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Kalendář: 

 každý den během května v 19 hod. 

v Ratibořicích májová pobožnost  

 21.5. v 11.30 hod. společný oběd 

pro mládež s programem o. Jiřího 

Jeniše z Osové Bítýšky v Lidovém 

domě  

 24.5. a 28.6. v 18.15 hod. setkání 

Modliteb matek babiček 

v Lidovém domě  

 2.6. v 16 hod. oheň na faře 

 2.6. a 16.6. ve 20 hod. (po mši sv.) 

společenství pro mládež 

v Lidovém domě  

 3.6. v 19 hod. koncert dívčího sbo-

ru OK Vocal v Lidovém domě 

 4.6. bude sbírka na charitativní účely  

 6.6. v 17.30 hod. v Ratibořicích 

mše svatá - od 17 hod. růženec  

 9.6. v 17 hod. zpověď pro děti, 

které půjdou k 1. sv. přijímání, 

a pro jejich rodiče; nácvik liturgie 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Krajina ještě v mlze 

houpá se jak obrovská kadidelnice 

od obzoru k obzoru 

brunátní nebe 

všechny temnoty jsou znepokojeny 

už jsou na nohou  

pobíhají sem a tam 

pod šlehem prvního paprsku úsvitu 

 

Něco nového přichází 

možná že začíná znovu svět 

možná že začíná znovu člověk 

neboť potřetí v dějinách světa 

se spojují nebe a země 

 

Tak vstupujem pod střechy 

svatodušních svátků 

 

Krajina se stala sýpkou plnou zrní 

vozy čekají pod kůlnami 

pece se otvírají pro chleby 

rybníky a řeky se hemží rybami 

stromy pozdvihují ruce 

květiny vyzdobily úbočí země 

každý pahorek je Sinaj 

Přichází něco neznámého 

posvěcení světa 

jeho naplnění a dovršení 

ukojení jeho hladu a žízně 

jeho nanebevystoupení 

 

Tak jsme vstoupili  

do krajiny letnic 

 

(Pokračování na stránce 4) 

Krajina letnic 



rád bych Vás opět informoval 

o dění v naší farnosti. O tom, jak 

probíhají plánované projekty, vi-

ze a jaké jsou cíle pro budoucí 

cestu naší farnosti.   

Za nejdůležitější nasměrování 

považuji výsledek hlasování val-

né hromady Jednoty svatého Jo-

sefa. Všichni přítomní členové 

odhlasovali převod Lidového do-

mu na naši farnost, s cílem 

v budoucnu postavit v zadní části 

nádvoří novou faru a z celého 

komplexu vytvořit nové farní pas-

torační centrum. Na tomto zase-

dání valné hromady členů a příz-

nivců také promluvil brněnský 

pomocný biskup Mons. Pavel 

Konsbul, který nám přiblížil pas-

torační plány pro naši diecézi. 

Zdůraznil myšlenku, že budouc-

nost diecéze již nestojí na klasic-

kém modelu plošného obsazení 

far a pastoraci na malých obcích, 

ale budoucností je vytvoření regi-

onálních pastoračních center 

ve spádových obcích a městech. 

Pan biskup podpořil náš cíl 

v budoucnu vytvořit tento model 

v Jaroměřicích. Vyzdvihl nutnost 

přesunout farní správu a sídlo fa-

ry do centra města a opustit stáva-

jící faru - klášter, která je dnes 

pro ekonomickou a efektivní pas-

toraci nevyhovující. S převodem 

Lidového domu na farnost se 

v budoucnu také sjednotí naše 

farní rodina takříkajíc pod jednu 

střechu, kde bude v jednom areá-

lu fara a Lidový dům se svým 

úžasným potenciálem: farní sál, 

klubovny pro farní společenství 

atd. Takovéto farní pastorační 

centrum pak bude perspektivou 

pro život farnosti v dalších deseti-

letích. Pan biskup také poděkoval 

všem přítomným členům Jednoty 

svatého Josefa za tento krok, kte-

rý ocenil jako zodpovědný pří-

stup pro budoucí životaschopnost 

naší farnosti.  

Také připomínám, že nyní má-

me před sebou ještě další velký 

cíl – opravu chrámu sv. Markéty. 

Zatím je to něco jako sbírání sil 

na jeden z největších úkolů, který 

před námi a naší farností za po-

sledních 300 let stojí. Všichni se 

modlíme, aby prostředky Evrop-

ské unie byly přiděleny právě na-

šemu projektu. Důležitou zprávou 

je, že alokované prostředky 

na opravy památek zahrnutých 

do tohoto programu byly navýše-

ny z 1,55 miliard Kč na dvojnáso-

bek. Tím se zdvojnásobila naše 

šance uspět v tomto programu 

fondu IROP. Přesto z 86 poda-

ných žádostí o čerpání prostředků 

na obnovu památek bude muset 

být vyřazeno minimálně 30 ji-

ných uchazečů. Pořád věřím, že 

náš projekt uspěje také díky to-

mu, že naše žádost byla podána 

jako jedna z prvních a její zpraco-

vání včetně projektu a záměru 

obnovy je opravdu špičkové. 

