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Kalendář: 

 během prázdnin bude středeční 

mše svatá pouze ráno v 7.30 hod.  

 2. 7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 2. 7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní 

mše svatá, od 10.30 hod. růženec 

 5. 7. bude mše sv. také večer 

v 19 hod. 

 7. 7. bude Otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 16. 7. v 10.30 hod. poutní mše sva-

tá ke sv. Markétě 

 16.- 21. 7. chaloupka pro děti 

ve Valči 

 30. 7. cyklovýlet do Dalešic s ex-

kurzí do elektrárny 

 6. 8. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 13. 8. v 10.30 hod. posvícenská 

mše svatá  

 15. 8. bude mše sv. také ráno 

v 7.30 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Kdo mnoho cestoval, mnoho 

poznal. 

Kdo má mnoho zkušeností, 

bude mluvit rozumně. 

Kdo nic nezakusil, málo ví, 

ale kdo hodně cestoval, oplývá 

chytrostí. 
 

Mnoho jsem viděl, když jsem 

byl na cestách,  porozuměl jsem 

víc, než umím povědět. 

Kdo se bojí Hospodina, nebude 

mít strach  a nebude se chvět, 

vždyť Hospodin je jeho nadějí. 

 

Blaze duši toho, kdo se bojí 

Hospodina,  vždyť koho by se 

přidržel, o koho opřel? 

Oči Hospodinovy hledí na ty, 

kteří ho milují. 
 

On je jejich mocnou záštitou 

a silnou oporou,  skrýší před 

úpalem a poledním žárem,  

ochranou před úrazem 

a pomocí v pádu. 
 

Hospodin pozvedá duši, 

rozjasňuje oči,  dává zdraví, 

život i požehnání. 

Sir 34,9-11.14-17  

Na cestu 



jednou jsem někde četl příběh, který mě zaujal velice zvláštní myš-

lenkou, a proto bych se o něj s vámi chtěl podělit. Ta událost se stala 

během jedné slavnostní bohoslužby na vyhlášeném poutním místě 

v překrásném barokním chrámě. Do tohoto chrámu vtrhli během ká-

zání ozbrojení maskovaní muži. Okamžitě zablokovali vchodové dve-

ře a začali křičet. Jejich velitel pak přítomného kněze odstrčil od řeč-

nického pultu a oslovil k smrti vyděšené přítomné těmito slovy: „Kdo 

z vás je opravdovým křesťanem, tak tady zůstane a vy ostatní, můžete 

odejít!“ Následně se strhla obrovská panika a většina lidí začala ze 

strachu o svůj život a za vel-

kého křiku utíkat ven z kos-

tela. Zvláštní však bylo, že 

neutekli úplně všichni. Roz-

kaz zněl přece jasně. Ten, 

kdo je opravdovým křesťa-

nem, má přece zůstat, odejít 

mohou všichni ostatní. Na-

štěstí v chrámu s hrstkou 

zbývajících věřících zůstal 

také kněz, který neutekl, 

i když ho to možná na začát-

ku přepadení napadlo stejně jako mnoho ostatních účastníků boho-

služby. Mohl by pak přece krásně tvrdit, že se musel zachránit, aby 

později mohl v bezpečí vykonávat své „svaté kněžské povinnosti.“ 

Přesto se tedy i on rozhodl zůstat.  

Jakmile většina věřících utekla, velitel toho přepadového komanda 

si z obličeje sundal masku, podíval se na vyděšeného kněze a na hrst-

ku lidí, kteří v chrámu zůstali, přistoupil k mikrofonu a řekl: „Pane 

faráři, jsem zde, abych dnes dokončil Vaše kázání. Jen s těmito lidmi, 

kteří zde zůstali, můžete 

opravdu počítat, to jsou oprav-

doví věřící křesťané. Ti, co 

utekli, na ty se při výkonu své-

ho poslání nespoléhejte.“ Poté 

v klidu i se svým „přepadovým 

komandem“ odešel.  

