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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 16. 1. v 19 hod. v Lidovém domě 

setkání Modliteb matek  

 19. 1. v 19 hod. v Lidovém domě 

mládežnické spolčo 

 21. 1. adorační den farnosti 

Jaroměřice - začátek po mši svaté 

v 10.30 hod., konec adorace před 

začátkem mše svaté v 18.00 hod. 

 27. 1. v 18.15 hod. v Lidovém 

domě setkání MM babiček 

 2. 2. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 4. 2. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 11. 2.  adorační den farnosti 

Myslibořice 

 15. 2. v 9 hod. v kostele rekolekční 

mše sv. 

Mimo farnost: 

 18. 1. v 9.30 hod. v Mor. 

Budějovicích rekolekční mše sv. 

 19. 1. v 18 hod. v aule Katolického 

gymnázia Večer chval s duchovními 

otci Serafem O.Carm a Vojtěchem 
(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Překonávej těžkosti, buď 

optimistické mysli, měj rád 

prosté věci a spokoj se 

s málem. 

Šetři svým časem, jak 

umíš šetřit peníze. 

Nikoho neodsuzuj, aniž 

bys ho před tím vyslechl. 

Netrap se předčasně 

starostmi o to, co se stane, 

stačí to zlé, co přináší každý 

den. 

Nehoň se, abys všechno 

ihned udělal a obstaral. 

Stanov si pořadí prací podle 

naléhavosti a dodržuj je.  

Dobře uvažuj, jakým 

způsobem vykonáš práci tak,  

abys učinil zadost zdravému 

rozumu a udělal danou práci 

takovým způsobem,  

který se ti zdá být nejlepší, 

nebo aspoň lepší či méně 

nesprávný. 

P. M. Středa 

rektor brněnské jezuitské koleje  

Věcí pomíjejících příliš nemilujVěcí pomíjejících příliš nemiluj   



rád bych vás u příležitosti vydá-

ní prvního čísla farního zpravodaje 

v novém roce co nejsrdečněji 

pozdravil. Přeji vám vše dobré, hoj-

nost zdraví a Božího požehnání po 

celý rok 2018. Sobě pak přeji, 

abych měl spolu s vámi dostatek 

odvahy čelit výzvám, které nás če-

kají v tomto roce, který bude nesko-

nale významný nejen pro celou 

Českou republiku slavící 100 let od 

vzniku Československa, ale také 

pro naši farnost. Když mluvím 

o velkém roce pro naši farnost, mu-

sím poznamenat, že ho z tohoto po-

hledu vnímají i na Biskupství br-

něnském, protože mi nedávno jeden 

pracovník stavebního odboru z bis-

kupství popřál hodně sil, při-

čemž to přání doplnil komentá-

řem, že se asi budou dít v Jaro-

měřicích v tomto roce velké vě-

ci.  

Bohužel zatím stále neznáme 

konečný výsledek rozhodnutí 

o přidělení dotace EU v hodnotě 

100 milionů Kč na projekt zá-

chrany našeho farního kostela. 

Naše předchozí očekávání, že 

úředníci námi podanou žádost 

zpracují a vyhodnotí podstatně 

rychleji, se bohužel nenaplnila. 

Proto nám nezbývá, než se obr-

nit trpělivostí a s důvěrou se za 

náš projekt nadále modlit. Nyní 

také pan Ing. arch. Zlatuška do-

končuje prováděcí projektovou 

dokumentaci, která bude zákla-

dem pro další postup v projektu, 

na jehož konci by měla být pří-

prava výběrového řízení. 

V tomto výběrovém řízení pak 

bude vybrána firma, která zajistí 

stavební práce v našem farním 

kostele. Postupně pak zahájíme 

brigády na vyklízení mobiliáře 
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Loubem 

 24. 1. v 19 hod. beseda nad knihou 

Evangelium podle Jaroslava Foglara v 

aule  Katolického gymnázia v Třebíči 

 25.  1. v 17 hod. v Centru Ruth na 

Karlově nám. v Třebíči beseda Mgr. 

