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Číslo 198 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 3. 12. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 3. 12. během mší svatých žehnání 

adventních věnců 

 6.12. po dětské mši svaté 

přijde Mikuláš 

 8. 12. ráno v 6.15 hod. rorátní 

mše svatá, večerní v 19 hod. 

 8. 12. v 16.30 hod. v Lidovém 

domě ministrantská schůzka 

 8. 12. v 17 hod. v kostele Vánoční 

koncert skupiny Spirituál kvintet 

 15. 12.  v 6.15 hod. rorátní mše 

svatá, večerní se ruší 

 15. 12. v 16.30 hod. v kostele 

ministrantská schůzka 

 15. 12. v 19 hod. v Lidovém domě 

mládežnické spolčo 

 17.12. od 17 hod. v kostele 

svátost smíření, cizí zpovědníci 

 19. 12. v 19 hod. vánoční setkání 

Modliteb matek v Opeře 

 21. 12. v 15.30 hod. zpovídání 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Jest jasný den prosincový, potok 

na lukách je zamrzlý u břehů 

a prostředkem proudí, Sázava 

taktéž. Země jest zmrzla 

a přikryta popraškem sněhu, den 

jest bílý jako svatý Mikuláš, 

vrátný Vánoc. Vrabci na dvoře 

skáčí až u síně, na zahradě pod 

okny v jasmínech a v brslenu 

sýkorky jsou celé dni, někdy také 

k nim přiletí spanilí, rudí hejlové; 

a hlouběji u zdi ve smrcích 

veverky olupují šišky, není jich 

viděti, ale slupky tajemně se 

snášejí s ševelením. A mnoho 

ještě podobných krásných věcí se 

děje, ale slova jsou příliš střízliva 

a malba nebo kresba jsou příliš 

logicky, aby se to povědělo. Sním 

tedy o tom, kdyby v některém 

klášteře při moři nebo v lesích žila 

pokorná sestra Poesie: ta by ušila 

širý, bělostný háv z atlasu svatému 

Mikuláši, a na tom hedvábím 

prudkých a hluboký i křehkých 

barev celý rok by vyšívala všecky 

ty ptáčky a stromy, koroptve 

oklovávající  vrcholky t rav 

čnějících ze sněhu, bažanty na poli 

za pasekou, a vody a led a rákosí 

a ryby a vše, nač by zimního se 

rozpomínala ze svého rodného 

kraje, i o čem slýchala vyprávěti. - 

Také by mu potom vyšila mitru, 

nad čelem by bylo Narození Páně, 

(Pokračování na stránce 3) 

ADVENT 



vstupujeme do adventní doby, 

která nám opět připomíná dyna-

miku života a běh našeho času. 

Nedávno jsem někde slyšel myš-

lenku, že se nedá nic hůře předví-

dat a odhadnout, než jsou budoucí 

události dějin lidstva. Tato myš-

lenka zazněla v roce 1919 údajně 

z úst jednoho politika při podpisu 

Versailleské mírové smlouvy, 

která měla po první světové válce 

zajistit klid zbraní ve světě. Byly 

to však právě tvrdé dopady této 

mírové smlouvy na Německo, 

které vedly ke zprvu naprosto ne-

pravděpodobné druhé světové 

válce, a to již necelých dvacet let 

po ukončení války první. Z obou 

válek poznamenaných nebývalou 

krutostí a smrtí mnoha milionů 

lidí se svět ještě dlouho vzpama-

továval a v některých oblastech 

dodnes vzpamatovává. Onen vý-

rok o nepředvídatelnosti dějin pak 

bohužel ukazuje, jak jsou lidé ne-

poučitelní. To se bolestně ukazuje 

také dnes, kdy nejen v Evropě 

dochází k nebývalé eskalaci nená-

visti. Také dnes bohužel nikdo 

není schopen odhadnout, jak se 

naše civilizace bude vyvíjet.  

Možná vás udivuje, proč jsem 

v souvislosti s adventem začal tak 

depresivně. Není přece advent 

dobou radostného očekávání? 

Ano, je. Ale doba adventní přiná-

ší křesťanům také jednu důležitou 

symboliku, která je nejvíce patr-

ná, když se lidé brzy ráno, tedy 

obvykle za tmy, scházejí na mši, 

aby společně zpívali a modlili se 

tzv. roráty. Právě v oné tmě ad-

ventního rána můžeme vidět sym-

boliku světa, který čas od času 

prochází temnými dějinnými eta-

pami v podobě válek a jiných 

krutostí a který velmi výstižně 

popisuje apoštol Jan ve třetí kapi-

tole svého evangelia: „...ale lidé 

si zamilovali více tmu než svět-

lo, protože jejich skutky byly 

zlé.“ Temnota brzkého rána však 

o adventu netrvá dlouho a symbo-

licky ji má ukončit prosba věří-

cích, kteří čekají na rozbřesk od-

říkávajíce modlitbu: „Rosu dejte 

nebesa shůry ... a vydej spasite-

le.“ Víme, že v temných obdo-

bích dějin přišlo mnoho hrůz 

ve chvíli, kdy se nějaký samo-

vládce chtěl stát „spasitelem svě-

ta“. Advent věřícím však pomáhá 

najít cestu ze tmy ke světlu, pro-

tože směruje náš život k pravému 

spasiteli – k malému děťátku 

v betlémských jesličkách. 