Když se opravdu zamyslíme 

nad myšlenkou toho příběhu, 

vidíme, jak je pro nástrahy na-

Stránka 2 Jaroměřický LeF 

 16. 8. v 19.30 hod. koncert v koste-

le v rámci festivalu Petra Dvorské-

ho - Musica Florea   

 19. 8. v 19.30 hod. koncert v koste-

le v rámci festivalu Petra Dvorské-

ho - Mozart: Rekviem  

 20. 8. v 10 hod. posvícenská mše 

svatá v Příložanech 

 27. 8. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Příštpě  

 3. 9. v 10.30 hod. žehnání aktovek  

 3. 9. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Bohušicích 

 5. 9. v 17.30 hod. v Ratibořicích 

mše svatá, od 17 hod. růženec  

 10. 9. sbírka na opravy a podporu 

pastorace  

 10. 9. v 10.30 hod. posvícenská 

mše svatá Dolní Lažany - slaví se 

při mši svaté ve farním kostele  

Mimo farnost: 

5.- 9. 7. v Brně Katolická charisma-

tická konference 

15. 7. v 10 hod. v Kostelním Vydří 

kněžská pouť 

15.- 17. 8. v Třebíči „Prázdninová 

plavba“ na podporu mezigenerač-

ních vztahů 

15.- 20.8. Setkání mládeže v Olo-

mouci  

2. 9. ve Žďáru nad Sázavou 

14. diecézní pouť rodin 

Moji milí farníci, 

Zničehonic propadlá střecha farních pří-

stavbách sesunutá na sousední nemovitost. 

Smutný pohled na stav  farního majetku. 



K tragickým událostem by mohl 

postačit jeden kilogram uvolně-

né omítky z fresky na kopuli na-

šeho chrámu, který by z těch 

25 metrů spadl do lodi kostela. 

Tyto myšlenky mě dost 

deprimovaly, ale jeden 

z  koste lníků  mě 

z trudomyslnosti vytrhl, 

když mi řekl: „Neboj se, 

my tě v tom nenechá-

me.“ On měl velkou dů-

věru v to, že to zvládne-

me, a tím dodal důvěru 

i mně. Musím uznat, že 

šeho života velmi důležitá naše 

důvěra v Boha. A právě tato důvě-

ra je klíčová i pro naši farnost, kte-

rá stojí před potenciálními nástra-

hami vyplývajícími z obrovské 

a finančně nesmírně nákladné 

opravy našeho chrámu. Když si 

člověk spočítá všechna rizika, kte-

rá mohou během oprav kostela 

v Jaroměřicích nastat, nejraději by 

opravdu také utekl. Avšak zatím 

jsme zde, odhodláni čelit nároč-

nosti všech oprav. Ostatně další 

krizová situace vyvstala během 

týdne i na faře. Když jsem jedno-

ho rána uviděl propadlou střechu 

na farních garážích, uvolněný 

a nad chodník a silnici nakloněný 

štít budovy, u kterého reálně hro-

zilo, že se zřítí na kolemjdoucí 

a kolemjedoucí, opravdu jsem si 

zažil chvilku děsu. Říkal jsem si, 

co když se něco stane a štít spadne 

do silnice na projíždějící auta. 

A kdyby to nakonec do silnice 

spadlo, tak to určitě někoho zraní 

nebo zabije. A pak jsem začal uva-

žovat i nad tím, že když je možné, 

že zničehonic spadne na faře stře-

cha na garážích, tak se může klid-

ně stát takřka cokoliv jiného. 
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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 

14. neděle velikonoční 

1. čtení: Zach 9, 9-10  

2. čtení: Řím 8, 9. 11-13  

Evangelium: Mt 11, 25-30  

15. neděle velikonoční 

1. čtení: Iz 55, 10-11  

2. čtení: Řím 8, 18-23  

Evangelium: Mt 13, 1-23  

16. neděle velikonoční 

1. čtení: Mdr 12, 13. 16-19  

2. čtení: Řím 8, 26-27  

Evangelium: Mt 13, 24-43  

17. neděle velikonoční 

1. čtení: 1 Král 3, 5. 7-12  

2. čtení: Řím 8, 28-30  

Evangelium: Mt 13, 44-52  

 

