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9. 4. 2017 - 21. 5. 2017

Kalendář:
9.4. v 17-19 hod. svátost smíření
v kostele s více zpovědníky
13.4. adorace v kostele do 22 hod.
14.4. a 15.4. v 8 hod. nácvik ministrantů v kostele
14.4. v 15 hod. křížová cesta v parku,při špatném počasí v kostele
15.4. po mši sv. agapé v kostele
18.4. v 17:30 v Ratibořicích svátost
pomazání nemocných, od 17 hod.
zpověď
22.4. od 15 hod. v Lidovém domě
Ochutnávka vín
23.4. farní pouť do Slavkovic

Velikonoce

Velikonoce jsou krásné svátky
naší křesťanské naděje. Jsou to
26.4. v 18:30 hod. v Lidovém domě svátky nové smlouvy, kterou uzaModlitby matek - babiček
vírá Bůh s námi lidmi. Ve Starém
28.4. od 16 hod. na farní zahradě zákoně se vždy smlouvy stvrzovaly prolitím krve obětních zvípálení čarodějnic
řat. Nová smlouva Nového záko29.4. cyklovýlet Jihlava - Jaroměřina je uzavřena prolitím nejdražší
ce n. Rok.
krve – krve Božího syna, který
5.5. bude otec Tomáš navštěvovat přijímá kříž a vstupuje do role
(Pokračování na stránce 2) oběti za hříchy lidí celého světa.
Tato oběť se odehrává v dramatu
Velkého pátku, který na první
Jsme na webu!
pohled nemá jiné řešení než powww.farnostjaromerice.cz

hřbení Ježíšova těla. Dokonce se
s tímto vyústěním smiřuje Ježíšova maminka, které velice záleží na
tom, aby byl pohřeb jejího syna
správně rituálně dokončen prvního
dne po sabatu pomazáním Ježíšova těla vonnými mastmi. Celé drama a hrůzu učedníků pak dokresluje beznaděj poutníků do Emauz
a dny strachu prožité za zavřenými
dveřmi.
V neděli Vzkříšení se ale odehraje něco, co změní dosavadní
svět a budoucnost mnohých civili-
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(Pokračování ze stránky 1)

(Pokračování ze stránky 1)

nemocné
6.5. ministrantský den v Olomouci pojede speciální autobus, informace u otce Tomáše
7.5. sbírka na opravy a podporu
pastorace
14.5. ve 14:30 valná hromada členů
Jednoty svatého Josefa v Lidovém
domě

zací na všech kontinentech planety Země. Neděle všech nedělí se
stane dnem, který se bude připomínat jako nový věk nového kalendáře se jménem „Léta Páně“
nebo věk „po narození Krista“.
Každá neděle se stane připomínkou této mimořádné události,
stane se dnem svátečním a dnem
volna takřka po celém světe. Proto bych rád připomněl ohromnou
důležitost neděle jako dne, kdy by
každý pokřtěný měl slavit tuto
událost své spásy a své naděje na
život v nebi.
Je jen obtížně pochopitelné, že
se někdo pokládá za křesťana
a přitom neděli vůbec neslaví
a neprožívá ji společně s druhými
křesťany v kostele. Ale takoví
křesťané jsou. Chovají se jako
nevěřící, kteří nemohou pochopit,
jak je možné, že Ježíš vstal
z mrtvých, a jsou zamčeni za zavřenými dveřmi svého domu

Mimo farnost:

a v neděli je v kostele nikdo neuvidí. Může Ježíš vylomit zavřené
dveře lidských srdcí? Může, ale
určitě respektuje svobodu každého z nás a nebude se proti naší
vůli nikam dobývat. Pokud o Něj
stojíme a chceme do nebe, musíme mu otevřít sami.
Snad my sami jsme křesťané,
kteří opravdu věří a mohou to
dokázat tím, že každou neděli
tuto svoji naději slaví spolu
s druhými ve svém kostele, kde
mohou načerpat povzbuzení
a požehnání pro svůj další život.
Jako Váš farář Vám musím
připomenout, že je nedělní účast
na mši svaté opravdový základ
a kořen naší víry a našeho vztahu
k Bohu. Pokud bych si namlouval, že jsem věřící a nechodil
v neděli do kostela, něco není
úplně v pořádku. Nikdy ale není
pozdě začít znovu.
Otec Tomáš

11.4. od 20 hod. ve Žďáru n. Sáz.
pašijová hra Co se stalo s Ježíšem?
12.4. od 17 hod.v Třebíči seminář Jak
být dobrým rodičem nebo prarodičem v prostorách Centra podpory
rodin Ruth
13.4. v 9 hod. Missa chrismatis - bohoslužba se svěcením olejů v Brně
na Petrově
20.4. v 18 hod. v aule Katolického
gymnázia v Třebíči Večer chval
s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubem
TÉ MARKÉTY V JAROMĚŘI- projekt podán a budeme čekat na

Oprava kostela
Drazí farníci, v pátek 24.3.
v den, kdy papež František vyhlásil 24 hodin pro Pána, se završila
velice namáhavá a obětavá práce
celého realizačního týmu, který
obětoval mnohem víc než 24 hodin pro Pána, ale bezmála více jak
6 měsíců. V tento den byl na IROP
podán projekt a studie s názvem
ZÁCHRANA KOSTELA SVA-

