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Číslo 200 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 od 18. 2. v postní době křížová 

cesta každou neděli ve 14.30 hod., 

každou středu v 17.10 hod. 

a každý pátek v 17.30 hod.  

 od 20. 2. v postní době každé 

úterý po mši svaté v 18. 30 hod. 

duchovní obnova Příklady svatých 

 23. 2. zvláštní den modliteb 

a postu za mír ve světě 

 25. 2. při bohoslužbách sbírka 

„Haléř svatého Petra“ 

 28. 2. v 18.15 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek – babiček 

 3. 3. v 17 hod. v kostele pobožnost 

1. soboty 

 4. 3. sbírka na opravy a podporu 

pastorace, křestní neděle 

 11. 3. v 7.30 hod. a v 10.30 hod. 

v kostele hromadné udělování 

svátosti nemocných 

 13. 3. v 19 hod. v Lidovém domě 

Modlitby matek 

 15. 3. v 16 hod. ve Špitálu 

Přednáška otce Tomáše o Gruzii 

a Arménii (Klub seniorů) 
(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

A stále znova prchá, mizí tvář 

Nad mrtvým místem bloudíc jako zář. 

K těm očím a k té lásce rozdávané 

Trýzeň a bolest už se nedostane. 

Můj Bože, co jsem lásky vynechal, 

Ne studený, ne horký kráčel dál. 

Já, slaboch ospalý, jsem pohled vřelý 

I lidi odbyl, co se nabízeli. 

S každým nezachyceným pohledem 

I chudá objetí zapadla v zem. 

A dober nevykoupených jsa vrahem 

Dokola hlídám pobyt v místě vlahém. 

A stále znova s prázdným náručím 

A odvrácen sám skrze sebe sním. 

Zbabělé srdce vymlouvám, jak mohu, 

LENOST SRDCE 



popeleční středou jsme vstou-

pili do doby postní, která je podle 

tradice církve více jak dva tisíce 

let spojena se symbolikou čísla 

40. Hlavní inspiraci pro dobu 

postní najdeme v biblických pří-

bězích, které s číslem 40 také pra-

cují. Prvním z těchto biblických 

příběhů je starozákonní vyprávění 

o vyvoleném národu izraelitů, 

který po 40 let bloudil na poušti 

a hledal cestu do země zaslíbené.  

Druhým podobným příběhem je 

pak část evangelia popisující, jak 

Ježíš odešel do samoty pouště, 

aby se tam po 40 dní mohl, oproš-

těn od lidí, v klidu postit a modlit. 

Tyto příběhy jsou však i pro 

dnešního člověka velmi aktuální. 

Domnívám se totiž, že i v dnešní 

době každý z nás občas tápe 

a jeho život tak může připomínat 

také bloudění a hledání smyslu 

naší existence. Pokud však bude-

me důvěřovat Bohu podobně jako 

izraelité, nakonec svou životní 

cestu najdeme. To, že v životě 

často tápeme je z velké části sa-

mozřejmě způsobeno duchem 

doby, která je velmi skličující 

svým zrychleným tempem a všu-

dypřítomným materialismem. 

Druhý zmíněný biblický příběh 

nás tak učí, že nejlépe nalezneme 

svou životní cestu nejen tehdy, 

když budeme Bohu důvěřovat, 

ale také tehdy, když se zastavíme 

a v tiché modlitbě a rozjímání 

budeme Bohu naslouchat. 

Pro mě osobně je v letošním 

roce doba postní spojena s hledá-

ním odvahy. Právě v naslouchání 

Bohu se snažím načerpat odvahu 

pro to, abych se postavil mimo-

řádně náročným a svým způso-

bem nebezpečným výzvám, které 

nás v letošním roce ve farnosti 

čekají. Přiznám se, že když si 

v evangeliu čtu o tom, jak Ježíš 

těch 40 dní na poušti prožíval 

v pokušení a pochybnostech, na-

padne mě, že když to bylo tak 

těžké pro něj, coby Božího syna, 

jak to máme zvládat my, slabí 

a vystrašení lidé? Poslední dobou 

si vlastní slabost a strach uvědo-

muji ještě více. Možná se ptáte, 

proč prožívám takové pocity, 

když ve farnosti zvláště 

v posledních týdnech většina lidí 

prožívá radost z představy, že se 

konečně bude opravovat chrám 

sv. Markéty, protože jsme naštěs-

tí uspěli se žádostí o dotaci 

na neuvěřitelných 100 milionů 

korun. Mnozí z vás mi pak 

k tomuto úspěchu gratulovali 

a byli opravdu nadšeni a v kostele 

při mši svaté v 10.30 někteří při 

této zprávě spontánně tleskali. 