 

 

 

 

 

 

Svátek Proměnění Páně 

1. čtení: Dan 7, 9 - 10. 13 -14  

2. čtení: 2 Petr 1, 16 - 19  

Evangelium: Mt 17, 1 - 9 

19. neděle velikonoční 

1. čtení: 1 Král 19, 9a. 11-13a   

2. čtení: Řím 9, 1-5 

Evangelium: Mt 14, 22-33  

20. neděle velikonoční 

1. čtení: Iz 56, 1. 6-7   

2. čtení: Řím 11, 13-15. 29-32  

Evangelium: Mt 15, 21-28  

21. neděle velikonoční 

1. čtení: Iz 22, 19-23  

2. čtení: Řím 11, 33-36 

Evangelium: Mt 16, 13-20  

22. neděle velikonoční 

1. čtení: Jer 20, 7-9 

2. čtení: Řím 12, 1-2 

Evangelium: Mt 16, 21-27   

23. neděle velikonoční 

1. čtení: Ez 33, 7-9 

2. čtení: Řím 13, 8-10  

Evangelium: Mt 18, 15-20    

je to pro mě velké povzbuzení. 

Důvěru mi dodalo i to, když jsem 

viděl, kolik z vás přišlo na brigá-

du, kolik lidí bylo a je ochotno 

pomoct, když je to opravdu potře-

ba. To, že jsou zde přece jen 

opravdoví křesťané, kteří neutečou 

a v nebezpečí a nouzi zůstanou 

a pomohou, mi dává novou sílu 

a naději. 

(Pokračování na stránce 4) 
Sundávání a odvoz dožilé střešní krytiny. 
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Věřím, že tomu tak bude i při opravě koste-

la. Proto bych vám rád poděkoval za vaši obě-

tavost. Vidím, že na mnoho z vás se mohu 

opravdu spolehnout. Koneckonců i já jsem si 

vzal z počátečního příběhu poučení, a tak se na 

ty, kteří jsou jako ti „věřící“, co z chrámu utek-

li, dnes už také nespoléhám. Nestojí za mé 

zklamání. O to víc si vážím jakékoli vaší 

upřímné pomoci. Je pro mě velkou oporou 

i pomoc těch, kteří třeba nemohou přiložit ruku 

k dílu při brigádách, protože jsou už starší nebo 

nemocní, nebo jsou mimořádně vytížení svým 

zaměstnáním a rodinou. Velice děkuji i jim za 

jejich pomoc, kterou poskytují formou velkory-

sé finanční podpory, svými modlitbami nebo 

oběťmi křížových cest nemocí a stáří. Tím 

vším totiž pomáhají nám, kteří jsme v tzv. 

„první bojové linii.“  

Na jednom místě Písma se říká: „Žeň je sice 

hojná, ale dělníků je málo. Koho pošlu, kdo 

půjde?“ A pak se tam dočteme také toto: „Ty 

jdi, tebe posílám. Neboj se, já jsem s tebou.“ 

A tato slova kéž jsou nám společnou oporou 

a povzbuzením pro události našich příštích dnů. 

Na závěr této úvahy bych vám také chtěl popřát 

šťastné, požehnané a pokud možno bezstarost-

né prožití doby dovolených a prázdnin. 

Otec Tomáš 

(Pokračování ze stránky 3) 

Dne 2. 6. 2017 se na farní zahradě uskutečnil dětský 

den zakončený opékáním špekáčků. 

Mládežníci si připravili několik disciplín a děti tak 

mohly strávit pěkné soutěžní odpoledne spolu se svými 

kamarády. Největší ohlas u dětí měla opičí dráha 

z uvázaných lan mezi stromy, střelba z airsoftové pisto-

le a hlavním hřebem odpoledne byla jízda na motorce 

spolu s panem farářem. 