Jaroslava Františka Žáka „Vztahy, 

klíč k pokladu“ 

Moji milí farníci, 

kostela a brigády na celkovou 

přípravu kostela pro generální 

opravu. Na tomto místě bych po 

nezbytném výčtu fakt především 

chtěl poděkovat vám všem, kteří 

se snažíte se s tímto projektem 

farnosti jakkoli pomáhat. Pomoc 

vás všech i mnohých dalších lidí 

bude v následujících měsících 

jistě klíčová, neboť bez ní se pro-

jekt záchrany našeho farního kos-

tela neobejde. Dotace z EU, jak 

jsem jistě již dříve zmiňoval, je 

totiž podmíněna tím, že farnost 

bude schopna zaštítit projekt 5% 

finanční spoluúčastí. Věřím, že 

tuto spoluúčast dokážeme zajistit. 

Všiml jsem si totiž, že mnozí 

z vás nad tímto tématem usilovně 

přemýšlejí a svému kostelu a své 

farnosti se snaží finančně pomá-

hat, jak jen to jde. Já sám hodlám 

do projektu záchrany a opravy 

našeho kostela vložit maximum 

svých sil, ale stejně vím, že nic 

nesvedu, pokud nebudu mít pod-

poru vás, mých milých farníků. 

Doufám tak v to, že jednoho dne 

Milé sestry a bratři, 

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se do-

ba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpo-

věď na Boží pozvání ke službě lásky. 

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým for-

mám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte 

pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že 

přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2018/2019 je možné podat na brněnské biskupství poštou 

nebo osobně do 31. března 2018. 

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. 

Váš biskup Vojtěch 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 
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2. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1 Sam 3, 3b-10. 19  

2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20  

Evangelium: Jan 1, 35-42  

3. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jon 3, 1-5. 10 

2. čtení: 1 Kor 7, 29-31 

Evangelium: Mk 1, 14-20 

4. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dt 18, 15-20 

2. čtení: 1 Kor 7, 32-35 

Evangelium: Mk 1, 21-28  

5. neděle v mezidobí 

1. čtení: Job 7, 1-4. 6-7 

2. čtení: 1 Kor 9, 16-19. 22-23  

Evangelium: Mk 1, 29-39  

6. neděle v mezidobí 

1. čtení: Lv 13, 1-2. 45-46  

2. čtení: 1 Kor 10, 31-11, 1 

Evangelium: Mk 1, 40-45  

1. neděle postní 

1. čtení: Gn 9, 8-15 

2. čtení: 1 Petr 3, 18-22 

Evangelium: Mk 1, 12-15  

Liturgické texty 
bude oprava našeho kostela dokončená. V budoucnu pak zcela jistě 

přijde čas, kdy budu opět poslán na další místo v naší diecézi, 

abych i tam mohl usilovně pracovat a čelit výzvám, které přede mě 

budou znovu postaveny. Píši to zde proto, že chci, abychom si 

všichni uvědomovali, že záchrana našeho kostela není jen věcí mo-

jí, coby současného jaroměřického faráře. Záchrana kostela by měla 

být záležitostí nás všech, obzvláště pak všech jaroměřických rodáků 

a patriotů. Zachráněný a krásně opravený kostel tady totiž zůstane 

vám a vašim potomkům, i když já už budu dávno působit na jiném 

místě naší diecéze. Věřím a již dnes se vzrůstající jistotou tuším, že 

se k pozdější pomoci a podpoře záchrany kostela připojí nejen mno-

zí z vás, farníků, ale také občané a představitelé našeho města a na-

šeho kraje. Jsem si tak jist, že nakonec nebudeme v tomto nároč-

ném úkolu sami. Když se za tento projekt a naši farnost modlím, 

snažím se v této modlitbě poprosit o pomoc také všechny kněze, 

kteří v naší farnosti působili a kteří se na nás dnes již dívají z nebe. 

Mohu vás jen vyzvat, abyste se ke mně připojili a prosili ve svých 

modlitbách o požehnání pro naši farnost a o úspěšné dokončení pro-

jektu záchrany a obnovy našeho kostela jak otce Mons. Jana Pod-

veského a otce Mons. Josefa Valeriána, tak také velkého obnovitele 

našeho kostela, otce Václava Küchlera.  