Pro někoho je adventní poselství 

příchodu Boží Lásky na svět jen 

pohádkou o tom, jak by bylo 

krásné, kdyby se lidé měli rádi 

a kdyby nebylo zlo, které si na-

vzájem působíme. Pro nás křesťa-

ny by však advent měl představo-

vat reálnou naději na to, že je 
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v Diakonii v Myslibořicích 

 22. 12. v 6.15 hod. rorátní mše 

svatá, večerní se ruší 

 22. 12. v 19 hod. v Lidovém domě 

mládežnické spolčo 

 23.12. v 8 hod. příprava kostela 

na Vánoce - brigáda, zdobení 

 24. 12. v 10.30 h. se mše sv. ruší  

v 15 hod. mše svatá nejen pro děti, 

ve 20 hod. „půlnoční“ v Myslibořicích  

a ve 22 hod. v Jaroměřicích 

 25. a 26. 12. večerní mše svaté 

nebudou 

 27. 12.  nebude mše svatá 

 28. 12. v 16.30 hod. v kostele 

benefiční koncert dětí ZUŠ Třebíč 

 29. 12. bude mše svatá pouze 

ráno v 7.30 hod. 

 29. 12. v 8 hod. výlet dětí 

na betlémy do Třeště 

 29. 12. v 17 hod. v kostele Vánoční 

koncert chrámového sboru 

 31. 12. v 16 hod. Vánoční koncert 

vokálně-instrumentálního tria 

PICOLLA FESTA DI PRAGA 

 1. 1. 2018 při mši sv. v 10.30 hod. 

požehnání koledníkům Tříkrálové 

sbírky, koledovat budou 1. - 14. 1.  

 3. 1. v 18.15 hod. v Lidovém domě 

setkání MM babiček 

 5. - 7. 1. v DCM v Osové Bitýšce 

program pro mládež 

 6. 1. v 17 hod. v kostele 

pobožnost 1. soboty 

 7. 1. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 27. 1. v 18.15 hod. v Lidovém 

domě setkání MM babiček 

Moji milí farníci, 

 

 

Když Ježíš přichází k lidem, lidé konečně přicházejí k sobě. 

Pavel Kosorin           



nad týlem strom Poznání s Hadem a Evou. Takto oděn, svatý Mikuláš 

by stál v branách Vánoc a vpouštěl by v jich Pokoj lidi dobré vůle - 

ty, kteří by opravdově řekli: jsem hříšník, a sklonivše se, políbili 

křížek na jeho štóle.                                Bohuslav Reynek, Rybí šupiny 

(Pokračování ze stránky 1) 
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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  

2. neděle adventní 

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 

2. čtení: 2 Petr 3,8-14 

Evangelium: Mk 1,1-8 

3. neděle adventní 

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11 

2. čtení: 1 Sol 5,16-24 

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 

4. neděle adventní - Štědrý den 

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-

12.14a.16 

2. čtení: Rim 16,25-27 

Evangelium: Lk 1,26-38 

Slavnost Narození Páně 

1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 

2. čtení: Tit 2,11-14 

Evangelium: Lk 2,1-14 

Svátek svatého Štěpána 

1. čtení: Sk 6,8-10; 7, 54-60 

Evangelium: Mt 10,17-22 

Svátek Svaté rodiny 

1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3 

2. čtení: Žid 11,8.11-12.17-19 

Evangelium: Lk 2,22-40 

Slavnost Matky Boží  

Panny Marie - Nový rok 

1. čtení: Nm 6,22-27 

2. čtení: Gal 4,4-7 

Evangelium: Lk 2,16-21 

Svátek Křtu Páně 

1. čtení: Iz 55,1-11 

2. čtení: 1 Jan 5,1-9 

Evangelium: Mk 1,6b - 11 

Liturgické texty 

 Klíče od nebeských bran se fasují na zemi. 

Pavel Kosorin           

Průvodce adventem 2017 

možné dojít ze tmy ke světlu, ke Světlu světa, k Životu a k Dobru. 

Když tedy kráčíme spolu s ostatními lidmi různými temnotami sou-

časné doby, buďme adventními lidmi, kteří vědí, že malá svíčka 

na adventním věnci připomíná lidem, že přijdou Vánoce, kdy každý 

může být obdařen tím nejpozoruhodnějším darem. Darem víry v malé 

děťátko, které se právě o Vánocích narodilo, aby na svůj kříž vzalo 

všechny podoby zla a převedlo nás z temnoty smrti do světla života. 

Přeji vám, abyste dobu adventní prožili v klidu a pohodě. A abyste 

v sobě našli sílu odolávat tlaku korporací a obchodních řetězců, které 

se nám líbivou manipulací snaží vsugerovat, že Vánoce jsou hlavně 

o hromadách dárků v podobě jejich produktů. Každý z nás však ví, že 

pravý smysl Vánoc spočívá v pomoci a v lásce k druhým lidem, tedy 

v tom, čím prostí pasáčci obdarovali chudé betlémské děťátko. Pokud 

si toto uvědomíme, prožijeme mnohem lepší a klidnější Vánoce. 

Otec Tomáš 

- nabídka Pastoračního střediska brněnské diecéze 
Nabízíme věřícím ve farnostech brožuru Průvodce adventem 2017, 

která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění 

biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: 

papež František, Benedikt XVI., Myriam Castelli, Vojtěch Cikrle, 

Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, José Granados, Jiří Hanuš, 

Ladislav Heryán, Matka Tereza, Joachim Meisner, Daniel Pastirčák, 

Marko I. Rupnik, Tomáš Špidlík, Matthias Utters, Marek Vácha, Jean 

Vanier, Irma Zaleski, Jerzy Zieliński a pouštní otcové. 

Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) si objednávejte přes formulář 

na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze  

<http://www.biskupstvi.cz/pastorace>,  

e-mailem (<dolezelova@biskupstvi.cz> nebo 

<pastoracnistredisko@biskupstvi.cz>), příp. telefonicky (533 033 299 

nebo 533 033 290). Cena jednoho kusu je 9 Kč. Nezapomeňte prosím 

uvést počet objednávaných kusů a jestli chcete přiložit složenku. 