Všechny děti pak dostaly odměnu v podobě sladkos-

tí, křupek a limonád, kterou pro ně připravil pan farář.  

Na závěr kluci rozdělali oheň a všichni jsme si opekli 

špekáčky.  Odpoledne pomalu přecházelo ve večer, pan 

farář musel odejít na mši svatou a my se pomalu začína-

li sbírat k odchodu, ale mládežníci se nemohli rozloučit 

a vůbec se jim domů nechtělo. Stále oddalovali svůj 

odchod, takže nakonec šli domů rodiče a děti zůstaly. 

Byli jsme na ně trochu nazlobení, protože přišly do-

mů  pozdě, ale na druhou stranu jsme měli radost 

z toho, že jsou spolu a že jsou venku.  Ty samé děti, 

které se doma povalují u počítače, tabletu a telefonu 

a neexistuje pro ně jiná realita než ta virtuální, si najed-

nou hrály na hřišti s míčem ….  byl  to pěkný pohled. 

Jsme moc rádi, že se mládež začala  pod vedením 

Jany Krejcarové pravidelně scházet a že se aktivně po-

dílí na činnosti ve farnosti. Ať jsou to různé cyklovýle-

ty, brigády na faře nebo pomoc při akcích, které pořá-

dáme pro děti. 

Uvolněný štít u fary, který hrozil zřícením na 

chodník a silnici. 

Dětský den na faře a 
rozloučení se školním rokem 
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Takže, milá mládeži, moc vám děkujeme za pomoc 

při organizaci dětského dne na faře a držíme vám pěsti 

ve vašem dalším konání , jsme rádi, že se scházíte a že 

spolu něco zažíváte.  Věřte nebo nevěřte, ale  vztahy, 

které si nyní mezi sebou vybudujete, vás budou prová-

zet po celý  život a budete rádi za každého upřímného 

a  opravdového kamaráda. 

Přejeme vám všem pěkné prázdniny, abyste si odpo-

činuli a načerpali síly do nového školního roku. 

Martina Svobodová, Ladislava Hartmannová, Alexandra Maňurová, Eva Spilková 

V neděli 30. 7. 2017 se uskuteční cyklovýlet z Jaroměřic do 

Dalešic, kde navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu, vstup 

je povolen pouze osobám starším 12 let. Na tuto exkurzi je 

třeba se objednat, proto prosíme všechny zájemce, kteří 

s námi chtějí jet, aby se přihlásili u paní Evy Spilkové, a to do   

20. 7. 2017. 

CYKLOVÝLET- VODNÍ 

ELEKTRÁRNA DALEŠICE 

Akce se uskuteční v neděli, 

dne 30. 7. 2017 

sraz: v 7.30 hod. u kašny na 

náměstí 

trasa: Jaroměřice – Lipník – 

Valeč – Dalešice a zpět 

v Dalešicích možnost účasti  

na mši svaté v 9.30 hod. 

dohromady cca 50 km 

 

Kdo by se chtěl připojit k návštěvě 

elektrárny, ale nechce jet na kole, může přijet autem a přidat 

se k naší skupině, která bude začínat prohlídku v 11.30 hod.  

( je třeba to nahlásit paní Spilkové) 

POZOR!!! 

Vstup do provozu elektrárny je povolen pouze v pevné 

uzavřené obuvi a ve vhodném oděvu (za nevhodné se po-

važují dlouhé sukně či šaty omezující chůzi po schodišti) 

Za organizátory se na vás těší Eva Spilková (721 854 688)  

Hra Poklady brněnské 
diecéze 

Při příležitosti 240. výročí založení 

brněnské diecéze připravuje Diecézní ka-

techetické centrum poznávací hru Pokla-

dy brněnské diecéze. Hra je určena jed-

notlivcům nebo skupinám/rodinám bez 

rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června 

do 31. října 2017. 