Kromě toho, že jsem na předchozích řádcích nastínil, co všechno 

nás v roce 2018 čeká, rád bych zde také zmínil, co všechno se nám 

podařilo opravit a zrealizovat v roce minulém. Ke konci roku 2017 

proběhlo jednání ekonomické rady diecéze, která se kromě jiného 

zabývala také našimi žádostmi o bezplatné převedení kaple sv. Ka-

teřiny na město Jaroměřice a o převod Lidového domu na naši far-

nost. Naše žádosti byly ekonomickou radou v čele s otcem bisku-

pem Vojtěchem projednány a schváleny. Nyní očekávám, že obdr-

žím z biskupství dekrety, ve kterých budou tato rozhodnutí zazna-

menána. Součástí dekretů pak bude také darovací smlouva na kapli 

(Pokračování na stránce 5) 

Světové setkání rodin s papežem – Dublin 2018  
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu 21. – 26. 8. 2018. 

První část setkání od úterý 21. do pátku 24. srpna tvoří teologicko-pastorační kongres, poté následuje v so-

botu v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako slavnostní koncert a setkání vyvrcholí pontifikální mší sva-

tou v neděli dopoledne. 

Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na stránkách <http://www.rodiny.cz>, které jsou překládány z ofici-

ální stránky světového setkání <http://www.worldmeeting2018.ie>. 

http://www.rodiny.cz
http://www.worldmeeting2018.ie


Tříkrálová sbírka 
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Jako každý rok u našich domovů zazvonili koledníci v podobě tří 

králů. Letos se do tříkrálové sbírky zapojilo hodně ochotných dětí, 

mládeže i dospělých, kteří putovali po Jaroměřicích i v našich sou-

sedních vesnicích. Tak pomohli vybrat příspěvek na sbírku, kterou 

pořádá Charita Česká republika. 

Ta ji věnuje na pomoc nemoc-

ným, postiženým, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším 

sociálně potřebným skupinám. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem koledníkům, kteří i v nepřívětivém 

počasí byli ochotni pomoci a třeba i udělali radost, když zazpívali pís-

ničku a popřáli občanům do nového roku hodně zdraví. Velké poděko-

vání patří samozřejmě i vám všem za štědrý příspěvek. 

Alexandra Maňurová 

jaroměřičtí koledníci: 

Benedikt a Matyáš Havlenovi 

Alexandr Maňur 

vedoucí Veronika Havlenová  

Valerie Svačinová 

Viktorie Potůčková 

Andrea Pevná 

vedoucí Marie Kunstová 

Karel Venhoda 

Nikola Fejtová 

Andrea Borovková 

vedoucí Matěj Kaidl 

Kateřina Spilková 

Daniela Svobodová 

vedoucí Natálie Maňurová 

Lucie a Jakub Tomkovi 

Matyáš Nedvědický 

vedoucí Stáňa Přibylová 

Tobias Jindřich a Marie Helena 

Vlčkovi 

Erik Bílek 

vedoucí Eliška Reslová a Alžběta 

Šplíchalová 

Amálie a Žofie Hartmanovy 

Markéta Vlčková 

vedoucí Laďka Hartmanová 

Hana, František a Petr Celí 

vedoucí Jana Kopečková 

Jiří, Karel a Antonín Chaloupkovi 

vedoucí Marie Chaloupková 
 

popovičtí koledníci: 

Karolína Bartejsová 

Anna Petříčková 

Adéla Šimonová 

vedoucí Radka Bartejsová 
 

ratibořičtí koledníci: 

Lukáš a Jan Špačkovi 

Eliška Nováčková 

Jaromír Líbal 

vedoucí Jaromíra Líbalová 
 

ohrazeničtí koledníci: 

Adéla Sovková 

Michal Pekárek  

Tomáš Hotař 

vedoucí Dana Hrdá 
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vacenovičtí koledníci: 

Denis a Monika Kudovi 

Soňa Zadáková 

Eva Pekárková 

vedoucí Věra Řepová 
 

příložanští koledníci: 

Anastázie a Vítězslav Pléhovi 

Anička, Mikuláš a Tomáš Albrech-

tovi 

vedoucí Marie Janoušková 
 

boňovští koledníci: 

