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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 

 10. 9. v 7.30 hod. posvícenská mše 

svatá Dolní Lažany - slaví se při 

mši svaté ve farním kostele  

 15. 9. ve 20 hod. v Lidovém domě 

setkání mládeže 

 17. 9. v 7.30 hod. posvícení 

v Popovicích, mše sv. v kostele 

 22. 9. v 16.30 hod. oheň na farní 

zahradě  

 24. 9. sbírka na potřeby diecéze 

do fondu PULS 

 26. 9. v 19 hod. v Lidovém domě 

setkání Modliteb matek  

 27. 9. v 18.15 hod. v Lidovém 

domě setkání MM babiček 

 1. 10. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 1. 10. v 10.15 hod. v Blatnici 

posvícenská mše svatá 

 6. 10. v 16 hod. před kostelem sraz  

k ministrantské schůzce 

 7. 10. v 18.30 hod. v kostele 

pobožnost 1. soboty 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Té noci 

zahalené do tajemna, 

bude to na nás dopadat, 

 

té noci, 

jak zvláštní  

pády světla 

a nejen po obloze, 

 

bude to jiskřit i v nás. 

 

Když ztrácíváš, 

víc dovedeš si cenit, 

 

ale co bylo  

čisté, krásné, plné, 

stejně zůstane, 

 

teď přijmi, miluj a žij 

přítomný okamžik, 

 

noci, jak krátká jsi, 

 

jak rychle 

jitro vytlačí tě, 

den už spřádá sítě 

z prvních paprsků, 

 

ve všem, co přijde 

žijeme pro Lásku, 

která už nezná rozdíl, 

jen pojí, 

v které je vše věčné už nyní, 

která vše nové činí. 

František Trtílek, Jen kdo se ptá ... 

Noc s perseidy 



všechny Vás zdravím po krás-

ných prázdninách, které jsme mě-

li možnost každý sám prožívat 

svým osobitým životním příbě-

hem. Já jsem měl například mož-

nost vydat se na expedici na své 

motorce KTM do vzdálených ze-

mí a poznat kulturu a obyvatele 

překrásných hor a nížin v Gruzii 

a Arménii. Po náročném loňském 

roce, který pro mě byl ve zname-

ní stěhování a změny farností, 

jsem tak na této cestě mohl načer-

pat novou energii. Právě tu budu 

potřebovat, abych zvládl všechny 

náročné úkoly a výzvy, které se 

v naší farnosti již plně daly 

do pohybu. Rád bych také podě-

koval otci Václavovi za to, že mě 

ochotně a obětavě zastupoval, 

abych mohl tuto svoji fyzicky 

a časově náročnou expedici pod-

niknout. Děkuji také Vám všem, 

kteří jste na mě vzpomínali 

ve svých modlitbách. Doufám, že 

se mi brzy podaří sestavit fotodo-

kumentaci a sestříhat videosek-

vence, které jsem z cest pořídil. 

V dohledné době se totiž budu 

snažit pro Vás uspořádat vyprá-

vění o těchto zajímavých sta-

rokřesťanských zemích, tamní 

přírodě, kultuře a obyvatelích. 

Otec Tomáš 
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 15. 10. v 15.30 hod. mše svatá 

u božích muk v Příložanech 

(směrem k Jaroměřicím) 

 22. 10. sbírka na misie 

 22. 10. v 11 hod. v Ratibořicích 

posvícenská mše svatá,  

 od 10.30 hod. růženec  

 24. 10. v 19 hod. v Lidovém domě 

setkání Modliteb matek  

 25. 10. v 18.15 hod. v Lidovém 

domě setkání MM babiček 

 29. 10. změna času, večerní 

bohoslužby budou od 18 hod. 

 4. 11. v 18.30 hod. v kostele 

pobožnost 1. soboty 

 1. - 3. 12. Duchoví obnova pro 

dospělé v Kostelním Vydří 

Mimo farnost: 

 14. 9. v 19 hod. v malém sálu 

Národního domu v Třebíči 

přednáška Stanislava Motla 

Kalvárie lidických letců 

 15. 9. od 14 hod. v Třebíči, Gen. 

Sochora 705, Sekáč „trochu jinak“ 

 17. 9. ve 14.30 hod. v kostele 

svatého Linharta v Lidéřovicích 

Větrání kostela a varhan. Vystoupí 

smyčcové kvarteto Leñadores.  