Cílem hry je po-

znat „poklady“ brněn-

ské diecéze – poutní 

místa, kostely, místa 

spojená s významný-

mi osobnostmi a další 

zajímavosti. V diecézi 

je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokla-

dů (po třech v každém z dvaceti děkan-

ství plus brněnská katedrála). Účastníci 

hry, kteří navštíví minimálně devět 

„pokladů“ a splní další podmínky, budou 

zařazeni do slosování. Začátkem listopa-

du bude ze všech účastníků hry vylosová-

no 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 

2017 na Petrov a obdrží ceny. 

Informace, pravidla hry a podrobné 

podklady budou k dispozici na strán-

k á c h  h t t p : / / b i s k u p s t v i . c z /

poklady2017 koncem května 2017. 

http://www.biskupstvi.cz/poklady2017/
http://www.biskupstvi.cz/poklady2017/
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S Bohem na cestách. I díky mobilní aplikaci 

Nakladatelství Paulínky vydalo mobilní aplikaci S Bohem na cestách. Ta může doprovázet cestovatele, 

poutníka nebo turistu a vést jeho srdce k Bohu, aby se nechalo i v čase prázdnin naplňovat Božími dary. 

K aplikaci existuje také knížečka kapesního formátu. 

Aplikace, která je k dispozici zdarma, obsahuje modlitby a zamyšlení 

pro dny volna, cestování, poznávání i na brigádu, žalmy pro různé příle-

žitosti, zcela originální litanie poutníka, blahoslavenství a běda turistů, 

prosby o dary Ducha Svatého na dovolenou a další. 

Zájemci si mohou zakoupit také stejnojmennou knížečku. Malý for-

mát zaručuje, že opravdu může být vždy po ruce pro toho, kdo ani v ča-

se volna nechce zapomenout na Boha. 

Aplikace je k dispozici na Google Play, knížečka v nakladatelství 

Paulínky. 
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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, od 10.30 růženec 

19.00 Jaroměřice   

 27. týden 3. července - 9. července 2017 

Úterý 

4. 7. 

Památka sv. Prokopa, opata 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Středa 

5. 7. 

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních 

patronů Moravy 

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Čtvrtek 

6. 7. 

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice Za zemřelou Marii a Karla  Pátkovy 

Pátek 

7. 7. 

Návštěva nemocných  První pátek v měsíci 

14.30 Příložany   

19.00 Jaroměřice Za rodiče Husákovy a syna 

Sobota 
11.00 kostel sv. Markéty - svatba 

  

Neděle 

9. 7. 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7.30 Jaroměřice Za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci 

9.00 Myslibořice Za Vladimíra Puklického a dvoje rodiče 

10.30 Jaroměřice 
Za rodinu Scherrerovu 

Za rodinu Svobodovu, Svojsíkovu a Černých 

19.00 Jaroměřice Za Jana Vyskočila, bratra, rodiče a duše v očistci 

Pořad bohoslužeb 

Jako příspěvek k letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravi-

lo Diecézní muzeum výstavu Vranov – po stopách poutní tradice. V letošním 

roce si též připomínáme 400 let od pomyslného znovuobnovení poutní tradice 

na Vranově – poutníci sem putovali již ve 2. polovině 13. století. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout kopii milostné sochy Panny Marie 

Vranovské včetně některých jejích šatů, řád Zlatého rouna, který věnoval soše Jan Adam Ondřej z Lichten-

štejna, votivní obraz věřících z Poysdorfu a další zajímavé exponáty. Výstavu bude možné navštívit od 

15. 6. do 1. 10. 2017 v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla každý den kromě pondělí od 10 do 

17 hod. a ve čtvrtek do 16:15 hod. 

Výstava Diecézního muzea v Brně  
„Vranov – po stopách poutní tradice“ 
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 30. týden 24. července - 30. července 2017 

Úterý 

25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

19.00 Jaroměřice Za Karla Polického, manželku a syna 

Středa 

26. 7. 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

7.30 Jaroměřice Na úmysl dárce 

Čtvrtek 

27. 7. 