Lucie a Tereza Hochovy 

Kamila a Žaneta Slatinské 

vedoucí Hana Slatinská a Pavla Ho-

chová 
 

bohušičtí koledníci: 

Daniel Dobeš 

Nicole Hanáková 

Bruno Hanák 

vedoucí Anna Dobešová  

sv. Kateřiny a kupní smlou-

va za symbolickou cenu na 

Lidový dům, které nyní 

připravuje právní odbor 

biskupství. Pak již nic ne-

bude stát v cestě reálnému 

uskutečnění těchto převo-

d ů .  V  s o u v i s l o s t i 

s převodem Lidového do-

mu na farnost budu pak 

řídit zavedení nové admi-

nistrace objektu i nový sys-

tém fungování Lidového 

domu jako součásti farnos-

ti. O dalším vývoji ohledně 

převodu vás budu dále pra-

videlně informovat na 

stránkách našeho farního 

zpravodaje. Co se týká dal-

ších úspěchů minulého 

roku, tak se nám v roce 

2017 povedlo vyklidit 

z velké části faru, což je 

důležité zejména proto, že 

na faře v průběhu oprav 

hodláme uskladnit mobiliář 

kostela. Na faře však došlo 

také k obnově a přebagro-

vání farního nádvoří, odkli-

zení spadlých garáží nebo 

rekultivaci farní zahrady. 

V samotném kostele se pak 

podařilo zrealizovat obno-

vu schodiště v severní věži, 

které bylo v naprosto hava-

rijním stavu. Kromě toho 

se povedlo zrenovovat 

i vřetenové schody u zá-

kristie. 

(Pokračování ze stránky 3) 

(Pokračování na stránce 8) 
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V pátek, dne 29. 12. 2017, uspořádal pan farář pro děti farní výlet do Třeště.  A protože objednal celý 

autobus a dětí se tolik nesešlo, jeli jsme i my, dospěláci, a tak jsme měli možnost se podívat na krásné, ruč-

ně vyřezávané betlémy, které se v Třešti dědí z generace na generaci. 

Betlemářství má v Třešti více než dvousetletou tradici 

a ve dnech 25. 12 – 2. 2. jsou každoročně zpřístupněny 

betlémy v přibližně patnácti rodinách. Toto atraktivní 

putování po domácnostech pořádá místní Spolek přá-

tel betlémů už více než deset let. Domy jsou zvenku 

viditelně označeny zelenou značkou a v turistickém 

informačním centru je k dispozici přehledná mapa 

s vyznačením takto přístupných betlémů. 

V osm hodin jsme se sešli u smrku, kde na nás již če-

kal zapůjčený autobus, a pan farář nás osobně dovezl 

až do Třeště. Zde jsme navštívili informační centrum, 

kde byly k vidění ve dvou místnostech dva obrov-

ské betlémy. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny, 

pro každou pan farář obstaral místního průvodce 

a naše putování po betlémech začalo. Každá skupi-

na navštívila asi osm až devět domů, v nichž byla 

možnost betlém shlédnout. Každý z nich byl jinak 

zajímavý, někde byly figurky s hlavičkami 

z chlebového těsta, jinde se pochlubili nejmenšími 

figurkami. Každý betlém byl nějak originální a ně-

čím zvláštní, některé si lidé vyřezávali sami, jiné 

kupovali a sháněli po dlouhé roky. 

Poslední betlém, který jsme si v Třešti prohlédli, 

byl v místním kostele, a protože se dětem ještě nechtělo jet domů, vzal nás pan farář do Telče, do svého 

bývalého působiště. Zde jsme se setkali s panem 

děkanem Josefem Mainclem, který nás vzal do 

kostela Jména Ježíš a do kostela sv. Jakuba. Po-

vyprávěl nám pár zajímavostí ze svého působení 

v Telči, pomodlili jsme se a vyrazili zpět do 

svých domovů. 

Chtěla bych poděkovat našemu panu faráři, že 

pro nás a hlavně pro naše děti tento pěkný farní 

výlet vymyslel, zorganizoval, zajistil dopravu 

a věnoval se nám jako průvodce. 

