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Číslo 190 

Kalendář: 
 každou první neděli v měsíci 

sbírka na varhany a na opravy 

 v adventní době každý pátek ráno 

v 6.15 hod. rorátní mše svatá, 

večerní se v pátek ruší 

 27.11. během mší svatých žehnání 

adventních věnců 

 30.11. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě MM - babiček 

 1.-4.12. duchovní obnova 

pro dospělé v Kostelním Vydří 

 7.12. po dětské mši sv.  

„možná přijede i Mikuláš“ 

 9.12. 2016 v 16.30 hod. v Lidovém 

domě Rozmarýnek 

 18.12. od 17 hod. v kostele 

svátost smíření, cizí zpovědníci 

 20.12. v 16 hod. v kostele koncert 

dětí hudební školy Melodie 

 23.12. v 8 hod. příprava kostela 

na Vánoce - brigáda, zdobení 

 24.12. od 13.30 hod. v Lidovém 

domě program pro děti 

(Pokračování na stránce 2) 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Bylo jaro, ale já jsem chtěl, aby bylo léto  

- s jeho dlouhými teplými dny a možností být hodně venku. 

Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim  

- s jeho pestrým listím a chladným průzračným vzduchem. 

Byl podzim, ale já jsem chtěl, aby byla zima  

- s jejím krásným sněhem a radostnými Vánocemi. 

Byla zima, ale já jsem chtěl, aby bylo jaro  

- s jeho probouzející se přírodou a teplem. 

Byl jsem dítě, ale chtěl jsem být dospělý  

- užívat si svobody a mít úctu. 

Bylo mi dvacet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo třicet  

- být zralý a zkušený. 

Bylo mi čtyřicet a já jsem chtěl, aby mi bylo dvacet  

- být mladý a bez starostí. 

Byl jsem v důchodu, ale chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet  

- s bystrou myslí a bez bolestí stáří. 

Život mi uplynul a já jsem nepochopil, co vlastně chci. 

Charles R. Swindoll  



Rorate caeli desuper  

et nubes pluant iustum!  

„Rosu dejte, nebesa, shůry 

a oblakové dštěte Spravedlivého. 

Otevři se země a vydej Spasitele. 

Nebesa vypravují slávu Boží 

a dílo rukou jeho zvěstuje oblo-

ha.“ 

Tento zpěv nějak neodmysli-

telně patří k adventu. Zpívává se 

přede mší svatou a jeho posel-

stvím je uctít  Pannu Marii.  

Nádherná atmosféra adventu je 

dána možná i touhou, těšením se 

na posvátnou atmosféru Štědrého 

večera, na půlnoční mši svatou 

a na slavnostní okamžik pohody. 

Kdybych měl nějak charakteri-

zovat advent, měl by být jakousi 

dobou očekávajícího ticha. Stej-

ně, jako když třeba jdeme v zimě 

v noci lesem a jen nám křupe pod 

nohama sníh. Ticho lesa a noci 

uvádí naši mysl do posvátné 

a mystické atmosféry.  

Někdo má ale rád rychlé tem-

po života. Už aby byly Vánoce. 

Děti se často nemohou dočkat. 

Už, už, rychle, rychle. Těšíme 

se!!! 

Aby člověk mohl o Vánocích 

vnímat to, co zpíváme v rorátních 

zpěvech, tedy „Nebesa vypravují 

slávu Boží“, musíme už dost 

dlouho před Vánocemi brzdit. 

Brzdit ve shonu a stresu všedních 

dnů. Brzdit v negativních emo-

cích a náladách. Známe to z auta. 

Pokud člověk nezačne zavčas 

brzdit, tak to prostě neubrzdí 

a potom se nestačí divit.  

Advent nám má pomoci zasta-

vovat často pekelné tempo naše-

ho života, kdy nic nestíháme, pak 

máme stresující pocity, že musí-

me všechno stihnout nakou-

pit, připravit a uklidit na Štědrý 

den.  

Pro mnoho lidí se dnes bohu-

žel advent stal hororem, kdy lidé 

absolvují chaos a stres světa mač-

kajících se davů hledajících 

v nacpaných obchodech štěstí 

s cedulkou „SLEVA“. 

Musíme žít nohama pevně na 

zemi a je jasné, že k Vánocům 

patří dávání dárků a dělání radosti 

především těm nejmenším. Musí-

me, ač neradi, mnozí podstoupit 

vánoční shon a stres při nakupo-

vání dárků nebo při úklidu domo-

va. Velice vám přeji, ať to zvlád-

nete s co možná nejmenší duševní 

újmou, ať umíte vnímat advent 

jako očekávání úžasné a posvátné 

atmosféry tiché betlémské noci. 

Přeji vám, ať umíte v době ad-

ventu utéct z tržiště před hlukem 

třeštících reproduktorů do bezpe-

čí ticha vašeho domova a našeho 

kostela. 

Osobně pak vnímám advent 

jako příležitost k pomalému brz-

dění, abychom, až se bude blížit 

Štědrý den, byli schopni v klidu 

zastavit se a vystoupit do klidné 

rodinné atmosféry Vánoc a mohli 

plně načerpat rosu spásy vánoční-

ho času ve společenství svých 

blízkých. 

Otec Tomáš 
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 v  15 hod. mše svatá nejen pro 

děti, ve 22 hod. „půlnoční“ mše sv. 