 17. 9. od 14.30 v Třebíči Pouť 

u Kostelíčka 

 21. 9. a 12. 10. v 18 hod. Večer 

chval v kostele Proměnění Páně 

na Jejkově v Třebíči 

 25. 9. ve 14 - 17 hod. v Třebíči 

na Karlově náměstí Den Charity 

a běžecký závod Selfie run 

 4. 10. v 18 hod. v Třebíči, Gen. 

Sochora 705, Největší 

dobrodružství, začínají kurzy Alfa  

 14. 10. od 9 hod. v Brně u Olympie 

Ekumenická pouť jižní Moravou  

Moji milí farníci, 

 Když nám chybí cíl, zabýváme se otázkou,  

kterou nohou vykročit.                                            Pavel Kosorin           
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23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ez 33,7-9 

2. čtení: Řím 13,8-10 

Evangelium: Mt 18,15-20  

24. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 27,33-28,9 

2. čtení: Rim 14,7-9 

Evangelium: Mt 18,21-35  

25. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 55,6-9 

2. čtení: Flp 1,20c-24.27a 

Evangelium: Mt 20,1-16a 

26. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ez 18,25-28 

2. čtení: Flp 2,1-11 

Evangelium: Mt 21,28-32 

27. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 5,1-7 

2. čtení: Flp 4,6-9 

Evangelium: Mt 21,33-43 

28. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 25,6-10a 

2. čtení: Flp 4,12-14.19-20 

Evangelium: Mt 22,1-14 

29. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 45,1.4-6 

2. čtení: 1 Sol 1,1-5b 

Evangelium: Mt 22,15-21 

30. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 22,20-26 

2. čtení: 1 Sol 1,5c-10 

Evangelium: Mt 22,34-40 

Liturgické texty 

 Lidé jsou různí - a nejvíc tehdy, když mají něco udělat. 

Pavel Kosorin           

Po svém příjezdu z již zmiňované expedice na Kavkaz jsem se snažil 

co nejrychleji aklimatizovat a zapojit své síly do práce pro naši farnost. 

V první řadě se podařilo zorganizovat brigády na faře. Při těchto brigádách 

jsem se snažil zapojit děti a mládež do aktivní pomoci naší farnosti. Pro 

tuto mládež to podle mě byla příležitost k tomu, aby se mohla zapojit 

do smysluplného úkolu a aby si navíc mohla vydělat nějakou tu korunu 

na drobné útraty. Já osobně jsem ony brigády chápal jako mimoškolní 

vzdělávací program, na kterém jsem si připadal jako „mistr odborné vý-

chovy“. S těmito brigádníky se nám nakonec společně podařilo natřít 

v š e c h n a  v r a t a 

v areálu fary, dále 

j sme  v yk l í z e l i 

a uklízeli faru, pak 

jsme dláždili, beto-

novali, opravovali 

plot kolem hřiště, 

bourali spadlé gará-

že, vozili štěrk atd. 

Jak vidíte, zvládli 

jsme toho skutečně 

mnoho a já bych 

Brigády na faře 
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proto chtěl všem brigádníkům na 

stránkách zpravodaje poděkovat 

za pomoc. Můj dík ale patří také 

spřízněným stavebním firmám 

a rodinám, které mají hospodář-

ství a které nám ochotně poskytly 

traktory na odvoz sutě z fary, po-

mohly s navážením drtě 

z kamenolomu, poskytly techni-

ku, vybavení atd. (rád bych uvedl 

jejich jména, ale beru ohled na 

skutečnost, že většina takových 

pomocníků, sponzorů a oběta-

vých lidí zůstává raději 

v anonymitě). Vám, kterých se to 

týká, pak skutečně upřímně děku-

ji za obětavou pomoc, které si 

nesmírně vážím. Této pomoci si 

velice cením také proto, že ti, 

kteří ji poskytli, nejen slyšeli mo-

ji prosbu o pomoc, kterou jsem 

měl v kostele v nedělních ohláš-

kách, ale především aktivně nabíd-

li, že se do oprav ve farnosti zapo-

jí. Tady musím jen uvést drobnou 

poznámku. Brigády, které se dosud 

na faře odehrávaly, byly v podstatě 

jen „drobnosti“ a moje výzvy 

k pomoci byly nyní spíše skromné. 

Brzy se ale dostaneme do situace, 

kdy budu muset důrazněji a nalé-

havěji apelovat na Vaši pomoc 

a angažovanost.  