CÍCH NAD ROKYTNOU, BAROKNÍ PERLY VYSOČINY.
Tento projekt a studie včetně
kompletní projektové dokumentace kostela, krovu, závazných stanovisek dotčených orgánů státní
správy, rozpočtů oprav atd.
s sebou nese také stavební povolení pro realizaci opravy našeho
kostela. Sám považuji stihnout
a vyhotovit takto odborně
a inženýrsky náročný projekt doslova za "zázrak". Nyní je náš

jeho posouzení. Výsledkem pak
bude buď podpora našeho projektu záchrany našeho kostela ze
strany EU, nebo zamítnutí tohoto
projektu, kdy EU podpoří jiné
projekty a obnovu jiných památek v naší zemi.
Vždy říkávám, že budeme
svědky dvou cest budoucích měsíců a roků. Jedna cesta je cesta
záchrany našeho kostela, na který
je již dnes vyhlášen od statika
předpis, že se v případě výraz-
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ných poryvů větru nesmí v našem kostele konat bohoslužby a nesmějí se zde
shromažďovat lidé. Tato cesta záchrany
kostela je pak také bez nadsázky cestou
záchrany naší farnosti. Sám si neumím
představit život žádné farnosti, která nemůže používat svůj kostel. Druhá cesta
je cesta, kterou si nikdo nepřipouštíme
a nikdo si ji neumíme představit. Rozhodně víme a všichni tušíme, že náš
kostel je unikátní barokní národní kulturní památkou, kterou jako farnost
vlastníme, a ta dnes z prostředků milodarů věřících nejde prakticky opravit
a ani nejsme schopni z těchto milodarů
věřících nebo svépomocí brigádně odstranit havarijní stav krovu kopule, nebo
opravit degradovanou fasádu kostela.
Na účel obnov památek
z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu „Revitalizace vybraných památek II.“ (zde jsme zařazeni
my a zde také žádáme o peníze) vyčleněno 1,55 mld. Kč. Vypadá to jako hodně peněz, ale v tuto chvíli, kdy je u nás
většina památek po 40 letech destrukce
zanedbaná a v havarijním stavu, je podáno podobných žádostí jako ta naše celkem 86. Celkový objem požadovaných
peněz všech 86 podaných projektů je na
5,6 mld. Kč. Zájem o podporu památek
je tak podstatně větší, než je u nás připraveno finančních prostředků EU
k čerpání.

Liturgické texty
Květná neděle
1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66
Zelený čtvrtek
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
Velký pátek
1. čtení: Iz 52,13-53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Bílá sobota
1. čtení: Gn 1,1-2,2
2. čtení: Gn 22,1-18
3. čtení: Ex 14,15-15,1
4. čtení: Iz 54,5-14
5. čtení: Iz 55,1-11
6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4
7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28
Epištola: Řím 6,3-11
Evangelium: Lk 24,1-12

Náš projekt a žádost má ale
několik výhod, které by nám
v tomto konkurenčním boji
mohlo výrazně pomoct uspět
na rozdíl od jiných. Byl sestaven mimořádně schopný tým
odborníků, projektantů, členů
farnosti a lidí, kteří mají
s podobnými projekty zkuše-

Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 2,42-47
2. čtení: 1Pt 1,3-9
Evangelium: Jan 20,19-31
3. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 2,14.22-28
2. čtení: 1Pt 1,17-21
Evangelium: Lk 24,13-35
4. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 2,14a.36-41
2. čtení: 1Petr 2,20b-25
Evangelium: Jan 10,1-10
5. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 6,1-7
2. čtení: 1Pt 2,4-9
Evangelium: Jan 14,1-12
6. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17
2. čtení: 1Pt 3,15-18
Evangelium: Jan 14,15-21
nost. Osobně jsem dohlížel,
aby naše žádost a studie byla
sestavena odborně co nejlépe
a s co nejširší podporou. Podporu pro náš projekt pak
s písemnou záštitou poskytl
ministr kultury Mgr. Daniel
Herman, hejtman Kraje Vyso(Pokračování na stránce 6)
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Lidový dům
Moji milí farníci,
rád bych Vás také informoval o dění a záměrech činnosti Jednoty sv. Josefa, která je majitelem Lidového domu
v Jaroměřicích. Od nedávné doby, kdy se začalo diskutovat
téma o budoucnosti Jednoty, se začalo také hovořit o budoucí možnosti postavit v zadní části areálu LD vhodnou
faru pro budoucí duchovní, kteří budou v naší farnosti
v dalších letech působit. Stará fara je pro bydlení farářů
nevyhovující, zvláště pokud by měly být jakkoliv využívané její ohromné prázdné prostory. Ve stávající faře dnes
nelze spojit bydlení pro kněze a další jiné využití této budovy se stovkami čtverečními metry prakticky prázdných
prostor. Možná také proto se tento návrh výstavby nové
fary v areálu Lidového domu setkal s takovým ohlasem
a podporou. Pro tento návrh během setkání 22. 3. 2017,
které bylo také ohlášeno v kostele, a na které se mohl kdokoliv dostavit, se všichni přítomní vyjádřili (kromě jednoho - já jsem nehlasoval) pro návrh převodu Lidového domu
na farnost. Tento návrh převodu LD na farnost a výstavbu
nové fary také podporuje brněnské biskupství. S předsedou
Jednoty sv. Josefa jsem osobně navštívil generálního vikáře
Mons. Mikuláška, který vyslovil souhlas a přislíbil písemné
vyjádření pro podporu tohoto záměru. Tento záměr by také
odrážel přání zakladatelů Jednoty, kde v původních stanovách stálo, že v případě ukončení činnosti Jednoty se pře-