Já se však musím přiznat, že mi 

při těchto projevech radosti a gra-

tulací do smíchu moc nebylo 

a není. Ne, že bych se neradoval 

spolu s vámi, mám opravdu vel-

kou radost z tohoto našeho úspě-
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 17. 3. v 17 hod. v Lidovém domě 

Přednáška otce Tomáše o Gruzii 

a Arménii 

 19. 3. na svátek sv. Josefa budou 

mše sv. v 7.30 hod. a v 18 hod.  

 21. 3. v 18 15 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek – babiček 

 23. 3. 2017 v 16 hod. v Lidovém 

domě Velikonoční tvoření 

s Rozmarýnkem 

 25. 3. Květná neděle - svěcení 

kočiček a průvod kostelem 

 25. 3. v 18 - 19 hod. svátost 

smíření v kostele, cizí zpovědníci 

 z 24. na 25. 3. v noci změna času 

Mimo farnost: 

 22. 2. a 22. 3. v 18 hod. v aule 

Katolického gymnázia v Třebíči 

Večery chval 

 22. 2. v 19 hod. v KG v Třebíči 

přednáška JUDr. Marie Kolářové, 

Th.D. Změny kanonického práva - 

náčrt změn v manželském právu 

 25. 2. - 2. 3. v DCŽM Mamre 

Dobrodružství krále Davida 

 6. 3. v 18 hod. v kostele na Jejkově 

Třebíčské nokturno 

 10. 3. od 14.30 hod. u sv. Martina 

v Třebíči postní duch. obnova  

 22. 3. v Jemnici v 9.30 hod. 

rekolekce  

 24. 3. v Brně Diecézní setkání 

mládeže s biskupem Vojtěchem 

 19. - 22. 4.  na Velehradě 

Studentský Velehrad 

Moji milí farníci, 

 

 

Vlastně jde jen o to objevit, kterými dveřmi vchází Bůh do našeho domova. 

Pavel Kosorin           
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chu, avšak zároveň s tím, jak věci pokročily, začínají na mě doléhat 

