JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 192
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Kalendář:
každou první neděli v měsíci sbírka
na opravy a podporu pastorace
26.2. při bohoslužbách sbírka
„Haléř sv. Petra“
1.3. Popeleční středa – mše svatá
v 7 30 a v 18 hod. (nebude dětská
mše svatá)
od 5.3. v postní době křížová cesta
každou neděli ve 14 30 hod. každou středu v 17 10 hod. a každý
pátek v 17 30 hod.
7.3. v 18 30 hod. a potom každé úterý
v postní době v kostele postní duchovní obnova na téma 100 let
Před okny sloup
od zjevení Panny Marie ve Fatimě
- znamení moru,
předpověď provazů
a podobenství v evangeliích
a divných mravů,
14.3. v 19 hod. v LD Modlitby matek klesáme hloub

Znamení doby

Zástupy lidí
jdou pozpátku vpřed
tak jako raci,
Zbabělost
- hostii každý si pozvedá,
se
strachem
tvorů
pálí je dlaň,
V pondělí 20.3. na svátek sv. Josepřed ranou do vazu, mnozí se stydí,
fa budou mše sv. v 7.30 hod.
před zlobou davu.
že stavěli svět,
a v 18. hod. - v úterý 21.3. mše
některý zvrací,
Na stěně mříž
svatá nebude
dávaje bestii
- znamení doby,
ze svého oběda
děsím se obrázků,
(Pokračování na stránce 2)
povinnou daň.
děsím se šachu,
zbyl jenom kříž,
K výkazu ztrát
zůstaly skoby
připište sebe,
a myšlenka na lásku že jste jen couvali
Jsme na webu!
v zajetí strachu.
www.farnostjaromerice.cz

mlčky a kvapně,
zato když brát
chtěli vám nebe,
že jste jim kývali,
Bože tak trapně!
Přes čelo stín
- znamení studu,
znamení malého
lidského strachu,
na pití blín,
k zábavě nudu,
k důvěře podlého
a nasypat hrachu!
A nasypat hrachu.
Karel Kryl
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(Pokračování ze stránky 1)

26.3. při mši svaté v 7.30 hod.
a v 10.30 hod. hromadné udělování svátosti nemocných
od 26.3. budou večerní mše svaté
v 19 hodin
29.3. v 18 30 hod. v Lidovém domě
Modlitby matek - babiček
2.4. v 15 hod. v Lidovém domě pohádky “O Jezinkách & Případ Sněhurka”, Divadelní společenství
Křemílek
7.4.2017 v 16 hod. v Lidovém domě
Velikonoční tvoření s Rozmarýnkem
7.4. mše svatá již v 18 hodin
7.4. v 19 hod. v sala terreně zámku
Moravské pašije, Divadlo Víťi Marčíka
9.4. Květná neděle - svěcení kočiček
a průvod kostelem
9.4. v 18-19 hod. svátost smíření v
kostele

Mimo farnost:

Jaroměřický LeF

Drazí farníci,
v době postní se v kostele obvykle více než jindy mluví o tom,
co bychom měli a neměli dělat.
Někdy se stane, že se nám to již
obtížně poslouchá. Slyšíme, že
bychom tento čas měli prožít
v zamyšlení a pokoře, že bychom
měli držet půst a že bychom neměli pořádat bujaré zábavy a jíst
laskominy. Někdo pak může zredukovat dobu postní opravdu jen
na „můžu - nemůžu maso“ a „už
aby to skončilo“. Dnes žijeme ve
světě, ve kterém každý, nás farníky nevyjímaje, chce dělat jen to,
co uzná sám za vhodné. Všimněte
si, jak čím dál hůř snášíme nejrůznější rady či dokonce příkazy.
Velice zřetelné je to u mladší generace, se kterou si pak starší přestávají rozumět. Je to možná proto, že se všichni chceme řídit
pouze vlastním rozumem a proto,
že si všichni myslíme, že sami
nejlépe víme, co je pro nás nebo
naše nejbližší to nejlepší.
Mohu jen dodat, že pouze rozum nám často neukáže vždy tu
pravou cestu pro náš život. Každý
tušíme, že často ta nejsnazší cesta
nebývá ta nejlepší. Abychom viděli věci moudře, musíme rozum
často doplnit něčím, co dnes
mnoho lidí postrádá - vírou.
Pokud například někomu doma řekneme, „drž dietu“ a pokud
o tom ten člověk bude přemýšlet
jen rozumem, může ho třeba napadnout, že mu to říkáme jen