Ohlédnutí za dětskými
křížovými cestami
V postní době jsme se scházeli každou
středu před dětskou mší svatou, abychom
společně doprovázeli Pána Ježíše na jeho kří-

žové cestě a připomínali si, že zemřel za každého z nás a také to, že máme statečně snášet
všechny problémy a obtíže, které nás doma
i ve škole potkávají.
děti z Rozmarýnku
vede tento dům na farnost. Po setkání s vikářem pro pastoraci P. Mgr. Kubínem jsme také diskutovali záměr nejen v budoucnu postavit v zadní části dvora novou faru, ale také
propojit faru a Lidový dům a vytvořit něco
(Pokračování na stránce 8)

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny na

jubilejní 10. ročník ochutnávky moravských vín
v sobotu 22. dubna 2017 od 15 hod. do Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou za lidové ceny:
vstupné 30,- Kč,
jeden pohár 5,- Kč,
ostatní pohoštění zdarma.
Na tuto jubilejní ochutnávku vín
„Možná přijede i…“

Cimbálovka !!!
Motto: „Čím je život, není-li vína…“ (Homér)

Stránka 5

Číslo 193

Dopis od Kláry
Milí farníci,
chtěla bych vám napsat pár
řádků o svém nynějším životě.
Mnozí z vás si pokládají otázku,
kde jsem, ostatní tápou…, takže
malé vyjasnění situace.
Před čtyřmi lety jsem se odstěhovala do Prahy a tam jsem začala navštěvovat modlitební setkání
komunity Chemin Neuf. Katolická komunita s ekumenickým povoláním, jejíž základy pramení
hodně ze spirituality jezuitů.
V komunitě žijí zasvěcené sestry,
bratři, kněží a rodiny. Společně se
snažíme hledat cestu jednoty,
nejen v církvi, ale i v rodině, mezi
námi. Je to komunita, která vznikla v roce 1973 v Lyonu ve Francii. Nyní je ve více než třiceti zemích světa (Evropa, Rusko, africké země, Kanada, Brazílie…)
a členy komunity nejsou jenom
římsko-katolíci, ale i řeckokatolíci, protestanti, evangelíci …
Komunita pracuje hodně
s manželskými páry, s mládeží od
14 – 18 a 18 – 30 let, pořádá letní
festivaly, modlitební setkání
a dále duchovní cvičení podle
sv. Ignáce, JET neboli mládež bez
hranic, kdy posílá mladé lidi většinou do Afrických zemí, formace
Cyklus A a C, teologická formace
v trvání 3 a 6 měsíců…
V komunitě mě oslovila radost,
živost, zájem a zapálenost druhých pro Boha a druhé. Začala
jsem jezdit na víkendy do Tucho-

měřic u Prahy a postupně jsem
objevovala komunitní spiritualitu.
Po dvou letech mi bylo nabídnuto přestěhovat se do komunitního domu a žít v tzv. fraternitě
života (fraternita = společenství,
bratrství).
Abych mohla lépe poznat komunitu a rozlišit cestu, kterou pro
mě Bůh nachystal a kterou mi
pomalu začínal jasněji ukazovat,
podílela jsem se na organizování
a plánování víkendů pro mládež,
pro manželské páry. Vařila jsem
pro skupiny z farnosti, které
u nás trávili víkendové cvičení.
Komunitní domy mají různou
náplň, některé slouží jako domy
příjmu, některé spravují farnost,
která nám byla svěřena, a také
máme několik domů, které provozují hospodářství, a dokonce
vyrábíme vlastní sýry.
Cesta, po které jsem se začala
vydávat a život, který jsem žila,
mě naplňoval radostí a pokojem.
Cesta s Bohem ale nikdy není
rovná a jednoduchá a tak … ocit-