R. D. Mgr. Roman Kubín,  

ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze 

http://www.biskupstvi.cz/pastorace
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Troufám si tvrdit, že jste jistě 

všichni s určitými rozpaky vní-

mali nedávnou neočekávanou 

situaci, kdy jsme v neděli 29. říj-

na museli uspořádat bohoslužby 

mimo farní chrám. Stalo se tak 

na základě hlášení meteorologů 

a Krajského operačního a infor-

mačního střediska HZS Kraje 

Vysočina. Těmito orgány bylo 

v řádném předstihu vydáno varo-

vání před mimořádně silným vě-

trem, jehož síla byla označena 

jako extrémně nebezpečná. 

Po konzultaci se statikem jsem se 

proto rozhodl přesunout nedělní 

mše svaté do Lidového domu, 

abych vás uchránil před možný-

mi riziky vyplývajícími 

z nestability chrámové kopule 

a fresky. Nakonec jste sami moh-

li ve sdělovacích prostředcích 

sledovat, kolik bylo v ČR v dů-

sledku extrémně silného větru 

hlášeno škod. Dokonce bohužel 

došlo i k několika smrtelným zra-

něním. Mnozí z vás pak byli pří-

mo svědky toho, jak jsme 

v lavicích našeho chrámu po or-

kánu našli kousky omítky, které 

popadaly z kopule. Ohromná plo-

cha střechy našeho chrámu na-

štěstí nápor orkánu protentokrát 

zvládla. Kvůli zařizování náhrad-

ních prostor pro konání mší jsem 

si však opět o něco více uvědo-

mil, v jak kritické situaci se nyní 

naše farnost nachází. Situaci neu-

snadňuje ani to, že bohužel dopo-

Oprava chrámu svaté Markéty 
sud nemáme závazné rozhodnutí 

o přidělení dotace na opravu kopu-

le chrámu. Zatím tak máme jen 

nepatrné indicie o tom, že můžeme 

očekávat nadějný výsledek. Proto 

bych vás opět chtěl vyzvat k tomu, 

abyste ve svých modlitbách pama-

tovali na úmysl záchrany našeho 

farního chrámu.  

Co se pak týká samotné budovy 

dále, rád bych vás informoval také 

o tom, že se v současnosti začaly 

rýsovat kontury nových schodů 

ve věži kostela a vřetenových 

schodů u zákristie. To pro nás zna-

mená další dílčí úspěch ve snaze 

zachránit náš skvostný barokní 

chrám. Jen pro upřesnění podotý-

kám, že oprava schodišť je finan-

covaná z programu Ministerstva 

kultury na záchranu architektonic-

kého dědictví, přičemž farnost se 

na opravě podílí finanční spolu-

účastí, která je pokryta z darů věří-

cích. V souvislosti s touto opravou 

bych proto rád poděkoval všem, 

kteří pomohli s instalací protipra-

chových fólií v zákristii, 

s vyklízením prostoru u schodiště 

a s úklidem a převozem někte-

rých věcí do depozitáře na faře. 

Chtěl bych poděkovat také vede-

ní Lidového domu za poskytnutí 

velkého sálu a jeho přípravu pro 

konání oné přesunuté nedělní bo-

hoslužby. 

Věřím, že naše modlitby 

za úspěšnou opravu kopule chrá-

mu budou vyslyšeny a že náš 

chrám bude nakonec zachráněn 

nejen pro nás, ale především pro 

další generace. Pokud se tak sta-

ne, tak si můžeme být jistí tím, že 

chrám opět zaujme své právo-

platné místo perly Jaroměřic. Dě-

kuji ještě jednou vám všem, kdo 

s projektem celkové opravy chrá-

mu pomáháte a duchovně a fi-

nančně jej podporujete. 

Otec Tomáš 

Nabízíme malý dárek pro všech-

ny děti ve farnosti. Pomůcka 

Svatý Mikuláš má formát A5, 

který je možno uprostřed pře-

hnout na A6.  

Postavu Mikuláše si děti vystřih-

nou. Dále zde najdou kvíz a vy-

právění o biskupu Mikulášovi.  

Jeden kus stojí 3 Kč. Poštou zasí-

láme pouze ve větším množství, 

minimálně od 20 ks výše. 

Obrázek nakreslila © Martina 

Oujeská. 

Vydalo Biskupství brněnské, 

Diecézní katechetické centrum. 

Objednávejte na e-mailu: 

<kc.brno@biskupstvi.cz> 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Vanoce/Mikulas_2017.jpg
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spolu se sborem poradců ve věci převodu majetku 

Lidového domu a presbytáře sv. Kateřiny zasedat 

v pondělí 4. 12. Této schůzi bude předsedat diecézní 

biskup Vojtěch Cikrle. Jakmile oba převody projdou 

na biskupství úspěšným schvalovacím procesem, 

nebude již na straně farnosti nic bránit jejich usku-

tečnění. 

Otec Tomáš 

Na tomto místě bych vás chtěl seznámit 

s několika novými informacemi ohledně záměru 

převodu Lidového domu na farnost a presbytáře 

kaple sv. Kateřiny na město. Po konzultacích 

s mnoha odborníky a finančním úřadem se postupně 

vyjasnily možnosti co možná nejoptimálnějšího pře-

vodu Lidového domu na farnost. Nyní se čeká 

na rozhodnutí ekonomické rady diecéze, která bude 

Převod Lidového domu na farnost 

a převod presbytáře kaple sv. Kateřiny na město 

Marně se snažím si vzpomenout, zda jsem se někdy těšil na zpověď. Omlouvám se všem, 

kteří jsou na vyšší duchovní úrovni než já a tuto radost z vyznání svých hříchů znají, 

já však tento dar opravdu nemám  

Kdysi jsem to dokonce říkal svému starému a zkušenému zpovědníkovi v obavě, zda to 

není z mé strany slabá víra nebo nedostatek lásky, ale ujistil mě, že i velcí světci měli 

s vyznáním hříchů problémy. Nestihl jsem sice zjistit, kteří světci to byli, protože krátce 

poté starý pater umřel. 