Martina Svobodová 

Třešťské betlémy 
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Adventní tvoření 

V pátek 1. 12. 2017 uspořádal Rozmarýnek další tvoření, tentokrát 

adventní. Děti si mohly vyrobit adventní věneček či nějakou vánoční 

ozdobu. Musíme říci, že všechny děti 

byly moc šikovné, a když jim trošku po-

mohli dospěláci, tak se jim to moc po-

vedlo. Chceme touto cestou poděkovat 

Jednotě svatého Josefa za finanční pod-

poru při nákupu materiálu na tvoření. 

Na další setkání se těší 

Rozmarýnek 

Aplikace iZIDOOR 

Salesiáni Dona Boska spolu 

s mladými lidmi vydali mobilní apli-

kaci iZIDOOR. Je určena všem, kteří 

se chtějí formovat a inspirovat 

v duchovním životě, zvláště mla-

dým, biřmovancům apod. Aplikace 

přináší každý týden nové duchovní 

impulzy (evangelium na neděli 

s myšlenkou, úryvek knihy, příběh, 

písničku, citát (denně), mnoho tipů 

na modlitbu, průvodce duchovním 

životem, kalendář světců, kontakty 

na centra mládeže aj. Aplikace se 

stále rozvíjí a bude doplňována no-

vými podněty. Využijte přiložený 

plakátek a informujte o této aplikaci 

zvláště společenství mladých, biřmo-

vance apod. Zatím je dostupná pro 

mobilní telefony s OS Android. Bu-

dete-li mít jakékoliv podněty k apli-

k a c i ,  m ů ž e t e  p s á t  n a  

<izidoor@sdb.cz>.  

P. Mgr. Libor Všetula, SDB, dele-

gát pro sociální komunikaci salesi-

ánské provincie v ČR 

mailto:izidoor@sdb.cz
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Víkend v Osové Bitýšce 
Dne 5. ledna se naše farní spolčo vypravilo na víkend  do Osové Bitýšky. Pobyt byl zahájen mší svatou, 

která byla doprovázena hrou na kytaru a zpěvem. Po  ubytování na faře a po večeři jsme měli volný pro-

gram. Další den začal krátkou modlitbou a zamyšlením. Po snídani jsme si řekli, jak by mělo vypadat naše 

farní spolčo. Dopoledne jsme vyplnili hrou a po obědě a poledním klidu jsme měli možnost zvolit si další 

aktivity. Velmi zajímavá byla i odpolední hra, kdy jsme byli rozdělení do týmů. Po večerních aktivitách už 

následovala večerka, kterou stejně nikdo 

nedodržoval :), a další den už se uklízelo 

a jelo domů. Pokud bych měl hodnotit, tak 

se mi tento večer velice líbil. Tímto bych 

chtěl jménem celého spolča poděkovat Janě, 

že nám dala takovou příležitost zúčastnit se 

tohoto setkání a získat tak cennou zkuše-

nost. 

Děkujeme i otci Jenišovi a ostatním 

z Mamre. 

Matěj Kaidl 

V poslední části svého příspěvku bych rád opět 

poděkoval vám všem, kteří se aktivně zapojujete do 

života našich farností. Svým kolegům farářům se 

s hrdostí chlubím tím, že jaroměřická a myslibořic-

ká farnost jsou obě nesmírně živými společenstvími. 

V obou našich farnostech jsou totiž ohromně ochot-

ní a obětaví lidé, kterých si nesmírně vážím. Je 

téměř neuvěřitelné, že máme v Jaroměřicích devět 

kostelníků nebo několik desítek lidí, kteří se pravi-

delně účastní úklidu kostela. Mezi dobré duše far-

nosti je však třeba započítat také ochotné katechet-

ky, úžasný farní chrámový sbor, obětavou paní mat-

rikářku a farního ekonoma, skvělou farní ekonomic-

kou radu, mnoho ministrantů z řad vašich dětí, ši-

kovného tatínka, který se mladším ministrantům 

ohromně věnuje, schopné varhaníky, lektory, naděj-

né začínající společenství mládeže, které vede velmi 

schopná animátorka, společenství maminek a babi-

ček, zapálené redaktory farního zpravodaje, brigád-

níky nebo ženy, které se starají o výzdobu kostela. 

