JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti

LEF

Číslo 197
29. 10. 2017 - 3. 12. 2017

Kalendář:
 29. 10. změna času, večerní
bohoslužby budou od 18 hod.
 3. 11. v 17 hod. na faře ministrantská
schůzka
 4. 11. v 18.30 hod. v kostele
pobožnost 1. soboty
 5. 11. sbírka na opravy a podporu
pastorace
 21. 11. v 19 hod. v Lidovém domě
setkání Modliteb matek
 23. 11. v 9 hod. rekolekční mše sv.
v kostele, večerní mše sv. nebude
 24. 11. v 17 hod. na faře
ministrantská schůzka
 29. 11. v 18.15 hod v Lidovém domě
setkání MM babiček
 1. 12. v 16 hod. adventní tvoření v LD
 1. - 3. 12. Duchovní obnova pro
dospělé v Kostelním Vydří
 2. 12. v 18 hod. katolický silvestr v LD
 2. 12. v 18.30 hod. v kostele
pobožnost 1. soboty
 3. 12. sbírka na opravy a podporu
(Pokračování na stránce 2)

S

vé srdce

Pamatuj: „Jaký soud byl

nevydávej na

vynesen nade mnou,

pospas zármutku,

takový bude i nad tebou,

zažeň jej tím, že si

nade mnou včera, nad

pomyslíš na svůj

tebou dnes.“

vlastní konec.
Nezapomeň, že cesta

Když mrtvý odpočívá, ať
odpočívá i vzpomínka na

nevede zpět, mrtvému něho, nech se brzy
nepomůžeš a sobě jen potěšit, když jeho duch

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

uškodíš.

odešel.
(Sírachovec 38, 20-23)
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pastorace
 8. 12. v 17 hod. v kostele Vánoční
koncert Spirituál kvintet
 8. 12. v 17 hod. na faře
ministrantská schůzka
 15. 12. v 17 hod. na faře
ministrantská schůzka

období, kdy chodíme rozjímat na
hřbitovy a vzpomínáme na naše
blízké zemřelé.
Život je velká vzácnost. V celém vesmíru zatím nebyla nalezena jiná planeta, na které by existoval život. Jsme tak vskutku výjimeční právě samotným životem.
Mimo farnost:
Co ale smrt a konec naší lidské
 5. 11. v 16 hod. varhanní benefiční existence? Co se děje pak? Bez
koncert v kostele sv. Martina
křesťanské naděje bychom prožili
v Třebíči
život jen se smutkem z nevyhnu 10. 11. v 16 hod. Svatomartinský telnosti konce. Normální člověk
lampionový průvod u sv. Martina
by asi před smrtí mohl jen smutně
v Třebíči
říct: „Škoda že to končí, tak rád
bych žil dál, tak rád bych byl
znovu mladý a šťastný, ale vím,
že to nejde." Je pravda, že nejde
mám radost, že budete mít
vrátit čas a prožívat znovu to, co
dnes opět možnost začíst se do
bylo krásné a na co máme úžasné
našeho farního zpravodaje. Najdete zde nejrůznější informace
Strom, který má nést
z našich farností a mnoho dalších
hodně ovoce, musí být
zajímavostí. Lef však může mít
často prořezáván.
i mnohem důležitější poslání, než
Obdoba s duchovním
je podávání informací. Mnozí
životem je děsivá.
z vás mi pravidelně říkají, že je
některé články ve farním zpravoZtrátami rosteme.
daji přimějí víc přemýšlet o něP. Marek O. Vácha
kterých věcech, což mě velmi těší. Budu tak velmi rád, pokud vás
vzpomínky. Nejde požádat o radu
LEF povzbudí ve víře třeba právě
tatínka, který před lety zev tomto nastávajícím dušičkovém

Moji milí farníci,

Požár kostela
V rámci našeho hasičského sboru a naší zásahové jednotky
dobrovolných hasičů Jaroměřice máme několikrát do roka námětová cvičení, která nás mají prověřit v připravenosti na krizové situace a v odborné způsobilosti. S naším velitelem Jirkou Urbánkem jsme se dohodli, že na podzim uděláme takovéto cvičení v areálu našeho kostela sv. Markéty. Společně s velitelem jsme pro tento úkol vybrali jižní věž, kde měl vzniknout fingovaný požár v prostoru věžních hodin „způsobený“