pochybnosti ohledně toho, jestli vše dobře dopadne. Kromě toho mě 

pak také samozřejmě tíží velikost zodpovědnosti, která dopadá pouze 

na mě samotného jako na statutárního zástupce farnosti. Všichni si 

totiž musíme uvědomit, že projekt, kterým se nyní budeme zabývat, 

je obrovský a o to větší mohou být rizika spojená s jeho realizací ne-

bo případné vzniklé chyby. Modlím se, aby se nám tato rizika a chy-

by vyhnuly velikým obloukem nejen proto, že si zasloužíme krásně 

opravený chrám, ale také proto, že mnoho lidí v naší společnosti má 

k církvi nenávistný postoj, který je bohužel přiživován i částí naší po-

litické reprezentace. Právě tito politici a lidé negativně zaujatí proti 

církvi budou s radostí čekat na každé šlápnutí vedle, aby se mohli 

utvrdit ve svých názorech, ale třeba také proto, aby mohli najít důvo-

dy pro zdanění restitucí.  Ve chvílích, kdy si toto všechno uvědomím, 

mě skutečně přepadají pocity strachu a zmaru. Naštěstí však pro tako-

véto chvíle čerpám naději právě v evangelijním příběhu o Ježíšově 

pokušení na poušti. Toto vyprávění totiž popisuje, jak Pán Ježíš pře-

čkal pokušení od ďábla i strach, kterému v takových chvílích čelil 

tím, že spoléhal na Boží pomoc. Nic jiného snad ani my lidé dělat ne-

můžeme. A ukazuje se to koneckonců v obou již zmiňovaných biblic-

kých příbězích. izraelité na poušti také uspěli svojí vytrvalostí a vírou 

v Boží pomoc a požehnání. Uznávám, že se o tom lehce rozjímá, ale 

ve chvílích, kdy na nás něco dolehne, není jednoduché vzdorovat 

a překážky překonávat. My lidé, kněze nevyjímaje, potřebujeme posi-

lu a podporu. Té se koneckonců v evangeliu dočká i Pán Ježíš, proto-

že mu přijdou na pomoc andělé. Já mohu jen doufat, že kolem sebe 

najdu takové anděly „v podobě lidí“, kteří mi v mých strastech, oba-

vách a břemenech pomohou a v případě těžkostí mě neopustí, jak bý-

vá často u nás lidí zvykem. 

Nyní budeme muset především pečlivě připravit výběrové řízení 

tak, aby proběhlo řádně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. To znamená, že výběrové řízení 

na opravu našeho kostela vyhraje taková firma, která splní všechny zadané zákonné podmínky a která na-

bídne nejnižší cenu. My se můžeme jen modlit, aby to byla firma, která bude poctivá, čestná a spolehlivá. 

Potom budeme muset uzavřít dohodu s někým, kdo nám poskytne úvěr na financování této dotace, která se 

proplácí až po dokončení jednotlivých etap, kterých bude celkem pět. To znamená, že jen na komerčním 

revolvingovém úvěru při čerpání 100 milionů Kč na investice realizované během tří až pěti let budou jen 

naše úroky ve výši asi 1 milionu Kč. Nehledě na další mnohá budoucí rizika spojená s touto opravou 

a s tím, že při závažnějších pochybeních by nám dotace nemusela být proplacena v plné výši. Naštěstí se 

v otázce realizace tohoto projektu opíráme o souhlas ze strany vedení diecéze. Tento souhlas je vyjádřen 

prostřednictvím dekretu, který mně dodává příslušnou statutární a právní sílu tento těžký a odvážný úkol 

1. neděle postní 

1. čtení: Gn 9,8-15 

2. čtení: 1Petr 3,18-22 

Evangelium: Mk 1,12-15  

2. neděle postní 

1. čtení: Gn 22,1-2.9a10-13.15-18 

2. čtení: Rim 8,31b-34 

Evangelium: Mk 9,2-10 

3. neděle postní 

1. čtení: Ex 20,1-17 

2. čtení: 1Kor 1,22-25 

Evangelium: Jan 2,13-25 

4. neděle postní 

1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23 

2. čtení: Ef 2,4-10 

Evangelium: Jan 3,14-21 

5. neděle postní 

1. čtení: Jer 31,31-34 

2. čtení: Žid 5,7-9 

Evangelium: Jan 12,20-33  

Květná neděle 

1. čtení: Iz 50,4-7 

2. čtení: Flp 2,6-11 

Evangelium: Mk 14,1-15,47 

Liturgické texty 

 Boží dveře jsou ty jediné, za kterými se nemusíme stydět stát. 

Pavel Kosorin           
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Srdečně Vás zvu na cestopisné povídání o MOTO 

cestě po Gruzii a  Arménii. Zavítáme do přímořských 

oblasti Černého moře, odlehlých oblastí monumentál-

ního masivu kavkazského hřebenu s letní rozkvetlou 

přírodou a s obyvateli svérázných a drsných údolí 

s panoramatem osad středověkých věží. Navštívíme 

Gori - rodiště Josipa Stalina. Projedeme top 10 nejne-

bezpečnější cestou Gruzie do kraje Svaneti do osady 

Omalo. Pak zavítáme do starobylých klášterů a koste-

líků nejstarších křesťanských národů u Ázerbajdžán-

ské pouště, k horskému jezeru Sevan spojeného s po-

čátky Arménského národa. Otočku domů uděláme 

u iránské hranice na jihu arménské starokřesťanské 

kultury v  překrásných údolích  klášterů, drsnou ces-

tou přes zapadlé končiny Malého Kavkazu. 