Bohužel to v jaroměřické far-

nosti zatím vždycky fungovalo tak, 

že jsme byli příliš zvyklí na fakt, 

že veškeré opravy na kostele nějak 

probíhají, a to tak, že jdou jaksi 

mimo nás. Například loni byla 

opravena střecha na kostele a pres-

bytář, letos se budou opravovat 

vřetenová schodiště v kostele 

a schodiště v severní věži. Zatím 

funguje jednoduchý mechanizmus, 

který nás nenutí nic moc dělat. Mi-

nisterstvo kultury z programu zá-

chrany památek poskytne peníze 

a pan farář a jeho tým zařídí pro-

jekt, administruje žádost, zajistí 

realizaci oprav a my už jen při-

jdeme k hotovému dílu. Musím 

Vás ale upozornit, že se blíží do-

ba, kdy budeme muset všichni 

nabídnout našemu kostelu a far-

nosti mnohem, mnohem víc. Ne-

chci, aby tyto řádky vyzněly ně-

jak zle nebo naštvaně. Jejich pro-

střednictvím chci jen říci, že po-

kud skutečně chceme zachovat 

náš kostel pro budoucí generace, 

budeme se muset brzy všichni 

postavit čelem náročným výzvám 

a úkolům, které se před námi ob-

jeví. Prostě už nebudeme moci 

spoléhat pouze na tradiční anga-

žovanost kostelníků a žen, které 

se starají o výzdobu a úklid 

v kostele. I díky výše zmiňované 

pomoci při brigádách věřím, že 

nakonec všichni spojíme své síly 

a přispějeme k bohulibému dílu 

obnovy našeho kostela. 

Otec Tomáš 
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Oprava kostela 
Na těchto řádcích bych Vám rád sdělil nejnovější aktuality týkající se rekonstrukce kostela. Naše žádost 

o poskytnutí finančních prostředků na opravu kostela byla po formální a metodologické stránce přijata 

a postoupila tak do dalšího kola hodnocení. Již nyní víme, že náš projekt opravy kostela byl momentálně 

ohodnocen počtem 98 bodů, což je opravdu úctyhodný výsledek. Jak tedy vidíte, je to jen o něco málo mé-

ně, než je maximum bodového hodnocení projektů. Bohužel jsme v naší žádosti nebyli schopni garantovat 

celoroční zpřístupnění kostela, a to zvláště v zimním období. Proto ona bodová ztráta která nás dělila 

od maxima. Mnoho lidí mi zatím stále neúnavně pokládá tuto otázku: „Tak co, pane faráři, budou ty peníze 

na kostel?“ V tuto chvíli si skutečně myslím, že peníze budou a že náš kostel bude zachráněn. Jistotu ale 

zatím nemáme. Dokud nebude podepsána smlouva ohledně čerpání dotace z evropského fondu IROP, nic 

není stoprocentně jisté. Myslím si, že jasno bychom snad měli mít do konce roku. 

Pokud skutečně finance na opravu kostela získáme, bude to pro nás znamenat jen začátek, protože pak 

přijde chvíle, kdy budeme muset uskutečnit všechno potřebné pro to, aby se oprava kostela mohla zahájit. 

V našem případě to bude znamenat, že budeme muset celý kostel vyklidit a připravit na opravu. A v té 

chvíli budu očekávat opravdu maximální zapojení všech farníků do brigád podobným způsobem, jaký si 

možná mnozí ještě pamatujete z dob, kdy se náš kostel brigádnicky opravoval za pana děkana Küchlera. 

V danou chvíli od Vás tedy budu očekávat opravdu maximální nasazení. Může to znamenat i to, že si 

někteří budete muset třeba vzít i volno z práce apod. Jsou před námi skutečně namáhavé úkoly, které za nás 

žádná firma neodpracuje. Bude opravdu záležet jen na nás, jestli se zasloužíme o to, že bude náš kostel za-

chráněn. Pokud bychom měli být jako farnost v rozhodujících okamžicích pasivní, tak nám ani miliony 

z evropských fondů nepomohou a my svého cíle nikdy nedosáhneme. 

Otec Tomáš 
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Jakmile se s Boží pomocí za-

čne opravovat kostel, budu se 

Vás snažit zapojit také do projek-

tu stavby nové fary v prostorách 

Lidového domu. Nyní, kdy byl 

na valné hromadě členy Jednoty 

svatého Josefa odhlasován bez-

platný převod Lidového domu 

na farnost, začínáme rozbíhat po-

měrně složitou administraci toho-

to převodu. Rád bych zde uvedl, 

že v dnešní době není žádný pře-

vod majetku zcela „zadarmo“. 