Dobře zvládnutá zpověď může vracet zpět do světa z obou stran mřížky zcela nové a pro-

měněné lidi. Právě tato změna mě vždy dostane. Změna, kterou si nejsem schopen koupit: 

změna vnitřního prostředí v mé duši. V té duši, již si jednou Bůh bez problémů přečte líp 

než nejkvalitnější čtečka dat na disku.  

Autor je pražským farářem a okrskovým vikářem 

převzato z Katolického týdeníku 

 

Možnosti předvánoční zpovědi v našem děkanství: 
16. 12.  9 - 11 hod. Jemnice 

17. 12.  od 14 hod.  Moravské Budějovice 

17. 12.  od 17 hod. Jaroměřice nad Rokytnou 

 

Možnosti zpovědi v kostele sv. Martina v Třebíči každou středu: 

I. středu v měsíci  

P. Jakub Holík  8 - 10 hod. 

P. Jiří Dobeš 14 - 16 hod. 

II. středu v měsíci  

P. Milan Těžký  8 - 10 hod. 

P. Jindřich Charouz, OPraem. 14 - 16 hod. 

Předvánoční zpovídání 17. 12. odpoledne 

III. středu v měsíci  

P. Jiří Plhoň  8 - 10 hod. 

P. Václav Novák 14 - 16 hod. 

IV. středu v měsíci  

P. Michal Seknička  8 - 10 hod. 

P. Jacek Kruczek 14 - 16 hod. 



Stránka 6 Jaroměřický LeF 

Program 
1. J. Flégl: Koledový dáreček (Čas radosti,  

Pastýři nespěte, Tichá noc, Adeste fideles) 

Pěvecký komorní sbor, varhany - Jarmila Kubová 

2. Ch. Gounod: Ave Maria 

Martina Vodičková - varhany 

3. L. Janáček: Zdrávas Královno  

Jarmila Kubová - soprán 

Martina Vodičková - varhany 

4. J. S. Bach: Invence č. 4  

Natálie Dobešová - varhany 

5. J. S. Bach: Preludium č. 2 

Martina Petrů - varhany 

6. Fr. Schubert: Ave Maria  

Jarmila Kubová - soprán, Natálie Dobešová - varhany 

7. J. S. Bach: Preludium č. 2 

Adéla Spoustová - varhany 

8. B. Smetana: Letěla bělounká holubička 
Jarmila Kubová - soprán, Natálie Dobešová - varhany 

9. J. S. Bach: Preludium č. 8 

Martina Vodičková - varhany 

10. A. L. Webber: Tys spása má 

Jarmila Kubová - soprán, Natálie Dobešová - varhany 

11. A. Dvořák: Biblické písně č. 4, 6, 10 

Jarmila Kubová - soprán, Leoš Hrdý - varhany 
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svátky, které nám dávají nena-

hraditelnou radost duchovního 

a společenského života. Sváteční 

nálada - oživování vzpomínek 

z dětského věku nás oba manžele 

(87 a 85 roků) vedou s postupně 

přibývajícími léty k pokoře a po-

děkování za dar života. Pochází-

me z věřících rodin. Jako malé-

mu mi maminka řekla: „Budeš 

ministrantem“ a později si přála, 

abych byl knězem. První jsem 

splnil a nelituji. Na svátek svaté 

Kateřiny bývala poslední taneční 

zábava v Lidovém domě, která 

končila o půlnoci. V době adven-

tu se dodržovalo omezení zábav. 

Ráno jsme chodili na roráty 

(z latinského rorate „rosu dejte“). 

Rád vzpomínám na chvalozpěv 

Ejhle Hospodin přijde ...  Po mši 

jsme chodili do školy. To už byl 

znát začátek zimy. Při chůzi 

to od mrazu pod nohama křupalo.  

Na svátek svaté Barborky 

jsme na třešni ulomili větvičku, 

která  ve váze na Vánoce roz-

kvetla. Na svatého Mikuláše se 

dodržovala tradice, že v předve-

čer si děti dávaly za okno ponož-

ku a ráno, když vstaly, šly se zvě-

davě podívat, co jim svatý Miku-

láš nadělil. Mezi dobrotami ne-

chyběla brambora, což připomí-

nalo, že také někdy zlobily. 

13. prosince se připomíná, 

že  svatá Lucie noci upije a dne 

nepřidá. Ale to platilo podle juli-

ánského  kalendáře. Podle dneš-

ního gregoriánského kalendáře 

připadá zimní slunovrat 

na 21. prosince.  

Štědrý večer v mém dětství 

začal brzy před setměním, kdy 

jsme s tatínkem svázali několik 

klásků slámy na malý věchýtek 

a se svěcenou vodou jsme kropili 

dvůr, chlév, kurník a dům. S se-

bou jsme nosili na lopatce 

rozžhavené uhlíky jako kadidlo - 

to byla vůně jako v kostele. Taky 

jsme se snažili držet půst, aby-

chom večer uviděli zlaté prasát-

ko. Těch zvyků bylo víc. Před 

večeří jsme se společně pomodli-

li, poděkovali, popřáli si a rodiče 

vzpomínali na naše předky, ma-

minka plakala. Kapra jsme nemě-

li, to bylo až později po válce. 

O půlnoci jsme všichni šli 

na mši. Kostel býval na půlnoční 

zaplněný do posledního místa. 

Včetně míst na stání. Při mši zpí-

val chrámový sbor s hudbou 

a také střídavě přišla na řadu Ry-

bova Česká mše vánoční. Ta se 

ještě opakovala při velké na Hod 

Boží. Všechno se prožívalo svá-

tečně.  

Na svátek svatého Štěpána, 

prvomučedníka jsme my souro-

zenci chodili koledovat k tetám. 

Koleda byl nějaký pamlsek. 

