JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 191
15. 1. 2017 - 26. 2. 2017

Kalendář:
 každou první neděli v měsíci
sbírka na varhany a na opravy
 18.1. den vzájemných modliteb
naší farnosti a bohoslovců
v olomouckém semináři
 18.-25.1. týden modliteb
za jednotu křesťanů
 25.1. v 18.30 hod. v Lidovém
domě MM - babiček
 28.1. v 15 hod. setkání MM
u Chaloupků pro všechny maminky
a děti (i ty, které už pracují)
 3.2. bude P. Tomáš navštěvovat
nemocné
 16.2. v kostele celodenní výstav
Nejsvětější svátosti oltářní.
Zahájení v 8 hod. adorací,
ukončení v 18 hod. mší sv.
(Pokračování na stránce 2)

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

Moji milí farníci,
máte v rukou opět další číslo našeho skromného farního zpravodaje, který vám přináší některé informace ze života farnosti a ze života církve.
Na začátku každého roku se bilancuje rok minulý, hodnotí se
úspěchy a neúspěchy a v neposlední řadě se uvádí plány pro rok nastávající.
Pro naši farnost byl minulý rok významný tím, že došlo podle
přání a návrhu brněnského biskupa Vojtěcha k výměně na pozici statutárního zástupce farnosti Jaroměřice nad Rokytnou a farnosti
Myslibořice. Jde vždy o událost, která je plná obav, očekávání
a nových nadějí. Jako kněz jsem do kněžství vstupoval s vědomím,
že to tak prostě je a že za svůj kněžský život projdu různé „štace“.
Pro vás je výměna na pozici vašeho faráře určitě také již z minulosti
(Pokračování na stránce 2)
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také souvisí život farnosti. Jinými k u m e n t a c i a z a j i š t ě n í
známá, ale určitě je to situace slovy, „kde není farní kostel, ne- a zpracování žádosti. Také bych
vždy nečekaná, plná nejistot a pro může být farnost“.
rád poděkoval za příznivý postoj
někoho jistě událost zcela osobní
S určitou bolestí v srdci vní- města Jaroměřice, které nám poa tím i hodně bolestná. Zvláště, mám ohroženost našeho farního skytlo přes nadaci ČEZ dar 200
když si lidé na svého kněze již kostela (a tím celé farnosti), který tisíc a přislíbilo součinnost
zvykli a na jejich názor se jich ni- má na pokraji životnosti monu- a podporu při realizaci opravy
kdo z biskupství neptal.
mentální kopuli s freskou. Proto dominanty města, kterou je náš
Nedávno mně kdosi dal otázku, jsem již před svým nastoupením farní kostel. Vnímejte prosím, že
jak dlouho budu v Jaroměřicích. do funkce faráře dojížděl bychom bez tohoto projektu EU
Tak jsem mu odpověděl, že z Křižanova a intenzivně pracoval nebyli schopni sami z milodarů
o tento den méně. Tím jsem chtěl se zástupci z biskupství na nesku- věřících ani z darů města nebo
říct, že si nemůžu jen tak myslet, tečném až troufalém projektu zís- kraje zrealizovat odvrácení havaže zde budu do důchodu nebo do kání peněz z EU na opravu farní- rijního stavu kopule, které by nasmrti stářím. Prostě máme společ- ho kostela a tím také bez nadsáz- k o n e c a s i v e d l o a ž
ně na sebe vymezený čas, který ky řečeno - záchraně farnosti. Po- k dlouholetému uzavření kostela.
spolu v Jaroměřicích prožijeme. kud se celý projekt povede, budu Celé toto snažení je bez diskuze
Velice si přeji, aby tento vymeze- znovu žasnout nad zázrakem, boj o záchranu farnosti, která by
ný čas pro nás všechny (vás i mě) stejně jako jsem žasnul při mých s uzavřeným kostelem nemohla
byl čas požehnaný, povzbuzující opravách far v Křižanově normálně fungovat.
(Pokračování ze stránky 1)

a hlavně přínosný.