Jaroměřický LeF
mřel. Nejde znovu obejmout milovaného, který odešel z tohoto
světa. Prostě nejde povolat člověka z říše zemřelých a navázat na
to, co přerušila smrt. To je samozřejmě velmi smutné, ale jen tehdy, pokud uvažujeme jako nevěřící lidé, pro které je smrt skutečně
koncem všeho.
V jednom velikonočním liturgickém textu se dočteme: „Co by
nám prospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni?“
K čemu by bez naděje na vykoupení bylo klást věnce na hroby
a vzpomínat na naše zemřelé? Vůbec k ničemu. Snad bychom se jen
ušetřili pomluv ostatních lidí, kteří
by pronášeli něco o tom, že jsme
nevděční pozůstalí a nedáme našim blízkým ani svíčku na hrob.
Jako věřící křesťané ale jdeme
podstatně dál. Našim vzpomínkám
na blízké zemřelé dává ten pravý
smysl naše víra ve shledání skrze
smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
V pohřebních obřadech se říká, že
nemáme oplakávat své zemřelé
jako ti, kdo nemají naději. Je
omyl si myslet, že jsou dušičky
smutné. Nejsou! Naopak jsou plné
skryté naděje a radosti.
Otec Tomáš
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zkratem elektroinstalace.
V pátek 29. 9. v 15.00 hod. tak
bylo na krajské operační středisko cvičně nahlášeno, že byl
spatřen kouř v jižní věži kostela. Abychom nemuseli vyrazit
dveře, tak jsem detaily akce
předem prozradil jednomu
z našich kostelníků, který šel
v 15.00 hod. „náhodou“ kolem a dveře do věže pohotově otevřel.
Osobně jsem měl možnost se jako člen zásahové jednotky této akce
přímo účastnit a aktivně se podílet na „hašení“ našeho kostela. Plně vyzbrojen proti ohni a obtěžkán dýchacím přístrojem jsem společně se
svými kolegy bratry hasiči vystoupal za značných obtíží způsobených
dýcháním pomocí kyslíkové masky do horních pater věže, kde jsme
zajistili zdroj „požáru“ a samotný „požár“ jsme pak uhasili. Nakonec
jsme provedli reálnou zkoušku čerpadla naší hasičské tatry a přesvědčili
jsme se o tom, že jsme schopni dopravit vodu až do nejvyššího patra
věže kostela. Z toho důvodu jsme proto z okna věže cvičně vystříkali
několik desítek litrů vody směrem do zámecké zahrady, kde jsme tím
mezi turisty vzbudili značné pozdvižení.
Nakonec jsem měl pro naše hasiče připravený program v našem kostele, kde jsem je seznámil s jeho historií, plánovanou generální opravou
a nakonec jsem jsem jim ukázal všechna zákoutí kostela, včetně výstupu
do kopule kostela a výstupu na vyhlídku u lucerny ve špičce kopule.
Mám radost, že mě hasiči v Jaroměřicích velice hezky přijali do své
party. Chovají se ke mně stejně srdečně jako hasiči v mém bývalém působišti Křižanově. Jako člen zásahové jednotky a strojník vám, svým
milým farníkům, mohu jen přát, abyste mě u sebe doma nemuseli vítat
v zásahové uniformě, s dýchacím přístrojem a s proudnicí v ruce.
Svatý Floriáne, oroduj za nás!
Otec Tomáš
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Liturgické texty
30. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 22,20-26
2. čtení: 1 Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
31. neděle v mezidobí
1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10
2. čtení: 1Sol 2,7b-9.13
Evangelium: Mt 23,1-12
32. neděle v mezidobí
1. čtení: Mdr 6,12-16
2. čtení: 1Sol 4,13-18
Evangelium: Mt 25,1-13
33. neděle v mezidobí
1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30
-31
2. čtení: 1Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
1. neděle adventní
1. čtení: Iz 63,16b-17.19b; 64,
2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk 13, 33-37

