoty,
Federované dělnické tělovýchovné
jednoty
a zástupců
peněžních
ústavů.
Pod výčtem jmen je zápis: „V r. 1922 postavena
elektrárna Huňatka, maj. Čtveráček Ferd., Knesl
Fr. V r. 1924 provedena parcelace velkostatku.
Mezi námi dlouhá léta žije velký básník Doktor
Otokar Březina (vl. jménem Václav Jebavý), který
jest velké vážnosti a oblíbenosti obyvatelstva.“
Na kraji listiny je částečně nečitelný text, ve kterém pisatel uvádí, že žijeme již pět let ve svobodné
republice, že jsme přepolitizováni a rozeštváni různými politickými stranami a obává se, že bychom
mohli přijít o těžce nabytou svobodu. Text končí
obvyklou adorací prezidenta: „Jest mezi námi náš
dobrý a první president tatíček Masaryk. … a proto
ještě dlouhá léta Bůh nám jej zachovej.“ „Léta Páně jeden tisíc devět set dvacet čtyři“. Schránka obsahuje bankovky vydané během 1. světové války.
Druhé pouzdro obsahuje novější zápisy. Za zmínku stojí zápis Josefa Kapinuse, který píše: (viz fotokopie na protější straně)
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Další listiny jsou novější a opět
obsahují texty o opravách kopule:
„Zápis „Toto „Boží oko“ bylo sundáno 21. září 1961 a obnoveny jeho paprsky v této úpravě. Stalo se
tak při generální opravě celé fasády chrámu a jeho zastřešení. Šindele byly místy vyměněny a celá kopule očištěna a dvakrát napuštěna
červeným karbolineem. Římsy
oplechovány a také celá lucerna na
kupoli pečlivě znovu natřena
ve dvojím provedení barevném kolem oken. Hromosvod dostal dvojí
uzemnění. Klempířské práce a jejich nátěry, jakož i nátěry šindelové
střechy prováděli místní klempíři
tři a sedmdesátiletý František Kyrš
a jeho syn František z jaroměřických Komunálních služeb. Fasádní
barevné nátěry a kreslenou obnovu
iluzivních architektonických článků
prováděli pp. Daněk a Kučera,
pracovníci z Uměleckých řemesel
v Brně. Zednické a tesařské práce
prováděl Okres. stavební podnik
v Třebíči - provozovna Mor. Budějovice. Opravu bylo možno uskutečniti jen za značné státní památkové podpory a za přispění farního
úřadu, který střádal obětavě příspěvky farníků k tomuto účelu. Věříme, že houževnatému úsilí
dp. děkana Václava Küchlera, který vyvíjí při opatřování potřebných
hmot, se podaří dovést celou vnější
renovaci chrámu až do konce. Místní národní výbor vědom si kulturního významu našeho chrámu, který je
Stát. památkovou péčí zařazen do I. kategorie uměleckých památek v ČSSR, pořizuje letos nový věžní hodinový stroj na elektrický pohon se svítícími ciferníky ve dvou věžích. Bude instalován po opravě fasády
věží v r. 1962. Jos. Kapinus“
Na téže listině následuje zápis: „Toto „Boží oko“ bylo opět upevněno na vrchol lucerny dne 27. října
1961 – v pátek odpoledne. Kéž bdí Všemohoucí nad námi a chrání nás, naši farnost a celý náš národ!
Václav Küchler, děkan – administrátor“
Posledním zápisem na této listině je bez uvedení autora: „Toto „Boží oko“ pozlatil dukátovým zlatem Tomáš Sapák za pomoci Jar. Křištofové. Práce byla provedena na chatě v Budíkovicích u Třebíče L.P. 1967.
Nátěry kopulí a oplechovaných říms provedl Frydolín Zahradník, důst. Pán p. Fr. Skřivánek a další
z Komunálních služeb v Rychnově n/Kněž. L.P. 1967 VIII. Sv. Kateřinu na druhé kopuli taktéž zlatil a maloval T. Sapák z Kutné Hory.
Na třetím listu jsou podpisy zúčastněných osob při obnově chrámového vnějšku v letech 1960 - 61. Součástí dokumentace je výtisk Katolických novin z 29. 10. 1961 a bankovky v hodnotě 10 Kč a 20 Kč.
Z historických pramenů, které však známe zprostředkovaně z literatury, a nyní i z dokumentů, na které si
můžeme sáhnout, vidíme, že kostel se opravoval odpradávna. Vždy byly náklady na opravy velmi vysoké,
vždy byl nějaký donátor, ať už hrabě, nebo stát. My máme to štěstí, že velkou část nákladů na opravu zaplatí Evropská unie a stát formou dotace. Zbytek potřebných finančních prostředků, a to téměř 18 milionů
korun, musíme vybrat od dárců a podporovatelů našeho projektu. Zatím nejvýznamnějším dárcem bylo
město Jaroměřice nad Rokytnou a ČEZ. Všem dárcům a dobrodincům patří náš dík.
Pavel Prokop
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(Pokračování ze stránky 3)