Pro naši farnost bude převod Li-

dového domu znamenat nutnost 

odvést daňový výměr z tohoto 

převodu státu. Tento výměr pak 

bude činit cca 19 % z odhadní 

ceny Lidového domu.  

V současnosti se proto jedná 

o vyhotovení znaleckého posud-

ku odhadní ceny Lidového domu, 

dále také proběhlo jednání eko-

nomické rady farnosti se zástupci 

vedení Jednoty svatého Josefa 

a v neposlední řadě jsem tento 

náš záměr převést Lidový dům 

do majetku farnosti konzultoval 

na biskupství. V nejbližší době 

pak bude na Biskupství brněnské 

zaslána žádost o vypracovaní da-

rovací smlouvy a žádost o pomoc 

s uhrazením daně z převodu ma-

jetku. Jak jsem již uvedl, výše 

této daně bude vycházet ze zna-

leckého posudku odhadní ceny 

nemovitosti a z rozlišení dispozic 

objektu Lidového domu. Podle 

zákona o daních se totiž rozlišují 

daňové sazby u objektů slouží-

cích pro náboženskou činnost 

a u objektů určených ke komerč-

ním účelům. Celý proces prostě 

nebude jednoduchý. Přesto vě-

řím, že se vše podaří uskutečnit 

tak, aby od 1. 1. 2018 byly nemo-

vitosti LD převedeny na naši far-

nost.                           

Otec Tomáš 

Převod Lidového domu na farnost 

Převod kaple sv. Kateřiny  

na město Jaroměřice nad Rokytnou 

Spolu s převodem LD na farnost bude Biskupství 

brněnské zapojeno také do jednání o převodu zadní 

části kaple sv. Kateřiny, 

tzv. „Špitálku“ na město 

Jaroměřice nad Rokytnou. 

Jak jistě všichni víme, 

přední část kaple byla již 

v minulosti předána bez-

platným darem městu a ve-

dení města do prostoru 

umístilo informační cent-

rum. Naše farnost nyní stá-

le vlastní zadní část kaple – 

presbytář. Již nyní je však 

zcela zřejmé, že jej farnost nebude v budoucnu po-

třebovat ani využívat. Po jednáních s městem jsme 

proto v ekonomická ra-

dě farnosti dospěli 

k názoru, že by bylo ro-

zumné a účelné, aby byl 

na město Jaroměřice nad 

Rokytnou převeden 

i presbytář kaple. Tím 

by se totiž celý objekt 

majetkově sjednotil 

a mohl by prospěšně 

sloužit občanům města.  

Otec Tomáš 

 Požehnáním zastupitelské demokracie je, že nikdo nemusí trpět pocitem nenahraditelnosti. 

Pavel Kosorin           
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ta. Ano, je pravda, že farnost je sice vlastníkem kos-

tela, ale jistě všichni budeme souhlasit, že právě 

kostel, spolu se zámkem, je centrem celého města, 

nejenom centrem farnosti. Náš kostel prostě patří 

k Jaroměřicím a jistě je objektem, jehož siluetu mají 

v mysli vrytou lidé věřící i nevěřící. Proto budeme 

i nadále hledat pomoc a oporu u všech, kterým zále-

ží na našem městě. Věřím, že se nám všem podaří 

ve věci opravy kostela spolupracovat, navzdory růz-

ným politickým nebo náboženským postojům. Po-

kládám vždy za nesmírně přínosné, ušlechtilé a lid-

ské, když se různí lidé dokáží sjednotit a když umí 

společně dosáhnout něčeho dobrého a bohulibého 

přesto, že mají na některá témata jiný názor. A prá-

vě náš kostel a jeho oprava jsou tím, co by nás mělo 

v Jaroměřicích nyní sjednocovat. Koneckonců stav-

ba našeho kostela byla svými staviteli jistě zamýšle-

na jako dědictví celým budoucím generacím. Na nás 

teď je, abychom se o toto své společné dědictví 

vzorně postarali. 

Otec Tomáš 

V budoucnu čeká naši farnost velmi intenzivní 

spolupráce s městem Jaroměřice nad Rokytnou, 

Krajem Vysočina a dalšími institucemi a organiza-

cemi, které nám mohou pomoci při uskutečnění zá-

chrany právoplatné dominanty města, kterou je náš 

farní kostel sv. Markéty. Zastávám názor, že by-

chom si měli všichni pomáhat při realizaci jakých-

koli projektů, které mohou vést k obohacení a obno-

vě našeho krásného města. Proto velice děkuji měs-

tu Jaroměřice a jeho představitelům, kdy jsem se 

mnohokrát mohl setkat s jejich vstřícností a nabíd-

kou pomoci. Mám také radost, že naše město pozi-

tivně zareagovalo na naši obtížnou finanční situaci, 

kdy jsme museli v předpřípravné fázi čerpání dotace 

z EU vypracovat projektovou dokumentaci 

v hodnotě 1,2 mil. Kč, a město nám skrze nadaci 

ČEZ poskytlo finanční příspěvek 200 tis. korun. 