Srdečně zve a večerem Vás bude provázet 

Otec Tomáš a jeho KTM 990 Adventure 

uskutečnit. Velkou nadějí 

v této nesnadné situaci však 

pro nás může být příslib hlav-

ního ekonoma diecéze, který 

se zavázal, že nám v případě 

problémů a komplikací pomů-

že. Velkou důvěru pak vklá-

dám také do techniků staveb-

ních investic Biskupství 

brněnského, kteří mají 

na starost technickou reali-

zaci a stavební dohled nad 

významnými opravami probí-

hajícími v diecézi. A nakonec 

doufám, že i já přispěji 

s nějakými zkušenostmi 

vzhledem k tomu, že 

v minulosti jsem již nějaké 

opravy a stavby realizoval. 

Snad se tedy vše podaří dob-

ře. Přesto budeme potřebovat, 

aby při nás stáli všichni andě-

lé a svatí a abychom si navzá-

jem dokázali být oporou a po-

silou. Z tohoto důvodu jsem 

do tohoto farního zpravodaje 

nechal vložit jednu modlitbu 

a byl bych rád, kdybychom si 

ji všichni vzali k srdci 

a kdybychom se ji pokaždé 

přede mší svatou v kostele 

modlili. Byl bych také vděč-

ný, kdybyste se ji vy starší 

modlili, zatímco Pánu Bohu 

v oběti předkládáte své kříže 

nemocí a stáří. V nejbližší 

době hodlám s touto modlit-

bou navštívit také našeho pa-

na biskupa Vojtěcha a požá-

dám ho, aby do svých modli-

teb zahrnul tento náš úmysl, 

a pomohl nejen mně samotné-

mu, ale také všem farníkům 

duchovně nést toto naše těžké 

a náročné břemeno. 

Otec Tomáš 

 

 

Všemohoucí Bože,  

pravý prameni světla  

a moudrosti,  

vznešený původce všeho bytí! 

Vkládáme s důvěrou do Tvých rukou 

opravu našeho chrámu.  

Stůj při nás v jejím průběhu  

a dej nám  

dílo zdárně dokončit. 

Provázej veškeré rozhodování  

svým Svatým Duchem. 

Ochraňuj všechny, kteří budou 

pracovat na jeho obnově. 

Odevzdáváme Ti veškeré starosti 

s finančním zajištěním  

a děkujeme ti  

za všechny dárce,  

kteří přispívají na opravy. 

Prosíme Tě,  

aby chrám svaté Markéty byl 

požehnáním pro naši farní rodinu,  

ať je i v budoucnu místem,  

kde Ty přebýváš  

a my tvoříme živé společenství. 

Neboť Ty žiješ a kraluješ  

na věky věků. Amen. 

Svatá Maria,  

prostřednice všech milostí,  

oroduj za nás. 

Svatý Josefe a svatá Markéto, 

orodujte za nás. 
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Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval 

všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečný-

mi konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.  

„Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se 

zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli post-

ní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí. 

Ve své promluvě uvedl, že se bu-

deme modlit především za obyva-

tele DR Kongo a Jižního Súdánu, 

kteří dlouhodobě trpí násilnými 

válečnými konflikty v jejich do-

movských zemích. Dále pak vy-

zval „všechny lidi bez ohledu 

na vyznání či náboženskou přísluš-

nost, aby se k této iniciativě připo-

jili způsobem, který považují 

za nejvhodnější“. 

Při promluvě k věřícím, řekl, že 

mu velmi leží na srdci i osud lidí 

na Madagaskaru, který byl nedáv-

no zasažený silným cyklónem. Ta-

to přírodní katastrofa způsobila 

rozsáhlé škody a zahynuly při ní 

desítky lidí a desetitisíce přišly 

o střechu nad hlavou. 

Podle olomouckého arcibiskupa 

Jana Graubnera patří obyvatelé 

ČR mezi ty šťastné, kteří žijí 

v míru a hojnosti, ačkoliv často 

naším nadstandartním způsobem 

života přispíváme ke zhoršení ži-

votních podmínek na celé řadě 

míst ve světě. 

„Prosím vás, abyste nabídli tento 

den Bohu tak, že se každý podle 

svých možností bude modlit i postit 

a zároveň se snažit líbit Bohu 

vším, co dělá. Přidejme ke svému 

snažení i šetrnost a skromnost, 

laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti,“ na-

psal v listu věřícím arcibiskup Graubner. 

www.cirkev.cz 

 Pasivní křesťan je člověk, který chodí s malou taškou na velký nákup. 