modlitbou! My všichni jsme realizační tým! To,
co nás všechny spojuje, je pokora k tomuto poslání
a touha - zachránit farní kostel v Jaroměřicích.
V neposlední řadě je to pevná vůle, odvaha a nezdolná víra!
Vidím však také mnoho z vás, kteří dosud stojíte
opodál, z nějakého důvodu váháte nebo pochybujete
a je vám osud kostela, křesťanství a hodnot víry
do jisté míry lhostejný. Škoda! Čas běží jako voda
v řece Rokytné – pomalu, stále a mizí v dáli.
Vám všem, kteří jste pochopili výjimečnost a důležitost historických okamžiků záchrany našeho farního kostela pro budoucí generace a není vám tento
„urputný boj“ o realizaci díla lhostejný, ze srdce
žehnám!
Moc vám za to děkuji a vážím si toho!
Rád bych také poděkoval těm z vás, kteří mimořádným způsobem podporujete opravu našeho chrámu finančně. Děkuji fyzickým osobám z celé republiky, právnickým osobám, městu Jaroměřice

nad Rokytnou. Přivítal bych větší podporu od okolních obcí, firem, soukromých podnikatelů a dalších
sponzorů.
Á propos, několikrát jsem hlásil a nabízel možnost zapojit se do oprav našeho kostela konkrétní
pomocí a prací. Bylo potřeba mnoho brigádníků na
broušení rámů oken. Několik lidí se zapojilo a za to vám také velice děkuji.
Pokud by měl ještě někdo zájem, nabídka stále
platí, připomínám, že generální dodavatel díla firma
Archatt nabízí studentům a brigádníkům 80 – 100
Kč/h.
Rád bych také poděkoval těm z vás, kteří jste se
zapojili do medializace celého projektu například
formou programu pro TV Noe a příspěvkem při Noci kostelů filmem o našem kostele. Tyto dokumenty
najdete na YouTube nebo Facebooku farnosti Jaroměřice nad Rokytnou.
Také děkuji těm z vás, kteří jste na záchranu našeho chrámu poskytli bezúročnou finanční půjčku.
Moc vám za to děkuji a vážím si toho! Zde několikanásobně platí „Upřímné Pán Bůh zaplať.“
otec Tomáš

Probíhající práce na kostele
Mám radost, že jste si mohli prohlédnout opravu
a záchranu našeho chrámu prostřednictvím dokumentů, které jsou dnes díky Ing. Šulovi ke zhlédnutí
na internetu a na You Tube. V těchto filmech můžete vidět intenzivní postup prací, který právě
v kostele probíhá. V první řadě jsou to tesařské práce na opravě lucerny, která stojí před kostelem.
S ohromnou intenzitou také probíhají práce uvnitř
kopule, kde se postupně vyměňují vazníky, ramenáty a ohromné trámové stojky. Tento rozsah prací je
nebývalý a naprosto unikátní. Při pohledu na měněné trámy je opravdu „zázrak“, že kopule našeho
kostela vlastně nespadla.