Dne 17. 9. 2017 zemřel Mons. František Hrůza, výpomocný duchovní v Měříně.
Narodil se 25. 2. 1923 v Jaroměřicích nad Rokytnou, na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950. Na podzim téhož roku byl povolán na vojnu a strávil více než tři roky u PTP. V roce 1954 získal státní souhlas a následně byl dva roky kaplanem v Roudnici nad Labem (arcidiecéze pražská). V roce 1956 se mohl vrátit
na Moravu, byl kaplanem v Jemnici, v roce 1959 se stal farářem v Měříně. Po odchodu do penze v srpnu
2009 nadále zůstal v Měříně a působil zde jako výpomocný duchovní. Zemřel 17. 9. 2017 v Blízkově,
pohřben byl 22. 9. 2017 v Měříně. V roce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti, v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra
a Pavla.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí!
R. I. P.
Jaroměřičtí farníci
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Oprava kostela
Jistě jste si všichni všimli, že na severní věži kostela
(ta blíže k náměstí) nejdou věžní hodiny a pod věží,
hned vedle kostela, je hromada starých trámů. Ti
z vás, kteří jste měli
možnost zavítat do
zákristie, jste zase zaznamenali, že chybí
vřetenová schodiště jak na pravé, tak
na levé straně oratoře. Tyto rozdělané
opravy budou muset být na základě
podepsaných smluv se zapojenými firmami dokončeny do konce roku 2017.
Celá akce je také pod dohledem a autorizací památkářů a pracovníků brněnského biskupství. Ti pak tyto akce
řídí a následně stanovují technologické
postupy a řešení.
Obě dvě akce jsou
financovány z programu Ministerstva
kultury na záchranu
kulturního dědictví.
Na obě akce je vyčleněn celkem 1 mil.
Kč. Farnost se pak
na této částce podílí 5% finanční spoluúčastí. Také připomínám, že
tyto akce nijak nesouvisí s budoucí generální opravou chrámu a čerpáním peněz z prostředků EU, na které naše farnost zatím čeká. Navzdory našemu očekávání bohužel zatím
stále neznáme výsledek rozhodnutí
o přidělení prostředků z EU na
generální opravu. Nezbývá tedy nic jiného, než pokorně
a trpělivě čekat na výsledek, pro nás tak zásadního rozhodnutí, komise EU.
Otec Tomáš
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Fara
Na faře jsem taktéž nezahálel.
Další úpravy farního dvora,
Přestože fara (dosavadní sídlo
mezi které patří např. položení
jaroměřických farářů) nemá pro
kamenné dlažby nebo kostek,
naši farnost z dlouhodobé pernejsou momentálně nutné,
spektivy žádnou budoucnost, odi když by taková úprava byla
mítl jsem se smířit s neutěšeným
jednou jistě vhodná. Prozatím
stavem této budovy a jejím okotak stačí, že jsme se zbavili
lím. Do jisté míry to souvisí také
bahna a s ním spojeného obs tím, že si nemůžeme myslet, že
tížného života na faře a farnová fara bude hned. Proto pro
ním dvoře. Dále se nám ještě
mě byla nepřijatelná představa,
podařilo opravit fasádu farní
že budu několik let bydlet
stodoly a dokončit opravu
v prostředí, které je značně neuinteriéru stodoly a garáže.
těšené. S pomocí brigádníků
Poslední věc, která bude nuta zapůjčené techniky jsme
ná, ale zároveň bude snad
v tomto roce dokázali na faře
i poslední pro důstojný a noropravdu mnoho věcí. Došlo tak k
mální život na naší stářím poodstranění spadlých garáží, které
znamenané faře, bude úprava
byly poslední roky v havarijním
vstupní sklepní chodby, která
stavu, dále byla odbagrována
nyní působí velice nehezky.
hlína ze dvora, která především
Také jsem se díky půjčenému
v deštivém počasí zabraňovala
bagru mohl pustit do revitalinormálnímu pohybu po tomto
zace farní zahrady, kde jsem
prostoru. Celkem bylo odbagrov její horní části odstranil
váno a vyvezeno 20 traktorových
staré a suché stromy, které
vleček sutě ze spadlých garáží
budou postupně nahrazeny
a asi 80 vleček hlíny a bahna ze dvora. Při této pří- a obnoveny v rámci revitalizace celého zahradního
ležitosti se opravila neodtékající kanalizace dešťo- komplexu.
vé vody z fary a farní stodoly. Z lomu Královec se
Vám, kteří jste mi přicházeli pomáhat, opět velice
pak navozilo asi 25 vleček různých frakcí štěrku.
děkuji!
Otec Tomáš
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Střípky o Velké válce v Jaroměřicích nad Rokytnou
Jako konec Velké války je udáván a ve
světě oslavován 11. listopad 1918, kdy
od 11 hodin zavládlo na všech frontách
příměří podepsané ve štábním vagoně
vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Foche
v Compiègne.
Neodmyslitelným symbolem
oslav konce 1. světové války se
stal vlčí mák, co by symbol nového života. Nejdříve se tímto symbolem měl stát květ rudé růže.
Později modré chrpy, které vykvétaly na válečných polích. Nejpůsobivější však byly oceány rudých vlčích máků doslova zaplavující někdejší bojiště. Makovice
vlčího máku má až 20 tisíc semínek, která však nevyklíčí hned,
ale až se půda přeryje, stejně jako
na válečných polích a také na
hrobech.
Prvopočátky symbolu vlčího
máku najdeme v básni „Na flanderských polích“
od kanadského vojenského lékaře Johna McCrae.
Ten ji složil v květnu 1915, když se v belgických
Iprách účastnil jedné z bitev. Jako vojenský chirurg mírnil svoji bolest z utrpení raněných vojáků
psaním básní. Zvláště se ho dotkla smrt přítele.
Očitý svědek seržant Cyril Allison popsal, že toho
rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky
mezi hroby jakoby vlnily. John McCrae svou bolest vepsal do básně, ale papírek s ní zahodil. Kolemjdoucí důstojník jej však zvedl a poslal do Anglie. Báseň inspirovala paní Moiny Michael, americkou členku asociace „Mladí křesťané“,
k myšlence učinit z květu vlčího máku symbol
obětí celosvětového válečného konfliktu.
Poprvé symbol vlčího máku přijali v roce 1920
američtí veteráni. Dnes jej můžeme spatřit při
oslavách Dne válečných veteránů ve většině demokratických zemí. Tradice nošení vlčího máku
se John McCrae nedožil, padl před koncem války.
Z Jaroměřic padlo více než 120 mladých mužů