la jsem se ve
Francii. První
rok jsem byla
ve službě a učila jsem se francouzsky. Letos
v září jsem se
přestěhovala do
formačního
d o m u
v Savojských
Alpách a začala jsem devítiměsíční formaci.
První část formace trvala tři
měsíce, skončila před Vánocemi,
druhá část je delší na šest měsíců,
začala koncem ledna a bude trvat
do června. Během této formace
rozlišuji své životní povolání, zda
se budu zavazovat do komunity,
nebo ne a zda má životní cesta je
zasvěcený život. Formační program je bohatý, každý den máme
přednášku, společnou práci, časy
modlitby a každý týden duchovní
doprovázení. V první formaci nás
bylo 53 z 16 zemí. V druhé části
nás je 30.
Hned po Velikonocích budeme
odjíždět na třicetidenní duchovní
cvičení v tichu, kde bychom měli
rozlišit a vybrat si svoji cestu.
To je tak zhruba ve zkratce
vše, co teď dělám a kde jsem.
Pokud máte nějaké otázky,
n e v á h e j t e
n a p s a t
(kkopeckova@gmail.com). Pokusím si najít čas odepsat. Mějte se
moc krásně a těším se někdy brzy
na viděnou.
V modlitbách
Klára Kopečková
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čina
MUDr.
Jiří Běhounek.
Dále se celé
zastupitelstvo
města Jaroměřice, na kterém
jsem promluvil,
jednohlasně
vyslovilo, odhlasovalo
a písemně vyjádřilo podporu
tomuto projektu. Stejně tak Národní památkový
ústav - správa Státního zámku v čele s Ing. Radimem Petrem. Velkou duchovní podporou nám jistě
také bude náš pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle, který nám také písemně vyjádřil podporu a požehnání.
A v neposední řadě je pro náš projekt zásadní
a mimořádná podpora Vás, mých milých farníků,
kteří se za svoji farnost, za zdar tohoto projektu a za
své kněze modlíte.
Pro lepší pochopení Vám nyní nastíAutorizovaným statikem Ing.
ním několik vět ze
Václavem Přikrylem je
doloženo stanovisko
stostránkové stuk havarijnímu stavu krovů.
die.
Statik konstatuje, že krov je
v některých místech tak
Celá krovová konrozsáhle poškozen, že při
strukce
kopule
deformacích nosné části
lucerny ve vrcholu krovu
s dřevěnými ramedochází k deformacím
náty je ojedinělou
a bezprostřednímu ohrožení
stavbou barokního
konstrukcí kupole s velmi
cennou freskou, proto je
kostela na Vysočinutné prohlásit stav
ně. Vyznačuje se
konstrukce za havarijní. Pro
další postup doporučuje
raně
barokním
zahájit přípravné práce
a u t e n t i c vedoucí k sanaci konstrukce
krovu a k omezení
kým řemeslným
možného
zpracováním, kterozvoje
poškození
ré je mimořádně
fresky.
vzácné a unikátní.
Nedílnou součástí

Jaroměřický LeF
této konstrukce je malířská výzdoba monumentální
kopule chrámu svaté Markéty od Karla Františka
Antonína Teppera, kterou objednal majitel jaroměřického zámku a mecenáš umění Jan Adam z Questenberka v roce 1737. Pokud by se nepodařilo tuto
stavbu opravit a zachránit, hrozí nebezpečí
z prodlení s následkem urychlení destruktivních
procesů pohybů dřevěných ramenátů a celé unikátní
dřevěné kopule, které by vedlo ke zničení fresky.
Tento proces by znamenal ztrátu autenticity
a unikátní originality. Během záchrany, řemeslné
opravy a uměleckého restaurování pak očekáváme
vědeckovýzkumné práce, které povedou ke zmapování jedinečnosti celé stavby zasazené do jižní části
Kraje Vysočina.
V rámci projektu se počítá s výrazným zpřístupněním dnes uzavřených částí kostela včetně jižní
vyhlídkové věže s nevšedním pohledem do zámecké
barokní zahrady. Součástí dokončení oprav pak bude mimo jiné vytvoření stálé expozice v bočních
prostorách kostela včetně digitalizačních projekcí.
Nemalou zajímavostí bude
vytvoření terasy
s parkovou úpravou, s posezením a s výhledem do
zámecké zahrady.
Cílem projektu je zachránit národní kulturní pa-

Stránka 7

Jaroměřický LeF

mátku, a to kostel sv. Markéty
v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní
perlu Vysočiny, která je neodmyslitelnou
součástí panoramatu našeho města. Je
symbolem města Jaroměřice n. R.
a duchovního rozměru života jeho obyvatel. Je dominantou, která ční nad okolní
zástavbou a převyšuje okolí nejen svojí
fyzickou mohutností, ale především svým

duchem. Je posvátným místem, kde se
vedle bohoslužeb prožívaly významné
dny města a směřují k němu kroky návštěvníků. Cílem je také opětovné architektonické sjednocení souboru Státního
zámku a farního kostela svaté Markéty,
které dříve tvořily jeden monumentální
komplex. Dalším cílem je otevřít tento
unikátní chrám široké veřejnosti v rámci
zpřístupnění ve spolupráci Římskokatolické farnosti Jaroměřice n. R. se Státním
zámkem Jaroměřice n. R. a s městem Jaroměřice n. R. V případě realizace
a dokončení projektu očekáváme výrazné
navýšení turistické atraktivity této lokality a kraje.
Moji milí farníci, rád bych Vám poděkoval za duchovní podporu během mého
úsilí, které není moc vidět a které se odehrává během desítek a stovek hodin v mé
farní kanceláři, během jednání s techniky,
(Pokračování na stránce 8)