 30.12. v 17 hod. v kostele Vánoční 

koncert chrámového sboru 

 1.1. 2017 při mši sv. v 10.30 hod. 

požehnání koledníkům Tříkrálové 

sbírky. Koledovat budou 1.- 5.1.2017 

 6.1.2017 v 16.30 hod. v Lidovém 

domě Rozmarýnek 

 7.1.2017 v 16 hod. v kostele 

Koncert na konec vánoční doby, 

účinkuje smíšený pěvecký sbor 

Santini a hosté, sbormistr Anežka 

Tichá, dirigent Karel Tomek 

 14.1. 2017 v Lidovém domě 

20. ples Jednoty svatého Josefa 

 18.1. den vzájemných modliteb 

naší farnosti a bohoslovců 

v olomouckém semináři 

 18.-25.1. týden modliteb 

za jednotu křesťanů 

Mimo farnost: 

 27.11. v 18 hod. v kinosálu v 

Jemnici koncert Vánoce s Jižany 

 27.11. v 16 hod. v kostele 

sv.  Martina v Třebíči benefiční 

koncert Na varhany pro varhany, 

vystoupí Alfred Habermann 

 11.12. v 16 hod. v kostele 

sv.  Martina v Třebíči  benefiční 

koncert Na varhany pro varhany, 

vystoupí Ondřej Mucha 

 15.12. 2016 a 19.1.2017 v 18 hod. 

v aule Katolického gymnázia 

v Třebíči Večer chval s duchovními 

otci Serafem O.Carm a V. Loubem 

(Pokračování ze stránky 1) Adventní zamyšlení 

 Nenávidíme své chyby - setkáváme-li se s nimi u druhých 

Marie von Ebner-Eschenbach           
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1. neděle adventní 

1. čtení: Iz 2,1-5 

2. čtení: Řím 13,11-14  

Evangelium: Mt 24,37- 44  

2. neděle adventní 

1. čtení: Iz 11,1-10 

2. čtení: Řím 15,4-9  

Evangelium: Mt 3,1-12  

3. neděle adventní 

1. čtení: Iz 35,1-6a.10 

2. čtení: Jak 5,7-10 

Evangelium: Mt 11,2-11 

4. neděle adventní 

1. čtení: Iz 7,10-14 

2. čtení: Řím 1,1-7 

Evangelium: Mt 1,18-24 

Štědrý den 

1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 

Evangelium: Lk 1,67-79 

Slavnost Narození Páně 

1. čtení: Iz 9,1-3,5-6 

2. čtení: Tit 2,11-14 

Evangelium: Lk 2,1-14 

Slavnost Matky Boží  

Panny Marie 

1. čtení: Nm 6,22-27 

2. čtení: Gal 4,4-7 

Evangelium: Lk 2,16-21 

Svátek Křtu Páně 

1. čtení: Iz 42,1-4,6-7 

2. čtení: Sk 10,34-38 

Evangelium: Mt 3,13-17 

2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 49,3.5-6 

2. čtení: 1Kor 1,1-3 

Evangelium: Jan 1,29-34 

Liturgické texty Topná sezona v kostele 
Drazí farníci,  

účast na bohoslužbách v zimě 

bývá doplněna o další stupeň obě-

ti, kterým je často studený 

a promrzlý kostel. Pro kněze je to 

o to náročnější v neděli, kdy za 

dopoledne jede z jednoho takové-

ho studeného a promrzlého koste-

la do druhého. Naštěstí máme 

v kostele možnost alespoň trošku 

zatopit elektrickými přímotopy 

v lavicích nebo akumulačními 

kamny v bočních prostorách kos-

tela a v zákristii.   

Rád bych jen poprosil o co 

možná nejlepší hospodaření 

s tímto poměrně drahým způso-

bem vytápění. To znamená, snaž-

te se zavírat vchodové dveře 

do kostela, při bohoslužbách 

ve všední den využívejte přední 

lavice, abychom v rámci úspor 

nemuseli vytápět celý prostor 

kostela. My všichni si uvědomu-

jeme s tím související nemalé 

provozní náklady. Proto bych 

vám také rád poděkoval za vaše 

dary při nedělních sbírkách, které 

jsou určeny nejen na opravy, 

údržbu a podporu pastorace, ale 

také třeba na provoz drahého to-

pení.   

V Myslibořicích bych rád po-

děkoval farníkům za ochotu pře-

místit se v zimním čase z kostela 

do zámecké kaple. Uvědomuji si, 

že je zde mnohem přívětivější a 

komfortnější tepelné prostředí 

zvláště pro starší a imobilní ná-

vštěvníky nedělních bohoslužeb, 

kteří by se jinak v našem stude-

ném a vlhkém kostele nemohli 

zúčastnit nedělní mše svaté 

Otec Tomáš 

Varhany 
Drazí farníci, 

s radostí vám oznamuji, že byl 

za přítomnosti právníka brněnské-

ho biskupství podepsán předávací 

protokol o převzetí díla generální 

opravy a dílčí přestavby varhan 

v našem farním kostele sv. Mar-

kéty. Jednalo se o první fázi pře-

dání, která byla takzvaně protoko-

lární. Druhá fáze bude probíhat 

následně a půjde o komisionální 

kolaudaci, při které odborníci po-

píší skutečný stav varhan 

a zhodnotí reálný stav odvedené 

práce a její kvalitu dodavatelem. 

Dodavatel se také zavázal co 

nejrychleji vyklidit kůr a dodat 

veškeré podklady vyplývající ze 

smlouvy o dílo, jako je prohlášení 

o shodě, montážní deník, revizní 

zpráva elektroinstalace varhan, 

návod na údržbu a návrh servisní 

smlouvy.  

Nyní také řeším revizní zprávu 

na elektroinstalaci kostela (tato 

elektroinstalace dodává elektrický 

proud do varhan) a speciální po-

jištění složité elektroinstalace var-

han pro případ přepětí elektrické 

sítě nebo proti úderu blesku, které 

by mohly znamenat nevratné po-

škození a dlouhodobé vyřazení 

varhan z provozu. O finanční 

ztrátě, kterou by taková katastrofa 

na elektroinstalaci varhan zname-

nala, nechci ani v nejhorším snu 

uvažovat. 