Pavel Kosorin           

Papež František stanovil 23. únor  

jako den modliteb a půstu za mír 

http://www.ado.cz/clanek/modleme-se-za-mir-ve-svete-vyzyva-papez-frantisek-i-arcibiskup-graubner
http://www.ado.cz/clanek/modleme-se-za-mir-ve-svete-vyzyva-papez-frantisek-i-arcibiskup-graubner
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Karneval v Lidovém domě Sobotní odpoledne jsme 

s kamarády prožili na karne-

valu v Lidovém domě. Kar-

neval si pro nás připravilo 

společenství mládeže pod 

vedením Jany Krejcarové. 

Celé odpoledne jsme si 

mohli zahrát různé hry 

a soutěže. V sále byla pěkná 

výzdoba, když se nám ne-

chtělo soutěžit nebo tančit, 

mohli jsme se osvěžit občer-

stvením, které pro nás při-

pravily maminky. Skvělé 

bylo, že si každá maska od-

nesla pěkný dáreček. Karne-

val se opravdu vydařil a zú-

častnilo se ho hodně dětí. 

Alexandr Maňur 



Během Tříkrálové sbírky jsme vykoledovali 86 tisíc korun - děkujeme.  
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Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Stu-

dentský Velehrad, která se uskuteční 19. - 22. 4. 2018 na Velehradě. 

Letošní již čtrnáctý ročník nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskusních 

skupinkách a večerní programy v podobě koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů 

modliteb. Tematicky bude akce zaměřena na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každé-

ho člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání odpovědnosti sám za sebe, tak 

z pohledu odpovědnosti za okolní svět. 

Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu prostřednictvím internetových stránek  

<http://studentskyvelehrad.cz>. 

Jana Havlíčková, tisková mluvčí – Studentský Velehrad 2018 

Velikonoční festival duchovní hudby 

Letošní 27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně je inspirován tématem „Zahrada, vini-

ce“ a jeho koncerty tradičně zaznějí ve dvou týdnech mezi Květnou a Bílou nedělí, tedy ve dnech 25. břez-

na až 8. dubna 2018, a to v brněnských chrámech. Konkrétní koncertní program je možné najít na webo-

vých stránkách http://www.filharmonie-brno.cz. 

Studentský Velehrad 2018 

http://studentskyvelehrad.cz
http://www.filharmonie-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby-p1400.html
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Něco pro děti 

Bože, nic proti tomu, že jsi 

udělal různá náboženství,  

ale neplete tě to někdy? 

Honza 

 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ  

Mt 4,1-11  

Kam všude vzal ďábel Ježíše?  

 

PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Mt 25,31-46  

Kam postaví Syn člověka ovce a kozly 

při příchodu ve své slávě?  

 

ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Mt 6,7-15  

Jak se máme modlit?  

 

STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Lk 11,29-32  

Kdo povstane na soudu proti mužům 

tohoto pokolení?  

 

ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Mt 7,7-12  

Jak Ježíš zformuloval hlavní myšlen-

ku, která je obsažena v Zákoně a Pro-

rocích?  

 

PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Mt 5,20-26  

Co máš udělat, než přineseš obětní dar 

na oltář?  

 

SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

Mt 5,43-48  

Máme být dokonalí jako 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ 
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Pořad bohoslužeb 

 8. týden 19. – 25. února 2018 

Pondělí 

19. 2. 

  

      

Úterý 

20. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za Františka Heráleckého z Bohušic 

Středa 

21. 2. 

  

17:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 

22. 2. 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra 

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a ostatní příbuzné 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

23. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - na poděkování za 70 let života 

Sobota 

24. 2. 

  

      

Neděle 

25. 2. 

2. NEDĚLE POSTNÍ                                                                          sbírka „Haléř svatého Petra“ 

7:30 Jaroměřice 
na společný úmysl 

- za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou rodinu, přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za rodiče Čermákovy a celou rodinu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice - za manžele Musilovy, na poděkování 

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 

Pátek 

2. 3. 

 první pátek v měsíci 

18:00 Jaroměřice   

 9. týden 26. února – 4. března 2018 

Pondělí 

26. 2. 

  

      

Úterý 

27. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za Antonína Polického, rodiče a duše v očistci 

Středa 

28. 2. 