Jsem si jist, že právě oprava našeho krásného barok-

ního kostela, který je právem nazýván perlou Vyso-

činy, povede k ohromnému pozvednutí celého měs-

Na tomto místě bych rád poděko-

val Vám všem, kteří jste o prázdni-

nách věnovali svůj čas našim dětem 

a pořádali jste pro ně „farní chaloup-

ku“ - tábor. Věřím, že se vše dobré, 

co mohou děti prožít v křesťanském 

společenství, pozitivně projeví v je-

jich budoucím životě. Doufám také, 

že se díky aktivnímu zapojení mno-

hých z Vás do života farnosti podaří 

v tomto školním roce zorganizovat 

mládežnická společenství v Lidovém 

Vzájemná spolupráce mezi městem a farností 

Chaloupky pro děti 

domě. V neposlední řadě také vy-

prošuji Boží požehnání pro nově 

založený kroužek pro ministranty.  

Rád bych podotknul, že budu vždy 

usilovně podporovat všechny ak-

ce, které se v naší farnosti pořádají 

pro děti a pro mládež nebo pro 

jakoukoli další skupinku farníků.  

Ze srdce děkuji všem, kteří se sna-

ží dělat něco dobrého pro druhé! 

Otec Tomáš 

Milý Bože, 

celé prázdniny jen lilo a tá-
ta měl hroznej vztek a říkal 
o tobě takové věci, které se ne-
smí říkat. 

Doufám, že ho nepotrestáš. 

Tvůj kamarád  
- ale nepovím, kdo jsem 

Jediná sladkost, které se dá věřit, je hořká čokoláda. 

Pavel Kosorin           
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CHALOUPKA 2017 

PO STOPÁCH PANNY MARIE 

 

 

 

 

 
Fara VALEČ 

16. 7. 2017 - 21. 7. 2017 

Letošní chaloupka se konala ve Valči, kde 
nám poskytl místní pan farář zázemí na faře, 
za což mu děkujeme. Téma chaloupky byl 
růženec a Panna Maria. Růženec a jeho ta-
jemství nás provázely po celý tábor a mohli 
jsme si ho od-
vézt i domů. Ta-
ké nás navštívili 
otec Jan Kovář 
a otec Pavel 
Kosmák, kteří se 
zapojili i do pro-
gramu. Po větši-
nu tábora bylo 
krásné počasí, 
takže jsme moh-
li být celý den 
venku a užívat si 
krásu léta. Náš 
hlad tišily 

a výborná jídla vařily naše paní kuchařky, 
za což jim patří velký dík. Velké díky také pa-
tří všem vedoucím a pomocným vedoucím, 
kteří se starali o program a zábavu. Další dí-
ky patří všem, co se starali o věci, které 

umožňovaly sa-
motné uskuteč-
nění chaloupky, 
e k o n o m i c k ý 
úsek a další. Po-
slední a největší 
díky patří Bohu 
za to, že nás 
o c h r a ň o v a l 
a provázel 
po celý tábor 
i při jeho přípra-
vách. Díky Pánu.  
Jana Krejcarová 
– hlavní vedoucí 
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Jubileum Fatimy v brněnské diecézi 
V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení 

Panny Marie ve Fatimě. Při Národní pouti českých 

a moravských diecézí do Fatimy ve dnech 12. - 13. 

září 2017 bude v místě zjevení v Cova da Iria ve Fati-

mě převzata socha Panny Marie Fatimské.  

V neděli 17. 9. tuto sochu v 10 hod. přivítá brněnská 

katedrála. Celodenní program bude zakončen 

v 18 hod. slavnostním průvodem přes Dominikánské 

náměstí na Zelný trh a modlitbou za město a diecézi. 

Jubileum Fatimy se bude slavit také v sobotu 30. 9. 

od 17 hodin v Žarošicích a v neděli 1. 10. od 10.30 

hodin ve Křtinách u Brna.  