a z okolních vesnic více než 20. Trvalé následky si
po zbytek života neslo nejméně 83 jaroměřických
občanů a občanů z okolních vesnic.
Jak šel čas, někteří jaroměřičtí rozvažovali, jak
uctít jejich památku. Neměli to však
tak lehké, jak by se zdálo. Z pramenů
je zřejmé, že v roce 1933 žádal
Okrašlovací spolek, aby ve vestibulu
radnice byla umístěna deska se jmény padlých ve světové válce.
V červenci 1933 však bylo rozhodnuto, že pamětní deska na radnici
umístěna nebude, ale místo toho se
Zastupitelstvo města usneslo pořídit
4,75 m vysokou sochu dle návrhu
pana Josefa Kruly s vyznačením
jmen padlých na podstavci této sochy. V lednu roku 1934 byl pomník
objednán, ale pořád nebylo určeno
místo jeho postavení. V září 1934
nebylo ještě dohodnuto, zda bude
pomník u školy, u sokolovny nebo na
hřbitově. Následně Kostelní výbor
povolil postavení pomníku padlých
na novém hřbitově. Na vystavění podstavce byla vybrána nabídka pana Tejrala za 690 Kč. Zřízení pomníku padlých ve světové válce bylo zadáno Josefu
Krulovi za 6 000 Kč. Jména padlých jsou uvedena na
podstavci památníku na třech deskách.
Na třech deskách památníku je uvedeno 95 jmen.
Ve skutečnosti bylo padlých a zemřelých občanů Jaroměřic mnohem více. V pramenech se podařilo získat neúplné informace o 122 jaroměřických vojácích,
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které obsahují jméno, datum narození, narukování, 23 let) a dne 30. 8. 1914 Čech Vojtěch (Bozansko
datum úmrtí a pohřbu, rodinný stav, povolání, mís- Grahovo, Hercegovina), Šebesta Alois a Zoufalý Anto narození a pohřbení, vojentonín (Stary Zamosc, Chelm, Russkou jednotku, hodnost.
ké Polsko, oba 32 let), a Zoufalý
O pěti padlých se nepodaFrantišek (východní fronta, 31 let).
řilo najít vůbec žádné inforPosledním padlým byl dne 19. 6.
mace.
1919 Veselý Josef (Čifáre, SlovenPodle zjištěných dat o vosko – příhraniční boje s Maďarjácích z Jaroměřic jich 68 zeskem, italský legionář, 21 let).
mřelo na ruské frontě, 11 na
V roce 1919 zemřeli na následky
italské frontě, dva na západní
zranění a nemocí většinou legionáfrontě, šest v nemocnicích
ři v Rusku.
v Praze a Znojmě a pět jich
Nejvyšší hodnost měl Durda Jan zemřelo v Jaroměřicích
setník (kapitán). Většina vojáků
u svých blízkých. Hroby
sloužila u pěšího pluku č. 99 Znojostatních jsou rozesety po cemo, u zeměbraneckého pěšího plulé Evropě.
ku č. 24 Znojmo, příp. u pěšího
Nejmladším padlým byl
pluku č. 81 Jihlava. Jednotlivci pak
Zlatuška František (Lampo di
byli přiděleni k zákopníkům, draPiatro, Itálie, 5. 12. 1917,
gounům, dělostřelcům nebo polBratři
Ladislav,
Jan
a
František
Prokopovi
18 let), nejstarším zemřelým
ním myslivcům.
se
vrátili
ve
zdraví
domů
byl Procházka Metoděj
Celkem se podařilo najít údaje
(záložní nemocnice Znojmo
o 32 legionářích, z nichž sedm
Louka, 31. 3. 1918, 49 let).
padlo. Nejdál od vlasti je pohřben Turnébr Leopold,
Prvními padlými byli: Slabý František (pravdě- 21. 1. 1918, 42 let, Strjetensk, gub. Irkutsk, Sibiř,
podobně dne 26. 8. 1914 Katy, Ruské Polsko, Asijské Rusko, vzdušná vzdálenost 6 557 km.

Ukázka vojenských hřbitovů – tam někde odpočívají jaroměřičtí občané

Hřbitov Cholm, Ruské Polsko
Čtveráček Karel + 28. 6. 1916
Svoboda Jiří + 5. 7. 1916

Hřbitov Znojmo Louka:
Fukal Josef + 1. 8. 1916, Herc Josef + 31. 1. 1919,
Makovička Jan + 16. 7. 1915, Procházka Methoděj + 31. 3. 1918,
Punčochář Josef + 26. 4. 1917, Sapík František + 23. 5. 1917

Údaje o padlých jsem čerpal z archivních a internetových zdrojů. Poděkování za rady a pomoc patří paní
Mgr. Lence Jičínské, SOkA Moravské Budějovice.
Vzpomeňme i my na naše padlé.
Pavel Prokop

Jaroměřický LeF
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Vzpomínáme
a modlíme se
za zemřelé …

Přijďte si posedět,
popovídat s ostatními a oslavit

KATOLICKÝ SILVESTR,
který se uskuteční v sobotu
2. 12. 2017 v 18 hod v LD
Vezměte si s sebou dobrou náladu a něco
malého k zakousnutí

