
Kalendář: 

28.9. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek babiček 

od 7.10. každý pátek v 16.30 hod. 

v Lidovém domě Rozmarýnek 

Mimo farnost: 

1.9.-14.10. v Galerii chodba na KG 

v Třebíči výstava „Lidé jako Etty 

se osvědčí i v těch nejtěžších 

věcech ...“ 

1.10. v 10-14 hod. v Náměšti 

n. Oslavou ve farním dvoře 

Jablkobraní 

2.10. ve 14.30 hod. v Lidéřovicích 

Větrání kostela a varhan 

8.-12.11. v kostele sv. Martina 

v Třebíči Duchovní obnova 

s P.  Eliasem Vellou 

Milí farníci, 

11. 9. - 9. 10. 2016 

Číslo 188 
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nastoupení do nové farnosti je prý pro faráře něco jako nastoupení 

do rozjetého vlaku. Já bych toto přirovnání však přece jenom pozmě-

nil. Přece jenom do vlaku většina z nás nastoupí v poklidu, pohodlně 

se usadí a podřimuje, popřípadě hledí z okýnka, jak krásně 

a bezstarostně ubíhá cesta. Kéž by přestupy kněží do nových farností 

vypadaly takto. Většina z mých kolegů by však asi souhlasila s tím, 

když řeknu, že mi nástup do nové farnosti připadá jako usednutí 

do kokpitu nadzvukové stíhačky, ve které se střídání pilotů provádí 

tzv. "za letu". Čistě teoreticky víte, jak se tento stroj ovládá a co 

všechny budíky ukazují. S touto přibližnou znalostí musíte okamžitě 

reagovat na různá hlášení a blikající kontrolky, musíte začít co nejlépe 

upravovat směr letu tak, aby se nestala havárie. To je samozřejmě jen 

přirovnání, ale ve skutečnosti opravdu musíte začít plnit několik úkolů 

najednou. Řešíte účetnictví, inventarizace, smlouvy, matriky, sbírky, 

banky, nájemní smlouvy, protokoly a všechny ostatní možné 

i nemožné administrativní úkony. Musíte se však také ujmout probíha-

jících oprav, naplánovat budoucí opravy, převzít a případně upravit 

pořad bohoslužeb, připravovat si kázání, navštěvovat nemocné atd. 

Do toho si zařizujete novou domácnost, malujete, kupujete vybavení 

bytu, řešíte kancelář a utřídění desítek důležitých dokladů, které je 

nutné projít. Vše navíc probíhá za jiných podmínek a zvyklostí než 

ve farnosti, ze které jste přišli. Jistě mi dáte za pravdu, že se nejedná 

Jaroměřický 

LEták Farnosti 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 



o nic jednoduchého. Avšak uvě-

domuji si, že vše chce svůj čas. 

Ostatně vše je tak, jak jsem ne-

dávno psal do Katolického týde-

níku: „Hlavně člověk nesmí pod-

lehnout představě, že to zvládne 

do týdne. Některé věci jdou bohu-

žel pomalu a trvají měsíce.“  

Rád bych také poznamenal, že 

stěhování do nové farnosti není 

jen o výše zmíněných technic-

kých a praktických záležitostech. 

Jedná se také o psychickou zátěž 

jak pro vás farníky, kteří si musí-

te zvykat na nového kněze - Otce 

Tomáše a jeho nové metody, tak 

pro mě samotného. Kromě prak-

tických záležitostí se totiž musím 

vyrovnat i se ztrátou „svého“ do-

savadního domova - fary, kterou 

jsem po jedenáct let opravoval 

a zveleboval a kterou pokládám 

za jednu z nejlépe opravených far 

v naší diecézi. V neposlední řadě 

jsem opustil také mnohé své ka-

marády a bývalé farníky, kteří mi 

přirozeně přirostli za jedenáct let 

mého působení v Křižanově 

a Heřmanově k srdci.  