a v Heřmanově (zde jsem získal
Jak jistě víte, náš kostel je úžas- ocenění z kraje Vysočina za nejnou stavbou, která je také národní lépe opravenou památku) a při
kulturní památkou. S kostelem pak realizaci ohromného díla památníku sv. Zdislavy. Po dalších nesčetných jednáních s památkáři
(Pokračování ze stránky 1)
a při sledování inženýrské reali 26.2. sbírka „haléř sv. Petra“
zace podkladů pro podání žádosti
opět věřím a doufám v zázrak,
Mimo farnost:
kterého, jak věřím, budeme s Bo 19.1. a 23.2. v 18 hod. v aule
ží pomocí všichni svědky
Katolického gymnázia v Třebíči
v jaroměřické farnosti. I když asi
Večer chval s duchovními otci
mnozí netušíte nebo nechápete
důležitost těchto událostí a celého
Serafem O.Carm a V. Loubem
mého snažení, pokorně vás pro 10.2. ve 20 hod Ples třebíčských
sím o modlitbu za zdar celého
farností v Kulturním domě Hájek díla. Také vám upřímně děkuji za
v Třebíči
vaše finanční dary, které společně
 16.-19.3. postní duchovní obnova s brněnským biskupstvím budou
vynakládány na zajištění potřebpro mládež od 14 let na faře ve
ných výdajů na projektovou do-

Volfířově

Naše farnost má ohromný lidský potenciál a věřím, že díky
kvalitním a dobrým rodinám, které kolem sebe mám, bude mít
naše farnost také svoji radostnou
a vitální budoucnost. To je pro
mě motiv, který mě popohání
a žene. Proto se budu snažit nasadit své síly a schopnosti
v různých výzvách, které před
námi stojí. Další výzvu pro budoucí požehnaný život naší farnosti bych viděl nejen v opravě
kostela, ale také třeba ve stavbě
nové fary pro budoucí generace
kněží, kteří by pak šťastně, spokojeně a požehnaně mohli sloužit
vám a vašim dětem nejen
v příštích letech, ale v příštích
desetiletích a staletích.
Otec Tomáš
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Varhany
Moji milí farníci, nyní vás
moc prosím o velkou trpělivost
a zdrženlivost při posuzování
a hodnocení projektu opravy varhan. Bohužel reference dodavatele a stavitele varhan byly převážně jen samochvála, která jak známo „smrdí“. Ostatní reference,
které jsem získal dnes, bohužel
již tak povzbudivé nejsou. Jde
například o fatální prodlení s dodáním díla. Dne 6. 1. 2017 se sešla osmičlenná kolaudační komis e s l o ž en á z e zá s t u p ců
z arcidiecéze z Prahy
a z Olomouce, dále z diecéze Brno a z diecéze Ostrava-Opava
a podle této komise dnes dílo
opravy varhan nese stopy velkých i malých závad, které byly
při kolaudaci pečlivě posouzeny
a sepsány. Také nebyl doposud
přes naše několikeré výzvy předložen soupis skutečně provedených prací. Celou kauzu od mého
nástupu zodpovědně a s co možná největší ohleduplností
k mnoha dárcům a sponzorům
řešíme jak se členy ekonomické
rady farnosti, tak s právním oddělením brněnského biskupství.
Panu Smolkovi byl poslán protokol kolaudace a výzva
k odstranění nalezených závad
a dodání všech podkladů,
k čemuž se zavázal ve smlouvě
podepsané oběma stranami.

Liturgické texty
Přes všechny možné komplikace, jako je také současný stav varhan, které se pro závady nemohou
používat, věřím, že se nám podaří
právní cestou a za pomoci brněnského biskupství, nebo cestou
konstruktivní dohody
s dodavatelem, současný stav vyřešit. Pevně doufáme ve slušnost
dodavatele a věříme, že na své
náklady odstraní nalezené závady
a nedodělky odhalené při odborné
kolaudaci a bude součinně reagovat na ná mitky farnosti
a biskupství.

2. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 49,3.5-6
2. čtení: 1Kor 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34
3. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 8, 23b-9, 3
2. čtení: 1 Kor 1, 10-13. 17
Evangelium: Mt 4,12-23
4. neděle v mezidobí
1. čtení: Sof 2, 3; 3, 12-13
2. čtení: 1 Kor 1, 26-31
Evangelium: Mt 5, 1-12a
5. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 58,7-10
2. čtení: 1 Kor 2,1-5
Evangelium: Mt 5,13-16

V případě jakýchkoliv komplikací s řádným a bezvadným do6. neděle v mezidobí
končením díla ze strany pana
1. čtení: Sir 15, 16-21
Smolky s patřičným dolože2. čtení: 1 Kor 2, 6-20
ním využití finančních prostředků
Evangelium: Mt 5, 17-37
farnosti máme v záloze řešení,
7. neděle v mezidobí
která zcela jistě povedou
1. čtení: Iz 49, 14-15
k nastolení spravedlnosti ve pro2. čtení: 1 Kor 4, 1-5
spěch naší farnosti. Jsem svědEvangelium: Mt 6, 24-34
kem toho, jak mnozí z vás pracu8. neděle v mezidobí
jete a pomáháte naší farnosti, jak
1. čtení: Iz 49, 14-15
nejlépe umíte a za to bych vám
2. čtení: 1 Kor 4, 1-5
opět rád poděkoval. Právě
Evangelium: Mt 6, 24-34
v těchto dnech a týdnech je důležitá naše soudržnost a vaše podpora nám, co tuto - dá se říci „složitou šachovou partii“ právě
malou víru nebo byli dokonce
hrajeme. Budu rád, když naši hru
proti - jim děkuji za svornost
„bílými figurami“ podpoří zejménaší farnosti nejvíce!!!
na ti, kteří v projekt opravy
a rekonstrukce varhan měli jen
V písmu svatém se mnoho(Pokračování na stránce 5)
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Generální vikář Jiří Mikulášek slaví životní výročí
Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně
Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února
2017 významné životní jubileum.
Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit
s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství
v úterý 31. ledna 2017 ve 14.00 hodin v katedrále
sv. Petra a Pavla. V den svých narozenin v neděli 5. února 2017 bude slavit mši v 10.30 hodin.
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně,
kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv.
Petra a Pavla kněžské svěcení.
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm) a od roku 1992 je jejím
generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován
druhým prelátem Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl
zvolen jejím děkanem a I. prelátem. V Jubilejním
roce 2000 jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. P. Mikuláška „prelátem Jeho Svatosti“. Při příležitost

Zprávy z Rozmarýnku
10/2/2017 - Rozmarýnek:
bruslení na rybníku Kulatý nebo
sáňkování na hřišti, v případě, že
by nebylo počasí na bruslení ani
sáňkování, zůstaneme v LD nebo
půjdeme na procházku.

225. výročí založení
brněnské diecéze
ocenil generálního
vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle
udělením medaile sv.
Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.
Letos oslaví Mons. Jiří Mikulášek ještě jedno
jedinečné jubileum - dne 15. srpna 2017 uplyne dvacet pět let ode dne, kdy ho brněnský diecézní biskup
Vojtěch Cikrle jmenoval generálním vikářem brněnské diecéze.
Jiří Mikulášek je také autorem několika knih
(Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteřiny
(2000), Sejdeme se v nebi (2003), Přichází král
(2005), Sešívané srdce (2007), Někdo tě má rád
(2015), v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro
povzbuzení na jejich cestě k Bohu. Ve studiu Radia
Proglas namluvil také CD nazvané Ke tvé chvále
zpívám, které doplňují další příběhy a malá životní
ohlédnutí.
www.biskupstvi.cz

Modlitby matek
Milé maminky, ráda bych Vás pozvala na setkání MM na mateřské
dovolené, které se uskuteční výjimečně v sobotu 28.1.2017 v 15:00
hod. u Chaloupků, Čapkova 933 Jaroměřice.

Naši modlitební skupinku navštěvovalo za dobu jejího trvání mnoho
z vás. Rády bychom se jednou za čas setkaly i s maminkami, které nastoupily opět do zaměstnání, a tak jsme se rozhodly uspořádat setkání
v sobotu odpoledne. Zároveň ze srdce zveme všechny novopečené maSraz 10/2/17 v 16.00 před LD,
minky a jejich děti, aby přišly mezi nás!
brusle, lžíce s sebou :-D
Tak se přijďte s námi pomodlit, zazpívat si, popovídat ...
M. Svobodová
Za modlitby matek „na mateřské dovolené“
Marie Chaloupková ml., marie.loucka@email.cz
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Do společenství církve
svatým křtem byli
přijati:
26.6. Alice Marie Procházková
2.7. Lucie Jana Večeřová
10.7. František Lukášek
21.8. Lucas Hendrik Dirk
25.9. Vendula Michaela Pávková
23.10. Emma Klára Mrowiecová
6.11. Michal David Vaňhara
6.11. Adam Kopeček
12.11. Gabriela Lucie Slatinská