Putování sochy Panny Marie Fatimské v České re-

publice bude zakončeno ve dnech 4. - 7. 10. 2017 

teologicko-pastorálním sympoziem v Hradci Králové 

a v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav 

v sobotu 7. října. 
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Zveme všechny mladé, kteří se chtějí scházet,  
prožívat spolu pěkné chvíle,  

povídat si , hrát si, zpívat a rozjímat na: 

 

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE,  
které se uskuteční  

v pátek 15. 9. 2017 ve 20 hodin v Lidovém domě.  Za organizátory: Jana a Marta Krejcarovy 

Všichni chlapci, kteří rádi ministrují  

a chtějí se pravidelně scházet,  

jsou srdečně zváni na:  

1. MINISTRANTSKOU 

SCHŮZKU  

 

KDY: v pátek 6. 10. 2017 

V KOLIK: v 16.00 hodin 

KDE: před kostelem 

Ing. Pavel Šula  

Zveme všechny maminky, které se chtějí modlit za své děti a dopolední společenství  

již nemohou navštěvovat, neboť chodí do práce, na večerní společenství 

 

 

které se uskuteční v úterý 26. 9. 2017 v 19 hodin v Lidovém domě. 

Za Modlitby matek Mirka Prokopová 

Setkání prvokomunikantů 
s otcem biskupem 
Setkání prvokomunikantů s otcem bisku-

pem se uskuteční v Brně v pátek 29. 9. 

2017. Cílem setkání je prohloubit vztah 

dětí ke Kristu v Eucharistii, možnost zno-

vu se setkat po prázdninách s ostatními 

z přípravné skupiny a příležitost k osobní-

mu setkání s diecézním biskupem. 

 10.00 mše svatá s otcem biskupem 

Vojtěchem Cikrlem v katedrále 

 11.00 doprovodný program – bude 

určeno několik míst na Petrově a v 

jeho okolí 

 13.50 sraz všech účastníků opět v 

katedrále 

 14.00 otec biskup odpoví na otázky 

dětí 

 14.15 krátká adorace  

 14.30 požehnání a rozchod 



Cyklovýlet - elektrárna Dalešice 
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Děkuji všem za milé přání k výročí kněžského svěcení a také za vaše modlitby.  
Ujišťuji vás, že také já na vás pamatuji v modlitbách i u oltáře. 

 P. Ervín Jansa 

Jeden z posled-

ních dnů měsíce čer-

vence patřil výletu 

na kolech do vodní 

elektrárny Dalešice. 

Teplé slunečné dny 

tohoto měsíce nás 

provázely první polo-

vinou prázdnin a jinak 

t o m u  n e b y l o 

ani 30. července, kdy 

skupina cyklistů vyrá-

ží kolem osmé hodiny 

směrem na Příložany. 

Sluneční paprsky, 

které se snaží prodrat 

lesním porostem, nás 

doprovází na naší ces-

tě. Projíždíme mís-

tem, jež se nazývá 

Dvůr Ostrý. Vznikl 

jako součást areálu 

panské obory mysli-

bořického zámku 

a sloužil jako odpočí-

vadlo a pozorovatelna 

při panských honech. 

P o k r a č u j e m e 

v cestě přes Zárubice 

a Odunec do Hroto-

vic. Zde jsme byli mi-

le přivítáni otcem Ko-

vářem, jež nás prove-

dl zdejší farou a po-

skytl občerstvení. Ná-

sledně pokračovala 

účast na mši svaté, 

kterou rovněž sloužil 

otec Kovář. Dále smě-

řujeme po trase 

n a  D a l e š i c e 

a ve zdejší hospůdce 

máme v plánu po-

obědvat. Nasyceni dob-

rým obědem a zaslou-

ženým odpočinkem se 

vydáváme na poslední 

úsek cesty, kterým je 

dalešická přehrada. 

Volný čas využijeme 

k prohlídce okolí a také 

nesmí chybět nějaká 

ta fotka. 

O půl druhé násle-

duje dvouhodinová 

prohlídka s rozsáhlým 

výkladem v přečerpá-

vací vodní elektrárně 

Dalešice. Elektrárna 

byla postavena v letech 

1970 - 1978. Nádrž je 

vytvořena jako jediná 

v Evropě sypanou rok-

filovou hrází s jílovým 

těsněním o výšce 

104 m. Je využívána 

nejen k rekreačním 

účelům, ale především 

zajišťuje technologic-

kou vodu pro Jadernou 

elektrárnu Dukovany. 

Se spoustou zajíma-

vých informací opouš-

tíme zdejší prostory 

a chystáme se na cestu 

ke svým domovům. 