Proto bych chtěl moc poděkovat 

vám všem, kteří jste mi nabídli 

svoji pomoc, ukázali svoji vlíd-

nou a milou tvář a stali se pro mě 

v tomto nelehkém a dramatickém 

období kněžského života povzbu-

zením a oporou. Myslím si, že mi 

dáte za pravdu, když budu sou-

hlasit s oním známým: „Aby 

mohlo něco hezkého začít, musí 

něco jiného hezkého skončit.“  

Koneckonců, když jsem přišel do 

farností Křižanov a Heřmanov, 

začínal jsem tam také naprosto 

novou éru po panu faráři Kotíko-

vi a počátky této éry nebyly jed-

noduché. Ale nakonec se mi 

s pomocí farníků podařilo dosáh-

nout několika zázraků. Kupříkla-

du jsme opravili dvě fary 

za 10 milionů Kč, výrazně jsme 

zrekonstruovali oba místní koste-

ly a nakonec jsme postavili pře-

krásný památník svaté Zdislavě 

v hodnotě 8 milionů Kč. Je prav-

dou, že výrazným ulehčením pro 

mě bylo to, že obě farnosti byly 

nesmírně živé. V mém předcho-

zím působišti tak například chodi-

lo přes 200 dětí do náboženství, 

u prvního svatého přijímání bylo 

každoročně od 15 do 30 dětí 

a moje první příprava na biřmo-

vání byla pro 147 biřmovanců. 

Tímto chci říct, že věřím, že spo-

lečným úsilím se nám jistě podaří 

dosáhnout podobných úspěchů 

i v jaroměřické farnosti. Máme 

k tomu ty nejlepší možné předpo-

klady. Ostatně od začátku mého 

působení v Jaroměřicích si vší-

mám a těší mě, kolik je zde 

ochotných a dobrých lidí, kolik 

lidí se angažuje pro církev a pro 

farnost. To považuji za nesmírně 

šťastné i vzhledem k tomu, jak 

moc byl zdejší kraj zkoušený pro-

tikatolickým a protikřesťanským 

terorem komunistické diktatury.  

Nechci se ohlížet do minulosti 

vaší farnosti a ani tuto minulost 

a případné chyby, které se během 

ní mohly odehrát, nechci komen-

tovat. Mým úkolem ve farnosti je 

dívat se do budoucnosti 

a posilovat a rozvíjet prostor pro 

růst církve, našeho farního spole-

čenství a vztahu s lidmi, kteří 

jsou naší farnosti zatím vzdáleni. 

Mám radost, že se mi všechny 

tyto úkoly pomaličku daří plnit ať 

už tím, že mě mezi sebe přijali 

jaroměřičtí dobrovolní hasiči ne-

bo tím, že jsem navázal na mnoha 

úřadech, školách a ve vedení obcí 

kontakt s mnoha dobrými lidmi, 

kteří třeba do kostela nechodí. 

Já  však z plánů, které jsem po-

psal, sám nic nezmůžu. Proto 

jsem za vaši duchovní i lidskou 

oporu vděčný a ještě jednou vám 

za ni děkuji. 

Otec Tomáš  
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„Lidé volají po změně - 

v tiché naději, že všechno 

zůstane při starém.“ 

Pavel Kosorin 

FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE 
VARHAN  

v korunách 

NÁKLADY  
CELKEM 

2 700 000  

sbírky  
(1. neděle v měsíci) 

939 958  

příspěvky v hotovosti 381 250  

příspěvky na účet 490 110  

zakoupené píšťaly 203 300  

VYBRÁNO  
CELKEM 

2 014 618  

JEŠTĚ ZBÝVÁ  
VYBRAT 

685 382  



Oprava varhan v jaroměřickém 

chrámu je jistě tématem, které 

bude dobré do našeho farního 

zpravodaje rozepsat poněkud ví-

ce. Proto jsem se rozhodl, že vás 

budu postupně o všem informo-

vat. 

Tím, co bych rád zdůraznil, je 

ohromná obětavost mnohých 

z vás, kteří na varhany přispíváte. 

Někteří z vás mi dokonce řekli, 

že s touto opravou na začátku pří-

liš nesouhlasili, ale přesto ji pod-

porujete a financujete. Všech dár-

ců, kteří obětavě přispívají na ja-

kékoli bohulibé dílo, jsem si vždy 

nesmírně vážil a vážím. Jako váš 

nový farář vám tímto chci říci, že 

udělám všechno pro to, aby vaše 

finanční dary byly na opravu var-

han co nejsvědomitěji použity. 

Budu nekompromisně a nejlépe 

jak umím zastupovat naši farnost 

ve věci dokončení zmíněné opra-

vy. Naše farnost bude slušně, ale 

zároveň důrazně od dodavatele 

požadovat naplnění podepsané 

smlouvy. Nebudeme vyžadovat 

nic víc a nic míň než spravedl-

nost. Za spravedlnost pak pova-

žujeme to, že za vynaložené pro-

středky všech laskavých dárců 

budou dodavatelem odvedeny 

stanovené práce, a to ve stanove-

né kvalitě a termínu.  