z toho důvodu, aby zbylo
v ledničce více jídla na nás. Jestliže však dotyčný zapojí vedle
rozumu i víru, může pochopit, že
mu to říkáme třeba proto, že nám
přece záleží na jeho zdraví
a máme ho rádi. Stejné je to
i s postem.
Pokud budeme půst chápat jen
rozumem, stane se pro nás jen
přísným příkazem omezujícím
naši svobodu. Pokud však zapojíme do úvah o půstu víru, můžeme
třeba pochopit, že půst je něčím,
co nás také může více přiblížit
k Pánu Bohu. I já jsem jako kněz
v mnoha ohledech ztratil osobní
svobodu. Jdu tam, kam mě nadřízení převelí atd. Musím uznat, že
bych asi nikdy své poslání nemohl plně vykonávat, kdybych se
na ně díval jen rozumem. Pak by
bylo lehké zkalkulovat, že by bylo výhodnější do nových farností
nenastupovat. Já však věřím, že
určitá ztráta svobody může mít
svůj smysl a může člověka posunout někam dál, kam by se nikdy
„neodvážil“. Víra je a měla by
být především naší důvěrou.
Když říkám, že věřím v Ježíše
Krista a svatou církev, znamená
to, že Ježíši a církvi důvěřuji. Důvěřuji tomu, že pro mě chtějí to
nejlepší, protože je ke mně pojí
láska. Bohužel je to někdy tak, že
co je pro nás v životě nejlepší, je
často obtížné, plné omezení
a ztráty svobody. Když si prožije-

3.-5.3. v DCŽM Mamre v Osové Bitýšce Duchovní obnova od 14 let
23.3. v 18 hod. v aule Katolického
gymnázia v Třebíči Večer chval
s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubem
8.4. diecézní setkání mládeže v Brně
na Petrově s otcem biskupem Vojtěchem; pro mládež našich farností Hospodin má smysl pro humor - sešle na nás tučná léta zrovna
Pavel Kosorin
bude pravděpodobně vypraven au- v době, kdy držíme dietu.
tobus do Brna
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me, že výsledkem mnohých našich obětí může být naše štěstí a štěstí
druhých, budeme lépe schopni tyto oběti zvládnout.
Jestliže uvěříme, že nám postní doba i se všemi svými omezeními
může pomoci přiblížit se Bohu i našim bližním, nemusí být pro nás
půst již něčím dnes překonaným nebo obtížným. Přeji nám všem,
abychom postní dobu prožili v silné víře v Krista. On ostatně učinil
tu největší oběť, když za nás hříšníky dal z lásky svůj život.
Otec Tomáš

Pastorační aktivity farnosti
Drazí farníci,
pomalu se v našich dvou farnostech rozkoukávám. Pomalu,
ale jistě objevuji, kdo je a kdo
není ve farnosti zapojen, kdo má
jaké schopnosti a dary, kdo patří
do jaké rodiny atd.
Věřím, že se nám v budoucnu
podaří v naší farnosti pomalu vytvořit něco jako „pastorační radu
farnosti“, která bude více ponořena do našeho společného křesťanského poslání být apoštoly
víry a sloupy církve a farnosti.
Bohužel jsme byli za dob komunismu nuceni veškerou pastorační činnost nechat na místním
knězi, protože všem aktivním
křesťanům hrozily existenční
problémy s důsledkem ztráty zaměstnání,
různá
šikana
a v neposlední řadě nemožnost
studia
na
VŠ
pro
děti
z takovýchto aktivních rodin.
Dnes jsme opět ohroženi. Nebezpečí pro nás ale přichází
z jiného směru, který bych nazval
„konzumní přístup k farnosti“.
Ať to někdo udělá, ať to farář zařídí a zorganizuje, já pak přijdu,
nabízenou aktivitu farnosti zhodnotím (zkritizuji nebo výjimečně
pochválím) a podle potřeby a mé