Svátost manželství
si udělili:
18.6. Kristýna Jelečková a Svatopluk Richard
Vladislav Norbert kníže von Haugwitz,
baron z Biskupitz
25.6. Anna Špačková a Marek Žák
25.6. Marie Tomanová a Jan Čermák
2.7. Petra Šindelářová a Jiří Rolín
9.7. Aneta Nesnídalová a Jaroslav Václavek
2.7. Nicoll Jiříková a Jan Vidourek
16.7. Monika Sobotková a Zdeněk Gros
30.7. Ivana Filová a Lukáš Kopuletý
13.8. Světlana Kotačková a Milan Pecka
20.8. Veronika Kosíková a Pavel Kolesa
3.9. Věra Dvořáková a Milan Nevrkla
10.9. Lenka Nováková a Václav Kopečný
10.9. Michaela Raabová a Ondřej Hanák
10.9. Kateřina Jenerálová a Jakub Dubský
24.9. Iva Nožičková a Peter Bisták

Naši zemřelí:

22.10. Andrea Kolářová a Tomáš Svoboda

11.7. Anežka Papoušková
12.7. Lubomír Severin
17.7. Jan Soukup
24.7. Marie Durdová
3.8. Marie Dadajová
30.8. Josef Částek
11.9. Jiří Pekárek
6.10. Jaroslav Čtveráček
8.10. Libuše Slavíčková
16.10. Jaroslav Brychta
17.10. Marie Pešlová
7.11. František Šabatka
23.12. František Chlubna
27.12. Marie Dvořáková

(Pokračování ze stránky 3)

krát opakuje slovo „nebojte se“! A v tomto duchu bych rád mnohé
z vás, co se ptáte na situaci kolem varhan, povzbudil a potěšil. Nebojte se! Věřím, že se nakonec najde řešení a cesta, která bude
končit tak, jak jste si na počátku oprav varhan všichni přáli. O tom
jsem nyní zcela přesvědčen, i když se celá věc kolem varhan bohužel velice vleče a vyžaduje naši doslova „svatou trpělivost“, kterou by mohli mnozí z vás právem ztratit. A to by byla určitě veliká
chyba! Zvláště když nyní plánujeme a precizně připravujeme něco
tak úžasného, jako je oprava celého našeho farního kostela
v nebývalém rozsahu za neskutečné finanční podpory EU.
Velice vás také prosím o modlitby na podporu naší farnosti
a všech, kteří ji obhajují, zastupují a pracují v její prospěch.
Otec Tomáš
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Snad tisíckrát zazněla tato slova v minulých dnech a nejspíš i vám tuto koledu „Tři králové“ zazpívali.
Do vašeho betléma donesli bílé zlato - cukr a požehnání - na dveře domu napsali K † M † B † 2017
(Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná). To vše jako poděkování za vaši štědrost. Jak
velká letos byla ještě nevíme, protože sbírka končí až dnešním dnem, 15. 1. 2017. Výsledek Tříkrálové
sbírky se ale v nejbližších dnech dozvíte z ohlášek, z nástěnky v kostele, popř. z městského zpravodaje. Asi
není nejdůležitější kolik se vybralo, ale fakt, že se i v dnešní době najde tolik lidí, hlavně dětí, což je pro
náš národ nadějné, které ochotně chodí dům od domu a z plna hrdla a radostně zpívají, přitom mrznou, ale
jsou šťastné, že udělaly něco pro druhé. Myslím, že i Bůh si jich všiml. Bez nich by se tato akce nemohla
uskutečnit a asi by nám už chyběla, protože mnozí už nás vyhlíželi, s některými jsme se třeba opravdu minuli, tak nám to odpusťte a přispějte třeba jiným způsobem.
Přeji vám, ať iniciály Kašpara, Melichara a Baltazara na dveřích domu vždy připomenou, že Bůh nám
žehná na každém kroku celého roku. Nebo alespoň, že nemáme zapomenout klíče, mobil, brejle :-).
za jaroměřické krále Mirka Prokopová