V této chvíli lze o situaci kolem 

varhan říci, že v následujících 

týdnech budou probíhat jednání 

mezi farností a dodavatelem 

oprav, a to za účasti Biskupství 

brněnského. Biskupství jsem po-

žádal o pomoc s dohledem nad 

plněním smlouvy, ke které se do-

davatel díla zavázal a která dosud 

není v určitých bodech dodavate-

lem řádně plněna. Na tomto místě 

bych rád poděkoval členům eko-

nomické rady farnosti, kteří mi 

před plánovanými jednáními po-

máhají získat bližší vhled do celé 

záležitosti 

Aktuální informace a pokroky 

kolem opravy varhan budou uve-

řejněny v dalších číslech zpravo-

daje. 

Otec Tomáš 

na křty a výuka náboženství, jsem 

také statutárním zástupcem far-

nosti. To znamená, že mám hmot-

nou odpovědnost za správu 

a chod farního majetku. Jedná se 

tak například o nutnost dokončit 

opravu varhan a započít náklad-

nou opravu kostela, jehož dřevě-

ná kupole je takřka v havarijním 

stavu. V neposlední řadě budu 

muset přemýšlet o rozumném vy-

užití příliš rozsáhlé jaroměřické 

fary i fary v Myslibořicích, 

u které se musíme potýkat 

s rozpadajícími se střechami 

Chtěl bych vám všem poděkovat 

za vstřícnost, s jakou jste přijali 

některé změny, které proběhly 

v našich farnostech. Tím, co je 

pro vás v současnosti nejvíce pa-

trné, je pozměnění pořadu a počtu 

bohoslužeb ve farnosti. I já jsem 

jen člověk a vzhledem 

k náročnosti úkolů, které mám 

před sebou, musím někde ubrat, 

abych vše ke své i vaší spokoje-

nosti stíhal. Kromě toho, že mám 

jako kněz své pastorační povin-

nosti jako jsou přípravy snouben-

ců na svatby, přípravy rodičů 

na hospodářských budovách. 

Abych všechny tyto své povin-

nosti mohl co nejlépe plnit, je pro 

mě nesmírně důležité být 

v psychické a fyzické kondici. 

Doufám proto, že všichni pocho-

píte, že potřebuji mít aspoň 

v pondělí volno, abych mohl na-

čerpat nezbytné síly na všechny 

zmíněné úkoly. Sobotní večerní 

mše pak také nebyla dlouhodobě 

udržitelná, neboť je přes rok prá-

vě v sobotu několik desítek sva-

teb. Budu také akceptovat přání 

mnoha lidí dělat pohřby 

Oprava varhan 

Změny pořadu bohoslužeb 

Číslo 188 Stránka 3 



Katolický týdeník 

Stránka 4 Jaroměřický LeF 

Na faru do Jaroměřic chodí každý 

týden poštou několik čísel Kato-

lického týdeníku (dále KT). Do-

by, kdy odebíraní KT bylo něco 

jako protistátní činnost, jsou již 

naštěstí pryč. Uznávám, že je po-

hodlné si podle libosti KT 

v kostele vzadu na stolečku kou-

pit. Někdy se všechny výtisky 

prodají, jindy několik čísel zbyde. 

Pokládám za velmi důležité, aby 

se do každé věřící rodiny KT do-

stal. Dnes jsou to prakticky jediné 

noviny, kde se může věřící člověk 

něco dočíst o životě církve, diecé-

ze, o službě papeže Františka atd. 

Nemyslím si ale, že je dobré, aby 

lidé odebírali KT prostřednictvím 

fary. Jak jsem zmínil výše, počet 

odkoupených kusů se každý tý-

den liší a je velmi neúsporné, po-

kud farnosti občas hodně výtisků 

zůstane neprodáno. Proto si mys-

lím, že by pro farníky i farnost 

bylo jednodušší, když si zájemci 

objednají KT domů. Vyplnění 

formuláře na předplatné není slo-

žité a těm starším z vás s ním 

klidně osobně pomohu. Výhodou 

objednání předplatného KT je 

nejen to, že vám výtisk přijde po-

hodlně až do schránky, ale také 

to, že můžete předplatné KT ně-

komu dát jako dárek 

k narozeninám nebo na Vánoce.  

Pokud je to možné, využijte pro-

sím možnosti si KT odebírat do-

mů, protože odběr přes farní úřad 

bude v budoucnosti omezen. Dě-

kuji. 

Otec Tomáš 

a poslední rozloučení právě v sobotu.  