Příjemně prožitá nedě-

le, máme na tachomet-

ru 55 km a  shodujeme 

se v tom, že se vše 

opravdu vydařilo. 

Za zúčastněné výletníky 

Eva Spilková 
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Něco pro děti 

 Zlo je trpělivé - dlouho to s námi zkouší po dobrém. 

Pavel Kosorin 

Legenda o stvoření 

Bůh stvořil harmonický svět. To trvalo do chví-

le, kdy slon nechtěně strčil do vlka. Ten se na-

hněval a šel za bohem, aby mu stvořil zuby 

a drápy, aby to mohl vrátit.  

Nastává spirála násilí a ubližování.  

Pak za bohem přichází antilopa. 

„I ty chceš zuby a drápy?“ Ptá se 

bůh.  

„Ne, já chci rychlé nohy, abych 

mohla utéct“... tak přichází další 

a další...  

A nakonec přichází be-

ránek a chce po bohu, 

aby mu dal prostředky, 

kterými může vrátit 

svět do původní harmo-

nie, bez násilí, ubližo-

vání, bez zla.  

Bůh se ptá: „Beránku, 

chceš zuby a drápy?“ 

Beránek odpovídá: „Ne, 

vždyť ty víš, že se zlem 

se nedá rvát. Vždycky 

tě přemůže.“ 

„Tak chceš rychlé no-

hy?“ 

„Ne, vždyť ty víš, že 

před zlem se neuteče. 

Vždycky si nás najde.“ 

„Tak co, beránku?“ 

„Ale vždyť ty víš, bože, 

co potřebuji, čím toto 

překonat!“ 

A dostává tři vlastnosti: 

1) ochotu snášet křivdy  

2) ochotu odpouštět  

3) ochotu obětovat se.  

Toto má budoucnost.  

Převzato z internetu 

Milý Bože! 

Udělej abych byl 
pták. Když to uděláš, 
slibuji ti, že dlouho 
nebudu chtít nic dal-
šího. 

Matouš  
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

10. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  7.30 Jaroměřice za živou rodinu Doležalovu a Portovu 

za Františka Dvořáka, dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu 

za farníky z Dolních Lažan 

  9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice za rodinu Kuchaříkovu a Dočekalovu 

19.00 Jaroměřice za rodinu Puklickou, Pokornou a přízeň 

Úterý 

12. 9. 

  

19.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Venhodovu, Hlouchovu a Krátkých 

Středa 

13. 9. 

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

17.30 Jaroměřice za Marii Vorlíčkovou a celou přízeň 

Čtvrtek 

14. 9. 

svátek Povýšení svatého Kříže                                                             rekolekce kněží v Jemnici 

19.00 Jaroměřice za Editu Göthovou 

Pátek 

15. 9. 

památka Panny Marie Bolestné   

19.00 Jaroměřice za dvoje rodiče a syna Františka 

      

Neděle 

17. 9. 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  7.30 Jaroměřice za Františka Kopuníka a manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

za živou a zemřelou rodinu Líbalovu, Cupákovu a přízeň 

za farnost a živé a zemřelé farníky z Popovic 

  9.00 Myslibořice za živou a zemřelou rodinu Kubátovu a Adrdovu 

10.30 Jaroměřice za rodinu Svobodovu, Bulovu a Škrdlovu 

19.00 Jaroměřice za odpuštění za nenarozené děti 

Úterý 
19. 9. 

  

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

Středa 
20. 9. 

památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků 

17.30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
21. 9. 

  

19.00 Jaroměřice za živé a zemřelé členy živého růžence 

Pátek 
22. 9. 

16.00 program pro děti a rodiny na faře  

19.00 Jaroměřice za děti, jejich rodiny, rodiče a dobrodince 

Neděle 
24. 9. 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   sbírka na potřeby diecéze do fondu PULS 

  7.30 Jaroměřice za Josefa Findu, rodiče a rodinu Bastlovu 

  9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

19.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Novotnou a Tomanovu 
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Úterý 
26. 9. 

  

19.00 Jaroměřice za Milana Rivolu a duše v očistci 

Středa 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

17.30 Jaroměřice za rodinu Kopečkovu 

Čtvrtek 
28. 9. 

slavnost sv. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa 

7.30 Jaroměřice za emeritního děkana P. Václava Küchlera 

19.00 Jaroměřice   

Pátek 
29. 9. 