Stránka 7

Číslo 191

Poděkování za tříkrálovou sbírku 2017
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již sedmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území
brněnské diecéze se do akce zapojilo kolem čtrnácti tisíc dobrovolníků, což je o tisíc více než loni. Aspoň
tímto způsobem bych chtěl všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám
všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným
přijetím a mrazivým počasím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé
v brněnské diecézi darovali přes 22 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem
v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 96 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky
můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno <http://dchb.charita.cz>.
Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
biskup Vojtěch

Slovo otce biskupa Vojtěcha
k připravované výstavě Brněnská diecéze ve fotografiích
Milé sestry, milí bratři, moji ní chrám diecéze, protože kostel
milí diecézané,
v Brně na Petrově byl založením
v roce 2017 oslaví naše brněn- Biskupství brněnského dne
ská diecéze 240. výročí od svého 5. prosince 1777 povýšen na kazaložení. Diecéze není jen území, tedrálu, tedy na hlavní chrám
tvoří ji především lidé, kteří v ní diecéze a její viditelný symbol.
žijí, pracují, modlí se, prožívají Druhé téma nese název Ze života
naší farnosti, protože ve farnossvé radosti i bolesti. Kromě řady
akcí, které mají letos přispět tech žijeme jako místní rodiny
a rozvinout naše vědomí sounále- církve a spojuje nás nejen bydliště,
žitosti, bych rád tuto historickou ale také řada společně prožitých
událost připomněl také výstavou událostí a akcí.

by každá fotografie měla mít název, a uvítal bych, kdyby byla
doplněna popisem, krátkým komentářem, vzpomínkou nebo
i příběhem, který se k ní váže.
Nejzajímavější fotografie bude
možné zhlédnout od soboty
2. září 2017 na výstavě ve Žďáru
nad Sázavou během 14. diecézní
pouti rodin, letos zaměřené na
naši diecézi, a později také
v katedrále na Petrově.

nazvanou Brněnská diecéze ve
Organizační informace pro záTěším se na naše společné dílo
fotografiích, do které jako autor jemce o zaslání své fotografie jsou a všechny vás provázím svými
může do 30. června 2017 přispět zveřejněny na internetových strán- modlitbami.
každý z vás.
kách Biskupství brněnského
Žehná
<http://www.biskupstvi.cz>
a
mají
Témata pro zaslané fotografie
váš biskup Vojtěch
jsou dvě. Prvním tématem je Ka- je také k dispozici Vaši duchovní
tedrála sv. Petra a Pavla – hlav- správcové. Jen ještě doplňuji, že Organizační informace na str.8
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Něco pro děti
Obrácení svatého Pavla
Svatý Pavel byl
před svým obrácením
velmi zbožným a horlivým židem. Na cestě
do Damašku, kam jel
pronásledovat křesťany, se setkal se
zmrtvýchvstal ým
Kristem. Toto setkání
úplně změnilo celý
Pavlův život, takže
z „rouhače a pronásledovatele“, jak sám
o sobě psal, se stal …
(dokončení v tajence).
Tuto událost slavíme
v církvi 25. ledna.
Vytvoř dvojice
slov s opačným významem. Písmena za
správně přiřazenými
slovy napiš podle čísel
do tabulky.

Brněnská diecéze ve fotografiích - organizační pokyny
Témata:

1) Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze
2) Ze života naší farnosti
Kontakt pro zasílání fotografií:
Diecézní muzeum, Petrov 1
601 43 Brno



Uzávěrka odevzdání fotografií je 30. 6. 2017 v 17:00 hodin.



Výstavy se může zúčastnit každá fyzická osoba.



Podmínkou účasti na výstavě je dodání max. 2 ks fotografií vlastní tvorby. Požadují se vytištěné fotografie s kratší stranou o rozměru 15 cm a dále elektronická verze ve formátu JPG (min. rozlišení
2339×1654 pixelů).



Fotografie účastník dodá do Diecézního muzea v Brně na adresu Petrov 1, Brno, elektronickou verzi
zašle na e-mailovou adresu <muzeum@biskupstvi.cz>, přinese na datovém nosiči nebo nahraje na
volně dostupné datové úložiště na internetu (např. uschovna.cz) a odešle odkaz e-mailem.
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Fotografie nesmí:
mít neetický obsah či popisek, být dle informací dostupných organizátorovi pořízená jiným autorem
než je účastník soutěže, mít nevyhovující kvalitu nebo rozlišení, být fotomontáží (úpravy barev, srovnání úrovní, kontrastu, jasu apod. jsou povoleny).



K fotografiím připojí autor jejich název doplněný o komentář nebo příběh související s fotografií
v rozsahu 200 až 5000 znaků, své osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail a poštovní adresu – a níže
uvedené prohlášení.



Po uzávěrce budou nejlepší fotografie představeny veřejnosti při výstavě, kterou uspořádá organizátor. Na výstavě budou všechny snímky označeny popiskem s názvem fotografie a jménem autora.



Všichni autoři budou odměněni pamětním listem, který jim bude předán při slavnostní bohoslužbě
2. prosince 2017 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Pořad bohoslužeb
Neděle

15. 1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Jaroměřice Za Mons. Aloise Pekárka.
9:00
10:30
18.00

Myslibořice Za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče.
Jaroměřice Za Jana Svobodu, rodiče a rodiče Škrdlovy.
Jaroměřice

3. týden

16. ledna - 22. ledna 2017

Úterý

Památka sv. Antonína, opata

17. 1.

18:00

Středa

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18. 1.

17:30

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

Jaroměřice

Za Jiřího Šimečka, dvoje rodiče a duše v očistci.

Čtvrtek

19. 1.
Pátek

20. 1.
Neděle

22. 1.

Za rodinu Procházkovu, Formanovu a Krajcovu.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Jaroměřice Za rodinu Netouškovu.
9:00
10:30

Myslibořice Za rodiče Dusíkovy a dceru Marcelu.
Jaroměřice Za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci.

18:00

Jaroměřice

4. týden

23. ledna - 29. ledna 2017

Úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24. 1.

18:00

Jaroměřice

Za Františka Svobodu, jeho sourozence a dvoje rodiče.
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Středa

25. 1.

Jaroměřický LeF
Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola
17:30 Jaroměřice Za Žofii a Františka Rosolovy a rodinu Vyškovskou.

Čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26. 1.

18:00

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

Za Janu Čechovu, otce a přízeň.

Pátek

27. 1.
Neděle

29. 1.

Za živou a + rodinu Pokornou a Slámovu.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Jaroměřice Za rodiče Krulovy a Vostalovy, rodiče Špačkovy, syny a snachy.
9:00
10:30
18:00

Myslibořice Za živou a + rodinu Havelkovu.
Jaroměřice Za rodiče Pojerovy, syna, vnuka a duše v očistci.
Jaroměřice Za rodinu Doležalovu a Musilovu, děti a vnoučata.

5. týden

30. ledna – 5. února 2017

Úterý

Památka sv. Jana Boska, kněze

31. 1.

18:00

Jaroměřice

Za manžele Krejčí a jejich rodiče.

17:30

Jaroměřice

Za rodinu Soukupovu a Fišlovu a duše v očistci.

Středa

1. 2.

Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu

2. 2.
Pátek

3. 2.

18:00

Jaroměřice
První pátek v měsíci

14:30

Příložany

18:00

Jaroměřice

Za Ervína Jansu, rodiče a duše v očistci.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sbírka na opravy Křestní neděle

7:30

Jaroměřice

Neděle

9:00

Myslibořice

5. 2.

10:30

Jaroměřice

Za živou a + rodinu Jenerálovu a Dohnalovu.
Za Vladimíra Dobeše, celou přízeň, Stanislava Kremláčka, rodiče a Kaláškovy.

18.00

Jaroměřice

Za Ladislava Götha a dvoje rodiče.

Za Dr. Bedřicha Bittera, syna Radka a rodiče.

6. týden

6. února - 12. února 2017

Úterý

18:00

Jaroměřice

Za děti Vlčkovy a za rodinu.

17:30

Jaroměřice

Za + rodinu Gallovu a Kořínkovu.

9. 2.

18:00

Jaroměřice

Za Bereničku a celou rodinu.

Pátek

Památka sv. Scholastiky, panny

10. 2.

18.00

7. 2.
Středa

8. 2.
Čtvrtek

Jaroměřice

Za rodiče Noskovy.

Stránka 11

Číslo 191
Sobota Památka Panny Marie Lurdské

Světový den nemocných

11. 2.
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30

Jaroměřice

Za Františka Svobodu, rodiče Smutných a tři dcery.

Neděle 9:00

Myslibořice Za živou a zemřelou rodinu Hortovu.

12. 2.

10:30

Jaroměřice

Za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje rodiče a duše v očistci.
Za Anežku a Antonína Vašourkovy, dcery s rodinami a Janu Zoufalou.

18:00

Jaroměřice

Za živou a + rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu.

7. týden

13. února - 19. února 2017

Úterý

14. 2.

18:00

Jaroměřice

Za rodinu Kratochvílovu.

17:30

Jaroměřice

Za rodinu Bělohoubkovu.

18:00

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

Středa

15. 2.
Čtvrtek

16. 2.

Za rodinu Soukupovu a Fišlovu a duše v očistci.

Pátek

17. 2.
Neděle

19. 2.

Za Josefa Jelečka a vnuka Lukáška.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30
Jaroměřice Za živou a + rodinu Abrahámovu a Krejcarovu, přízeň a duše v očistci.
9:00
10:30
18.00

Myslibořice Za rodiče Večeřovy.
Jaroměřice Za rodinu Scherrerovu.
Jaroměřice

8. týden

20. února - 26. února 2017

Úterý

21. 2.

18:00

Středa

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

22. 2.

17:30

Jaroměřice
Jaroměřice

Čtvrtek Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

23. 2.

18:00

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

Za manžele Černých a děti.

Pátek

24. 2.

Za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a manžele Čamrovy.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle

26. 2.

7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za Jindřicha a Františku Čermákovy a živou a + rodinu.

10:30

Jaroměřice

18:00

Jaroměřice

Za + manžela Miroslava Remiše, dvoje rodiče a syna Františka.

Za rodiče Říhovy, Plíškovy, celou přízeň a duše v očistci.

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: BOŽÍM NÁSTROJEM

Redakční rada

Účetní uzávěrky farnosti Jaroměřice a Myslibořice
Drazí farníci, od roku 2016 vede naše farnost svoje účetnictví v takzvané „podvojné“ podobě, a to podle
zákona o účetnictví. Tento druh vedení účetnictví již vyžaduje podstatně náročnější a zkušenější formu
účtování, pro kterou byl pro každé děkanství naší brněnské diecéze vybrán na základě výběrového řízení
a složené zkoušky na biskupství specializovaný účetní. Pro naše děkanství a naše farnosti je to paní Bc. Jana Kiesewetterová, která má svoji účetní kancelář v Moravských Budějovicích.
Kdo znáte tento druh účtování, tak jistě víte, že je to podstatně složitější účtování než jednoduchý způsob vedený přes peněžní deník. Podvojné účetnictví, na které naše farnost přešla, pak obsahuje veškeré
soupisy a inventarizaci majetku, smlouvy atd.
Proto vás budu muset poprosit o trpělivost při hledání ekonomické zprávy našich farností v tomto čísle
zpravodaje.
Zatím nemáme s paní účetní dokončenou účetní uzávěrku, která v podvojné formě vedení vyžaduje více
času na zpracování. Paní účetní také tyto podklady zpracovává pro ostatní farnosti děkanství a nejsme jediní, kdo netrpělivě čekají na výkaz. Připomínám, že jsou jak výkaz o hospodaření všech farností, tak účetní
uzávěrky pololetně zasílány na brněnské biskupství ke kontrole. Finanční hospodaření také pravidelně vizituje příslušný děkan při každoroční kanonické vizitaci farností v děkanství.
Věřím, že v příštím čísle farního zpravodaje naleznete informace o sbírkách, výdajích a provozních nákladech a nákladech na opravy, které dnes marně hledáte.
Děkujeme za pochopení!
Otec Tomáš