Je pak na zvážení a vzájemné domluvě, jak to 

udělat, když má někdo požadavek na slavení další 

nedělní mše svaté například v nějaké přilehlé vsi. 

Vzhledem k tomu, že každý kněz má dovoleno 

mít v jednom dni pouze tři mše svaté, musela by 

se některá ze stálých mší nahradit právě touto při-

danou čtvrtou mší nebo by se musela pro takové 

případy sehnat další kněžská výpomoc. Pokud by 

se však výpomoc nenašla, budu muset minimálně 

jednu z případných čtyř mší přeměnit na boho-

službu slova se svatým přijímáním.  

Chápu, že jste zde v Jaroměřicích po dlouhé roky 

zažívali zcela jinou situaci, kdy jste mívali více 

mší svatých, neboť jste měli k dispozici více kně-

ží a kaplanů také díky působení Saleziánů. Okol-

nosti se však za poslední roky výrazně změnily 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Výuka náboženství na školách začne až od října 2016. Termíny a časy budou upřesněny. 

nejen zde, ale i v celé diecézi, ve které bude příští rok 

vysvěcen jeden jediný kněz. Některé farnosti, kde dří-

ve býval kněz, o tuto výhodu přišly a musí se smířit 

pouze s dojížděním kněze. Příkladem mohou být třeba 

Myslibořice. Naštěstí je v jaroměřické farnosti pořád 

ještě celkem dobře, protože nám pan biskup Vojtěch 

jako výpomocného kněze ustanovil Otce Václava Kří-

že, kterého se budu snažit co nejvíce zapojovat 

do práce pro naši farnost.  

Ještě jednou vám děkuji za pochopení všech zavede-

ných změn. Doufám, že je budete i díky tomuto vy-

světlení vnímat pozitivně. 

Otec Tomáš 

„I věčné časy se mění.“ 

Pavel Kosorin 



Návštěvy nemocných lidí jsou jednou z milých pastoračních činností každého kněze. Také já budu jako váš 

nový kněz rád navštěvovat nemocné lidi, kterým přinesu svaté přijímání nebo pomazání nemocných. Ve 

většině farností bývá zvykem navštěvovat nemocné první čtvrtek nebo první pátek v měsíci. Mohu ovšem 

navštívit pouze ty nemocné, kteří mají o moji návštěvu zájem. Pokud o někom takovém víte, nebo byste 

sami stáli o návštěvu kněze, je potřeba, abyste mi zavolali na číslo 777 83 15 50. Tak budeme moci dohod-

nout návštěvy buď každý měsíc, nebo jen před Velikonocemi a Vánocemi.                                Otec Tomáš 

Návštěvy nemocných 

dokonce vůbec nechápala, že já, 

který jsem s českým jazykem 

vždy bojoval, mám za sebou zalo-

žení farního zpravodaje 

v Křižanově a nyní sepisuji pří-

spěvky do farního zpravodaje 

v Jaroměřicích. Pokorně musím 

jen dodat, že Pán Bůh má někdy 

opravdu smysl pro legraci. 

Byli jste zvyklí na čtrnáctidenní 

cyklus vydávání zpravodaje. 

Po rozumném prozkoumání na-

šich možností a sil členů redakční 

rady bych chtěl navrhnout, aby se 

farní zpravodaj vydával jako mě-

síčník nebo dokonce jako dvou-

měsíčník. Je na zvážení, jestli 

máme vždy tolik zajímavých té-

mat ze života naší farní rodiny. 

Skoro si myslím, že by mohlo 

platit, že méně je někdy více.  

Nicméně o důležitou součást far-

ního zpravodaje – ohlášky ani tak 

nepřijdete. Ohlášky se budu sna-

žit zprostředkovat  vždy v dosta-

tečném předstihu, abyste měli co 

největší přehled. Každý týden 

v neděli budu ohlášky číst 

v kostele a následně je budu dávat 

Mám velkou radost, že také 

v naší jaroměřické farnosti vychá-

zí podobně jako v mnoha jiných 

farnostech diecéze farní zpravo-

daj. Aniž bychom si to dnes uvě-

domovali, je neskutečné, že mů-

žeme po letech nesvobody 

a pronásledování církve zcela bez 

problémů a zcela svobodně a bez 

cenzury vydávat farní zpravodaj. 