Výsledek se žadatelé bohužel 

dozvědí pravděpodobně až v září 

tohoto roku. To znamená, že nám 

nezbývá nic jiného, než pokorně 

čekat na výsledek. Nyní máme 
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 11.6. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 11.6. v 10.30 hod. první svaté přijí-

mání dětí z farností Jaroměřice 

a Myslibořice 

 13.6. v 19 hod. setkání Modliteb 

matek v Lidovém domě  

 18.6. mše sv. pouze v 7.30 hod. 

s průvodem Božího těla 

 25.6. bude sbírka na bohoslovce 

a formaci kněží 

 25.6. po dopolední mši sv. před kos-

telem žehnání dopravních prostřed-

ků před prázdninovým cestováním 

 2.7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 2.7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní 

mše svatá, od 10.30 hod. růženec  

Mimo farnost: 

 25.5. v 19 hod. koncert Ivy Bittové 

v bazilice sv. Prokopa v Třebíči  

 4.6. ve 14.30 hod. „Větrání kostela 

a varhan“ v Lidéřovicích „Naše oblí-

bené knihy“ - přineste tu svou  

 9-11.6. víkendové školení hlavních 

táborových vedoucí v Osové Bitýšce 

 10.6. v 6 hod. odjíždí od Úřadu prá-

ce v Třebíči autobus do Klášterce 

nad Ohří na Setkání přátel Anny 

Bohuslavy Tomanové 

 22.6. v 18 hod. Večer chval v aule 

Katolického gymnázia v Třebíči 

s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtě-

chem Loubem 

 23.-25.6.  Festival Kefasfest v kláš-

teře Rosa coeli v Dolních Kounicích 

Moji milí farníci, 

 Nebýt neřešitelných problémů, nejspíš bychom na nic nového 

nepřišli.                                                                   Pavel Kosorin           



od stavebního úřadu Jaroměřice schválenou projektovou dokumentaci 

a máme udělené stavební povolení pro celkovou obnovu kostela 

sv. Markéty.  V pátek 19. 5. jsem také podepsal smlouvu o přijetí do-

hodnutého daru od Brněnského biskupství v hodnotě 400 + 200 tis. 

na pokrytí poloviny výdajů spojených s projektovou dokumentací 

a zpracování žádosti pro tento projekt obnovy našeho kostela.     

Pokud s naší žádostí uspějeme, začne opravdu „mírné“ drama. Bu-

de před námi oprava kostela v hodnotě 100 mil. Kč. To bude vyžado-

vat mnoho zodpovědného přístupu, práce a úsilí. Pro přiblížení 

si zkuste představit lešení zvenku i uvnitř celého kostela. Uvnitř chrá-

mu kromě lešení bude ještě podpůrná opěrná více jak 22 m vysoká 

věž, o kterou se zapře celá kopule, aby se mohly vyměnit a opravit 

ohromné ramenáty a trámy v kopuli. Dojde k sejmutí ochozu a věžič-

ky na kopuli, rozebrání části kopule, restaurování fresek atd. Celá 

oprava bude vyžadovat také kompletně vystěhovat celý mobiliář kos-

tela, včetně všech obrazů, soch, oltářů atd., aby se nic během oprav 

nepoškodilo. U stěhování se rovnou vytřídí všechno vysloužilé a doži-

té. Někdy mám pocit, že se z kostela a jeho bočních prostor, které jsou 

doslova plné, stalo skladiště a odkladiště.  Na faře proto nyní připra-

vuji a postupně vyklízím celé horní patro fary, kam by se mobiliář 

kostela po dobu opravy uložil.  Naštěstí máme tak ohromnou faru, že 

se dá použít jako úžasný depozitář věcí z kostela, kde mohou být tyto 

předměty uloženy v suchu, zdarma a pod elektronickým zabezpeče-

ním po celou dobu opravy. V případě zahájení oprav kostela pro naši 

farnost nastane také komplikace v tom, že se bude muset kostel 

po nějakou dobu uzavřít pro konání bohoslužeb, včetně pohřbů a sva-

teb. Při tom nejhorším možném scénáři se obávám, že to může klidně 

být na dobu dvou let. Samozřejmě budeme od počátku stavby apelovat 

na dodavatelskou firmu, aby doba uzavření kostela byla co nejkratší. 