(Pokračování ze stránky 5) V plejádě všech těchto a mnohých dalších milých 

a nápomocných lidí nemohu samozřejmě zapome-

nout na ohromně poctivého a až neskutečně oběta-

vého a hodného pana kaplana Otce Václava. Když 

to všechno shrnu, tak mohu po roce a půl svého pů-

sobení v Jaroměřicích říct, že záchrana kostela má 

smysl především proto, že se domnívám, že tak dob-

rá a živá farnost si zaslouží ten nejkrásnější kostel 

a jednou také novou faru v areálu Lidového domu 

k rozvoji své činnosti a své požehnané budoucnosti.  

Otec Tomáš 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

Ve dnech 18. – 25. 1. 2018 se budou křesťané 

z různých církví společně modlit za jednotu. Mot-

tem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vy-

svobození z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, vel-

kolepá v síle“ (Ex 15,6). Texty je možné použít při 

ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu 

Bible nebo v soukromé modlitbě. 

Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu 
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Pořad bohoslužeb 

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 

Úterý 

16. 1. 

  

18:00 Jaroměřice volný úmysl 

Středa 

18. 1. 

Památka sv. Antonína, opata 

Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze 

17:30 Jaroměřice volný úmysl 

Čtvrtek 

18. 1. 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

16:30 Myslibořice volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
volný úmysl 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

19. 1. 

  

18:00 Jaroměřice za Marii Pokornou, manžela a duše v očistci 

Neděle 

21. 1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Adorační den farnosti Jaroměřice - začátek po mši svaté v 10:30, konec na začátku 

mše svaté v 18:00   

7:30 Jaroměřice 
Na společný úmysl 

- volný úmysl 

9:00 Myslibořice za  rodinu Havelkovu a Mácovu 

10:30 Jaroměřice za farnost  

18:00 Jaroměřice volný úmysl 

křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, jímž Bůh při-

nesl svobodu. I v současnosti podle autorů hrozí, že „problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti 

stvořené k Božímu obrazu a podle Boží podoby a znovu ohrozí jejich důstojnost. Lidská důstojnost je sice 

nezcizitelná, často ji ale zatemňuje jak osobní hřích, tak zlo obsažené v hříšných společenských struktu-

rách.“ 

Texty obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní. Jednotlivé 

části je možné také včlenit do vlastních bohoslužeb církví, využít při studiu Bible nebo v soukromé modlit-

bě. 

„Týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí několik příležitostí. Jednak společně se modlit. Co může 

být silnějším výrazem víry a naděje než společná modlitba těch, jejichž víra je společná, přestože se někdy 

ubírá různými cestami?“ píší v předmluvě předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a delegát České 

biskupské konference pro ekumenismus František Radkovský. „Smíme také vydávat svědectví pro lidi mi-

mo církev, že toho jsme schopni a že tak činíme rádi. Že nejsme do sebe zahledění, naopak, že v úctě a re-

spektu přijímáme jedni druhé.“ 
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Úterý 

30. 1. 

  

18:00 Jaroměřice  za Ervína Jansu, rodiče a duše v očistci 

Středa 

31. 1. 

Památka sv. Jana Boska, kněze 

17:30 Jaroměřice za manžele Krejčí a jejich rodiče 

Čtvrtek 

1. 2. 

  

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
za Josefa Jelečka a vnuka Lukáška 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

2. 2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu První pátek v měsíci 

dopoledne návštěva nemocných 

18:00 Jaroměřice 
za Věrku Hájkovou, rodiče Prokopovy a přízeň 

po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

3. 2. 

  

      

Neděle 

4. 2. 

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

7:30 Jaroměřice 
na společný úmysl 

- za Josefa Findu a dvoje rodiče 

9:00 Myslibořice volný úmysl 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Vladimíra Dobeše a celou přízeň, za Stanislava Kremláčka, rodiče 

a Kaláškovy 

- za Ladislava Götha a dvoje rodiče 

18:00 Jaroměřice za farnost 

Úterý 

23. 1. 