I ze svého bývalého působiště 

vím, jak důležité médium takový 

farní zpravodaj je. Takový zpra-

vodaj totiž nemá být určen jen 

pro informování o nedělních 

ohláškách. Má zcela výjimečné 

pastorační postavení a já osobně 

jej pokládám za ohromně důležitý 

prvek pro život farnosti a její in-

formační a misijní poslání. 

Na tomto místě bych proto rád 

vyzdvihl obětavost redakční rady, 

která pro nás všechny pravidelně 

vytváří tyto stránky. 

Nikdo z redakční rady určitě není 

profesionál, ale všichni píší se 

zapálením a ve svém volném ča-

se. Ani já sám nejsem kdovíjaký 

spisovatel. Myslím si, že by moje 

paní učitelka ze základní školy 

také na farní nástěnku v kostele 

a před kostelem. Byl jsem také 

dříve zvyklý dělat farní kalendář 

akcí, poutí a mší na celý rok do-

předu. Doufám, že v lednu 2017 

vám budu moct dát přehled těchto 

akcí na celý rok. Také vás 

v příštím farním zpravodaji budu 

informovat o systému přijímání 

a zapisování úmyslů (intencí) 

na mše. Tyto úmysly budu také 

zapisovat na rok dopředu a to tak, 

aby se na každého dostalo.  

Určitě je mnoho věcí a témat, 

o kterých vás budu na stránkách 

farního zpravodaje informovat. 

Pokud budete mít nápad nebo ná-

mět na nějaké téma, které byste 

rádi na stránkách zpravodaje vi-

děli, neváhejte mi ho poslat na e-

mail:tomas.holcner@seznam.cz 

Jediné, co ve farním zpravodaji 

nebudeme akceptovat a na co vů-

bec nebudeme reagovat, jsou ano-

nymy a anonymní přispěvatelé, 

což je doufám pochopitelné pro 

všechny čtenáře i přispěvatele. 

Otec Tomáš 

Farní zpravodaj 
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Pořad bohoslužeb 

neděle 
11.9. 

24. neděle  
v mezidobí 

7 30  Jaroměřice  za farníky z Dolních Lažan 

9 00 Myslibořice  za rodiče Dusíkovy a dceru Marcelu 

10 30 Jaroměřice  za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

19 00 Jaroměřice  za rodinu Dobrianských 

úterý 
13.9. 

sv. Jan Zlatoústý 19 00 Jaroměřice  za Antonína Heraleckého 

středa 
14.9. 

Svátek Povýšení  
svatého kříže 

17 30 Jaroměřice  
mše svatá určená zvláště pro děti 
za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu 

čtvrtek 
15.9. 

Panna Maria Bolestná 

Kněžská rekolekce na děkanství v Jemnici 

16 30 
Myslibořice  
zámek 

za rodinu Muzikářovu a přízeň 

19 00 Jaroměřice  
za kněžská a řeholní povolání 
po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 

pátek 
16.9. 

sv. Ludmila 19 00 Jaroměřice  za rodinu Fišlovu a Soukupovu 

neděle 
18.9. 

25. neděle  
v mezidobí 

7 30  Jaroměřice  

na společný úmysl 
za farníky a za farníky z Popovic 
za Marii a Otu Majzlíkovy a duše v očistci 
za rodinou Hlochovu a vnuka 

9 00 Myslibořice  s prosbou za uzdravení 

10 30 Jaroměřice  za manžele Durdovy a Dolákovy 

19 00 Jaroměřice  za rodinu Tomanovu, Chocholoušovu a Reslovu 

úterý 
20.9. 

 19 00 Jaroměřice  za rodinu Michalovu a Kolářovu 

středa 
21.9. 

sv. Matouš 17 30 Jaroměřice  
mše svatá určená zvláště pro děti 
za živou a zemřelou rodinu Doležalovu 

čtvrtek 
22.9. 

 

16 30 
Myslibořice  
zámek 

 

19 00 Jaroměřice  
za kněžská a řeholní povolání 
po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 

pátek 
23.9. 

sv. Pio z Pietrelcini 19 00 Jaroměřice  za Františka Pokorného 

sobota 
24.9. 

 13 00 Jaroměřice  Svatba Petr Bisták a Iva Hožičková 



Číslo 188 Stránka 7 

Pořad bohoslužeb 

neděle 
25.9. 

26. neděle  
v mezidobí 

7 30  Jaroměřice  

na společný úmysl 
za farníky a za farníky ze Štěpánovic 
za rodiče a prarodiče Krištofovy a Smutných  
a duše v očistci 
za Milana Rivolu 

9 00 Myslibořice   

10 30 Jaroměřice  za Jana Vorlíčka, živou a zemřelou přízeň 

19 00 Jaroměřice  za rodiče Plíškovy, dceru,syny a vnuky 

úterý 
27.9. 

sv. Vincenc z Paula 19 00 Jaroměřice  za rodinu Kopečkovu 

středa 
28.9. 