Nyní ale nejsme schopni predikovat, jak se bude oprava kostela vyví-

jet a jak dlouho potrvá, nebo jestli bude možné v chrámu sloužit boho-

služby aspoň v provizorním režimu.   

Jako náhradní prostor pro konání bohoslužeb se nabízí dvě varian-

ty: sál Lidového domu a smuteční síň u hřbitova. Pro konání církev-

ních svateb jsem dohodnul 

s panem kastelánem mož-

nost využít zámecký sál.  

V těchto několika řádcích jsem se pokusil nastínit hlavní priority 

pro naši farnost. Po dobu opravy kostela se budu snažit vytvořit 

aspoň projektovou dokumentaci pro stavbu nové fary v zadním 

traktu nádvoří Lidového domu, kde se plánuje  odstranění stáva-

jících přístaveb. Faru bych si představoval jako menší rodinný 

domek uprostřed nádvoří se zelení. Fara bude postačovat v roz-

sahu farní kanceláře, menšího bytu pro faráře, bytu pro kapla-

na / např. důchodce/ a ubytovací prostor pro návštěvy.   

Každý si asi uvědomuje, že nelze při tak ohromné akci, jako je 

oprava kostela, a v takovém rozsahu, který jsem popsal, současně 
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6. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 8,5-8.14-17 

2. čtení: 1Pt 3,15-18 

Evangelium: Jan 14,15-21  

7. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 1,12-14 

2. čtení: 1Pt 4,13-16 

Evangelium: Jan 17,1-11a  

Slavnost Seslání Ducha Sv. 

1. čtení: Sk 2,1-11 

2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13 

Evangelium: Jan 20,19-23 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9 

2. čtení: 2Kor 13,11-13 

Evangelium: Jan 3,16-18 

11. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 19,2-6a 

2. čtení: Rim 5,6-11 

Evangelium: Mt 9,36-10,8 

12. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 20,10-13 

2. čtení: Rim 5,12-15 

Evangelium: Mt 10,26-33 

13. neděle v mezidobí 

1. čtení: 2Kral 4,8-11.14-16a 

2. čtení: Rim 6,3-4.8-11 

Evangelium: Mt 10,37-42 

Liturgické texty 

FARA - předávání projektové dokumentace  

a podkladů pro stavební povolení k opravě  

kostela sv. Markéty v hodnotě 1,2 mil. Kč 
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Všechny noci jsou shromážděny 

všichni dnové se sbíhají  

kolem jednoho pahorku 

věky věků nalezly svůj střed 

všechny okamžiky do konce světa 

všechny věže přicházejí z krajin 

všechny krajiny do končin země 

Všechny žuly se skládají k té nesmírné 

stavbě 

ptáci rozpínají křídla 

shazují na krajinu věnce svých zpěvů 

pole obětují chléb 

kamení tvrdost 

lidská srdce svou zatvrzelost 

duše své osamění a úzkost 

člověk všechno co nemá a po čem touží 

neboť svět je jeden veliký oltář 

který čeká na příchod ohně 

 

Tak nekonečnost letnic vstupuje do nás 

 

A když už je všechno shromážděno u paty  

svého volání a pláče 

do propasti která se sama nemůže naplnit 

která zakopává v sobě svou mrtvolu 

marnost a nicotu 

v té chvíli chvil sestupuje jazyk ohně 

naplňuje hrob světla 

propast náhle otěhotní slovem 

promlouvá  

je mluvou země do jejích posledních končin 

A je jeden pecen 

jedna ryba 

jedna síť 

nekonečnost jednoho okamžiku 

jedno slovo 

slovo letnic 

slovo které je v nás 

a ve všem 

je věčnost 

 

Svět milosti 

nebe které sestoupilo na zem 

krajina svatodušních svátků 

František Lazecký 

(Pokračování ze stránky 1) stavět novou 

faru. Můžeme 

ale udělat všech-

no pro to, aby-

c h o m  b y l i 

na stavbu nové 

fary a vybudo-

vání pastorační-

ho centra co nej-

lépe připraveni. 

Je nutné mít při-

pravený projekt 

a projektovou dokumentaci. Určitě také bude prostor pro 

Vás farníky, abyste se mohli k tomuto projektu vyjádřit 

a měli možnost tento projekt obohatit o moudré nápady 

a návrhy. Mít připravenou projektovou dokumentaci, včetně 

všech razítek a povolení, bude nutné zvláště pro případ mož-

ností čerpání dotací z fondů EU v rámci komunitních center. 

Zde platí, že štěstí přeje připraveným.      

V současnosti se tedy snažím nezahálet na faře, kde při-

pravuji prostory pro případné uložení věcí z kostela. Ve vol-

ných chvílích se zabývám vyklízením fary - kláštera od věcí 

nepotřebných, zničených nebo věcí vyloženě na vyhození. 