Památka sv. Gorazda a druhů 

19.00 Jaroměřice  Volný úmysl 

 29. týden 17. července - 23. července 2017 

Úterý 

18. 7. 

  

19.00 Jaroměřice Za rodinu de Bruin 

Středa 

19. 7. 

  

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

Čtvrtek 

20. 7. 

  

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

21. 7. 

19.00 Jaroměřice Za rodiny Koldanovu a Cechovu, sestru Janu a švagra Josefa 

      

Sobota 
Svátek sv. Marie Magdalény 

10.30 kostel sv. Markéty - svatba 

Neděle 

23. 7. 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

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

9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice Za rodiče Louckých a děti s rodinami 

19.00 Jaroměřice   

 28. týden 10. července - 16. července 2017 

Úterý 

11. 7. 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

19.00 Jaroměřice  Za dvoje rodiče, kněze a dobrodince 

Středa 

12. 7. 

  

7.30 Jaroměřice  Za rodinu Ponniovu 

Čtvrtek 

13. 7. 

  

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

14. 7. 

19.00 Jaroměřice Za rodiče Prokopovy a přízeň 

      

Neděle 

16. 7. 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      10.30 hod. poutní mše svatá ke cti sv. Markéty  

7.30 Jaroměřice Za rodinu Heráleckých, Karla a Růženku 

9.00 Myslibořice Za Jindřicha Čermáka, manželku a za živou a zemřelou rodinu 

10.30 Jaroměřice Za prarodiče Louckých, Benešovy a za celou živou a zemřelou rodinu 

Louckých a Chaloupkovu 

Za rodinu Kratochvílovu 

19.00 Jaroměřice Za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci 
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 32. týden 7. srpna - 13. srpna 2017 

Úterý 

8. 8. 

Památka sv. Dominika, kněze 

19.00 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu 

Středa 

9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 

7.30 Jaroměřice Na poděkování za 70 let života 

Čtvrtek 

10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice Za Josefa Čecha, syna a příbuzné 

Pátek 

11. 8. 

19.00 Jaroměřice 
Za manžele Svobodovy a Petříčkovy, vnoučata Rudu a Jindřišku a všech-

ny kněze této farnosti 

      

Sobota 
14.00 kostel sv. Markéty - Svatba 

      

 31. týden 31. července - 6. srpna 2017 

Pondělí 

31. 7. 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

      

Úterý 

1. 8. 

Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a učitele církve 

19.00 Jaroměřice Za vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče 

Středa 

2. 8. 

  

7.30 Jaroměřice Za rodinu Procházkovu, Pokorných, Pánkovu a Dobešovu 

Čtvrtek 

3. 8. 

  

19.00 Jaroměřice Za rodiče Kopečkovy, Salákovy a syny 

Pátek 

4. 8. 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze                                                       První pátek v měsíci 

14.30 Příložany   

19.00 Jaroměřice Za Antonína Kalába rodiče a rodinu Košákovu 

Sobota 14.00 kostel sv. Markéty - Svatba 

Neděle 

6. 8. 

Svátek Proměnění Páně                Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7.30 Jaroměřice Za rodinu Toufarovu, Ošmerovu a za zemřelé 

9.00 Myslibořice Volný úmysl 

10.30 Jaroměřice Volný úmysl 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Neděle 

30. 7. 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice Za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Velebovu 

9:00 Myslibořice Za Jaroslava Kotáska, rodáka  z Ratíškovic 

10:30 Jaroměřice Za rodinu Neterdovu, Kutálkovu, Maškovu a Pustinovu 

Za prarodiče Louckých, Benešovu a celou a živou a zemřelou rodinu 

Louckých a Chaloupkovu 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

28. 7. 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 
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 34. týden 21. srpna – 27. srpna 2017 

Úterý 

22. 8. 