V příštím zpravodaji a po ko-

laudaci varhan vás také rád sezná-

mím s celou účetní stránkou této 

záležitosti. 

Otec Tomáš 



Ptáme se ... 
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Otče Tomáši, už se v naší farnos-

ti pomalu zabydlujete. Něco 

o sobě jste nám řekl už při své 

první mši svaté v Jaroměřicích. 

Přesto čtenáři našeho časopisu 

rádi uvítají, když se nám více 

představíte. Můžete nám říct 

něco o sobě? Narodil jsem se 

14. 12. 1975 v porodnici 

v Boskovicích, což bylo nejblíže 

položenou porodnicí Bedřichovu, 

tehdejšímu místu bydliště mých 

rodičů. Rodiče byli mladí, ambici-

ózní, perspektivní, proto se přestě-

hovali za prací do Brna. Já jsem 

vyrostl v Brně, kde jsem chodil na 

základní školu a střední školu 

technického zaměření. Krásné 

prázdniny jsem ale prožíval 

u babiček na vesnici. 

Mám dva sourozence. Staršího 

bratra Martina, který je ženatý 

a má tři děti. Bydlí v Bedřichově 

a obchoduje po celém světě s tech-

nologiemi do atomových elektrá-

ren. Moje o osmnáct let mladší 

sestra Hanička je vdaná a za pět 

týdnů se jí narodí miminko, na kte-

ré se všichni moc těšíme. Stále ale 

studuje  vysokou školu ekonomic-

kou. S manželem si opravují byt 

v Brně, tak se jim podle možností 

snažím pomoci – naposledy jsem 

obkládal koupelnu. 

Ve kterých farnostech jste půso-

bil? Teologii jsem studoval 

v Olomouci, před tím jsem byl rok 

v  konviktu v Litoměřicích. Moje 

první jáhenské místo byly Příměti-

ce u Znojma, kde jsem strávil rok. 

Potom mě pan biskup poslal jako 

kaplana do krásné Telče, kde jsem 

byl dva roky. Mým děkanem byl 

P. Alois Pernička. Z Telče jsem se 

stěhoval do Křižanova, tam jsem 

střídal pana faráře Kotíka, který 

v Křižanově působil čtyřicet roků 

a v 90 letech odcházel do důchodu. 

Pět roků jsme spolu bydleli na faře, 

dochoval jsem ho a v Křižanově 

jsem ještě působil dalších šest let. 

Po 11 letech v Křižanově jsem po-

tom obdržel „povolávací rozkaz“ do 

Jaroměřic nad Rokytnou. 

Co Vaše maminka a tatínek, mů-

žete nám říct něco o nich? Oba 

rodiče jsou v důchodu, nyní se snaží 

pomáhat sestře, pomáhali mně při 

stěhování – prostě žijí se svými dět-

mi. Na důchod jsou ve své rodné 

farnosti Bedřichov, kde mají dům 

a užívají si pohody důchodu. Ma-

minka má ráda zahrádku, tatínek 

dělá kostelníka, stará se o faru, kte-

rá se pronajímá. Myslím, že rodiče 

žijí spokojeně a jsou nám, svým 

dětem, vždycky ochotni pomáhat. 

Byl jste vedený ve víře od naroze-

ní, nebo jste konvertita? Mám tu 

v e l k o u  v ý h o d u ,  ž e  j s e m 

z křesťanské věřící rodiny, rodiče 

byli vychováni ve víře, víru rodiče 

předali nám, dětem. Ale nemyslete 

si, že výchova kněze se odlišuje od 

jiné křesťanské výchovy. Prožil 

jsem úplně standardní dětství 

v příjemné rodině s milými rodiči 

s nenásilnou výchovou ve víře tak, 

jak se snaží i ostatní rodiče vycho-

vávat své potomky.  

Máte nějakou hezkou vzpomín-

ku z dětství? Těch vzpomínek by 

bylo mnoho. Kdybych se rozepsal, 

tak nebude stačit celý zpravodaj. 

Rád vzpomínám na své babičky 

a dědečky. Většinou se mi vybaví 

moje dětství a potom období, kdy 

jsem jako kluk jezdil bez řidičáku 

na „fechtlovi“ nebo na Simsonovi 

po vesnici bez nějakého stresu 

a užíval jsem si pohody a bezsta-

rostnost mládí. 

Čím byste chtěl být, kdybyste 

nebyl knězem? Jako kluk jsem 

měl tři vysněná povolání. Když 

jsme bydleli v Brně, tak jsem 

s otevřenou pusou pozoroval 

z okna popeláře, jak projížděli uli-

cí, drželi se madla popelářské-

ho  auta a mohli koulet popelnice, 

takže jsem se chtěl stát popelářem. 

Pak mě fascinovaly vlaky. Bydleli 

jsme blízko hlavního nádraží 

v centru Brna, tak jsem chtěl být 

„mašinfíra“. Představoval jsem si, 

jak házím uhlí, pak se ta pára dýmí 

z komína a lákaly mě dálky … 

A nakonec jsem chtěl být kosmo-

nautem.  

Protože mě fascinovaly technické 

věci a vyrostl jsem na verneov-

kách, taky jsem snil o tom sestrojit 

ponorku a potápět se 20 000 mil 

pod mořem jako kapitán Nemo. 

Co bylo hlavním impulsem pro 

Vaše rozhodnutí stát se knězem? 

Měl jsem dramatický impuls, a to 
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byl můj úraz. Od mala jsem měl 

velkou lásku, ke které mě vedl 

tatínek – to byla vůně benzínu. 