Mohu říct, že to  již znamenalo naplnění a vyvezení několi-

ka kontejnerů. Také jsem nechal odvlhčit a vybagrovat farní 

stodolu naproti vchodu do fary, kde se budou ukládat roz-

měrnější věci. Také je kompletně osekaná omítka v celé 

spodní chodbě fary, která byla pro svoji degradaci vlhkostí 

a opadávání omítek ne příliš povzbudivou vizitkou církve 

při vstupu do fary. Také už je přebagrovaný a srovnaný 

prostor předzahrádky u farářského bytu, kde bych rád vybu-

doval zónu odpočinku s travnatou plochou. Byla zbořena 

padající kůlnička a ve volných chvílích bych rád ještě upra-

vil vjezd do fary, který se v případě deště nebo za zimních 

plískanic stával nedůstojnou rozbahněnou polní cestou, která 

značně ztěžovala návštěvám přístup do fary a na farní zahra-

du.  

Nic nejde hned 

a všechno chce svůj čas.  

Mám radost, že má-

me plány, vize a cíle, ke 

kterým budeme postup-

ně směřovat. Vždy plati-

lo a platí, že se nic neu-

dělá samo, nebo bez při-

činění lidí.  

Proto budu rád a veli-
vstupní chodba do fary a stav  

vlhkých zdí a degradace omítek 

vyklízení fary 
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27. 06. 2017 oslaví 35 let kněžství náš rodák Otec Ervín Jansa, farář ve farnosti 
Lomnice u Tišnova a excurrendo administrátor ve farnosti Unín u Tišnova, pověřený 
navíc duchovní službou pro Oblastní charitu Tišnov. 
Otci Ervínovi přejeme hojnost Božího požehnání a mnoho zdraví a sil do jeho kněžské 
služby.                                                                                                     Jaroměřičtí farníci 

ce vděčný za Vaše modlitby, fi-

nanční a brigádnickou pomoc 

a podporu v pastoraci.   

S generálním vikářem jsem ta-

ké probral vize pro získávání fi-

nančních prostředků pro stavbu 

nové fary. Vnímám, že jsme v ob-

lasti, kde jsou lidé pracovití, každý 

umí nějaké řemeslo a mnoho 

z Vás si postavilo nebo opravilo 

svůj domek. I když dnes nejsme 

schopni prakticky svépomocí 

opravit kostel, který je národní 

kulturní památkou, určitě ale bu-

deme umět postavit svépomocí 

novou faru. S generálním vikářem 

jsme probrali možnost získat pení-

ze na materiál pro stavbu nové fa-

ry například prodejem Myslibořic-

ké fary, kde v budoucích desetile-

tích zcela jistě nebude bydlet kněz 

a kam bude za našeho života vždy 

dojíždět kněz z Jaroměřic. Faru 

v Myslibořicích totiž nyní není 

z čeho opravit, ale ani vlastně není 

pro koho a proč. Dalším zdrojem 

nám mohou být peníze získané 

z prodeje chátrajících objektů 

za farní zahradou v Jaroměřicích, 

které jsou po restitucích v majetku 

naší farnosti.  

Musím říct, že se nebojím 

do těchto projektů vstoupit a vi-

dím je jako reálné a s Boží pomo-

cí jako uskutečnitelné. Záhadou 

a tajemstvím také zatím zůstane 

pozdější využití fary - kláštera. 

Toto se bude řešit později. 

S úsměvem všem návštěvám ří-

kám, že současný byt u vchodu 

do fary, kde nyní bydlím, je 

vlastně budoucí recepce nebo 

vrátnice. 

Když jsem v Křižanově rozjíž-

děl opravy fary a kostela, tak 

jsem lidem vždy připomínal, že 

si to nedělám pro sebe, ale pro 

své farníky a jejich budoucí ge-

nerace. Většina to pochopila, až 

když jsem byl přeložen do Jaro-

měřic. Všechno, co jsem vybudo-

val a tvrdě vydřel, jsem předal 

svému nástupci a nic z toho jsem 

si s sebou do Jaroměřic nevzal. 

Začínám ve 41 letech znovu 

takřka od nuly a se stejným scé-

nářem: neznámí lidé, neznámé 

město, vybavení bytu, vyklizení 

fary, oprava kostela. Konec bude 

v Jaroměřicích za pár let podob-

ný. Přeložení a začátek od nuly 

někde jinde zase znovu: neznámí 

lidé, neznámé město, vybavení 

bytu, vyklizení fary, oprava kos-

tela … Výhoda je, že mám zatím 

dobré zdraví a relativně ještě dost 

odvahy a sil. Naštěstí mám ko-

níčky, které mně dodávají nála-

du, sílu a chuť pracovat. Také 

jsou mi oporou moji přátelé 

a rodina. Bohu díky za to. 