Zvenku kostela se pak intenzivně pracuje na nových omítkách, obnově kamenných prvků na severní věži a na klempířských prvcích. Ohromná činnost
probíhá také uvnitř kostela. Restaurátoři čistí fresky
a obnovují původní výmalbu v prostoru presbytáře
a na dalších místech. Intenzivně se také pracuje
na elektroinstalaci a obnově zničené venkovní opěrné zdi směrem k zámeckému parku. Kdo pečlivě
sleduje a pozoruje probíhající práce, musí uznat jejich výjimečnost a naprostou unikátnost co do rozsahu a objemu prací, které nemají v našem okolí obdobu a srovnání. Bohu díky za Boží požehnání tomuto dílu!
otec Tomáš

Když víte, co chcete, nezbývá vám nic jiného než tvrdě pracovat.
Pavel Kosorin
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Opatření Covid 19
Připomínám, že nadále trvají během mší svatých opatření, která mají za cíl ochránit účastníky bohoslužeb před možným onemocněním koronavirem. V kropenkách není svěcená voda, nepodává se ruka při
pozdravení pokoje a svaté přijímání je jen na ruku. Také bych rád upozornil, že podávání svatého přijímání
na ruku má své specifické parametry. Podávající podá svaté přijímání na čistou ruku a přijímající nikam
se svatým přijímáním neodchází. Naopak. Okamžitě před podávajícím svaté přijímání konzumuje. V naší
farnosti jsem si všiml určitého nešvaru pramenícího z neznalosti. Někteří přijímající po obdržení svatého
přijímání na ruku se svatým přijímáním odcházejí a nesou ho neznámo kam. Tento způsob je ovšem zcela
nepřípustný. Svaté přijímání má přijímající povinnost konzumovat okamžitě před podávajícím a nikam
se svatým příjmením na ruce neodcházet.
otec Tomáš

Pořad bohoslužeb
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních
patronů Moravy
křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za manžela, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci
Neděle
- za manžela, dvoje rodiče, prosbu za uzdravení syna a živou rodinu
5. 7.
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za rodinu Pacolovu a duše v očistci
- za rodiče Salákovy, jejich dceru, zetě a snachu
19:00 Jaroměřice - za farnost
28. týden

6. – 12. července 2020

Pondělí Státní svátek
6. 7.
Úterý
7. 7.

19:00 Jaroměřice

Středa
8. 7.

7:30 Jaroměřice

Čtvrtek
9. 7.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

po mši svaté tichá adorace

Pátek
10. 7.

19:00 Jaroměřice
Sobota Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
11. 7.
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
9:00 Myslibořice
Neděle
12. 7.
10:30 Jaroměřice - za farnost
19:00 Jaroměřice
- za Jana Vyskočila, rodiče, bratra a duše, na které nikdo nepamatuje
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29. týden

13. – 19. července 2020

Pondělí
13. 7.
Úterý
14. 7.

19:00 Jaroměřice
Středa Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
15. 7.
7:30 Jaroměřice
Panny Marie Karmelské
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
16. 7.
19:00 Jaroměřice
- za rodiče Prokopovy, přízeň a duše v očistci
po mši svaté tichá adorace
Pátek
17. 7.

19:00 Jaroměřice

Sobota
18. 7.
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
na společný úmysl
- za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci
Neděle
- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratry
19. 7.
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice
- za farnost
19:00 Jaroměřice
- za živou a zemřelou rodinu Pudilovu, Polínkovu a Dostálovu
30. týden

20. – 26. července 2020

Pondělí
20. 7.
Úterý
21. 7.

19:00 Jaroměřice
Středa Svátek sv. Marie Magdalény
22. 7.
7:30 Jaroměřice
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
23. 7.
19:00 Jaroměřice

po mši svaté tichá adorace

Pátek
24. 7.

19:00 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna
Sobota Svátek sv. Jakuba, apoštola
25. 7.
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
7:30 Jaroměřice - za Jana Velebu, dvoje rodiče a sestru
- za rodinu Neterdovu, Kutálkovu, Maškovu a Pustinovu a duše v očistci
Neděle
9:00 Myslibořice
26. 7.
10:30 Jaroměřice - za Jaromíra Jelínka a rodiče Svobodovy
19:00 Jaroměřice - za farnost
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31. týden
27. července – 2. srpna 2020
Pondělí Památka sv. Gorazda a druhů
27. 7.
Úterý
28. 7.