  

18:00 Jaroměřice za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče 

Středa 

24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

17:30 Jaroměřice za Františka Svobodu, jeho sourozence a oboje rodiče 

Čtvrtek 

25. 1. 

Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola 

16:30 Myslibořice volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
volný úmysl 

Po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

26. 1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  

18:00 Jaroměřice volný úmysl 

Neděle 

28. 1. 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice 
Na společný úmysl 

- za rodiče Pojerovy, syna a vnuka 

9:00 Myslibořice volný úmysl 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 

- za Janu Čechovou, sestru, otce a přízeň 

18:00 Jaroměřice za farnost 
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Úterý 

13. 2. 

  

18:00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu 

Středa 

14. 2. 

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu 

7:30 Jaroměřice za syna, manžela a maminku 

18:00 Jaroměřice za rodinu Bělohoubkovu 

Čtvrtek 

15. 2. 

Čtvrtek po Popeleční středě 

9:00 Jaroměřice rekolekce 

16:30 Myslibořice volný úmysl 

Pátek 

16. 2. 

Pátek po Popeleční středě  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Bednářovy, dva syny a snachu 

Neděle 

18. 2. 

1. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice 
Na společný úmysl 

za rodiče Špačkovy, syny a snachy 

9:00 Myslibořice za rodiče Večeřovy  

10:30 Jaroměřice za farnost 

18:00 Jaroměřice 
za P. Václava Küchlera, za živou a zemřelou rodinu Bitterovu a dvoje 

rodiče 

Úterý 

6. 2. 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

18:00 Jaroměřice za rodinu Gallovu a Kořínkovu 

Středa 

7. 2. 

  

17:30 Jaroměřice na vlastní úmysl 

Čtvrtek 

8. 2. 

  

16:30 Myslibořice volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
za Josefa Noska, manželku a vnuka 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

9. 2. 

  

18:00 Jaroměřice za oboje rodiče, za Stanislava, Víta, Annu, Josefa a za zemřelou přízeň 

Neděle 

11. 2. 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Světový den nemocných 

 
 

Adorační den Farnosti Myslibořice - po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za rodinu Krejčovu, Velebovu a duše v očistci 

- za Bereničku, celou rodinu a duše v očistci 

9:00 Myslibořice volný úmysl 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Antonína a Anežku Vašourkovy, dcery s rodinami a Janu Zoufalou 

- za Františka Svobodu, rodinu Svobodovu a Vlčkovu 

18:00 Jaroměřice Za farnost 



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  

mobil: 608808609 

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

Tisk nezištně zajišťuje: 

Farnost Jaroměřice nad Rokytnou 

pořádá 

 

 

 
 

Kdy: v sobotu 17. února 2018 od 8.00 do 11.00 hod. 

Kde: velký sál Lidového domu v Jaroměřicích nad Rok. 

Akce proběhne pod heslem 

„Vše za 30 Kč“ 

Veškerý výnos poslouží k plánované opravě našeho  

chrámu sv. Markéty. 

Po vzoru farností z mnohem bohatších zemí, než je ta naše, jsme se 

rozhodli uspořádat další Bleší trh. Smyslem této akce je spojit farníky 

v dobré věci a vybrat nějaké finanční prostředky na opravu našeho 

chrámu. Využijte zimního období a při úklidu domů a domácností po-

přemýšlejte, co Vám překáží a jinému by mohlo posloužit a udělat ra-

dost. Je samozřejmé, že se musí jednat o věci použitelné a funkční - 

nejlépe „nevhodné dary“, na které se u vás zbytečně práší. Může se jednat o domácí přístroje, elektroniku, 

knihy, domácí potřeby, hračky, dětské oblečení… 

Akce proběhne v pátek a sobotu 16. a 17. února 2018 v Lidovém domě. V pátek od 16 do 18 hod. může-

te přinášet věci k prodeji, v sobotu od 8 do 11 hod. proběhne vlastní prodej. 

Je potřeba pomocníky při převzetí, třídění a rovnání věcí, 

dále dozor při vlastním prodeji, při roztřídění a úklidu věcí po 

prodeji. 

Těšíme se na spolupráci všech. 

Za pořadatele  MUDr. Tomáš Preininger, tel. 603 164 360 

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