Po válce, když byly opět povole-

ny spolky, se hrálo v Lidovém 

domě divadlo. Návštěvnost byla 

veliká, ale už v roce 1948 byly 

spolky opět zrušeny. Spolková 

činnost tím upadala a dodnes jsou 

ochotnické spolky vzácností.  

Ve stáří jsme citlivější, jsou 

to jen vzpomínky a na tomto svě-

tě se máme rádi a každý den dě-

kujeme rodičům, že nám dali ži-

vot a slušně nás vychovali. Pána 

Boha prosíme o zdraví a lásku 

pro všechny. Pomodlíme se Otče 

náš a Zdrávas Maria. 

Ježíšku, prosíme Tě, přečti si 

naše přání, je krátké. Máme 

k Tobě jen jedno přání - Ať jsou 

všichni na tomto světě takoví, jak 

na Vánoce. Ať jsou milí, míň se 

mračí .... děkujeme, to nám stačí. 

Hezké a požehnané vánoční 

svátky a příští rok vám přejí 

Prokopovi 

Radostné křesťanské Vánoce 

ADVENTNÍ,  
VÁNOČNÍ  

I NOVOROČNÍ  
 

P Ř ÁNÍP Ř ÁNÍ   
 

Přejeme vám  
spolu se svatým Pavlem. 

 
Ať se vaše láska ještě víc  

a více rozhojňuje  
a s ní i poznání  

a hluboká vnímavost; 
abyste rozpoznali,  

na čem záleží,  
a byli ryzí a bezúhonní  

pro den Kristův. 
 

redakce 
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 Boží slovo je meč, pokud jej drží rytíř ducha - v rukou zbabělců je to koště na zametání hříchů. 

Pavel Kosorin           

Hledáme nové koledníky pro Tříkrálovou 

sbírku, nechcete se přidat? Dobrý skutek 

vždycky potěší. Jak dárce, tak i obdarova-

ného. 

Z nové Tříkrálové sbírky 2018 plánuje 

Oblastní charita Třebíč  

 zrekonstruovat budovu Domácího 

hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora 

a rozšířit tak zázemí pro terénní službu 

 vybudovat další prostory pro Paprsek 

naděje - Centrum služeb pro podporu 

duševního zdraví Třebíč 

 pokračovat v projektu Charitní zá-

chranné sítě, která pomáhá lidem 

v tísni ve městech i obcích okresu Tře-

bíč 

 podpořit fond humanitární pomoci 

pro rychlou pomoc lidem v krizových 

situacích  

 podpořit svozovou službu pro klienty 

terénních služeb 

Tříkrálová sbírka bude zahájena  

 1. 1. v 10.30 hod. v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích požehnáním 

a rozesláním koledníků po mši svaté. 

 2. 1. ve 14.30 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně bu-

de sloužena mše svatá otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Autobus 

odjede z Mor. Budějovic v 11.45 hod., z Třebíče ve 12.45 hod. Pokud bude 

zájem, může autobus zastavit i v Jaroměřicích. Je třeba se objednat nejpozději 

do 15. 12. 

 7. 1. v 18 hod. v Městském divadle v Brně se bude konat Koncert po-

pulární hudby pro koledníky. Na tuto akci se musí dopravit každý koledník 

v kostýmu sám, hodinu před začátkem. Koncert vysílá každoročně Česká tele-

vize. Případným zájemcům zajistíme vstupenky, nejpozději do 30. 11. 

 20. 1. v kině Pasáž jako odměna pro koledníky je připraveno filmové 

představení PADDINGTON 2. Čas bude upřesněn později. 

 

Předem děkujeme za vaši obětavou a nezištnou pomoc. Spojme svoje síly pro pomoc lidem v tíživé situaci. 

Stačí se jen přihlásit paní učitelce Alexandře Maňurové 732 637 707 nebo Mirce Prokopové 724 510 727. 

Andra a Mirka 
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Milí farníci, víte proč je paní Hrdá takový „drobek“? 

Pořad bohoslužeb  

o vánočních svátcích 

24. 12.  

dopoledne 
24. 12. 25. 12. 26. 12. 

31. 12. 

neděle 
1. 1. 

Moravské Budějovice 
7.30 

10.30 nebude 

16.00 

22.00 

7.30 

10.30 

7.30 

10.30 

7.30 

10.30 

7.30 

10.30 

U sester 9.00 21.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Lukov 9.00 20.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Babice - 15.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Jakubov 7.30 17.00 7.30 7.30 7.30 7.30 

Litohoř 9.00 - 9.00 9.00 9.00 9.00 

Blížkovice 10.30 21.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Častohostice 7.30 - 7.30 7.30 7.30 7.30 

Nové Syrovice 9.00 20.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Šebkovice - 20.00 8.00 8.00 8.30 10.30 

Jaroměřice nad Rokytnou 
7.30 

10.30 nebude 

15.00 

22.00 

7.30 

10.30 

7.30 

10.30 

7.30  

10.30 

18.00 

7.30 

10.30 

Myslibořice 9.00 20.00 9.00 
9.00  

zámek 
9.00 

9.00  

zámek 

Rádi bychom paní Hrdé poděkovali za celou farnost za dlouholetou a pečlivou péči o krásu a čistotu litur-

gických rouch, oltářních plachet, výšivek a mnoho drobných a větších oprav a úprav liturgických potřeb, 

příprav na slavnosti Božího těla, Velikonoc či Vánoc.... Je toho mnoho, co v našem kostele funguje a stojí 

na její péči a snaze. Hospodin to ví a jistě odmění. Máme velkou šanci a příležitost tuto krásu zachovat 

a nechat si od paní Hrdé poradit, jak na to. Roky nikdo nezastaví a my jí moc děkujeme, že tolik sil nezišt-

ně investovala do krásy a důstojnosti našeho chrámu sv. Markéty.  Prosíme všechny  ženy, které by byly 

ochotné převzít část úkolů po paní Hrdé, aby neváhaly a ozvaly se. Když se vše dobře rozdělí, tak to dáme. 