Naše cesty se střetly a jednoho 

dne se zase rozejdou. Důležité 

bude, jak na tuto etapu života bu-

deme vzpomínat, z čeho budeme 

mít radost. Pokud se podaří za-

chránit a opravit kostel v Jaromě-

řicích, Bohu díky. Pokud se po-

daří postavit novou faru, Bohu 

díky. Snad to posílí víru lidí 

v našem kraji. 

Přesto musím připomenout, 

že jsou to jen stavby, zdi, památ-

ky, „mrtvá hmota“. 

To nejdůležitější jsou lidé. 

Neboť největší Boží slávou je 

„žijící člověk“. A to nejenom 

na této Zemi, ale také na věčnosti 

v Boží náruči.           Otec Tomáš 

bagrování a odvlhčení farní stodoly 

osekání degradovaných omítek 

spodní chodby fary 
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SPOLČO PRO MLÁDEŽ 
Zveme mládež na farní společenství,  

které se uskuteční  

v pátek 2. 6. 2017 po mši svaté, tzn. asi ve 20 hodin 

v Lidovém domě v Jaroměřicích. 

 

Další společenství, poslední v tomto školním roce,  

bude opět  

v pátek 16. 6. 2017 po mši svaté v Lidovém domě. 

 

Za organizátory Jana Krejcarová 722 765 418 

18. 6. Slavnost  

Těla a Krve Páně  
 

v 7.30 mše svatá  

po mši svaté průvod Božího Těla  

1. zastavení Cyril a Metoděj u kostela 

2. zastavení kaple sv. Josefa 

3. zastavení náměstí u sv. Floriána  

4. zastavení kříž u kostela 

5. zastavení kostel 

drobné agapé u kostela  

předpokládané ukončení v 10 hodin 

Jednoho dne v nábožen-

ství nám pan farář ozná-

mil, že pro nás připravil 

výlet do jihlavské ZOO. 

Byli jsme všichni nadšení 

a moc jsme se těši-

li.  V sobotu 8. dubna rá-

no jsme vyrazili. Pan farář 

obstaral i autobus a sám 

nás do Jihlavy dopravil. 

Tam už na nás čekal 

mluvčí jihlavské ZOO, 

který nás zde provedl 

a povídal nám různé zají-

mavosti o zvířatech a jejich péči. Největší 

zážitek jsme měli u žiraf, které jsme 

si mohli pohladit, nebo při krmení medvě-

dů. Někteří z nás si pohladili dokonce i ha-

da a vyfotili se s ním. Výlet jsme zakončili 

na Kozí farmě v Ratibořicích. Byl to moc 

pěkný výlet. 

Alexandr Maňur 

ZOO Jihlava 

Inzerát - tráva zdarma  
za odvoz 

Rád bych nabídl k posečení trávu na farní 

zahradě. Kdo budete mít zájem,  

prosím, zavolejte  

na moje tel. číslo 777 83 15 50. 

Otec Tomáš 



Jarní cyklovýlety  
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Na řízky do Dalešic 

Uběhlo pouhých čtrnáct dní a opět dvanáct odvážlivců 

usedá na kola a vyráží směr Dalešice. 

To by nebylo ono, kdyby letošní počasí nevyzkoušelo 

naši odvahu a trpělivost. Náš start odpískala pořádná 

dešťová přeháňka. Každý z nás sledoval oblohu 

a s menším zpožděním vyrážíme směr Boňov a Lipník. 

Krásně provoněné lesy a rozkvetlé louky nabízí tolik 

možností se zamyslet a vytvořit pár fotek. 

Konec rozjímání a unášení se přírodou, je třeba šlápnout 

do pedálů, protože nad Valčí se opět stahují mračna. Ná-

sleduje pořádná průtrž, které unikneme pouze o vlásek, a tu se nám naskytne možnost uschování ve zdejší 

školní zahradě pod přístřeškem. Jak to nazvat? Štěstí? 

Máme před sebou posledních 7 km a v dálce je vidět komín Dalešického pivovaru, který se proslavil 

ve filmu Postřižiny od Jiřího Menzela. Se zájmem si prohlédneme zdejší areál, který je navštěvován množ-

stvím turistů. Neodolatelná byla ochutnávka různých druhů řízků, což každý z nás patřičně využil. Proběh-

lo zde několik soutěžních disciplín, kterých jsme se také zúčastnili. 

Čas neúprosně rychle ubíhal a my se chystali na zpáteční cestu domů, kterou jsme si ještě obohatili za-

stávkou ve Valči na zdejším zámku. 