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  

19.00 Jaroměřice za syna, vnuka a pravnuka 

Neděle 
1. 10. 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     Křty                               sbírka na opravy a podporu pastorace 

  7.30 Jaroměřice za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň 

  9.00 Myslibořice   

10.15 Blatnice za farnost a živé a zemřelé farníky z Blatnice 

10.30 Jaroměřice za Andrejku Kuželovu, rodinu Kuželovu a Cafourkovu 

19.00 Jaroměřice za uzdravení syna a celou živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Kosmákovu 

Úterý 
3. 10. 

  

19.00 Jaroměřice za Vlastu Tomkovou, živou rodinu Tomkovu, Horákovu a Petrů 

Středa 
4. 10. 

  

17.30 Jaroměřice za Miroslava Němce, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci 

Čtvrtek 
5. 10. 

památka sv. Františka z Assisi 

19.00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu 

Pátek 
6. 10. 

 první pátek v měsíci 

14.30 Příložany za živou a zemřelou rodinu Dusíkovu, Machálkovu a Venhodovu 

19.00 Jaroměřice za Františka Pokorného 

Sobota 
7. 10. 

památka Panny Marie Růžencové 

18.30   Jaroměřice pobožnost 1. soboty  

Neděle 
8. 10. 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  7.30 Jaroměřice za Františka Kopečka, dvoje rodiče, za kněze Jana a Františka Šoukalovy 

a sestřičky Šulcovy 

  9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice za Františka Plocka, rodiče a duše v očistci a za Karla a Marii Plichtovy 

za zemřelého Jana Kousalíka 

19.00 Jaroměřice za rodiče Holých, přízeň a duše v očistci 

Úterý 
10. 10. 

  

19.00 Jaroměřice za rodiče Kandusovy, Kabelkovy a vnuka Milana 

Středa 
11. 10. 

  

17.30 Jaroměřice za rodinu Kratochvílovu 

Čtvrtek 
12. 10. 

rekolekce kněží v Moravských Budějovicích 

19.00 Jaroměřice za Ludmilu Pošepnou, rodinu Pošepnou a Neterdovu 
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Pátek 
13. 10. 

  

19.00 Jaroměřice za Luďka Říhu a předky 

Neděle 
15. 10. 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  7.30 Jaroměřice za Štěpánku a Antonína Machátovy 

  9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice za rodinu Hartmanovu, Punčochářovu a Švarcovu 
za živou a zemřelou rodinu Šplíchalovu, Drexlerovu, Andělovu a Ujčíkovu 

15.30 Příložany žehnání Božích muk 

19.00 Jaroměřice   

Úterý 
17. 10. 

památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

19.00 Jaroměřice   

Středa 
18. 10. 

svátek sv. Lukáše, evangelisty 

17.30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
19. 10. 

  

19.00 Jaroměřice   

Pátek 
20. 10. 

  

19.00 Jaroměřice   

      

Neděle 
22. 10. 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                       Den modliteb za misie                    sbírka na misie 

  7.30 Jaroměřice za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

  9.00 Myslibořice   

10.30 Jaroměřice s poděkováním za všechna dobra, ochranu a pomoc Pána 
za Jaromíra Jelínka a rodiče Svobodovy 

11.00 Ratibořice za farnost a živé a zemřelé farníky z Ratibořic 

19.00 Jaroměřice   

Úterý 
24. 10. 

  

19.00 Jaroměřice   

Středa 
25. 10. 

  

17.30 Jaroměřice za zemřelé kněze a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje 

Čtvrtek 
26. 10. 

  

19.00 Jaroměřice   

Pátek 
27. 10. 

  

19.00 Jaroměřice   

Sobota 
28. 10. 

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

15.00 Jaroměřice  svatba Petra Kekelová a Kirill Polozhy 

Neděle 
29. 10. 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                           změna času   

  7.30 Jaroměřice   

  9.00 Myslibořice za Bohuslava Mika, dvoje rodiče a duše v očistci 

10.30 Jaroměřice za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

18.00 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: Česká republika, Švýcarsko, Německo, Polsko, Španělsko, Francie, Řecko, USA, Maďarsko, Slovensko, Finsko 

Rozmarýnek zve všechny děti a rodiče  

na ukončení prázdnin a zahájení školního roku na: 
 

 

 

  

KDY: 

v pátek 22. 9. 2017 

V KOLIK: 

v 16.30 hodin 

KDE: 

farní zahrada 

S SEBOU: 

špekáčky  

 a dobrou náladu  

 
 
 

Za Rozmarýnek: Martina Svobodová, Ladislava Hartmannová, 

 

Alexandra Maňurová a Eva Spilková 

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