Rády bychom už tyto vánoční svátky nastoupily naplno pod dohledem a radou paní Hrdé (nehrající - odpo-

čívající kapitánky). Kdo se vyznáte v škrobení, žehlení, šití, zdobení, aranžování ozvěte se prosím. Máme 

šanci si vše vyzkoušet než se kostel na dlouho uzavře při rekonstrukci. Vše je potřeba popsat, uložit na faře 

a zaevidovat, aby bylo jasné k čemu, nač a kde to vlastně bylo. Za tři roky rekonstrukce si na to těžko kdo 

vzpomene. Prosím, ozvěte se co nejdříve, aby se vše podařilo k větší cti a slávě Boží. 

Společně se sejdeme a vše domluvíme, jak na to. A ještě jednou děkujeme.  

Marie a Eva 

Marie Vechetová ml. 731 823 934 

Eva Šplíchalová 737 975 487 

Odpověď na otázku zní: „Horlivost pro tvůj chrám mě stravuje, Hospodine.“ (Žalm 69) 

Základní modlitby 
Kartičky o rozměru 7,5 x 10,5 cm. Jeden kus stojí 1 Kč. Každá 

kartička obsahuje na přední straně obrázek, na zadní straně text 

modlitby. Jedná se o tyto modlitby: Otče náš, Zdrávas, Věřím 

v Boha, Modlitba po svatém přijímání, Desatero, Anděle Boží 

(názvy jsou řazeny stejně jako obrázky níže). 

Obrázky nakreslila paní Hana Dostálová. 

Poštou objednávejte od 50 ks výše.  

Objednávky pište na <kc.brno@biskupstvi.cz> 

vodoznak  

se jménem autorky  

a s Biskupstvím  

brněnským  

na obrázcích není, 

je pouze  

v tomto náhledu 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/images/Modlitby_2017/Andele_Bozi_web.jpg
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Milí farníci, 

srdečně vám děkujeme za finanční dary na květinovou výzdobu našeho chrámu. Velký dík 

patří také všem, kteří nám kytičky nosili ze svých zahrad a domovů a panu Janu Pokornému 

za vstřícné a ochotné jednání při nákupu květin. Panu Janu Vorlíčkovi děkujeme 

za zhotovení stojanu na květinovou vazbu před obětním stolem. Přejeme vám, aby nadchá-

zející svátky vánoční přinesly klid, radost a Boží požehnaní do vašich domovů nejen 

po dobu Vánoc, ale i po celý nový rok.  

Vaše vděčné květinářky 

LEDEN 

E Náboženské menšiny v Asii – aby křesťané  

i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích 
mohli svoji víru žít v plné svobodě. 

N Za odpovědný přístup občanů k prezidentským vol-
bám v naší zemi. 

ÚNOR 

V „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout 
ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní 
moc. 

N Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale 
také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1). 

BŘEZEN 

E Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá 
církev uvědomovala naléhavost formace  

k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní 
rovině. 

N Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného 
od prázdného, pravého od falešného  

(srv. Žl 90/89/). 

DUBEN 

V Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství 
a ekonomii – aby ti, kdo nesou odpovědnost  

za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat 
ekonomii vyřazování a nerovnosti  

a uměli otevírat nové cesty. 

N Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala 
kladným odpovědím na Boží volání. 

KVĚTEN 

E Za poslání laiků – aby laici mohli své jedinečné 
poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči vý-
zvám, kterým svět dnes čelí. 

N Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh 
trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/). 

ČERVEN 

V Sociální sítě – aby sociální sítě přispívaly  

k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich 
odlišnosti. 

N Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dob-
rotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90/). 

Úmysly SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2018 

Úmysly pro každý měsíc: E/V = evangelizační/všeobecný, N = národní, A = aktuální (bude vyhlášen měsíc předem). 

ČERVENEC 

E Kněží v pastoraci – aby kněží, kteří ve svém pas-
toračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali 
pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem  

i v přátelství se spolubratry. 

N Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které 
spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148). 

SRPEN 

V Rodiny jako bohatství – aby rozhodnutí, která 
mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, 
chránila rodiny jako největší bohatství lidstva. 

N Za vnímání přírody a okolního světa jako daru,  

v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28/). 

ZÁŘÍ 

V Mladí lidé v Africe – aby mladí lidí afrického svě-
tadílu měli přístup ke vzdělání a práci  

ve vlastní zemi. 

N Za odvahu ke každodennímu následování Pána  

i přes opakující se poklesky a nedokonalosti  

(srv. Žl 137/136/). 

ŘÍJEN 

E Poslání zasvěcených osob – aby u mužů a žen 
zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení  

a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm,  

kdo jsou umlčeni a nemají slovo. 

N Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní 
plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22/). 

LISTOPAD 

V Ve službě míru a pokoje – aby jazyk srdce  

a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní. 

N Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení 
obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné  

a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/). 

PROSINEC 

E Ve službě předávání víry – aby všichni, kdo slou-
ží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem 
kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu. 

N Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou 
touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/). 
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GODZONE TOUR 2017 

Díky Janě Krejcarové a otci Tomášovi se mohlo společenství mládeže zúčastnit křesťanského koncertu Go-

dzone tour v Praze. Tento koncert jsme navštívili ve velkém počtu. Z Jaroměřic nad Rokytnou do Prahy 

vyrazilo celkem asi dvacet kluků a holek. Na koncertě jsme se setkali s otcem Tomášem a společně si kon-

cert užili. Koncert se skládal z různých svědectví mladých lidí a jejich vztahu s Bohem, která byla doprová-

zena písničkami. Po koncertě nás otec Tomáš provedl noční Prahou a ubytoval nás v klášteře Salesiánů 

u otce Martina Hobzy, našeho rodáka. Druhý den ráno po mši svaté nás otec Martin provedl celým areá-

lem. Tímto bychom mu také chtěli poděkovat za vřelé přijetí a ochotu. S otcem Tomášem jsme ještě strávi-

li odpoledne v Praze a po společně prožitém víkendu jsme se vraceli domů. Část z nás se mohla svézt 

s otcem Tomášem v jeho autě a zbytek se dopravil s Janičkou Krejcarovou autobusem. Janě i otci Tomášo-

vi bychom chtěli poděkovat za jejich ochotu a čas, který nám věnovali, a my tak měli možnost prožít krás-

ný víkend. 

za společenství mládeže Natálie Maňurová 

Adventní přání svatého Pavla 

Poskládej sloupce ve správném pořadí, tak se dozvíš, co nám svatý Pavel přeje. 