momentální nálady využiji nebo
nevyužiji.
Aby byla zachována životaschopnost farností a budoucnost
církve, je nutné tento přístup
opustit. Pokud se většina bez přičinění jen veze na loďce církve,
daleko s touto loďkou nedoplujeme, pokud veslují jeden nebo dva
ze sta. Potom se lehce může stát,
že taková loďka půjde rychle ke
dnu, jak jsme toho v mnoha farnostech a diecézích svědky. Dnes
je více než kdy jindy nutné položit si otázku, co bude, až nastane
opravdový nedostatek kněží
v naší diecézi (letos bude vysvěcen pouze jeden kněz). Představa,
že v situaci, kdy nebudeme mít
kněze, napíšeme na biskupství,
aby nám nějakého poslali, neobstojíme. Koho nám pošlou, když
nebude koho poslat? Možná to
bude kněz z Konga, možná
z Polska. Možná si biskup řekne,
že farnost přece není jen název
právní jednotky ŘKF J. n/ R.
s příslušným IČ, ale farnost má
být živé společenství křesťanů,
kde je například minimálně 100
rodin, kam má pak opravdu smysl
poslat kněze, ať je odkudkoliv.
Jen připomínám, že podle cír-

Liturgické texty
8. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 49,14-15
2. čtení: 1Kor 4,1-5
Evangelium: Mt 6,24-34
1. neděle postní
1. čtení: Gn 2,7-9; 3,1-7
2. čtení: Řím 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11
2. neděle postní
1. čtení: Gn 12,1-4a
2. čtení: 2Tim 1,8b-10
Evangelium: Mt 17,1-9
3. neděle postní
1. čtení: Ex 17,3-7
2. čtení: Řím 5,1-2.5-8
Evangelium: Jan 4,5-42
4. neděle postní
1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a
2. čtení: Ef 5,8-14
Evangelium: Jan 9,1-41
5. neděle postní
1. čtení: Ez 37,12-14
2. čtení: Řím 8,8-11
Evangelium: Jan 11,1-45
Květná neděle
1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66

kevního práva na pohřbívání zbylých farníků není třeba kněz, ale
stačí na to jáhen nebo pověřený
laik.
Pokud má být farnost živým
společenstvím lidí s perspektivou
do budoucna, musíme se všichni
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vážně zamýšlet nad naší společnou pastorační angažovaností.
Každý si musí položit otázku, co
mohu udělat pro svoji farnost,
aby byla životaschopná nejen za
rok, ale také za 10 či 50 let.
Mám radost z mnoha z Vás,
kteří se zapojujete například při
pomoci farnosti s úklidem kostela, jeho výzdobou, kostelničením, varhaničením. Je to pro
mnoho z Vás úžasná oběť, ale
musíme jít společně ještě podstatně dál zvláště v pastorační
a misijní činnosti. Oceňuji velké
nasazení těch, kteří připravují
farní časopis a starají se o farní
webové stránky. Velice si vážím
Vás, co se staráte o děti při katechezích při mších v 10.30 hodin.
Chválím a budu podporovat aktivity typu Rozmarýnek, společenství rodin, babiček, mládeže
apod.. Děkuji za zorganizování
výletu pro děti do kina, které bylo poděkování dětem za Tříkrálovou sbírku. Mám radost, že se
jeden z Vás nabídl, že povede
ministranty a bude se s nimi pravidelně setkávat. Díky také
Vám, co čtete čtení při mši, organizujete postní duchovní obnovu, adopci na dálku, výuku
náboženství a mnoho dalšího.
Mám také velkou prosbu na
manžele z naší farnosti, kteří by

Postní duchovní obnova na témata:

100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě
a podobenství v evangeliích
Bude probíhat v našem kostele každé úterý po mši svaté.
1.týden – 7.3. 2017 v 18.30 hod. - S. Maxmiliána SCB
Božské AHA! Úvod do podobenství.
2.týden – 14.3. 2017 v 18.30 hod. – P. Pavel Dokládal
Fatima naše naděje
3.týden – 21.3. 2017 v 18.30 hod. – Marcela Blažková
Podobenství o ovci a penízu. Lk 15,1-10
4.týden – 28.3. 2017 v 19.30 hod. – P.Petr Václavek
Fatima – součást Mariánské epochy.
5.týden – 4.5. 2017 v 19.30 hod – Jitka Šebková
Podobenství o milosrdném otci. Lk 15,11-32
se cítili povoláni zapojit se do katecheze a příprav snoubenců, kteří
v našem kostele budou oddáni.
Jsem otevřen a vítám všechny,
kteří přijdete s podnětem na nějakou zajímavou a smysluplnou pastorační aktivitu, kterou velice rád
a bez problémů podpořím také finančně.