Tak jsem na tom Simsonovi lítal 

po dědině a přijel za mnou nějaký 

kluk na MZ 150. Jeli jsme se na 

jeho motorce projet. Za dědinou 

jsme se vybourali a já jsem strávil 

rok v nemocnici. Mám za sebou 

sedm operací, sešroubované kole-

no. Člověk vidí tu nemocnici, kde 

ležíte a bojujete s informacemi, 

jestli přežijete, budete chodit nebo 

nebudete, pak asi chodit budete, 

ale budete „pajdat“ atd. A po tom 

roce, kdy kolem sebe vidíte různé 

utrpení, tak to má vliv na přemýš-

lení a asi i na rozhodování 

o budoucím životě. 

Říká se, že kněz, než se dá 

na kněžskou službu, by měl být 

zamilovaný. Jaký je Váš názor, 

Vaše zkušenost? Tak se to říká. 

Nemyslím si, že by se v životě 

mělo vyzkoušet všechno. Třeba 

zkoušet skočit z mostu nebo 

do studny není úplně ideální. Já 

mám svoji životní lásku, a to je 

c e s t ová n í ,  vů ně  be nz í nu 

a motorky.  

Máte z Vašeho kněžského půso-

bení nějakou věc, myšlenku ne-

bo aktivitu, kterou se Vám po-

dařilo uskutečnit a máte z toho 

radost? A co se Vám naopak 

nepovedlo? Rozhodně kněz ne-

může přijmout myšlenku, že je 

spasitel světa. To je Pán Ježíš. 

Kněz tady není, aby všechny spa-

sil, to dělá Pán Ježíš a druzí od něj 

nemohou očekávat, že je on spasi-

tel a zachránce. On je tu od toho, 

aby ukazoval na toho pravého 

Spasitele. To je důležité, aby kněz 

věděl. Každý se musí ve svém ži-

votě svobodně rozhodnout, jestli 

uvěří nebo neuvěří, jestli přijme 

spásu Ježíše Krista nebo nepřijme 

a teď je otázka, nakolik se knězi 

toto daří nebo nedaří srozumitelně 

sdělit. Nikdo učený z nebe nespa-

dl, takže celý život kněze je dob-

rodružství, kdy se učí být dobrým 

knězem. Já jsem před 14 lety za-

čal a pořád se mám co učit.  

Co Vám dělá největší radost 

a co největší starost při pohledu 

na Vaše jaroměřické farní spo-

lečenství? Radost v Jaroměřicích 

mi dělalo to, že když jsem nastou-

pil, mnoho lidí mělo zájem 

o nového pana faráře a přišli 

s nabídkou pomoci, nečekali, co 

a jak bude. Ukázali laskavou tvář 

a pomocnou ruku, to vždycky po-

těší. Je zde mnoho lidí ochotných 

pomáhat a to mě těší. Není zde 

pasivní farnost, a to je vždycky 

dobré znamení. 

Co by mě v tuto chvíli mohlo trá-

pit, jsou „baráky“ a zdi, které vy-

žadují opravu. Já jsem optimista, 

vidím to jako výzvu. Člověk má 

dělat, co může a umí, já jsem ně-

jaké dary technického typu 

od  Pána Boha dostal, takže se 

nebojím a uděláme všechno pro 

to, abychom ty stavby trochu vy-

lepšili, popřípadě opravili to, co 

hoří. V tuto chvíli je to dřevěná 

konstrukce kopule našeho kostela, 

ta bude vyžadovat trošku víc od-

vahy a iniciativy. 

Čtete papežské encykliky? Čtu 

Svět motorů ☺. Vím, že papež 

encykliky vydává. Naštěstí máme 

v České republice mnoho znalých 

lidí, kteří to pro venkovské faráře 

umí  p ře l ož i t  a  vyt vo ř i t 

z odborného textu zajímavou 

a srozumitelnou zprávu. Papež má 

taky tým lidí, kteří mu encykliky 

připravují a venkovský farář má 

naštěstí kolegy, které to baví stu-

dovat, číst a převést do normální 

lidské řeči. Já mám raději než od-

borné texty čtení, které je převede-

no do nějaké zajímavé myšlenky. 

Mám rád Tomáše Halíka. Napří-

klad Marek Orko Vácha teď pře-

vedl do takové srozumitelné řeči 

spoustu krásných myšlenek ency-

kliky papeže Františka Laudato si. 

Tuto jeho knihu mám momentálně 

rozečtenou, takže se snažím vní-

mat, co se děje a co nám papež 

František sděluje. 

Jaký máte osobní vztah k Panně 

Marii, jakou roli hraje ve Va-

šem životě? Já jsem měl teď na 

starosti farnost Heřmanov, kde 

byla tradiční pouť k Panně Marii 

karmelské. Bylo tam spojeno 

mnoho zážitků, nechci říct plno 

zázraků a životních impulzů, takže 

i vztah k Panně Marii pro mě se 

od tohoto odvíjí a myslím si, že 

tak, jako většina kněží, tak i já 

vnímám P. Marii jako matku - ma-

minku kněží. Teď jsem poslouchal 

přednášku Tomáše Halíka, kde 

říká: „Čím víc pronikám do života 

Panny Marie, tím víc obdivuji 

Hospodina, jak si uměl dobře vy-

brat.“ 

A na to musí navázat otázka: 

Co si myslíte o postavení žen 

v dnešní církvi? Církev musí vy-

balancovat různé extrémy a musí 

vždycky hledat rozumnou cestu, 

takže budou v církvi svaté tlaky. 