Pár fotek na památku a opět nasedáme na kola a míříme ke svým domovům.  

Sčítáme kilometry, krásných 45 km. Dobrá nálada, spousta zážitků a bude na co vzpomínat. 

Za všechny zúčastněné Katka a Eva Spilkovy 

Jihlava – Jaroměřice 

Dalo by se říct, že snad letos není možné vy-

myslet nebo najít příhodný den na cestování na ko-

le. Termín 29. dubna tomu vůbec neodpovídal, pro-

tože den před tím byla u Jihlavy silnice zasypána 

vrstvou sněhu. 

Ovšem opak je pravdou a sobotní ráno nás vy-

táhlo se slunečními paprsky. Nálada byla pro 

všechny veselejší a ranní cesta vlakem do Jihlavy 

neskutečně rychle utekla. 

Kolem desáté hodiny vyrážíme po cyklostezce 

podél řeky Jihlavy a naší první odpočinkovou zastávkou se stává zřícenina hradu Rokštýn u Přímělkova. 

Prohlídka i pár fotek a pokračujeme v cestě směr Přibyslavice, Okříšky. ,,Hurá“, polovina cesty je za námi. 

Je potřeba si odpočinout v místní hospůdce, dát si něco na zub a také doplnit tekutiny.  

Občerstveni vyrážíme směr Sádek. Nejnáročnějším v této části se stává kopec mezi Chlístovem a He-

ralticemi, který opět všichni zdoláváme.  

O půl páté dojíždíme k poslednímu záchytnému bodu, kterým se stává sádecký vinohrad. Zde si odpo-

čineme a odměníme se dobrým jídlem. Mírně unaveni, ale šťastni za těch ušlapaných 64 km, se všichni 

v pořádku vracíme do svých domovů. 

Celý sobotní den byl provoněn vydařeným počasím, krásnou přírodou a dobrou náladou. Nechť je ta-

kových dnů více. Díky.                                                                              Za všechny účastníky Eva Spilková. 
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Něco pro děti 

Růže 
Německý básník Rilke bydlel jistý čas v Paříži. Kaž-

dý den, když chodil na univerzitu se svou francouz-

skou přítelkyní, procházel jednu velmi rušnou ulici. 

Na jednom rohu této ulice vídal pokaždé žebračku, 

která prosila chodce o almužnu. Žena seděla bez hnu-

tí jako socha vždycky na stejném místě s rukou nata-

ženou a očima sklopenýma k zemi. Rilke jí nikdy nic 

nedal, zatímco jeho společnice ji pokaždé nějakým 

penízem podarovala. Mladé Francouzce to bylo div-

né, a tak se básníka jednou zeptala: „Proč té chudince 

nikdy nic nedáš?“ „Měli bychom obdarovávat srdce, 

ne ruce,“ odpověděl básník. Dalšího dne přišel Rilke 

s nádhernou, čerstvě rozvitou růží. Vložil ji žebračce 

do ruky a chtěl odejít. A tu se stalo něco neočekáva-

ného. Žebračka zvedla oči, pohlédla na básníka, na-

máhavě se zvedla ze země, uchopila jeho ruku a polí-

bila ji. Růži přitiskla na prsa a pomalu odcházela. 

Celý týden ji nikdo neviděl. Ale za osm dní znovu 

seděla na svém obvyklém rohu ulice. Tiše a bez hnutí 

jako vždycky. „Z čeho žila po celou tu dobu, kdy nic 

nedostávala?“ ptala se francouzská dívka. „Z růže,“ 

odpověděl básník.  

Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše 

Slova svatého evangelia ① Jana. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě 

②, budete zachovávat má přikázání. A já 

budu ⑤ Otce, a dá vám jiného Pomocníka, 

aby s vámi zůstal ④: TAJENKA. Svět ho 

nemůže přijmout, protože ho nevidí a ne-

zná. ⑩ ho znáte, neboť přebývá u vás 

a bude ve vás. Nenechám vás ⑥. Zase 

k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už 

neuvidí, ale vy mě zas uvidíte; protože já 

jsem živ a také vy budete ⑧. V onen ⑨ 

poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve 

mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání 

a je ③, ten mě miluje, a kdo mě miluje, 

toho bude milovat můj Otec, a také já ho 

budu milovat a dám se mu ⑦.“ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Jan
 14,15-21 

 Existuje jeden problém, jediný na zemi. Jak vrátit lidem duchovní rozměr, jak působit na lidskou duši.  