19:00 Jaroměřice

Středa Památka sv. Marty
29. 7.
7:30 Jaroměřice
Čtvrtek
30. 7.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

po mši svaté tichá adorace

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
19:00 Jaroměřice
Sobota Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a učitele církve
1. 8.
Pátek
31. 7.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice
Neděle
9:00 Myslibořice
2. 8.
10:30 Jaroměřice - za farnost
19:00 Jaroměřice
32. týden

3. – 9. srpna 2020

Pondělí
3. 8.
Úterý
4. 8.
Středa
5. 8.
Čtvrtek
6. 8.

Pátek
7. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
19:00 Jaroměřice - za P. Václava Drbolu
7:30 Jaroměřice
Svátek Proměnění Páně
16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

po mši svaté tichá adorace
první pátek v měsíci / návštěva nemocných

14:30 Příložany
19:00 Jaroměřice

- za Antonína Kalába, rodiče a rodinu Košákovu
po mši svaté adorace a svátostné požehnání
Sobota Památka sv. Dominika, kněze
8. 8.
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle
9. 8.

Posvícení v Jaroměřicích nad Rok.

7:30 Jaroměřice - za farnost
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Reslovu, Chocholoušovu a Tomanovu
19:00 Jaroměřice
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33. týden
10. – 16. srpna 2020
Pondělí Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
10. 8.
Úterý
11. 8.

Památka sv. Kláry, panny
19:00 Jaroměřice - za Josefa Čecha, syna, příbuzné a nemocné

Středa
12. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
7:30 Jaroměřice - za Jana Prokopa a celou přízeň

Čtvrtek
13. 8.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

Pátek
14. 8.
Sobota
15. 8.

- za rodiče, vnučku a celou přízeň
po mši svaté tichá adorace
Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
19:00 Jaroměřice - za rodinu Dobešovu, Pánkovu, Pokornou, Procházkovu a Pilerovu
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
Neděle
16. 8. 10:30 Jaroměřice - za rodiče Kandusovy, vnuka Milana a ostatní vnoučata
19:00 Jaroměřice
34. týden

- za rodiče Kremláčkovy a Dobešovy, syna Vladimíra, rodinu
Nahodilovu, Dvořákovu a Horkou

17. – 23. srpna 2020

Pondělí
17. 8.
Úterý
18. 8.

19:00 Jaroměřice

Středa
19. 8.

7:30 Jaroměřice
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
20. 8.
19:00 Jaroměřice
po mši svaté tichá adorace
Pátek Památka sv. Pia X., papeže
21. 8.
19:00 Jaroměřice - za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné
Sobota Památka Panny Marie Královny
22. 8.
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
Neděle
23. 8.
10:30 Jaroměřice - za Jaroslava Krátkého, rodiče a sourozence
11:00 Příložany
- za farnost a farníky z Příložan – posvícení
19:00 Jaroměřice
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35. týden
24. – 30. srpna 2020
Pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
24. 8.
Úterý
25. 8.

19:00 Jaroměřice

Středa
26. 8.

7:30 Jaroměřice
Památka sv. Moniky
Čtvrtek
16:30 Myslibořice
27. 8.
19:00 Jaroměřice
po mši svaté tichá adorace
Pátek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
28. 8. 19:00 Jaroměřice - za Antonína Čecha a rodinu, za ty, na které nikdo nepamatuje
Sobota Památka Umučení sv. Jana Křtitele
29. 8.
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice
9:00 Myslibořice
Neděle
30. 8. 10:30 Jaroměřice
11:00 Příštpo
- za farnost a farníky z Příštpa – posvícení
19:00 Jaroměřice - za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy
a Doležalovy
36. týden

31. srpna – 6. září 2020

Pondělí
31. 8.
Úterý
1. 9.