4 11 2 9 5 7 10 8 15 14 3 6 13 1 12 
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Něco pro děti 
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 

k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala 

Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažo-

vala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla TAJENKA. Počneš 

a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn 

jeho předka Davida, bude 

kralovat nad Jakubovým ro-

dem navěky a jeho království 

nebude mít konce.“ 

Maria řekla andělovi: „Jak se 

to stane? Vždyť muže nepo-

znávám.“ Anděl jí odpově-

děl: „Duch svatý sestoupí na 

tebe a moc Nejvyššího tě za-

stíní. Proto také dítě bude 

nazváno svaté, Syn Boží. 

I tvoje příbuzná Alžběta po-

čala ve svém stáří syna a je 

už v šestém měsíci, ačkoli 

byla považována za neplod-

nou. Vždyť u Boha není nic 

nemožného.“ Maria řekla: 

„Jsem služebnice Páně; ať se 

mi stane podle tvého slova.“ 

A anděl od ní odešel. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

LK
 1,26

-38
 

Neděle 

3. 12. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ sbírka na opravy a podporu pastorace 

během mší svatých žehnání adventních věnců 

7.30 Jaroměřice za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci 

9.00 Myslibořice volný úmysl 

10.30 Jaroměřice za zemřelé členy rodiny a duše v očistci 

zpívá chrámový sbor 

18.00 Jaroměřice za Karla Pudila, manželku, Marii Polínkovu a manžela 

Ú 
směv nic nestojí a má velkou cenu. Obohatí toho, kdo ho dostane, a neochu-

dí toho, kdo ho dává. Trvá jen okamžik, ale vzpomínka na něj může být 

věčná. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj mohl obejít. Nikdo není tak 

chudý, aby ho nemohl dát. Přináší štěstí do domu, podpírá při práci a je viditelným 

znamením hlubokého přátelství. Úsměv dá odpočinout od únavy, obnovuje odvahu 

demoralizovaným, ve smutku je útěchou, pomáhá od každé strasti. Ale je dobře, že 

se nedá koupit ani půjčit, ani ukrást, protože jeho hodnota je v okamžiku, kdy je 

věnován. A když potkáte někoho, kdo se na vás neusměje, buďte štědří a usmějte 

se vy, protože nikdo nepotřebuje víc úsměv než ten, kdo ho sám dát neumí. 

převzato z internetu 

Pořad bohoslužeb 

Milý Bože! 

jsi opravdu nevi-
ditelný nebo je to 
jen trik ? 

Lucka  
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Úterý 

12. 12. 

  

18.00 Jaroměřice volný úmysl 

Středa 

13. 12. 

památka svaté Lucie, panny a mučednice 

17.30 Jaroměřice   

Čtvrtek 

14. 12. 

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

9.30 rekolekce kněží v Jemnici 

16.30 Myslibořice - mše svatá 

18.00 Jaroměřice volný úmysl 

Pátek 

15. 12. 

  

6.15 Jaroměřice 

RORÁTY 
za rodinu Procházkovou, Formanovu a Krajcovu 

16.30 kostel ministrantská schůzka  

Sobota 

16. 12. 

od 9.00 do 11.00 zpovídání v Jemnici 

      

Neděle 

17. 12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ                                   zpověď od 14.00 kostel Moravské Budějovice 

                                                                                            od 17.00 kostel Jaroměřice 

7.30 Jaroměřice volný úmysl 

9.00 Myslibořice volný úmysl 

10.30 Jaroměřice na poděkování za dožití 80 let paní Dolákové a za živou a zemřelou rodinu 

18.00 Jaroměřice za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy 

Úterý 

5. 12. 

  

18.00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu 

Středa 

6. 12. 

po mši svaté návštěva svatého Mikuláše v kostele 

17.30 Jaroměřice za Josefa Pospíšila a Petru Voženílkovou 

Čtvrtek 

7. 12. 

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

      

18.00 Jaroměřice za Víta Hobzu, všechny příbuzné a duše v očistci 

Pátek 

8. 12. 

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  

6.15 Jaroměřice 

RORÁTY 
na poděkování dar víry a Boží ochranu pro Bitterovi 

17.00 Kostel svaté Markéty - koncert skupiny Spirituál kvintet 

19.00 Jaroměřice za Karla Polického, manželku a syna 

16.30 Lidový dům - ministrantská schůzka 

Neděle 

10. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

7.30 Jaroměřice volný úmysl 

9.00 Myslibořice volný úmysl 

10.30 Jaroměřice volný úmysl 

18.00 Jaroměřice za dvoje rodiče a vnučku 

Úterý 

19. 12. 

19.00 vánoční setkání Modliteb matek v Opeře 

18.00 Jaroměřice volný úmysl 
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Středa 

20. 12. 

  

17.30 Jaroměřice za dceru Ivu a její děti 

Čtvrtek 

21. 12. 

  

15.30 Myslibořice - zpovídání v Diakonii 

16.30 Myslibořice volný úmysl 

18.00 Jaroměřice za Růženu Kopuníkovu a manžela, živou a + rodinu a duše v očistci 

Pátek 

22. 12. 