Je třeba, aby lidstvo bylo zavlaženo shůry, aby do něj vstoupilo něco, co ho učiní podobným 

gregoriánskému chorálu. Jak vidíte, nedá se žít dál tak, že se budeme zajímat jen o ledničky, politiku, 

bilance a křížovky. Tak není možné jít kupředu.                                                 Antoine de Saint-Exupéry 

CHALOUPKA 2017 

PO STOPÁCH PANNY MARIE 

pro děti od 1. do 3. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:  Fara Valeč 
Termín:   16. - 21. 7. 2017                 
Cena:   Kč 800,- 
Přihlášky a peníze odevzdejte v sakristii  
u p. faráře Tomáše Holcnera do 31. 5. 2017 
Bližší informace Vám budou sděleny začátkem června            
 
Za organizátory:  
Marie Doležalová (737 944 131),  
Alexandra Maňurová (732 637 707) a Jana Krejcarová 
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Pořad bohoslužeb 

 21. týden 22. května - 28. května 2017 

Úterý 

23. 5. 

  

19.00 Jaroměřice Za rodinu Jansovu, Hálovu a duše v očistci. 

Středa 

24. 5. 

  

17.30 Jaroměřice Za rodiče Hobzovy a celou přízeň. 

Čtvrtek 

25. 5. 

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 

7.30 Jaroměřice Na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za manžele Pokorných. 

16.30 Myslibořice zámek  

19.00 Jaroměřice Za rodiče, sourozence a vnučku. 

Pátek 

26. 5. 

  

19.00 Jaroměřice Za otce Františka Nováka a syna a za Romana Pokorného. 

Neděle 

28. 5. 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7.30 Jaroměřice Za Františka Svobodu a rodinu Vlčkovu. 

Za Jana Soukupa a rodinu Procházkovu. 

9.00 Myslibořice Za Marcelu Novákovu, rodiče a živou a zemřelou rodinu. 

10.30 Jaroměřice Za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci. 

Za rodiče Škrdlovy a živou rodinu. 

Za Jiřího Hartmana. 

19.00 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Maňurovu. 

Neděle 

21. 5. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

7.30 Jaroměřice 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 Do-

lákovu. 

Za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče. 

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. 

 22. týden 29. května - 4. června 2017 

Úterý 

30. 5. 

Památka sv. Zdislavy 

19.00 Jaroměřice Za Vladimíra Čecha, otce a přízeň. 

Středa 

31. 5. 

Svátek Navštívení Panny Marie 

17.30 Jaroměřice Na vlastní úmysl. 

Čtvrtek 

1. 6. 

Památka sv. Justina, mučedníka. 

 16.30 Myslibořice zámek    

19.00 Jaroměřice  Za rodinu Zikmundovu a syna. 

Pátek 

2. 6. 

Návštěva nemocných.          Den dětí na farní zahradě od 17 hod.                První pátek v měsíci. 

14.30 Příložany   

19.00 Jaroměřice Za Františka Ošmeru, syna a dvoje rodiče. 

Po mši svaté adorace a svátostné požehnání. 
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Sobota 

3. 6. 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. 

 19.00  Lidový dům  Koncert dívčího komorního sboru OK VOCAL. 

Neděle 

4. 6. 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO     Sbírka na charitativní účely.     Křestní neděle. 

7.30 Jaroměřice Za Radka Bittera, otce a celou rodinu. 

9.00 Myslibořice Na poděkování za dar života a za zemřelé rodiče, sourozence, švagry a za 

duše v očistci. 

10.30 Jaroměřice Za rodinu Havlenovu, dvoje rodiče a přízeň. 

19.00 Jaroměřice Za Irenu Hérovou a Marii a Františka Vlčkovy. 

 23. týden 5. června - 11. června 2017 

Pondělí 

5. 6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. 

      

Úterý 

6. 6. 

17.30 Ratibořice   

19.00 Jaroměřice Za Andělu Sedláčkovu, manžele Hofmanovy, manžele Rezkovy, Věru 

Pelánovu, Annu Pojerovu, za Hejmalíčkovy a jejich příbuzné. 

Středa 

7. 6. 

  

17.30 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Hlouchovu a Krátkovu. 

Čtvrtek 

8. 6. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

 16.30  Myslibořice zámek   

19.00 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu. 

Pátek 

9. 6. 

17.00 Jaroměřice Zpověď dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním a nácvik liturgie. 

19.00 Jaroměřice Za Julii a Karla Pudilovy, Marii Polínkovou a manžela. 

Neděle 

11. 6. 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  Sbírka na opravy a podporu pastorace. 

7.30 Jaroměřice Za manžela, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci. 

9.00 Myslibořice Za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče. 

10.30 Jaroměřice 

1. svaté  

přijímání pro 

obě farnosti 

Za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiče. 

Za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy. 

Za živou a zemřelou rodinu Husovu, přízeň a duše v očistci. 