Pozvánka na jarní výlet na kolách
Skupina maminek pořádá dne 29.4. 2017 cyklovýlet. V sobotu ráno 8:11 hod. bychom se vlakem z Jaroměřic n. R. přepravili s koly do Jihlavy. V případě zájmu je třeba
se nahlásit, aby nám bylo umožněno větší množství kol vlakem
přepravit.
Trasa vede z Jihlavy po cyklostezce přes Luka nad Jihlavou. Po cestě je možnost navštívit hradní zříceninu Rokštýn,
která se nachází jihovýchodně od Jihlavy. Mezi Přímělkovem
a Brtnicí se nachází Doubkov, což je zaniklá vesnice podél
údolí řeky Brtničky. Dalšími záchytnými body je Panská Lhota, Bransouze a Okříšky. Tato trasa je dlouhá 31 km (2,45hod).
Pokud by se kdokoliv rozhodnul, je tu možnost využití přepravy vlakem z Okříšek do Jaroměřic n. Rok. Ostatní mohou pokračovat na kolech až do Jaroměřic n. Rok. Celá trasa Jihlava
-Jaroměřice je dlouhá 61 km (cca 5,30 hod). Závěrečné občerstvení s odpočinkem je naplánováno na Sádku. Výlet se koná
za předpokladu příznivého počasí.
Je třeba vzít si sebou peníze na vlak i osobní útratu, pití,
lehkou svačinu. Děti do 15ti let pouze v doprovodu rodičů.
Připomínám, že pokud budete mít zájem s námi vyrazit na
kola, je nutné se nahlásit do 23.4.2017 na tel. 721 854 688
(Eva Spilková).
Za maminy se na vás těší Eva Spilková

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V LIDOVÉM DOMĚ
Dne 7. 4. 2017 proběhlo
v Lidovém domě velikonoční
tvoření.
Děti si mohly vyrobit velikonoční výrobky a jarní dekorace, které si pro ně připravili dobrovolníci z řad naší
mládeže, vedoucí a děti
z Rozmarýnku.
Za Rozmarýnek
Martina Svobodová, Ladislava Hartmanová, Alexandra Maňurová a Eva Spilková
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památkáři, zástupci biskupství apod.
Během mého půlročního úsilí od nástupu jsem se snažil
pro tento projekt udělat maximum. Do toho jsem pak musel
zvládnout stěhování a zařizování mého nového bytu. Pak
několik „drobností“ jako je kolaudace varhan, dohadování
se s varhanářem,aby odstranil závady popsané odbornou kolaudační komisí, potom běžná duchovní správa, výuka náboženství apod.
Nyní je stav toho, jak naše žádost uspěje, doslova „v rukou Božích“.
Rád bych Vám ještě jednou poděkoval zvláště za Vaši
finanční podporu realizovanou během kostelních sbírek, která bude využita k zajištění financování projektu a nutné spoluúčasti naší farnosti, která bude 5% z celkové ceny opravy.
Děkuji Vám, že své farnosti pomáháte.
Otec Tomáš

(Pokračování ze stránky 4)

jako Farní pastorační centrum.
Byl bych velice nerad, kdyby ve farnosti vzniklo
nějaké napětí díky různosti názorů k tomuto tématu.
Je jasné, že mohou být lidé, kteří z různých důvodů
nebudou sdílet nebo podporovat tento návrh. To je
normální. Co člověk, to názor. Proto jsem se také
osobně nezúčastnil žádného hlasování v této věci
a snažím se vše nechat na těch, kteří mají jako jediní
možnost v této záležitosti rozhodnout. A ti, kdo budou rozhodovat, jsou jen a pouze členové Jednoty
svatého Josefa, kteří své mínění a rozhodnutí vyjádří na hlasování valné hromady v neděli 14.5. ve
14.30 hod.
Na tuto valnou hromadu je také přizván zástupce
biskupství, aby odpověděl na případné dotazy členů,
kteří budou rozhodovat o převodu /nebo nepřevodu/
Lidového domu na farnost a o dalším osudu Jednoty
svatého Josefa.
V případě převodu na farnost se nebude nic zásadního měnit. Činnosti a aktivity, které mnozí farníci v těchto prostorách provozují, snad budou díky

jejich obětavosti pokračovat dál. Můžeme propojit
diecézní aktivity s těmi místními farními. Můžeme
se opět podobně jako při podání žádosti o dotaci EU
na opravu kostela opřít o podporu diecéze, její stavební odbor, právní odbor atd.., kde mám mnoho
přátel.
Připomínám, že v horizontu 5 let bude naši prioritou oprava kostela a zdárné dokončení této opravy
rozfázované do několika etap a let v neuvěřitelném
objemu 100 mil Kč. Během této doby bych se také
pokusil připravit projekt na stavbu nové fary a vznik
farního pastoračního centra, pokud by došlo k převodu na farnost. EU vypisuje také pro farnosti programy na regionální komunitní centra, kde bych rád
zabojoval v přípravě získání finančních zdrojů pro
tento záměr stavby fary a farního - komunitníhocentra.
Ještě jednou bych rád poprosil ty, kteří se dočkají
během hlasování valné hromady členů Jednoty svatého Josefa jiného výsledku, než by si třeba přáli,
aby přesto vytvářeli jednotu a soudržnost našeho
farního společenství.
Otec Tomáš
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Ptali jsme se ...
Četla jste už někdy náš Čtrnáctideník? To si pište! A většinou dřív,
než většina ostatních.