Intence - úmysly na mše svaté pro rok 2018

rok 2016
7. 11. František Šabatka
23. 12. František Chlubna
27. 12. Marie Dvořáková
rok 2017
10. 1. Vlastimil Cech
15. 1. Marie Blažková
7. 2. Marie Malenová
2. 3. Jarmila Kousalíková
12. 3. Ing. Marie Vorlíčková
16. 3. Bohumila Gregorová
29. 3. RNDr. Jana Cahová
6. 4. Miloš Svatoň
13. 4. Marie Svobodová
29. 5. Orisija Husová
31. 5. Josef Dokulil
8. 7. Jarmila Dokulilová
8. 7. Vilém Krejcar
19. 7. Bohumil Nesnídal
2. 8. Blažena Soukupová
5. 8. Stanislav Šumpela
7. 8. Jiří Papoušek
8. 8. Marie Kalábková
11. 8. Věra Binderová
16. 9. Františka Nesnídalová
18. 9. Marie Strnadová
27. 9. Bohumil Filipský
18. 10. Marta Novotná
22. 10. Drahomíra Bendová

V roce 2018 budeme pokračovat v zavedeném modelu příjímání intencí – úmyslů. Uvnitř tohoto čísla farního zpravodaje je formulář pro
rok 2018, který si můžete vystřihnout a prosím, nezapomeňte jej vyplňovat čitelně. Důležité je především
datum, kdy si přejete odsloužit mši svatou a u jaroměřických nedělních mší také to, jestli chcete odsloužit
úmysl při mši v 7.30 hod., v 10.30 hod. nebo na večerní mši svaté. Věřte mi, že bych vám velmi rád vyšel
vstříc ohledně vámi vybraného termínu, nicméně to není vždy možné. Obzvláště o jarních a podzimních
nedělích se většinou sejde hned několik úmyslů na jeden termín.
Otec Tomáš
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FORMULÁŘ NA INTENCE – ÚMYSLY pro rok 2018
Datum, kdy byste rádi nechali odsloužit mši

Datum, kdy je možné váš úmysl

svatou během roku 2018:

odsloužit: /vyplní kněz/

1. …………………………………………………..

1. …………………………………………………...

2. ………………………………………………….

2. …………………………………………………..

O nedělích nezapomeňte prosím doplnit čas mše svaté 7.30 hod., 10.30 hod. nebo večerní v 19.00 hod.

ZNĚNÍ ÚMYSLU /INTENCE/ - PROSÍME ČITELNĚ:
1.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vaše jméno, příjmení a bydliště …………………………………………………………………………………………..

Diecézní setkání katechetů
V sobotu 25. 11. 2017 se uskuteční
diecézní setkání katechetů, a to v sále
Milosrdných bratří na Vídeňské ulici
v Brně.
Setkání je určeno všem, kdo se v brněnské diecézi věnují katechetické službě a výuce náboženství: kněžím, jáhnům, katechetkám a katechetům-laikům,
zasvěceným osobám. Cílem je nejen trvalé vzdělávání se, ale také vzájemné
sdílení, výměna zkušeností, inspirace
a společná modlitba. Pro usnadnění organizace (a kvůli počtu obědů) prosíme
účastníky, aby se přihlásili do
19. 11. 2017 pomocí on-line formuláře.
Více informací na:
http://brno.biskupstvi.cz/kc
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz
tel. 533 033 127

Program:

9.00

Mše svatá (v kostele sv. Leopolda)

10.00

Přestávka

10.30

Úvodní slovo (v sále) - Mons. Pavel Konzbul

10.40

Důležitost býti ženou či mužem pro výchovu
R. D. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann

11.50

Informace z diecéze a z oblasti katecheze

12.10

Oběd a přestávka k vzájemným setkáním

13.10

Předávání víry náctiletým
R. D. ThLic. Petr Smolek

14.20

Přestávka

14.40

Mozaika katechetických a pastoračních impulzů
Blok zahrnující řadu nápadů a inspirací z praxe různých farností nebo osobností

15.40

Zakončení setkání a požehnání otce biskupa

Stránka 10

Jaroměřický LeF

Důležité informace k tomuto formuláři
Vyplněné formuláře můžete odevzdávat v zákristii, nebo je můžete vhazovat do poštovní schránky
na faře v Jaroměřicích n./R. Přijaté formuláře se budou číslovat a v tomto pořadí zapisovat, kde bude platit metoda „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Na takzvaný „společný úmysl“ se bude přijímat jen na nedělní mše v 7.30 hod. a v 10.30 hod., abychom učinili zadost veškerým vašim požadavkům, pokud boudou všechny volné termíny již obsazené.
V ostatní dny se budou přijímat úmysly stylem „jedna mše, jeden úmysl“. Jednou za týden je farář farnosti
povinen sloužit mši svatou „za farnost“ a k tomuto úmyslu „za farnost“ již nelze jiný přidávat. Tyto mše
svaté za farnost budou odslouženy v neděli, a to v sudou neděli při mši svaté v 7.30 hod. a v lichou neděli
v 10.30 hod.
Kdo si výslovně nebude přát spojovat svůj úmysl s dalšími v takzvaném „společném úmyslu“, musí
to uvést v poznámce. Tento formulář pak bude doplněn o datum, na kdy je možné úmysl zapsat do intenční knihy farnosti. Vy si potom tento svůj vyplněný a doplněný formulář pro rok 2018 vyzvednete
koncem prosince v zákristii zpět /prosím, nezapomeňte se podepsat/, abyste si sami pamatovali, nebo
doma do svého kalendáře zapsali, kdy bude váš úmysl vlastně odsloužen. Během roku je možné do intenční knihy vaše úmysly kdykoliv doplňovat podle volných možností. Během roku se bude pravidelně
v nedělních ohláškách oznamovat znění přijatých úmyslů na následující týden. Výše daru za odslouženou
mši svatou je zcela dobrovolná a předává se až po odsloužení úmyslu. Dárce pak může zcela svobodně určit /napsat/, na co má být jeho finanční dar určen /pro farnost, pro diecézi apod./, nebo tuto volbu může
nechat na uváženém rozhodnutí kněze. Vaše dary prosíme předávejte „stylově v obálce“. Děkujeme!