  

17:30 Jaroměřice - za Hermínu Gallovou a rodiče 

Čtvrtek 

1. 3. 

  

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 
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Sobota 

3. 3. 

  

17:00 Jaroměřice pobožnost první soboty 

Neděle 

4. 3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ sbírka na opravy a podporu pastorace                       křestní neděle 

7:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratra 

- za Jaroslava Večeřu, Františku Vyškovskou a celou přízeň 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice - za prarodiče, rodiče, sestry, děti a jejich rodiny 

 10. týden 5. – 11. března 2018 

Pondělí 

5. 3. 

  

      

Úterý 

6. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Hobzovy a celou přízeň 

Středa 

7. 3. 

  

17:30 Jaroměřice - za Věrku Hájkovou, rodiče Prokopovy a přízeň 

Čtvrtek 

8. 3. 

  

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
- za sestru, rodiče a celou rodinu Joslovu 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

9. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za dvoje rodiče 

Sobota 

10. 3. 

  

      

Neděle 

11. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Rivolovu a Švaříčkovu 

- za živou a zemřelou rodinu Cupákovu, Líbalovu, Vystrčilovu, přízeň 

a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za Antonii Ševčíkovou a její dcery Zdenku, Helenu a Annu 

10:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Dobrianských a duše v očistci 

- za živou a zemřelou rodinu Kopečkovu 

- za rodiče Kosmákovy a Krátkých 

- za Vlastimila Cecha a dvoje rodiče 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

 11. týden 12. – 18. března 2018 

Pondělí 

12. 3. 

  

     

Úterý 

13. 3. 

Výroční den zvolení papeže Františka (2013) 

18:00 Jaroměřice   

Středa 

14. 3. 

  

17:30 Jaroměřice - za Miroslava Němce, dvoje rodiče, sestru, přízeň a duše v očistci 
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Čtvrtek 

15. 3. 

16:00 Špitál Přednáška Otce Tomáše o Gruzii a Arménii 

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

16. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodinu Reslovu, Chocholoušovu a Tomanovu 

 Sobota 

17. 3.  17:00  Lidový dům Přednáška Otce Tomáše o Gruzii a Arménii 

Neděle 

18. 3. 

5. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice 

na společný úmysl                                     svátost pomazání nemocných 

- za rodinu Čermákovu a Řepovu 

- za Josefa Dobeše a dvoje rodiče  

9:00 Myslibořice - za Marcelu Novákovou a celou rodinu  

10:30 Jaroměřice 

na společný úmysl                                     svátost pomazání nemocných 

- za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince 

- za Marii Votavovu, rodiče Vybíralovy a živou a zemřelou přízeň 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

 12. týden 19. – 25. března 2018 

Pondělí 

19. 3. 

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek 

7:30 Jaroměřice - za Josefa Čecha, syna, příbuzné a nemocné 

18:00 Jaroměřice   

Úterý 

20. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za živé a zemřelé členy živého růžence 

Středa 

21. 3. 

  

17:30 Jaroměřice 
- na poděkování za uzdravení dcery a za celou živou a zemřelou rodinu 

Svobodou a Kosmákovu 

Čtvrtek 

22. 3. 

  

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
- za rodinu Čechovu, Hlochovu a vnuka 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

23. 3. 

  

18:00 Jaroměřice   

Sobota 

24. 3. 

 Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v Brně 

      

Neděle 

25. 3. 

KVĚTNÁ NEDĚLE                                                               začátek letního času (z 2:00 na 3:00) 

7:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Spilkových 

- za rodinu Branzsuskovu, Durdovy a za manžela a kněze 

9:00 Myslibořice za farnost 

10:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za zemřelé rodiče Šimečkovy, Svobodovy, za dar zdraví a duše v očistci 

- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Šlápotovu 

a Bartejsovu 



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: 607808609 

Mgr. Marie Čermáková Tomanová, 
e-mail: kremca79@gmail.com  

mobil: 608558266 

Tisk nezištně zajišťuje: 

10 ROZDÍLŮ: oheň, pes, zlaťáky, mošna, pyramida, měsíc, andělova noha, křídlo a hvězda, větev stromu 

https://email.seznam.cz/#compose?to=kremca79%40gmail.com