Slavnost sv. Václava 

7 30 Jaroměřice  za P. Václava Küchlera 

17 30 Jaroměřice  
mše svatá určená zvláště pro děti 
 

čtvrtek 
29.9. 

Svátek sv. archandělů 
Michaela, Gabriela 
a Rafaela 

16 30 
Myslibořice  
zámek 

 

19 00 Jaroměřice  
za kněžská a řeholní povolání 
po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 

pátek 
30.9. 

sv. Jeroným 19 00 Jaroměřice  
za živou a zemřelou rodinu Kopečkovu a Šoukalovu, 
sourozence a duše v očistci 

sobota 
1.10. 

sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše 

   

neděle 
2.10. 

27. neděle  
v mezidobí 

7 30  Jaroměřice  
na společný úmysl 
za Jana Kousalíka 
za Vlastu Tomkovou a rodiče 

9 00 Myslibořice  za Jiřinu Horákovou a dvoje rodiče 

10 30 Jaroměřice  za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu 

10 30 Blatnice za farníky a za živé a zemřelé farníky z Blatnice 

19 00 Jaroměřice  za Andrejku Kuželovou, rodinu Kuželovu a Cafourkovu 

úterý 
4.10. 

sv. František z Asissi 19 00 Jaroměřice  za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu 

středa 
5.10. 

sv. Matouš 17 30 Jaroměřice  
mše svatá určená zvláště pro děti 
za Luďka Říhu a předky 

čtvrtek 
6.10. 

 

16 30 
Myslibořice  
zámek 

 

19 00 Jaroměřice  
za kněžská a řeholní povolání 
po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 

pátek 
7.10. 

1. pátek v měsíci 
Panny Marie Růžencové 

19 00 Jaroměřice  
za manžela a celou rodinu 
po mši svaté 30 minut adorace, zásvětná modlitba  
a svátostné požehnání 

sobota 
8.10. 

 11 00 Jaroměřice  Svatba  

neděle 
9.10.  

28. neděle  
v mezidobí  
 

7 30  Jaroměřice  

na společný úmysl 
za farníky a za farníky z Ohrazenic  

!Možná budou chtít mši v Ohrazenicích! 
za rodiče Holých, přízeň a duše v očistci 
za rodiče Kandusovy a vnuka Milana 

9 00 Myslibořice  za Marii Cejpkovou, bratra Františka a rodiče 

10 30 Jaroměřice  za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň 

19 00 Jaroměřice  za kmotry a kmotřence 



5. DEN            SOBOTA            12.11. 2016 

  9:00 – 12:00 
dopolední blok    (písně, modlitba, přednáška a otázky na P. Vellu, zti-

šení…) 

12:00 – 13:45 přestávka na oběd 

14:00 – 17:15 

Prostor pro osobní svědectví, mše svatá, krátká adorace vedená Otcem 
Vellou a  svátostné osobní požehnání každému zájemci Nejsvětější svá-
tostí udělované P. Eliasem Vellou 

17:30 Konec a večeře 

P. Mgr. Tomáš Holcner,  

e-mail: tomas.holcner@seznam.cz,  

tel.: 777831550 

Jan Vlček,  

e-mail: j-vlcek@centrum.cz,  

tel.: 776303384 

Miroslava Prokopová,  

e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz,  

tel.: 724510727 

Marie Vorlíčková,  

e-mail: marie.vorlickova@hotmail.cz, 

tel.: 605720952 

Jana Kopečková, e-mail: 

Honzik.Kopeckova@seznam.cz, 

telefon: 777014575 

Redakční rada  

Informační leták 

farnosti 

Tisk nezištně zajišťuje: 

1. – 4. DEN       ÚTERÝ - PÁTEK       8. – 11.11. 2016 

  8:00 – 9:00 prezentace účastníků 

  9:00 – 12:00 dopolední blok    (písně, modlitba, přednášky, ztišení…) 

12:00 – 13:45 přestávka na oběd 

14:00 – 16:30 
odpolední blok    (písně, modlitby, přednáška, ztišení…) 

m o ž n o s t  z p o v ě d i  

17:00 – 17:30 přestávka na večeři 

18:00 – 20:00 mše svatá a následná adorace před Nejsvětější svátostí 