Jedním extrémem je rakouská cír-

kev, kde by ženy v mnoha farnos-

tech nejraději nahradily kněze, 

vedly mši svatou, protože ony to 

zvládnou lépe. Musím souhlasit 

s tím, že kdyby ministrovaly hol-

ky, tak kluci přestanou, protože 

holky jsou vzornější, umí často 

lépe  a zřetelněji číst, jsou odváž-

„Ať se vaše srdce nechvěje 

a neděsí“ 
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Poděkování za uzdravení Viktora 

nější, kdežto kluci se většinou drží zpátky. Kluci jsou 

kluci. Ale na druhou stranu je potřeba vědět, že role 

ženy v církvi svaté je dána k nějaké službě, má svoji 

nezastupitelnou roli. Já jsem měl setkání se ženami, 

které se starají o náš kostel, velice obětavě uklízí, po-

máhají a bez těch žen by snad naše farnost nemohla 

fungovat. Role žen v církvi a v běžném životě je nena-

hraditelná. Ale měli bychom se vyvarovat extrémistic-

kého pojetí. Je dobře hledat laskavou, příjemnou, mi-

lou cestu pro všechny, abychom nikomu neublížili, 

aby to prospělo dobru věci a dobru církve. 

Které verše z Písma máte nejraději? „Ať se vaše 

srdce nechvěje a neděsí.“ 

Jak často jdete sloužit mši svato s nadějí na setkání 

s Pánem? Pokaždé, když mám mši svatou. 

Těšíte se do nebe? Do nebe se těším, ale tím se nezří-

kám tohoto života. Kdyby nás chtěl Pán hned v nebi, 

tak by to přece udělal. On nás ale povolal do života 

Milí spolufarníci, 

rok božího milosrdenství právě 

skončil a já bych se s Vámi chtěla 

podělit o to, jak milosrdný byl právě 

k naší rodině. 

Dalo by se říct, že se nám opět 

přihodil takový malý velký zázrak, 

který jsme pocítili již u Danielky, 

která se léčila s Perthesovou choro-

bou a uzdravila se i bez operace, 

kterou jí většina doktorů prorokova-

la. 

Osudným dnem pro nás byla so-

bota 1/10/2016, kdy jsme tak jako 

každý rok jeli na Znojemsko sbírat 

hrozny na vinohrad. Tak jako každý 

rok se po určité době naše dorůstají-

cí děti z vinohradu vytratily a šly na 

ořechy. Když jsme zjistili, že s námi 

žádné dítko nezůstalo, začali jsme 

diskutovat, jestli by někdo za nimi 

neměl jít a dohlédnout na ně. Ale 

pak jsme si řekli, že už jsou velcí, 

nou plotýnku a dva obratle. Doktoři 

se divili, jak je možné že může hýbat 

nohama při takto velikém poranění 

páteře. Neustále chodili, hýbali 

mu   nohama a ptali se, jestli něco 

cítí, on cítil ... Ale ještě nebylo vy-

hráno. Čekala ho operace, kdy mu 

dva obratle sešroubovali dohromady 

a hrozilo veliké nebezpečí, že právě 

při této operaci by mohl úlomek roz-

drcené kosti míchu poranit. Doktor 

nám řekl, že z medicínského hlediska 

je nemožné, že při takto devastujícím 

poranění obratlů není poškozena mí-

cha, že si to nedovede vysvětlit, ale 

že k tomu ještě během operace může 

dojít  a máme se připravit i na vari-

antu, že Viktor skončí na vozíku, 

protože prý 90 procent takto poraně-

ných lidí na vozíku končí. 

Čekaly nás snad 4 nejhorší hodiny 

v našem životě. Seděli jsme v čekár-

ně a  čekali na verdikt. 

Modlila jsem se, ale modlitbu 

jsem neustále přerušovala výčitkou 

k Pánu Bohu, že takto to přece ne-

po stromech lézt umí a že se 

za nimi podíváme, až dosbírá-

me hrozny. 

Mezitím, co jsme takto dis-

kutovali, přiběhla Danielka 

a řekla, že Viktor spadl z 5 me-

trů ze stromu, leží na zemi 

a má strašné bolesti. Okamžitě 

jsme všeho nechali a běželi 

za ním, zavolali jsme záchran-

nou službu, ta přivolala vrtul-

ník a Viktor byl přetransporto-

ván do Brna. 

Tam zjistili, že má rozdrce-

„Všechno je možné tomu, 

kdo věří“ Mk 9,23 

zde na Zemi, kde máme své životy prožívat 

a vybojovat a zasloužit si svoji budoucnost. Občas 

totiž kolem sebe vidíme lidi, kteří se tak moc těší 

do nebe, že jakoby tímto životem skoro pohrdají, už 

aby tam byli. Já ale tuto myšlenku nemůžu zcela při-

jmout. V našem křesťanském pojetí by mělo být: 

„Ano, těšíme se do nebe, ale máme přece prožít šťast-

ný a krásný život tady a teď na této krásné modré pla-

netě, kterou jsme dostali od Pána Boha jako jeho vel-

ký dar. Nemůžeme se vymlouvat, že teď nemůžeme 

nic dělat, že svět je zlý, a proto se musíme celý den 

modlit a žít duchovně a pak se proto třeba nemůžeme 

starat o svoji rodinu. Teď žijeme tady a máme se co 

nejlépe snažit dělat dobro pro tento svět a lidi kolem 

sebe. Až si nás Pán života a smrti povolá, tak budeme 

v nebi, ale teď máme žít život tady a máme se pokusit 

dělat všechno pro to, abychom byli šťastní jak my, tak 

i lidé kolem nás, lidé kteří se s námi setkají nebo pro 

které žijeme.“ 
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může skončit... ale co když ano, co když toto má pro 

nás Pán připraveno? Jak to přijmeme? Jak to přijme 

Viktor? 

Rozeslala jsem snad padesát SMS zpráv s prosbou 

o modlitbu a doufala, že síla naší společné modlitby 

bude veliká a že vše dobře dopadne ..... A dopadlo.... 

po jedenácté hodině v noci za námi přišel pan doktor 

přímo ze sálu, řekl, že se operace zdařila a že Viktor 

chodit bude. 