Vítejte u našich božích muk
Na jaroměřickém náměstí je sousoší Nejsvětější Trojice a na něm je deska s důležitým historickým nápisem počínajícím písmeny AMDG, což je zkrácené latinsky psané zbožné oznámení z roku 1716 a plně znějící Ad Maiorem Dei Gloriam, přeloženo do češtiny K větší slávě Boží. Tento příkaz platil i pro naše Příložany, které od věků patřily k jaroměřickému panství a jaroměřické farnosti a největší rozkvět této krajiny
nastal v době baroka spjaté s rodem Questenberků. Z této doby pocházejí tato naše boží muka
a v Jaroměřicích kaple svaté Kateřiny postavené v letech 1671-1672. Sem patří v naší krajině umístěné kříže u cest, sochy a kapličky. To vše podtrhuje a dokresluje nevšední ráz kraje. Kříž v našich božích mukách
se stal symbolem úcty, dobra naděje a útočištěm a útěchou potřebných a posilou člověka
v nepříjemných situacích a objektem díků,
pokud se jeho situace zlepšila.
Doba baroka následovala po bitvě na Bílé
hoře u Prahy 1620 a vyznačovala se návratem
k náboženství, k většímu vlivu kněží na kulturní a církevní život prostých lidí, zejména
venkovanů i příložanských.
V této době 1700-1737 se staví jaroměřický zámek a chrám sv. Markéty na pozoruhodných místech. 316 příložanských občanů
foto Zbyněk Hobza

Číslo 197
v 58 domech toužilo po církevní
stavbě, po božích mukách. Našli
si vhodné místo za vesnicí, odkud je poutavý výhled do kraje
a boží muka jsou odtud patrná.
Zde se zastavovali rolníci
v přestávkách polních prací, zde
se též modlili a prosili o hojnou
úrodu. Byl to, je a bude navždy
oltář v poli.
Prušáci po vyhrané bitvě
u Hradce Králové 3. července
1866 táhli naším krajem na Vídeň. Před nimi prchala poražená
rakouská armáda. Prušáci se
chovali k místnímu obyvatelstvu kavalírsky. Horší ale byla
cholera, která přišla s nimi, a ta zachvátila mnoho
místních lidí. Jen v Jaroměřicích jich bylo přes 80.
Tehdy měly Jaroměřice 2350 obyvatel ve 447 domech. Nestačilo se pohřbívat na hřbitovech, hledala
se jiná vhodná místa. Údajně u nás v Příložanech
starý Brychta vozil zemřelé na choleru na trakaři
sem k božím mukám a zde je pochoval. Škoda, že se
nedá zjistit počet pohřbených. Při současné opravě
2015 narazil Jiří Směták bagrem na místa zasypaná
vápnem. Vápno zabraňovalo šíření cholery.
Okolí božích muk můžeme považovat za náš náhradní hřbitov, za pietní místo, je to vhodné místo
k zamyšlení a rozjímání. Bylo tak chápáno dříve a je
dosud.
O úpravu a údržbu této památky se do roku 2015 zasloužili:
 František Šabatka, předseda
JZD, původně pokrývač, obnovil
krytinu stavby.
 František Kopeček z čísla 8
zhotovil kovové zábradlí a provedl drobné zednické práce.
 Manželé Hrůzovi, postarali
se o litinový kříž, v nikách o ba-
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rokní plastiky a prováděli údržbu okolí.
 Dana Smětáková, starala se
o květinovou výzdobu a pořádek
v okolí.
 Antonín Nahodil, kamenosochař z Jaroměřic, instaloval kříž.
Od roku 2015 se přistoupilo
k opravě božích muk.
Díky patří za poslední restaurování těchto božích muk:
panu ing. Jiřímu Kalábovi
z Brna, za finanční a stavební
pomoc, dále už zesnulému Josefu Jedličkovi a jeho manželce
Evě, a to za materiální pomoc
a stavební práce, Jiřímu a Aloifoto Zbyněk Hobza
sovi Pokorných za zednické práce, Jiřímu Smětákovi za dopravní práce a za výkopy
k odvlhčení božích muk a ještě mnoha dalším občanům – Míle Pospíšilové, památkářce z Vysočiny,
Radkovi Möllerovi, pokrývači z Komárovic za novou střechu, Stanislavu Ryglovi z Jaroměřic za repasi kříže, Marku Albrechtovi za instalaci lešení
a příložanským hasičům za půjčení energocentrály.
V plné nádheře této naší památky jsme mohli zde
přivítat jaroměřického pana faráře otce Tomáše
a poprosit ho, aby posvěcením zdůraznil význam
tohoto místa. Požehnání Tvé, Bože, budiž stále
s námi.
Josef Hrůza