Vidíte ve farnosti nějakou činnost nebo aktivitu, která zde vyloženě chybí? Jediné, co opravdu po-

strádám, je větší soudržnost a pospolitost. Občas mám pocit, že nestojíme
při sobě (nebo aspoň za sebou), ale
proti sobě, že se neumíme poslouchat. Chybí nám místo blízko kostela,
kde bychom se mohli scházet, ale
upřímně – dovedete si představit, kolik z nás by si po mši našlo čas na popovídání si s ostatními farníky?

Co říkáte na dnešní mládež?
Myslíte, že v dřívějších dobách byla
lepší? ... tak to asi bylo vždycky - mládež se chová úměrně době, rodině
a společnosti, ve které žije.

Jaké myslíte že je postavení ženy v církvi? Pro jakou službu, třeba
i při bohoslužbě, má obdarování?

Nevadí mi, když někde u oltáře vidím
s kluky – ministranty i holky (to jsme
kdysi klukům záviděly), nevadí mi,
když sv. přijímání podává řádová sestra; myslím, že se ženy dnes musí zapojovat víc, než tomu bylo dřív - už nestačí jen zdobit a uklízet kostel. Každá
z nás má vlohy pro něco jiného a tak
si své místo ve farnosti najde, jen to
někdy stojí trochu sebezapření.

Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem?
(A jak často ze setrvačnosti?)
Vždycky doufám, ale ne vždy se podaří. Do té naší nádherné kopule se někdy vejde tolik zbytečných myšlenek,
které člověka odvádějí někam úplně
jinam.

Máte nějaké oblíbené verše
z Písma? Jsou verše, které čtu nebo

slyším raději, ale to, co mě zaručeně
vždy „dostane“, je prosté a nadějné
NEBOJTE SE! Nedávno jsem se
v knize Eliase Velly dočetla, že tato
slova se v bibli nacházejí tři sta šedesát
pětkrát! Proto jen na přestupný rok se
pouze jeden den můžeme bát, jinak
nám Bůh říká neustále, den za dnem:
„Nebojte se!“
Modlíte se růženec? Denně se
snažím pomodlit aspoň desátek a zaručeně soustředěně se pomodlím celý
růženec, když v nemocnici „projíždím
tunelem“.

Těšíte se do nebe? Určitě! Jen
V roce 1975 se provdala za Jana
doufám, že toho cíle dosáhnu.
Vorlíčka, v roce 1977 se jim narodil
Je něco, co byste nám ráda sděli- syn Jan a v roce 1978 dcera Klára,
la a my jsme se na to nezeptali? společně si pak postavili rodinný
Ano, protože to považuji za důležité dům v Jaroměřicích.
svědectví. Není žádným tajemstvím, že
Přes dosažené vzdělání si se
se u mě před deseti lety objevilo onkosvým kádrovým profilem věřícího
logické onemocnění. Vím, že se za mě
modlí mí známí i mně neznámí a věřte, člověka hledala obtížně ve svém
že tu sílu modlitby cítím. Bohu díky! oboru zaměstnání. Začínala jako
skladnice firmy Ingstav Brno, praVám všem díky!
covala v hotelu Opera na recepci,
v teletníku u státních statků a později na ředitelství státních statků
v Jaroměřicích jako krmivářka.
Životní zkušenosti, umění jednat
s lidmi a zájem o veřejné dění mohla uplatnit až po roce 1989. V roce
1992 začíná na radnici
v Jaroměřicích na živnostenském
odboru, v letech 1993 – 1999 působila jako tajemnice Městského úřadu. Změna politického složení vedení města vedla k jejímu odchodu
na Městský úřad v Třebíči, kde půI n g . M a r i e V o r l í č k o v á sobila jako vedoucí odboru vnitř(16.8.1955 Znojmo – 12.3.2017 ních věcí a krátce jako zástupkyně
tajemníka. Do Jaroměřic se vrací po
Jaroměřice nad Rokytnou)
volbách v roce 2002 jako zastupitelVe třetím březnovém týdnu zav l á l n a M ě s t s k é m ú ř a d u ka města za KDU ČSL a na ustavuv Jaroměřicích nad Rokytnou čer- jící schůzi Zastupitelstva města je
ný prapor – zemřela bývalá sta- zvolena jeho starostkou.
Ve chvíli, kdyby se z lidského
rostka, zastupitelka a členka Rady
hlediska mohl cítit člověk na vrchoměsta Ing. Marie Vorlíčková.
Marie se narodila ve Znojmě lu – a pro Marii byla funkce starostjako nejstarší dcera manželů Kli- ky službou bližním – po půl roce
nerových. Předškolní věk prožíva- starostování přišla těžká nemoc,
la v Zálesí a Blížkovicích, později takže v roce 2003 na funkci starostky rezignovala. Dala se do boje
na samotě Ostrý, v bytovce u školy
a školní léta v rodinném domě ro- s nemocí, prodělávala útrapy léčby,
dičů v Jaroměřicích. Chodila do ale nijak nerezignovala na dění koZákladní školy Otokara Březiny, lem sebe. Pracovala nadále po dvě
ve studiu pokračovala na gymná- volební období jako členka Rady
města. Věnovala se rodině vlastní,
ziu v Moravských Budějovicích a
následně vystudovala Vysokou vnoučatům, ale zároveň svůj čas
školu zemědělskou v Brně, kterou a energii dávala ve prospěch rodiny
ukončila s diplomem inženýrky mnohem širší – naší farnosti, městu,
okresu i kraji. Do posledního dechu
v roce 1979.
to byla ona, kdo rozdával útěchu
a povzbuzení svému okolí.
„Moudrost kříže může člověk
Budeš nám tu, Marie, velmi chynabýt jen tehdy, když je mu dáno bět!
MUDr. Tomáš Preininger