Spadl nám veliký kámen ze srdce, byli jsme strašně 

šťastni a vděčni všem, kdo s námi tuto noc bděli 

a modlili se s námi. 

Viktor asi 10 dnů jen ležel, pak nosil korzet, který 

mu záda zpevňoval, ale po druhé operaci plotýnky už 

Doba se mění 

Jednota svatého Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou Vás srdečně zve  

na 20. ples, 
který bude v Lidovém domě 14. 1. 2017,  

k tanci a poslechu hraje skupina Phoenix, vstupné 80 Kč, 

začátek plesu je v 19.30 hodin. 

Jednota svatého Josefa  

spolu s farností Jaroměřice nad Rokytnou pořádají 

ve středu 7. prosince 2016 po dětské mši svaté 

Vážení členové Jednoty svaté-

ho Josefa, vážení farníci.  

Chci se s vámi podělit o něko-

lik myšlenek, které mi momentál-

ně připadají důležité a musím se 

jimi zabývat. 

Před 121 lety v naší farnosti 

vznikl katolický spolek Jednota 

svatého Josefa (dále JsJ). V té do-

bě, až do násilného ukončení ko-

munistickým režimem, měl obrov-

ský význam pro kulturní a duchov-

ní dění v našem městě. Konaly se 

pod záštitou JsJ různé církevní 

oslavy a kulturní počiny a spolek 

měl i hospodářský význam. 

Po sametové revoluci, v roce 1990 

a jak dál. Má ještě JsJ pro dnešní 

farníky význam? Nezatěžuje nás 

zbytečně vlastnictví LD? Velmi 

dobře si dokáži představit naši čin-

nost i s tím, že by JsJ platila něko-

mu pronájem, i třeba v LD. Máme 

zaměstnat nového správce? Mys-

lím, že by to bylo málo. Tak velká 

firma potřebuje asi více lidí na pl-

ný úvazek. Kde brát další finanční 

prostředky na náročné opravy 

a rekonstrukce? Provoz zatím po-

kryjí finance z pronájmů, ale jak 

dlouho? Z příspěvků členů, i kdyby 

každý člen platil pravidelně měsíč-

ně 100Kč, by to byla kapka v moři. 

Moje funkce je dobrovolná a jak 

mi někdo řekl, po zásluze potresta-

ná. Protože se doba mění, bude se 

náš spolek asi nějak muset trans-

formovat, a asi bude potřeba trans-

formovat i naše myšlení. Tímto vás 

žádám o pomoc a vaše rady a do-

poručení. 

Petr Hobza, předseda výboru JsJ  

byla činnost JsJ obnovena a byl vrá-

cen díky velkému úsilí spousty na-

šich farníků a Lidové strany Lidový 

dům. Obnoveny byly i některé spol-

kové aktivity a jiné vznikly. Byl 

přijat na plný pracovní úvazek 

správce Lidového domu (dále LD). 

Vznikly různé pronájmy částí LD. 

Postupně se prováděly různé opravy 

a rekonstrukce. Z Lidového domu 

se stala celkem významná kulturní a 

hospodářská budova a mohu říci i 

velká firma, ovšem další opravy 

budou potřeba a nebudou zadarmo. 

S koncem tohoto roku odchází 

do důchodu náš správce LD a s tím 

se mi objevilo několik myšlenek, co 

ani korzet nosit nemusel a 18/10/2016 byl propuštěn 

domů do domácího léčení. 

Je to až neuvěřitelné, že po takto velikém úrazu 

ho dokázala dnešní medicína a páni doktoři postavit 

za tři týdny na nohy. Myslím si, že pokrok v medicíně 

a neuvěřitelně vstřícný postoj doktorů má na jeho 

uzdravení veliký vliv, ale přesto byla pro Viktora asi 

nejdůležitější síla naší společné modlitby. To, že 

za něj byly slouženy mše svaté, to, že jste na něj vy 

všichni mysleli a modlili se za něj. Moc vám všem 

děkujeme, za modlitby i za podporu, kterou jste celé 

naší rodině poskytovali. 

Všechno je možné tomu, kdo věří (Marek 9,23) 

Martina Svobodová 
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Něco pro děti 

Máme rozličné dary… Kdo má 

dar…ať ho užívá v souhlase s ví-

rou.“ (Římanům 12,6) 

V knize Sílit v obdobích života 

dr. Charles Swindoll píše: „Kdysi 

dávno se zvířata rozhodla, že by 

měla udělat něco významného – 

jako třeba čelit problémům nového 

světa. Proto založila školu. Vybra-

la si do svého rozvrhu běh, šplhá-

ní, plavání a létání. Aby to bylo 

jednodušší, všechna se zapsala do 

všech předmětů. Kachna byla 

skvělá v plavání. Ve skutečnosti 

byla lepší než její instruktor! 

Nicméně jenom těsně prošla létá-

ním a byla velmi špatná v běhání. 

Protože byla tak pomalá v běhání, 

musela nechat plavání a zůstávat 

bivý. V hodinách šplhání všechny 

porazil, ale trval na tom, že to bude 

dělat svým vlastním způsobem!“ 

„Máme rozličné dary… Kdo má 

dar…ať ho užívá v souhlase s ví-

rou.“ (Římanům 12,6) 

Když tě Bůh obdaroval a dal 

ti milost něco dělat, vydej se tomu 

a pusť to ostatní. 

tam po škole, aby cvičila běh. To 

poškodilo její chodidla s blanami, 

takže se stala pouze průměrným 

plavcem. 