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Doležalovu a Svobodovu

mše svatá pro děti

Středa
2. 9.

7:30 Jaroměřice
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Čtvrtek
16:30 Myslibořice
3. 9.
19:00 Jaroměřice
Pátek
4. 9.

14:30 Příložany
19:00 Jaroměřice

po mši svaté tichá adorace
první pátek v měsíci / návštěva nemocných
po mši svaté adorace a svátostné požehnání

Sobota
5. 9.
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / poděkování za úrodu / žehnání na začátku školního roku
křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice
Neděle 9:00 Myslibořice
6. 9.
10:30 Jaroměřice - za farnost a farníky z Dolních Lažan – posvícení
11:00 Bohušice
- za farnost a farníky z Bohušic – posvícení
19:00 Jaroměřice

Vůně
V tůni nad mlýnskou strouhou
vteřinu pouhou
zdrží se proud
Z víru nad bílou hrází
rašící mlází
vyráží z pout
Louky červených máků
pod křídly ptáků
oněmělých
Had co kůži si svléká
Z medu a mléka
voněl mně líh
Výsměch a potíže s kázní
Jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací
V bronzu jen tyčí se kopí
Lev uši své klopí
tak kdo by se bál?
Nečiny značené vinou
se dějinami vinou
Ó Bože co dál?

Vůně potu a kůže
Nad něhou růže
cynický smích
Lásko na konci léta
osudy splétá
ledový sníh
Vůně vody a prádla
chlastu a žrádla
k opojení
Lež a zrosený džbánek
pro mdlobný spánek
pokolení
Výsměch a potíže s kázní
Jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací
V bronzu jen tyčí se kopí
Lev uši své klopí
tak kdo by se bál?
Nečiny značené vinou
se dějinami vinou
Ó Bože co dál?

Schůzku nahradíš schůzí
belháním chůzi
povykem klid
Vůně piva a kvásku
nahradí lásku
Boha a cit
Klec co náhražka křídel
Kulturní příděl
za umění
Dálky v zrcadle sklínky
z prolhané skříňky
na civění
Výsměch a potíže s kázní
Jsme snílci a blázni
tří generací
s vráskami rytými dobou
Čas zmařený mdlobou
se nenavrací
V bronzu jen tyčí se kopí
Lev uši své klopí
tak kdo by se bál?
Nečiny značené vinou
se dějinami vinou
Ó Bože co dál?
Karel Kryl 1983

Informační leták
farnosti
Redakční rada
P. Mgr. Tomáš Holcner,
e-mail: tomas.holcner@seznam.cz,
mobil: 777831550
Jan Vlček,
e-mail: j-vlcek@centrum.cz,
mobil: 776303384
Miroslava Prokopová,
e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz,
mobil: 724510727
Ivo Resl,
e-mail: iiresl@seznam.cz
mobil: 607808609
Mgr. Marie Čermáková Tomanová,
e-mail: kremca79@gmail.com
mobil: 608558266
Tisk nezištně zajišťuje:

Připadá mi jako bych odjížděl
do vzdálených končin, po kterých jsem
snad ve snu toužil, vzdálených - odkud,
až se vrátím, nenajdu nikoho známého.
A protože vím, že návratu není, vím,
že Vy přijdete za mnou.
Zase se shledáme, zase Vás obejmu
ve světě novém, kde já už budu
se známými čekat.
Buďte s Bohem a na shledanou.
K výročí sto let od narození P. Jana Buly vytvořil autor jeho životopisné
knihy Oběť případu Babice historik František Kolouch obsáhlé webové
stránky, na kterých jsou nejen veškeré informace o životě mladého
rokytnického kněze, ale velké množství fotografií, jeho obrazů či kreseb.
Nechybí zde ani přepisy jeho posledních dopisů před popravou a text
písně k uctění jeho památky.
Je možné je nalézt na odkazu: http://www.janbula.cz
Oficiální webové stránky kanonizačního řízení babických mučedníků
P. Jana Buly a P. Václava Drboly jsou zde:
http://kanonizace.biskupstvi.cz