kříž důkladně pocítit.!“
sv. Edita Steinová

... nám v redakci časopisu
Maruška chybí už teď,
najde se někdo, kdo její
službu korektorky převezme?
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Pořad bohoslužeb
KVĚTNÁ NEDĚLE Zpovídání od 17:00 do 19:00

Sbírka na opravy

Začátek mše svaté před kostelem, požehnání ratolestí a průvod do kostela
Neděle 7:30
9. 4.

Za Blaženu a Františka Janých
Na poděkování za dar života

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za Bohuslava Mika a dvoje rodiče.

10:30

Jaroměřice

Za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci.

19:00

Jaroměřice

Za Antonína Čecha, děti a vnuky.

15. týden

10. dubna - 16. dubna 2017

Pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
10. 4.
Úterý
Středa
12. 4.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
19:00

Jaroměřice

Za Jana Vorlíčka a živou a zemřelou přízeň.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
17:30

Jaroměřice

Na poděkování za přijatá dobrodiní

ZELENÝ ČTVRTEK

po mši svaté v 19:00 bude do 22:00 v kostele tichá adorace

Čtvrtek 9:00 Missa Chrismatis
Katedrála Petra a Pavla v Brně - kněží slouží společnou mši svatou se svým biskupem
13. 4. 19:00 Jaroměřice
Za kněze a nová a trvalá kněžská povolání
po mši svaté bude v kostele do 22:00 tichá adorace
Pátek
14.4.

VELKÝ PÁTEK

sbírka na Boží hrob

Den přísného postu

15:00

KŘÍŽOVÁ CESTA V ZÁMECKÉM PARKU / při špatném počasí v kostele

19:00

Jaroměřice

BÍLÁ SOBOTA - dnes se ve dne neslaví mše svatá
Sobota V 9 hod. modlitba breviáře v kostele, od 9:30 tiché rozjímání u Božího hrobu
15. 4.

Po setmění Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie
20:00

Neděle
16. 4.

10:30
Křty

Jaroměřice

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – V den slavnosti

Žehnání pokrmů

Sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče.

10:30

Jaroměřice

Za Františka Kopečka, rodinu Kopečkovu a Šoukalovu a sourozence.
Za rodiče a sourozence Kosmákovy a Krátkých.

19:00

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Prokopovu.

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Burianovu a manžele Dvořákovy.
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16. týden

17. dubna - 23. dubna 2017

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Pondělí

7:30

Jaroměřice

17. 4.

9:00

Myslibořice

10:30 Jaroměřice
Úterý
18. 4.
Středa
Čtvrtek
20. 4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30

Ratibořice

svátost pomazání nemocných, od 17:00 zpověď

19:00

Jaroměřice

Za živou rodinu Bohuslavovu

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:30

Jaroměřice

Na úmysl dárce.

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
16:30

Zámek Myslibořice

19:00

Jaroměřice

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Pátek

19:00

Jaroměřice

21. 4.

Za Františka Pokorného, živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a na poděkování za Boží pomoc a ochranu.

Sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10:00 křest Marka Šplíchala se mší sv.
22. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 13.00 odjezd na farní
pouť do Slavkovic 15:00 začátek mše svaté Mons. Vojtěch Cikrle
Neděle
23. 4.

7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za Jaroslava Bendu a dvoje rodiče.

10:30

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Jenerálovu a Dohnalovu
Na poděkování za projevené milosti

19:00

Jaroměřice

Za Josefu a Františka Kunstovi.

Za zemřelé rodiče Doležalovy a Senetovy.

17. týden

24. dubna - 30. dubna 2017

Úterý

Svátek sv. Marka, evangelisty

25. 4.

19:00

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu.

17:30

Jaroměřice

Za Miroslava Dvořáka, otce a rodiče.

Středa
26. 4.

Čtvrtek 16:30 Zámek Myslibořice
27. 4.
Pátek
28. 4.

19:00

Jaroměřice

Za zemřelou rodinu Bohuslavovu a přízeň.

16:00 fara - program pro děti - pálení
19:00

Jaroměřice
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17. týden

24. dubna - 30. dubna 2017

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle
30. 4.

7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za Josefa a Marii Doležalovy a dvoje rodiče.