Ale průměr byl celkem přijatel-

ný, takže se tím nikdo netrápil, kro-

mě kachny. Králík zůstal ve třídě 

na vrcholu v běhání, ale přivodil si 

nervovou křeč ve svalech nohou, 

protože se tolik namáhal při plavá-

ní. Veverka byla skvělá ve šplhání, 

ale potýkala se s neustálým znechu-

cením v hodinách létání, protože 

její učitel ji nutil začínat od země 

směrem nahoru místo z korun stro-

mů dolů, takže získala pouze trojku 

za šplhání a čtyřku za běh. Orel byl 

problémové dítě a byl několikrát 

potrestán za to, že byl nepřizpůso-

Dělej to, k čemu jsi povolán 

R V A D V V O S 

Ž L T D Á R E K 

Ů O N A N D Ě L 

N Č Z V O N K Y 

É K V I Č E R T 

J A B L K A P R 

CH E Ř O A Á A N 

O S E P C K K E 

Milý Bože, 

mohl bys mi říct,  

k čemu je dobrá rýma? 

Tvůj Luděk 
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Pořad bohoslužeb 

Zprávy z Rozmarýnku 
Poslední setkání Rozmarýnku v tomto roce se uskuteční v pátek 9.12.2016 v 16.30 v Lidovém domě. Budeme 

dodělávat  hvězdy na stromečky do kostela a kdo bude chtít, může si namalovat a vyrobit další vánoční obrázky 

nebo výrobky. 

Další setkání Rozmarýnku bude až v pátek 6.1.2017 v 16.30 v Lidovém domě. 

Příjemné prožití doby adventní i vánoční přejí 

Ladislava Hartmanová, Alexandra Maňurová, Eva Spilková,a Martina Svobodová 

Chcete aktivně pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou? Zapojte se do Tříkrálové sbír-

ky. Odměnou vám bude pocit, že jste nepromarnili svůj čas. Koledovat může každý, malý, 

velký, mladý i starý.  

 Slavnostní zahájení v katedrále sv. Petra a Pavla 2. 1. 2017 

Opět se můžete zúčastnit slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky v brněnské katedrále 

v pondělí 2. 1. 2017 v 15 hodin. Na tuto mši svatou slouženou otcem biskupem 

Mons. Vojtěchem Cikrlem bude vypraven autobus. Je třeba se nahlásit do 14.  12. 2016. 

 Koncert pro koledníky a dobrovolníky 8. 1. 2017 

8. 1. 2017 bude pořádán Koncert populární hudby pro koledníky a dobrovolníky v Městském divadle v Br-

ně. Na tento koncert není doprava 

zajištěna a vstupenky je třeba objed-

nat nejpozději do 29. 11. 2016. 

 „Heidi, děvčátko z hor“ 21 . 1. 

2017 

Jako odměnu pro koledníky opět při-

pravili organizátoři z Oblastní chari-

ty Třebíč filmové představení. Ten-

tokrát se bude v sobotu 21. 1. 2017 

promítat rodinný film „Heidi, děv-

čátko z hor“. 

 

Děkuji za nezištnou a obětavou po-

moc a těším se na spolupráci 

Mirka Prokopová,  tel.: 724510727,  

e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz 

Tříkrálová sbírka 1. - 15. 1. 2017 

Neděle 
27. 

1. neděle adventní – žehnání adventních věnců 

7.30 Jaroměřice 
Za zemřelou Marii Pokornou, Marii Bartošovu, Marii Klenskou 
a na poděkování. 

9.00 Myslibořice Za farnost. 

10.30 Jaroměřice Za rodiče Louckých, přízeň a duše v očistci. 

18.00 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Doubravovu. 

Úterý 
29. 

  

18.00 Jaroměřice Za rodiče Prokopovy a duše v očistci. 
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Neděle 
11. 
  

3. neděle adventní 

7.30 Jaroměřice Za Víta Hobzu, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci. 

9.00 Myslibořice Za rodinu Melkusovu a Fišerovu s prosbou o dar zdraví. 

10.30 Jaroměřice Za rodiče Scherrerovy. 

18.00 Jaroměřice   

Úterý 
13. 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

18.00 Jaroměřice Za Františka Dvořáka a dvoje rodiče. 

Středa 
14. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

17.30 Jaroměřice 
Mše svatá určená zvláště pro děti 
Za farnost. 

Čtvrtek 
15. 

Rekolekce pro kněze v děkanství v Jemnici 

16.30 Myslibořice  zámek 

18.00 Jaroměřice 
Po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 
Za kněžská a řeholní povolání. 

 Pátek 
16. 

  

6.15 Jaroměřice Za Karla Polického, manželku a syna. 

Neděle 
4. 

Sbírka 
na opravy, 

v 10.30 

zpívá  

schola 

2. neděle adventní 

7.30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 
Za manžele Vostalovy a jejich rodiče. 
Za rodinu Sigmundovu, Vítamvásovu a Jana Šabatku. 

9.00 Myslibořice Za Zdeňku Bojanovskou. 

10.30 Jaroměřice Za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu. 

18.00 Jaroměřice Za Karla a Julii Pudilovy, Marii Polínkovu a manžela. 

Úterý 
6. 

Sv. Mikuláše - biskupa 

18.00 Jaroměřice Za rodinu Šulovu. 

Středa 
7. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

17.30 Jaroměřice 
Mše svatá určená zvláště pro děti 
Na poděkování za Boží pomoc a ochranu za 86 let života. 

Mikulášská nadílka pro děti 

Čtvrtek 
8. 

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

7.30 Za kněžská a řeholní povolání. 

16.30  Myslibořice  zámek 

18.00 Jaroměřice Po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 

Pátek 
9. 

  

6.15 Jaroměřice Za rodiče a vnučku. 

Středa 
30. 