Památka Panny Marie Královny 

19.00 Jaroměřice Za Vladimíra Čecha, otce a příbuzné 

Středa 

23. 8. 

  

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

Čtvrtek 

24. 8. 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

25. 8. 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

      

Neděle 

27. 8. 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

9.00 Myslibořice Volný úmysl 

10.30 Jaroměřice Za Jaroslava Krátkého, rodiče a sourozence. 

11.00 Příštpo posvícení 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

 33. týden 14. srpna - 20. srpna 2017 

Úterý 

15. 8. 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Středa 

16. 8. 

v 19.30 hod. koncert v kostele v rámci festivalu Petra Dvorského - Musica Florea  

7.30 Jaroměřice Za Jana Prokopa a přízeň 

Čtvrtek 

17. 8. 

  

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice  Za rodinu Zygmontovu a syna 

Pátek 

18. 8. 
19.00 Jaroměřice Za rodiče Svobodovy, za rodiče Smětákovy a za Tonička a Milana Smětáka 

Sobota 

19. 8. 

11.00 kostel sv. Markéty - Svatba 

19.8. v 19.30 hod. koncert v kostele v rámci festivalu Petra Dvorského - Mozart: Rekviem 

Neděle 

20. 8. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

9.00 Myslibořice Volný úmysl 

10.30 Jaroměřice Volný úmysl 

11.00 Příložany  Posvícení  Volný úmysl 

19.00 Jaroměřice Za rodiče a vnučku 

Neděle 

13. 8. 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

9.00 Myslibořice Za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče 

10.30 
Jaroměřice Za zemřelé rodiče Šimečkovy, Svobodovy a duše v očistci. 

Za rodinu Holých a Polovu 

19.00 
Jaroměřice Za Vlastimila Dobeše, vnuka Vladimíra, dvoje rodiče a rodinu Nahodilo-

vu, Dvořákovu a Horkých 
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 36. týden 4. září - 10. září 2017 

Úterý 

5. 9. 

17.30 Ratibořice Volný úmysl 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Středa 

6. 9. 

  

17.30 Jaroměřice Volný úmysl 

Čtvrtek 

7. 9. 

  

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

8. 9. 

Svátek Narození Panny Marie  

19.00 Jaroměřice Za rodinu Dvořákovu, Jelečkovu a Čamrovu 

      

Sobota 

9. 9. 

11.00 kostel sv. Markéty - svatba 

12.00 kostel sv. Markéty - svatba 

13.30 kostel sv. Markéty - svatba 

Neděle 

10. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7.30 
Jaroměřice Za živou rodinu Doležalovu a Portovu 

Za Františka Dvořáka, dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu 

9.00 Myslibořice Volný úmysl 

10.30 Jaroměřice Za rodinu Kuchaříkovu a Dočekalovu 

19.00 Jaroměřice Za rodinu Puklických a Pokorých a přízeň 

 35. týden 28. srpna - 3. září 2017 

Úterý 

29. 8. 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Středa 

30. 8. 

  

7.30 Jaroměřice Volný úmysl 

Čtvrtek 

31. 8. 

  

16.30 Myslibořice Za farnost 

19.00 Jaroměřice Volný úmysl 

Pátek 

1. 9. 

 První pátek v měsíci 

14.30 Příložany Volný úmysl 

19.00 
Jaroměřice Za manžele Pouchnarovy, děti, vnučku a na poděkování za Boží pomoc 

a ochranu 

Sobota 

2. 9. 

11.00 kostel sv. Markéty - svatba 

12.00 kostel sv. Markéty - svatba 

Neděle 

3. 9. 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                              Sbírka na opravy a podporu pastorace 

                                      10.30 hod. žehnání aktovek 

7.30 Jaroměřice Za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

9.00 Myslibořice Volný úmysl 

10.30 Jaroměřice Na poděkování za dar víry pro děti 

11.00 Bohušice posvícení 

19.00 Jaroměřice Za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy 



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: 

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