10:30

Jaroměřice

19:00

Jaroměřice

Za rodinu Soukupovu a Marii Vašourkovou.
Za Růženu Melánovu a celou přízeň.

18. týden
Úterý
2. 5.
Středa
Čtvrtek
4. 5.

1. května – 7. května 2017

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
17:30

Ratibořice

19:00

Jaroměřice

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
17:30

Jaroměřice

16:30 Zámek Myslibořice
19:00

Jaroměřice

Za rodiče Hrdých, děti a duše v očistci

Návštěva nemocných
Pátek

14:30

Příložany

5. 5.

19:00

Jaroměřice

Sobota

První pátek v měsíci
Za rodiče Kremláčkovy, syna, rodiče Hobzovy, syna, manžele Kaláškovy
a vnuka Jiřího a jejich příbuzné.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Ministrantský den v Olomouci - pro ministranty pojede speciální autobus
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Sbírka na opravy a podporu pastorace

Neděle
7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za živou a zemřelou rodinu Staňkovu

10.30

10:30

Jaroměřice

Křty

19:00

Jaroměřice

7. 5.

Za živou a zemřelou rodinu Skuciusovu a Bémovu.
Za živou a zemřelou rodinu Vechetovu a Marii a Josefa Chvátalovy.
Za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a Smutných a duše v očistci.
Za Marii a Bohuslava Černých a celou rodinu Hájkovu a Černovu.

Po mši svaté Májová pobožnost

19. týden
Úterý

8. května - 14. května 2017

Přesunuto z pondělí - Panny Marie, Prostřednice všech milostí
19:00

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu.

17:30

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Linhartovu, Barvířovu, Novákovu
a duše v očistci.

Středa
10. 5.

Čtvrtek 16:30 Zámek Myslibořice
11. 5.

19:00

Jaroměřice

Za dceru Ivu a její děti.

Stránka 13

Číslo 193
Pátek

19:00

Jaroměřice

Za manžele Radovy, syna Miroslava a vnuka Jiřího, manžele Navrkalovy
a duše v očistci.

12. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle
14. 5.

Jaroměřice Za Bohuslava Filipského, manželku, dvoje rodiče a vnuka Marka.
Myslibořice Za rodinu Polanskou, rodiče Křížovy, syna a zetě.
Za živou a zemřelou rodinu Palasovu.
10:30 Jaroměřice
Za rodinu Krulovu a Ambroskovu.
19:00 Jaroměřice Za rodinu Vítámvásovu, rodinu Sigmundovu a zemřelého Jana Šabatku.
Po mši svaté Májová pobožnost
7:30
9:00

20. týden
Úterý
Středa
Čtvrtek
18. 5.
Pátek
19. 5.

15. května - 21. května 2017

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
19:00

Jaroměřice

Za živé a zemřelé obyvatele u staré fary.

17:30

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Doležalovu a Svobodovu.

16:30 Zámek Myslibořice
19:00

Jaroměřice

19:00

Jaroměřice

Za rodiče Tržilovy, Doležalovy a duše v očistci.
Za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Jaroslavu Machátovu a její rodiče.
Za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a Hobzovu.
Za Juliuse Hotového, vnuka, manželku a rodiče, za rodinu Durdovu a Dolákovu.
Za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče.

7:30

Jaroměřice

9:00

Myslibořice Za rodinu Bendovu.

10:30

Jaroměřice

Za Karla a Helenu Pavelkovy a dvoje rodiče.

19:00

Jaroměřice

Za živou a zemřelou rodinu Rivolovu a Švaříčkovu.

Neděle
21. 5.

Pouť ke cti sv. Lukáše v Myslibořicích

Po mši svaté Májová pobožnost
Milí farníci,
obracím se na vás s prosbou o poskytnutí kreativních hraček do dětské kaple. Je potřeba obnovit hrací
fond. Pokud máte doma hračku, kterou už vaše děti nepoužívají, je v dobrém stavu, nevydává zvuky
a není plyšová, tak budeme velmi vděčni. Přivítáme i knížky či leporela s náboženskou tématikou.
Děkuji Eva Šplíchalová

Rozmarýnek zve všechny děti na

Informační leták
farnosti

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FAŘE

Redakční rada

akce se uskuteční v pátek, dne 28.4.2017 od 16 hod.
na farní zahradě.

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

Pro děti budou připraveny hry
a soutěže a každý, kdo přijde
v čarodějnickém převleku, dostane malou odměnu.
Soutěžení bude zakončeno upálením čarodějnice a opékáním špekáčků.
Tak přijďte mezi nás a nezapomeňte si vzít špekáček a dobrou
náladu.

Jana Kopečková, e-mail:
Honzik.Kopeckova@seznam.cz,
telefon: 777014575

Za Rozmarýnek se na vás těší
Alexandra Maňurová, Ladislava
Hartmanová, Martina Svobodová,
Eva Spilková

Tisk nezištně zajišťuje:

SLAVKOVICE
FARNÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Dne:

23.4.2017

Odjezd: ve 13 hod. z Jaroměřic
od smrku
Cena: 100,-Kč za osobu
Cestou zpět bude zastávka v Křižanově
na prohlídku památníku svaté Zdislavy.