Památka sv. Ondřeje, apoštola 

17.30 Jaroměřice 
Mše svatá určená zvláště pro děti 
Za Jiřího Šimečka, dvoje rodiče a duše v očistci. 

Čtvrtek 
1. 

16.30 Myslibořice zámek 

18.00 Jaroměřice 
Po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 
Za kněžská a řeholní povolání. 

Pátek 
2. 

1. pátek 
v měsíci 

  

6.15 Jaroměřice Za farnost. 

Po mši svaté adorace, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. 



Číslo 190 Stránka 11 

Neděle 
18. 

4. neděle adventní 

7.30 Jaroměřice Za zemřelé rodiče Doležalovy a Senetovy a přízeň. 

9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice Za farnost. 

18.00 Jaroměřice   

Úterý 
20. 

16.00 Koncert dětí – Hudební škola Melodie 

18.00 Jaroměřice   

Středa 
21. 

  

17.30 Jaroměřice 
Mše svatá určená zvláště pro děti 
Za Růženu Kopuníkovu, manžela, rodiče a duše v očistci. 

Čtvrtek 
22. 

  

16.30 Myslibořice  zámek 

18.00 Jaroměřice 
Po mši svaté 30 minut adorace a příležitost ke svátosti smíření 
Za kněžská a řeholní povolání. 

    

Pátek 
23. 

8.00 Brigáda příprava kostela na Vánoce 

6.15 Jaroměřice Za Marii a Oldřicha Machovcovy. 

    

Sobota 
24. 

Štědrý den 

15.00 Jaroměřice Mše pro děti / od 13.30 program pro děti v Lidovém domě. 

20.00 Myslibořice Za sourozence Pokorných a jejich rodiny. 

22.00 Jaroměřice Za farnost. 

Neděle 
25. 

Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční 

7.30 Jaroměřice Za Štěpánku a Antonína Machátovy. 

9.00 Myslibořice Za Bohuslava Míka, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu. 

10.30 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a Hobzovu a přízeň. 

18.00 Jaroměřice Za Milana Němce a vnuka. 

Pondělí 
26. 

Svátek sv. Štěpána, mučedníka 

7.30 Jaroměřice Za Julia Hotového, dceru, manželku a rodiče. 

9.00 Myslibořice Za Jiřinu Dvořákovu a dvoje rodiče. 

10.30 Jaroměřice Za rodiče Krejcarovy, přízeň a duše v očistci. 

Úterý 
27. 

  

18.00 Jaroměřice Za rodiče Prokopovy a duše v očistci. 

Středa 
28. 

  

17.30 Jaroměřice Mše svatá určená zvláště pro děti 
Za Jarmilu Pudilovou, rodiče Pudilovy a Trojanovy. 

Čtvrtek 
29. 

  

18.00 Jaroměřice Za kněžská a řeholní povolání. 

Pátek 
30. 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, 
dnes je možné žehnat manželům – obnova manželských slibů 

7.30 Jaroměřice Za dceru a její děti. 

16.00 Jaroměřice Vánoční koncert 

Sobota 
31. 

16.00 Myslibořice 

zámek 

Za farnost 

18.00 Jaroměřice Na poděkování za rok 2016 
Po mši svaté agapé 



Redakční rada  

Informační leták 

farnosti 

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 

Tisk nezištně zajišťuje: 

Tajenka: RADOSTNÉ VÁNOCE - vánočka, anděl, zvonky, čert, jablka, oliva, kapr (2x), vločka, dárek, lev, rak, ořech, nůž, pes 

Písmo svaté nezná přebytečných lidí!  

Každý člověk je Bohem chtěný a milovaný,  

každého člověka oslovuje Bůh jménem,  

každému chce projevovat své milosrdenství.  

P. Vojtěch Eliáš 

Úvaha po svatém přijímání. Vracím se do lavice a poklekám. Právě jsem přijala Tělo Kristovo. „Tak Tě u sebe 

vítám, Pane, to jsem ráda, že jsi přišel, teď mi tu (v srdci) zameteš, poklidíš…“ Něco mi tu nehrálo. Asi ta živá 

představa Krista v bělostném rouchu, otáčejícího se s koštětem, prozpěvujícího si při práci. On přece nepřišel 

smejčit. To jsem měla udělat já! Tak jinak. „Tak Tě u sebe vítám, Pane, posaď se u mě, podívej, jak mám naklize-

no.“ Hm, na to přece nemusím poukazovat, to je samo sebou, do nepořádku bych ani neměla tu smělost jej pouš-

tět… Zkusím to ještě jednou. „Tak Tě u sebe vítám, Pane, posaď se u mě, přijmi kafíčko, pojďme si porozprávět, 

hleď, co bych Ti chtěla říct, a naopak jestli mi chceš něco říct Ty, jsem tu, naslouchám, nechávám se poučit...“ 

Představa Krista sedícího v mém srdci nad šálkem kávy už je pro mě přijatelná. A tak se věnuji milému hostu. 

A je nám spolu dobře. Jak dlouho? Hm, může se stát, že hned po opuštění kostela mou pozornost odvedou světské 

starosti a stres, avšak vím, že na mě počká, tiše sedí nad tím šálkem kávy a čeká, až se k němu opět vrátím. Pokud 

to však trvá příliš dlouho, káva dopita, nezbývá než se zvednout a jít zas jinam, kde bude uctěn lépe. Zvedá se 

pomalu, beze spěchu, ještě čeká... Na co? Třeba na to, že se k němu zadýchaná přiřítím s pyžamem v ruce a řek-

nu: „Promiň, Pane, že jsem Tě nechala tak dlouho čekat. Přijmi mé pozvání a zůstaň u mě i přes noc, hle, půjčím 

Ti pyžamo...“                                                                                                                                převzato z internetu 