  

6.15 Jaroměřice 

RORÁTY 
za Marii a Oldřicha Machovcovy 

Sobota 

23. 12. 

8.00 příprava kostela na Vánoce - brigáda, zdobení 

      

Neděle 

24. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ / Večer vigilie z Narození Páně   

7.30 Jaroměřice za Štěpánku a Antonína Machátovy 

9.00 Myslibořice za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče 

10.30 Jaroměřice mše nebude ! 

15.00 Jaroměřice za víru pro děti a jejich rodiny 

20.00 Myslibořice 

kostel 
volný úmysl 

22.00 Jaroměřice volný úmysl                                                                 zpívá chrámový sbor 

Pondělí 

25. 12. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

7.30 Jaroměřice za živou a  zemřelou rodinu Vlčkovu a Hobzovu 

9.00 Myslibořice 

kostel 
za Bohuslava Mika, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu 

10.30 Jaroměřice volný úmysl 

Úterý 

26. 12. 

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

7.30 Jaroměřice volný úmysl 

9.00 Myslibořice 

diakonie 
volný úmysl 

10.30 Jaroměřice za Milana Němce a vnuka 

Pátek 

29. 12. 

  

7.30 Jaroměřice za rodiče Trojanovy, Pudilovy a Jarmilu Pudilovu 

8.00 odjezd autobusu od kostela na výlet dětí do Třeště na betlémy 

17.00 Jaroměřice Vánoční koncert Chrámového sboru na podporu opravy  kostela 

Neděle 

31. 12. 

svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - poděkování za uplynulý rok  

7.30 Jaroměřice   

9.00 Myslibořice 

kostel 
  

10.30 Jaroměřice   

16.00 Jaroměřice Vánoční koncert vokálně-instrumentálního tria 

18.00 Jaroměřice   

Čtvrtek 

28. 12. 

svátek svatých Mláďátek betlémských, mučedníků 

16.30 koncert dětí ZUŠ Třebíč - pobočka Jaroměřice 

18.00 Jaroměřice na poděkování 
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Čtvrtek 

4. 1. 

čtvrtek po oktávu Narození Páně 

16.30 Myslibořice volný úmysl 

18.00 Jaroměřice za děti, obrácení, za vyslyšení proseb, dobrodince, za duše,  

na které nikdo nepamatuje 

Pondělí 

1. 1. 

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE světový den modliteb za mír 

7.30 Jaroměřice za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

9.00 Myslibořice 

diakonie 
volný úmysl 

10.30 

zpívá  
Jaroměřice  
chrámový sbor 

za koledníky Tříkrálové sbírky a všechny dárce 

požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky, koledovat budou 1. - 14. 1. 

Úterý 

2. 1. 

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

18.00 Jaroměřice volný úmysl 

Středa 

3. 1. 

středa po oktávu Narození Páně 

17.30 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci 

18.15 v Lidovém domě setkání MM babiček 

Pátek 

5. 1. 

pátek po oktávu Narození Páně první pátek v měsíci 

18.00 Jaroměřice za Marii a Karla Minaříkovy 

14.30 Příložany za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Krejcarovu 

a Abrahámovu a duše v očistci 

Sobota 

6. 1. 

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

7.30 Jaroměřice volný úmysl 

18.30 Jaroměřice pobožnost 1. soboty 

Neděle 

7. 1. 

svátek Křtu Páně  sbírka na opravy a podporu pastorace  křestní neděle 

7.30 Jaroměřice za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

9.00 Myslibořice volný úmysl 

10.30 Jaroměřice za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy  

18.00 Jaroměřice za farnost 

Úterý 

9. 1. 

  

18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Slámovu 

Středa 

10. 1. 

  

17.30 Jaroměřice za Luďka Říhu a předky 

Čtvrtek 

11. 1. 

  

16.30 Myslibořice   

18.00 Jaroměřice za Anežku Polívkovou 

Pátek 

12. 1. 

  

18.00 Jaroměřice   

Neděle 

14. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7.30 Jaroměřice za Mons. Aloise Pekárka  

9.00 Myslibořice za farnost 

10.30 Jaroměřice za Jana Svobodu a rodiče, rodiče Škrdlovy a Bulovy  

18.00 Jaroměřice za manžele Doležalovy, za živou i zemřelou rodinu 



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: MILOST U BOHA (jmelí, konvice, lyže, stromeček, svíce, řetěz, koule, ryba, zvoneček, sněhulák, vločka) 

 

 

9. a 10. prosince 2017 od 9.00 do 17.00   

 po celý den tradiční řemeslnický jarmark 

 výstava na téma „Zvěřina na vánočním stole“ 

 po oba dva dny pestrý kulturní program 

Sobota: 

10.00 Baroko v tanci, vystoupení skupiny En Garde 

10.30 Šermířské vystoupení během prohlídky výstavy 

11.00 Kejklířské vystoupení, divadlo Komedianti na káře 

13.00 Šermířské vystoupení během prohlídky výstavy 

13.30 Pohádka O Palečkovi, divadlo Komedianti na káře 

14.30 Baroko v tanci, vystoupení skupiny En Garde 

14.00 Kejklířské vystoupení, divadlo Komedianti na káře 

15.30 Šermířské vystoupení během prohlídky výstavy 

16.00 Pohádka Kouzelné sáňky,  

 ochotnické divadlo Jaroměřice nad Rokytnou 

Neděle: 

10.00 Kejklířské vystoupení, divadlo Komedianti na káře 

11.00 Pohádka O Palečkovi, divadlo Komedianti na káře 

13.30 Pohádka Kouzelné sáňky,  

 ochotnické divadlo Jaroměřice nad Rokytnou 

14.30 Pohádka Betlémská hvězda, Divadélko Na nitce, 

žáci ZŠ OB, pod vedením A. Maňurové a M. Černé 

15.30 Kejklířské vystoupení, divadlo Komedianti na káře 

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