foto Zbyněk Hobza
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Diecézi pomohou dobrovolní dárci
V loňském roce zahájil svou činnost Puls –
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské
diecéze. Jeho činnost podpořila sbírka v neděli
24. září. Jeho správci, biskupskému delegátovi
P. PAVLU KAFKOVI, jsme položili několik
otázek.
Proč byl tento fond zřízen? Vznik fondu
souvisí se změnou stávajícího způsobu přispívání věřících na potřeby diecéze. Do loňského
roku přispívala každá farnost na potřeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, tzv.
„desátkem“. Nový způsob je postaven na vizi
velké rodiny malých dárců. Právě k realizaci
tohoto záměru byl zřízen fond, do kterého mohou dobrovolně podle svých možností přispívat
jednotliví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpovědnosti za život brněnské diecéze.
Jaké je poslání fondu? Jeho úkolem, jak
název napovídá, je shromažďovat prostředky na
materiální zajištění kněží a pastorace naší
diecéze. Jeho výdaje směřují do tří oblastí. Zaprvé kněžím – jedná se o prioritní oblast, která
pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené
s formací a vzděláváním kněží. Zadruhé farnostem – bude pokrývat náklady na zajištění technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení
účetnictví, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. A zatřetí diecézi –
každý rok bude podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá na aktuální potřeby a výzvy v diecézi.
Jak fond získává finanční prostředky? Cílem je, aby většina peněz pocházela od dobrovolných dárců, kteří se registrují jako donátoři
a svým pravidelným darem chtějí podporovat
kněze a pastoraci v naší diecézi. Dalším příjmem fondu je účelová sbírka, která proběhla
ve všech kostelích v neděli 24. září 2017. Poslední zdroj příjmů pak utvoří roční příspěvky
farností.
Kolik jednotlivé farnosti přispívají? Pří-

spěvky farností
jsou stanoveny
částkou 280 korun za každou dospělou osobu ve
farnosti podle sčítání účastníků bohoslužeb a dále pak procenty z hospodaření s farním majetkem. Roční příspěvek farnosti je snížen o výši zářijové
sbírky konané ve farnosti a o všechny dary donátorů,
kteří při registraci uvedli farnost, kterou chtějí podpořit.
Smyslem tohoto na první pohled složitého způsobu započítávání darů je, aby každý donátor svým darem podpořil
nejenom život v diecézi, ale i svou vlastní farnost.
Pro mnohé z nás je slovo „donátor“ zcela novým pojmem. Slovo donátor pochází z latiny (donum = dar, donator = dárce) a církevní tradice takto označovala dárce
odedávna. Donátorem brněnské diecéze se může stát
každý, kdo se zaregistruje jako dárce a svým darem chce
podpořit život církve. Ve mně osobně navíc toto slovo
evokuje pocit hrdosti na to, co podporuji a pod co jsem
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ochoten se podepsat. Poprvé jsem se s tímto označením setkal během studií v Římě, kdy jsme se
každý den modlili za donátory naší české koleje
Nepomucenum. Díky tomu mám donátorství spojeno s projevy duchovní vděčnosti. Proto je za
všechny donátory měsíčně obětována mše svatá
a jsou provázeni každodenní prosbou o Boží požehnání.
„Velká rodina malých dárců“, to zní povzbudivě. Právě „velká rodina malých dárců“ je nosnou myšlenkou fondu. Stále jsou aktuální slova
sv. Jana od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé
ochotní se zapojit do života diecéze, a to třeba
i prostřednictvím finanční podpory, jsou cennější
než dary samotné. Ochota stát se donátorem je
především gestem, kterým dávám najevo, že mi
záleží na budoucnosti církve.

Jakou formou se do podpory fondu mohou zapojit
jednotlivci nebo rodiny? Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. Stále platí, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Důležitá je rovněž podpora v podobě zpětné vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého jména, propagace fondu ve farnosti nebo nabídka
profesní pomoci. Neméně důležitá je pomoc finanční.
Každý je zván k donátorství, a tak přispět k tomu, aby
brněnská diecéze pulzovala životem. Konkrétním krokem je výběr jednoho z dárcovských programů uveřejněných na webu nebo na letácích fondu a následná donátorská registrace.
Kde je možné najít více informací o fondu? Veškeré informace jsou dostupné na stránkách
fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.
MARTINA JANDLOVÁ, mluvčí brněnského biskupství

Pořad bohoslužeb
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
změna času
7.30 Jaroměřice za Františka Pokorného a živou a zemřelou rodinu
Neděle
9.00 Myslibořice za Bohuslava Mika, dvoje rodiče a duše v očistci
29. 10.
10.30 Jaroměřice za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
18.00 Jaroměřice volný úmysl
Úterý
31. 10. 18.00

Jaroměřice

volný úmysl

Slavnost VŠECH SVATÝCH
Středa
7.30
Jaroměřice volný úmysl
1. 11.
18.00 Jaroměřice za rodinu Jansovu, Menšíkovu a Škorpíkovu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
za Františka Svobodu, jeho sourozence, dvoje rodiče a duše, na které
7.30
Jaroměřice
nikdo nepamatuje
Čtvrtek
2. 11. 16.30 Myslibořice
volný úmysl
18.00

Pátek
3. 11.