Na závěr zkusím napsat trošku
provokativní myšlenku. Zkusme
se třeba zamyslet v této době postní na jakých aktivitách a na čem
by stála naše farnost, kdyby
na přechodnou dobu 5 - 10 let neměla kněze a mše svaté? Přežila
by naše víra?
Otec Tomáš

Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili
setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž Pán – který během
čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy – nám ukáže cestu, po níž máme
jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar
Božího slova, abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili Kristu
přítomnému v potřebných bratřích. Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou
účast na Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme
moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.
Ve Vatikánu 18.10.2016
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Poděkování panu Mgr. Ladislavu Šabackému
za dlouholetou ochotnickou činnost kulturní a zejména za vedení našeho chrámového sboru
Pan Ladislav Šabacký rozvíjel
kulturu v Jaroměřicích již jako
mladý učitel, později jako ředitel
školy i jako důchodce, tedy po
většinu svého plodného života.
V aktivním pracovním nasazení
prováděl přístavbu školy, včetně
jídelny, a přitom stále udržoval
aktivity městského kulturního
střediska, ve kterém zajišťoval
rozmanité pořady, a bylo jich
hodně. Když jsme se večer chodívali projít a šli kolem školy, často
v ředitelně pracoval i po 21. hodině. Jeho všestranné vytížení bylo
veliké.
Připomněl bych jeho vzdělávací aktivity pro místní školu, ale
i pro veřejnost. Jím organizovaných pořadů jsme se rádi zúčastňovali. Ladislav pořádal abonentní zájezdy do Horáckého divadla
v Jihlavě, zval do Jaroměřic významné umělce převážně na koncerty vážné hudby či přednesy
básní, které se nejprve konaly
v zámku a po sametové revoluci
i v kostele a v sále Lidového domu. Pan Šabacký měl mezi profesionálními umělci hodně známých, a proto jsme měli možnost
vidět a slyšet v domácím prostře-

dí i ty věhlasné, jako byli
prof. Václav Žilka, Marie Šubrtová, Eduard Haken, Beno Blachut,
Ladislav Lakomý, Radovan Lukavský, případně umělecké sbory
jako Brněnští madrigalisté, komorní sbor Jiřího Chlebníčka
Musica Cameralis a dívčí kvarteto OK VOCAL. Pan Šabacký zajišťoval i zahraniční sbory snad
z celého světa např. z USA, Anglie, Holandska, Rakouska, Německa či bývalého Sovětského
svazu.
Ladislav Šabacký převzal taktovku chrámového sboru před
pětadvaceti lety od prof. Aloise
Kunsta, který předčasně zemřel.
Zařadil se tak mezi nejvýznam-

nější dirigenty v Jaroměřicích,
jako byli učitel Jóža Cigánek, regenschori Josef Reichel či zmíněný prof. Alois Kunst. S plným
nasazením s chrámovým sborem
propagoval naši farnost, naši zemi
a
českou
hudbu
doma
i v zahraničí. V době, kdy vedl
chrámový sbor, pořádal koncertní
turné v rámci akcí Musica Sacra
a tím navázal přátelské vztahy se
sousedním Rakouskem. Na spojení našeho chrámového sboru
s vídeňským sborem, kdy jejich
provedení České mše vánoční
pod vedením Dr. Manfreda Linsbauera, se nedá zapomenout. Podařilo se mu sbor omladit
a rozšířit repertoár. Rádi se zúčastňujeme všech koncertů i mší
svatých, na kterých náš chrámový
sbor zpívá. Poděkování patří
na prvním místě rodině, ale
i všem členům sboru, sólistkám
a sólistům, všem spolupracovníkům, tlumočníkům, uvaděčům
a kněžím. Páter Jan se sborem
i zpíval.
Láďo, touto cestou Ti my
i všichni posluchači děkujeme.
Prokopovi

Rád bych se také připojil jménem kněží a farářů, kteří v naší farnosti mohli mít v panu Šabackém pevnou
oporu během bohoslužeb v liturgické hudbě a zpěvu chrámového sboru. Rád bych mu jménem kněží
za jeho obětavost pro farnost a církev poděkoval a popřál pevné zdraví a zasloužený klid a odpočinek.
Otec Tomáš
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Zprávy z Rozmarýnku
V pátek 10.2.2017 jsme se sešli s Rozmarýnkem před Lidovým domem
a šli jsme na Bohušičák. Využili jsme možná poslední příležitosti k zimním radovánkám a pořádně jsme si zasáňkovali a zabobovali.
A protože s sebou některé děti měly i brusle, zajeli jsme ještě do Bohušic
na rybník, kde byl perfektně upravený led. Na své si tedy přišli bruslaři
i děti, které si přišly zasáňkovat.
Další setkání Rozmarýnku bude až v pátek 7.4.2017 v 16 hodin v Lidovém
domě. Pro všechny děti jsme si připravily velikonoční tvoření, na které vás
srdečně zveme.
Tak řekněte svým kamarádům a přijďte si vyrobit jarní a velikonoční výrobky a dekorace.
Za Rozmarýnek se na vás těší
Martina Svobodová, Alexandra Maňurová,
Ladislava Hartmanová, Eva Spilková

Milý Bože,
mám ve sbírce obrázky
všech slavných lidí,
ale tvůj obrázek
mi chybí
Jáchym
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Když mi bylo dvanáct,
viděl jsem, jak křižují Ježíše.
Říkal jsem to všem,
ale nikdo mi nevěřil.
Pan farář mě vyslechl,
pohladil mě po hlavě a řekl mi,
abych to už nikomu neříkal,
nebo mě budou mít za blázna…
(ze scénáře)

Přehled hospodaření farnosti v roce 2016
Stav finančních prostředků
k 1.1.2016
- v hotovostní pokladně
28 636,00
- na bankovním účtě

1 515 241,67

Stav finančních prostředků
k 31.12.2016
- v hotovostní pokladně
36 640,00
- na bankovním účtě
1 479 267,13

Finanční prostředky celkem:

1 543 877,67

Finančních prostředky celkem

Příjmy:
sbírky
na varhany a opravy kostela
ostatní
účelové - Haléř svatého Petra
- setkání mládeže Krakov
- Boží hrob
- Ukrajina
- charita
- bohoslovci
- na podporu diecéze
- misie
Nájemné a prohlídky kostela
Úroky z účtu
Sběr kovošrotu
Přijatá dotace
na opravu střechy presbytáře
Dar z biskupství
Příjmy celkem

1 515 907,13

Výdaje:
336 239,00
320 745,00
13 000,00
13 000,00
4 000,00
23 500,00
12 000,00
14 000,00
12 609,00
30 270,00
179 051,54
159,50
6 834,00

oprava varhan

191 944,00

režie

200 152,28

materiál bohoslužebný

17 291,00

drobný hmotný majetek

200 730,00

energie, vodné, stočné

108 559,00

oprava střechy na presbytářem
daň z nemovitosti

1 093 100,80
11 865,00

ostatní daně

1 461,00

poplatky z účtu a ostatní

1 891,00

pojištění
odeslané účelové sbírky
na biskupství vč. desátků
Výdaje celkem

21 228,50
230 156,00
2 078 378,58

985 000,00
100 000,00
2 050 408,04

V současné době se připravuje projektová dokumentace na opravu kostela, která bude v ceně 1,4 mil. korun, bez které bychom nemohli o očekávané dotace z EU žádat. Také děkujeme všem dárcům, kteří na tento záměr opravy kostela myslí při pravidelných sbírkách na opravy.
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Něco pro děti
Místo, na kterém Ježíše pokoušel Ďábel
Hospodin
zákon

Část Bible
Jméno jednoho z evangelistů
Město, kde Ježíš zemřel
Starozákonní město zničené kvůli hříchu lidí
Jméno Noemova syna
Jméno Spasitele
Ježíš zemřel na …
Bůh je Ježíšův …
Ježíš je Boží …
Kdo vytesal Desatero

Á

S

Milosrdný muž z evangelia
Radostná zvěst
Místo Ježíšova narození
Jméno muže, který přežil zničení Sodomy

M

Spasitel
Vyvolený národ
Kdo zradil Ježíše

CH

Jeden z velkých proroků
Prorok, který byl ve lví jámě.
Období 40 dnů před Velikonocemi

doba

Jeden z autorů evangelia
Autor většiny žalmů
Poslední kniha Nového
zákona

král
Janovo
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Pořad bohoslužeb
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30
Neděle 9.00
26. 2.
10.30
18.00

Jaroměřice

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

Myslibořice Za Jindřicha a Františku Čermákovy a živou a zemřelou rodinu.
Jaroměřice

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

Jaroměřice

9. týden
Úterý
28. 2. 18.00

27. února - 5. března 2017
Jaroměřice

Za Antonína Polického a rodiče.

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
Středa 7.30
1. 3. 16.30

Jaroměřice

18.00

Jaroměřice

Myslibořice
Za zemřelou rodinu Pacolovu a duše v očistci.

Čtvrtek Čtvrtek po Popeleční středě
2. 3.
18.00 Jaroměřice
Pátek
3. 3.

Pátek po Popeleční středě
14.30

Příložany

18.00

Jaroměřice

1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30
Neděle
5. 3. 9.00

Jaroměřice

První pátek v měsíci

Za Jaroslava Šulu, manželku, sourozence a duše v očistci.
Sbírka na opravy Křestní neděle
Za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratra.
Za Jaroslava Večeřu, Františku Vyškovskou a celou přízeň.

Myslibořice Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu.

10.30

Jaroměřice

18.00

Jaroměřice

Za prarodiče, rodiče, sestry, děti a jejich rodiny.

10. týden

6. března - 12. března 2017

Úterý
7. 3.

18.00

Jaroměřice

Za sestru, rodiče a rodinu Joslovu.

17.30

Jaroměřice

Za rodiče Hobzovy a celou přízeň.

18.00

Jaroměřice

18.00

Jaroměřice

Středa
8. 3.
Čtvrtek
9. 3.

Za rodiny Koldanovu a Cechovu, Šmídovu a Adamovu.

Pátek
10. 3.

Za děti, jejich rodiny, rodiče a dobrodince.
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Jaroměřický LeF

2. NEDĚLE POSTNÍ
7.30
Jaroměřice Za rodinu Hochmanovu, Vejtasovu, zetě a jeho otce.
Za zemřelé rodiče Cupákovy, Líbalovy, vnuka Martina
Neděle
a živou rodinu a přízeň.
12. 3. 9.00
Myslibořice Za Jiřinu Horákovou a dvoje rodiče.
10.30 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Dobrianských a duše v očistci.
18.00 Jaroměřice Za dvoje rodiče a vnučku.

11. týden

13. března - 19. března 2017

Pondělí Výroční den zvolení papeže Františka (2013)
13. 3.
Úterý
14. 3.

18.00

Jaroměřice

Za rodinu Dvořákovu, Horkých, Paulovu, Krátkých, jejich příbuzné
a duše v očistci.

Středa
15. 3. 17.30

Jaroměřice

Za Josefa Dobeše a dvoje rodiče.

Čtvrtek
16. 3. 18.00

Jaroměřice

Pátek
17. 3.

18.00

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu.
Za rodinu Vojtěcha Česneka.

3. NEDĚLE POSTNÍ
7.30
Jaroměřice Za rodinu Čermákovu a Řepovu.
9.00
Myslibořice Za Věru a Jiřího Melkusovy s prosbou o dar zdraví rodiny Fišerovy.
Neděle 10.30 Jaroměřice Za živé a zemřelé členy Jednoty svatého Josefa.
19. 3.
Za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu a Svobodovu, přízeň
a duše v očistci.
Za Boženu Punčochářovou.
18.00

Jaroměřice

12. týden
Pondělí
20. 3.

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek
7.30 Jaroměřice
18.00 Jaroměřice

Středa
22. 3. 17.30
Čtvrtek
23. 3.
Pátek
24. 3.

20. března - 26. března 2017

Jaroměřice

18.00

Jaroměřice

18.00

Jaroměřice

Za uzdravení Danielky a celou živou a zemřelou rodinu Svobodovu
a Kosmákovu.

Za Josefa Čecha, syna a příbuzné.
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Číslo 192
Sobota
25. 3.

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

začátek letního času

4. NEDĚLE POSTNÍ Při mši sv. v 7.30 a 10.30 hod. udělování hromadné svátosti nemocných
7.30
Jaroměřice Za rodiče Krejčovy, Velebovy a duše v očistci.
Neděle
9.00
Myslibořice Za živou a zemřelou rodinu Kroupovu a Adámkovu.
26. 3.
10.30 Jaroměřice Za sourozence Libora Součka a Janu Roupcovou.
19.00 Jaroměřice Za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče.

13. týden
Úterý
28. 3.

27. března - 2. dubna 2017

19.00

Jaroměřice

Za kmotry a kmotřence.

Středa
29. 3. 17.30

Jaroměřice

Za Marii a Otu Mejzlíkovy, Boženu Texlovou a duše v očistci.

Čtvrtek
30. 3. 19.00

Jaroměřice

Pátek
31. 3.

19.00

Jaroměřice

5. NEDĚLE POSTNÍ
7.30
Jaroměřice
Neděle
9.00
Myslibořice
2. 4.
10.30 Jaroměřice
19.00 Jaroměřice

14. týden

Za Františka Hálu, rodiče a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Šlápotovu
a Bartejsovu a za dar víry pro děti a vnoučata.
Sbírka na opravy Křestní neděle
Za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče.
Za Jaroslava Ondráka a dvoje rodiče.
Na poděkování za 70.let života.
Za živou a zemřelou rodinu Kabelkovu a Dvořákovu.

3. dubna - 9. dubna 2017

Úterý
4. 4. 19.00

Jaroměřice

Za rodinu Hlochovu, Čechovu a vnuka.

Středa
5. 4. 17.30

Jaroměřice

Za Miroslava Němce, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci.

Čtvrtek
6. 4.
Pátek
7. 4.

19.00

Za Jarmilu Pudilovou a dvoje rodiče.
Jaroměřice
První pátek v měsíci
14.30 Příložany
18.00! Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Němcovu, manžela a vnuka Milana.

KVĚTNÁ NEDĚLE Zpovídání Žehnání ratolestí a liturgický průvod
7.30
Jaroměřice Za Blaženu a Františka Janých.
Na poděkování za dar života.
Neděle
Myslibořice Za Bohuslava Mika a dvoje rodiče.
9. 4. 9.00
10.30 Jaroměřice Za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci.
19.00 Jaroměřice Za Antonína Čecha, děti a vnuky.

Informační leták
farnosti
Redakční rada
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:

Přijďte si připomenout, co jste již zapomněli !
Taneční mistři: Jana a Zdeněk Fenčákovi
taneční studio Starstep Třebíč
Info: martinasvobodova@email.cz, 736485106

Informace o sběru
nepotřebného oblečení
Vážení farníci, chci vás zde informovat o stavu
sběru nepotřebného oblečení v Lidovém domě.
V Lidovém domě ve dvoře funguje takzvaný šatník (stará se o něj paní Pokorná) a sběrový kontejner na textil. Šatník měl zimní přestávku
(leden a únor) a od března bude opět fungovat.
O kontejner pečovala a odvážela Charita Jihlava
a také odvážela přebytky ze šatníku. Od 1. 1.
2017 Charita Jihlava předala kontejner firmě
FCC Dačice, s.r.o., která se zabývá kompletními
službami v oblasti odpadového hospodářství. Z
tohoto důvodu vás chci vyzvat, pokud máte nepotřebné oděvy, které ještě mohou někomu
posloužit, abyste je věnovali do šatníku a kontejner používejte spíše pro neupotřebitelný textil.
Za Jednotu svatého Josefa Petr Hobza
Tajenka: PŮST, USMÍŘENÍ, MILOSRDENSTVÍ

Zveme vás na taneční kurzy pro dospělé
10 lekcí každý pátek v Lidovém domě
v Jaroměřicích nad Rokytnou
1.lekce výjimečně
v neděli 12.3.2017 v 17.30 hod.