Za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a přízeň. 

19.00 Jaroměřice Za Františka a Marii Janů a za živé a zemřelé. 

 24. týden 12. června - 18. června 2017 

Úterý 

13. 6. 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. 

19.00 Jaroměřice Za dar víry pro rodinu. 

Středa 

14. 6. 

  

17.30 Jaroměřice Za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence. 

Čtvrtek 

15. 6. 

  

 16.30 Myslibořice zámek     

19.00 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Kruntorádovu, Císařovu a Kopečkovu. 

Pátek 

16. 6.  

  

19.00 Jaroměřice Za děti, jejich rodiny, rodiče a dobrodince. 

Sobota 

17. 6. 

10.30  Jaroměřice Svatba Lucie Svobodová a Štěpán Dvořák. 

11.30 Jaroměřice Svatba Hana Fabíková a Michal Hirsch. 
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 26. týden 26. června - 2. července 2017 

Úterý 

27. 6. 

  

19.00 Jaroměřice Za rodiče Šabackých. 

Středa 

28. 6. 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

17.30 Jaroměřice   

Čtvrtek 

29. 6. 

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze. 

7.30 Jaroměřice   

 16.30  Myslibořice zámek   

19.00 Jaroměřice Za Miluši Krátkou a rodiče. 

Pátek 

30. 6.  

  

19.00 Jaroměřice Za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana. 

Sobota 

30. 6.  

 

11.00 Jaroměřice Svatba 

Neděle 

2. 7. 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na opravy a podporu pastorace.      Křestní neděle. 

7.30 Jaroměřice Za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu. 

9.00 Myslibořice Za Bohuslava Mika a dvoje rodiče. 

10.30 Jaroměřice Na poděkování za dar manželství. 

11.00 Ratibořice Poutní mše  svatá. 

19.00 Jaroměřice   

 25. týden 19. června - 25. června 2017 

Úterý 

20. 6. 

  

19.00 Jaroměřice Za Milana Němce, vnuka a ostatní vnoučata. 

Středa 

21. 6. 

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. 

17.30 Jaroměřice Za rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci. 

Čtvrtek 

22. 6. 

 16.30  Myslibořice zámek   

19.00 Jaroměřice Za rodiče Tržilovy, Doležalovy a duše v očistci. 

Pátek 

23. 6. 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.  

19.00 Jaroměřice Za Oldřicha Machovce, rodiče a zemřelou rodinu. 

Sobota 

24. 6. 

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. 

7.30 Jaroměřice  

11.00 Jaroměřice Svatba. 

14.00 Ohrazenice Požehnání kaple a připomínka rodáků. 

Neděle 

25. 6. 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po dopolední mši sv. žehnání dopravních prostředků. 

7.30 Jaroměřice Za Františka Janouška, manželku, dvoje rodiče a vnuka Marka. 

9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice Za Růženu Šimečkovu, manžela a celou přízeň. 

19.00 Jaroměřice   

Neděle 

18. 6. 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek.  

7.30 Jaroměřice  Po mši svaté průvod Božího Těla. 

9.00 Myslibořice   

19.00 Jaroměřice  



Redakční rada  

Informační leták 

farnosti 

P. Mgr. Tomáš Holcner,  
e-mail: tomas.holcner@seznam.cz,  

mobil: 777831550 

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

mobil: 776303384 

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

mobil: 724510727  

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

mobil: 777014575 

Ivo Resl, 
e-mail: iiresl@seznam.cz  

Mgr. Marie Čermáková Tomanová, 
e-mail: yamaha.tomanova@centrum.cz 

Tisk nezištně zajišťuje: 

TAJENKA: DUCHA PRAVDY (podle, milujete, zachovává, navždy, prosit, sirotky, poznat, živi, den, vy) 

Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové 
se uskuteční 10. června 2017 v Klášterci nad Orlicí. Autobus pojede v 6.00 hod. od Úřadu práce z Třebíče. 

Cena přibližně 400 Kč. Přihlásit se můžete u paní Marie Svobodové na tel. č. 773609260. 

Katedrála sv. Petra a Pavla 
 9.30 pontifikální bohoslužba při 

příležitosti ukončení školního roku, 

hlavní celebrant Mons. Vojtěch 

Cikrle, diecézní biskup brněnský 

16.30 adorace 

17.30 pontifikální bohoslužba, hlavní 

celebrant Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký a metropolita 

moravský 

 

Prostranství před katedrálou 
10.55 slovo biskupa Mons. Vojtěcha 

Cikrleho k výročí založení diecéze 

11.00 vypuštění 240 nafukovacích 

balónků 

https://email.seznam.cz/#compose?to=yamaha.tomanova%40centrum.cz