Jaroměřice

zpívá chrámový sbor
za všechny zemřelé z rodiny Čechovy a Hobzovy a jejich příbuzné
První pátek v měsíci

14.30
18.00

Příložany
Jaroměřice

volný úmysl
za rodinu Jansovu, Hálovu a duše v očistci

Sobota Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
4. 11. 18.30
Jaroměřice pobožnost 1. soboty
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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na opravy a podporu pastorace
7.30
Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Krejcarovu a Abrahámovu, přízeň a duše
Neděle
v očistci.
5. 11.
9.00
Myslibořice za rodinu Melkusovu a Fišerovu
10.30 Jaroměřice za Karla a Helenu Pavelkovy a dvoje rodiče,
10.30
za živé a zemřelé, na které nikdo nepamatuje
Křest
14.00 Jaroměřice pobožnost na hřbitově
dětí
15.00 Myslibořice pobožnost na hřbitově
18.00 Jaroměřice volný úmysl
Úterý
7. 11.

18.00

Jaroměřice

za všechny kněze, kteří v naší farnosti působili, a za ty, na které již nikdo
nepamatuje

Středa
8. 11. 17.30

Jaroměřice

za živou a zemřelou rodinu Tomšíčkovu

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek
16:30 Myslibořice
volný úmysl
9. 11.
18.00 Jaroměřice
za Františka Prokopa a rodiče a přízeň
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pátek
18.00 Jaroměřice za rodiče Svobodovy, Roupcovy a Miroslava Dvořáka
10. 11.
Sobota Památka sv. Martina, biskupa
11. 11.
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30
Neděle 9.00
12. 11. 10.30

Jaroměřice

za Františka Pojera, syna a za duše, na které nikdo nepamatuje

Myslibořice za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče

18.00

Jaroměřice

za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci,
na poděkování za dar života, za děti a jejich rodiny a duše v očistci
volný úmysl

Úterý
14. 11. 18.00

Jaroměřice

za živou a zemřelou rodinu Hrdých a celou přízeň

Středa
15. 11. 17.30

Jaroměřice

s prosbou o dar víry pro naše děti

Čtvrtek
16.30
16. 11.
18.00

Jaroměřice

Myslibořice

volný úmysl

Jaroměřice

za manžela a živou a zemřelou rodinu Plockovu

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pátek
18.00 Jaroměřice za Marii Machovcovu, rodiče, bratry a zemřelou rodinu
17. 11.
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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30
Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Kunstovu

Neděle
9.00
19. 11.
10.30

Myslibořice volný úmysl
Jaroměřice

za živou a zemřelou rodinu Kohoutovu a Smutných a duše v očistci

18.00 Jaroměřice volný úmysl
Úterý Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21. 11. 18.00 Jaroměřice volný úmysl
Středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
22. 11. 17.30 Jaroměřice na poděkování za 37 let manželství.
Čtvrtek 9.00
23. 11. 16.30
18.00
Pátek
24. 11.

Jaroměřice

mše svatá kněží našeho děkanství na zahájení rekolekce

volný úmysl
Myslibořice
VEČERNÍ MŠE SV. NEBUDE !!!
Jaroměřice
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
18.00 Jaroměřice za Jana a Marii Venhodovy, Josefa a Bohumila Krátkých a duše v očistci

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7.30
Jaroměřice volný úmysl
Neděle
9.00
Myslibořice volný úmysl
26. 11.
10.30 Jaroměřice za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče
18.00 Jaroměřice volný úmysl
Úterý
28. 11. 18.00

Jaroměřice

za Marii Pokornou, Marii Bartošovou, Marii Klenskou, duše v očistci
a na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Středa
29. 11. 17.30

Jaroměřice

volný úmysl

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek
volný úmysl
16.30 Myslibořice
30. 11.
18.00 Jaroměřice
za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu a Veselých
Pátek
1. 12.

První pátek v měsíci
14.30
18.00

Příložany
Jaroměřice

volný úmysl
za rodinu Šulovu

Sobota
2. 12. 18.30

Jaroměřice pobožnost 1. soboty
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sbírka na opravy a podporu pastorace
7.30
Jaroměřice za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle 9.00
3. 12. 10.30
18.00

Myslibořice volný úmysl
Jaroměřice zpívá chrámový sbor
za zemřelé členy rodiny a duše v očistci
Jaroměřice za Karla Pudila, manželku, Marii Polínkovu a manžela

Informační leták
farnosti
Redakční rada
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:

