
1. 4. 2018 - 20. 5. 2018 

Číslo 201 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 1. 4. sbírka na opravy a podporu 

pastorace, křestní neděle, žehnání 

pokrmů 

 3. 4. v 17.30 v Ratibořicích mše sv. 

s udělováním svátosti nemocných 

 6. 4. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 9. 4. Den modliteb za úctu 

k počatému životu a za nenarozené 

děti  

 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně, mše 

sv. v 18 hod.  

 15. 4. v 15 hod. v kostele koncert 

Musica animata  

 17. 4. v 19 hod. v Lidovém domě 

Modlitby matek 

 20. - 22. 4. duchovní obnova pro 

dospělé v Kostelním Vydří 

 25. 4. v 18.15 hod. v Lidovém domě 

setkání MM babiček  

 28. 4. v 15 hod. Ochutnávka vín 

v Lidovém domě 

 30. 4. od 17 hod. pálení čarodějnic 

na farní zahradě 

(Pokračování na stránce 2) 

hebrejsky SHALOM,  

byla první slova,  

jimiž se vzkříšený Mistr obrátil  

na své učedníky.  

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

Tento pozdrav shrnuje celé velikonoční 

poselství. 

Kristus totiž nezměnil svět  

násilím a zbraněmi, 

ale poselstvím míru,  

pokoje a lásky. 

Ať v tomto duchu  

prožíváte i vy svoje Velikonoce. 

Spolu s žalmistou můžeme zvolat: 

„Hospodin kraluje, zajásej země!“ (Ž 96) 



v tomto velikonočním týdnu 

Vám s radostí opět nabízíme farní 

zpravodaj, který Vám poskytuje 

potřebné informace ze života naší 

farnosti. Přesto, že jej mnozí po-

kládáte za samozřejmou součást 

svého farního života, musím Vám 

připomenout, že nic není samo-

zřejmostí a nic nemůžeme vnímat 

jako něco, na co máme automa-

ticky nárok. Za každým počinem, 

aktivitou a iniciativou vždycky 

stojí lidé, kteří se často z vlastní 

vůle, své dobrosrdečnosti a nema-

lé snahy angažují. O to více musí-

me pokorně a vděčně vnímat prá-

ci mnoha lidí ve farnosti, kteří ji 

vykonávají zdarma a často na 

úkor svého osobního volna a po-

hodlí. Vám, kteří se zpravidla ve 

farnosti neangažujete a k ničemu 

obecně prospěšnému aktivně ne-

přispíváte, možná může vrtat hla-

vou, proč to vlastně takoví lidé 

dělají. 

Když to vztáhnu na sebe, tak 

to, jestli bude nebo nebude opra-

vený kostel v Jaroměřicích, nebu-

de mít naprosto žádný vliv na vý-

ši mé měsíční mzdy, kterou budu 

mít ve stejné výši, jako moji kole-

gové, kteří nic neopravují, o po-

dobné projekty oprav ve svých 

farnostech se nezajímají a ani by 

je z různých důvodů nerealizova-

li. Naopak mám dnes díky tomu 

mnohem více starostí a čím dál 

tím méně svého osobního volna 

a času na další kněžské aktivity 

jako je například pastorace, která 

mě sice velmi baví, ale bohužel 

na ni teď kvůli přípravám gene-

rální opravy kostela a již probíha-

jícím oprav na kostele a na faře 

nemám zdaleka tolik času. Přesto 

si někteří lidé občas neuvědomí, 

že nemůžu celý den pořád jenom 

pracovat, ale že si musím také 

občas odpočinout, abych mohl 

(Pokračování na stránce 4) 
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 od 1. 5. v Ratibořicích každý den 

májová pobožnost 

 4. 5. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 6. 5. sbírka na opravy a podporu 

pastorace, křestní neděle 

 8.5. v 17.30 hod. mše sv. 

v Ratibořicích 

 10. 5.  Slavnost Nanebevstoupení 

Páně, mše sv. také ráno 

v 7.30 hod. 

 17. 5. v 9 hod. v kostele 

rekolekční mše sv. 

Mimo farnost: 

 7. 4.  v Praze Národní pochod pro 

život a rodinu 

 17. 4. od 17 hod. v centru Ruth 

v Třebíči přednáška Sladění 

mužské a ženské role při výchově 

dětí 

 19. 4. v 9.30 hod. v Moravských 

Budějovicích rekolekční mše sv. 

 19. 4. v 18 hod. v aule Katolického 

gymnázia v Třebíči Večer chval 

Moji milí farníci, 

MO KDU ČSL Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny na 

11. ročník ochutnávky moravských vín 
v sobotu 28. dubna 2017 od 15 hod. do Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou za lidové ceny:  

 

 vstupné 50,- Kč,  

 jeden pohár 5,- Kč,  

 ostatní pohoštění zdarma. 
 

 

Na tuto ochutnávku vín  

přijede opět  

Cimbálovka !!!  

Motto: „Čím je život, není-li vína…“ (Homér) 
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Zmrtvýchvstání Páně  

1. čtení: Sk 10,34a.37-43  

2. čtení: Kol 3,1-4 

Evangelium: Jan 20,1-9 

2. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 4, 32-35  

2. čtení: 1 Jan 5, 1-6 

Evangelium: Jan 20, 19-31  

3. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 3, 13-15. 17-19 

2. čtení: 1 Jan 2, 1-5a  

Evangelium: Lk 24, 35-48  

4. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 4, 8-12  

2. čtení: 1 Jan 3, 1-2 

Evangelium: Jan 10, 11-18  

5. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 9, 26-31  

2. čtení: 1 Jan 3, 18-24  

Evangelium: Jan 15, 1-8 

6. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48  

2. čtení: 1 Jan 4, 7-10  

Evangelium: Jan 15, 9-17  

7. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 1, 15-17. 20-26  

2. čtení: 1 Jan 4, 11-16 

Evangelium: Jan 17, 11b-19  

Slavnost Seslání Ducha Svatého 

1. čtení: Sk 2, 1-11  

2. čtení: Gal 5, 16-25 

Evangelium: Jan 15, 26-27; 16, 

12-15  

Liturgické texty 
Přehled hospodaření farnosti v roce 2017   

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2017   

             -  v hotovostní pokladně  36 640,00 

             -  na bankovním účtě 1 479 267,13 

Finanční prostředky celkem: 1 515 907,13 

Přijmy:   

sbírky na opravy a podporu  pastorace  326 239,00 

ostatní 408 071,00 

účelové - Haléř svatého Petra 12 800,00 

             -  fond "PULS" 14 041,00 

             -  Boží hrob 4 990,00 

             -  charita 10 525,00 

             -  na bohoslovce 7 749,00 

             -  misie 20 657,00 

nájemné a prohlídky kostela 166 599,00 

úroky z účtu 99,72 

přijatá dotace Ministerstva kultury z programu zá-

chrany na opravu schodů v severní věži a vřeteno-

vé schodiště u zákristie  1 000 000,00 

dar z biskupství na přípravu projektové dokumen-

tace pro podání žádosti na IROP 400 000,00 

200 000,00 

dar města Jaroměřice n. Rok. na přípravu projekto-

vé  dokumentace pro podání žádosti na IROP 

Příjmy celkem 2 571 770,72 

Výdaje:   

projektová dokumentace a studie na opravy kostela 1 278 590,00 

režie, opravy, renovace  355 945,69 

materiál bohoslužebný 24 017,00 

drobný hmotný majetek 23 786,00 

energie, vodné, stočné 163 949,00 

oprava schodů ve věži a vřetenová schodiště u zá-

kristie  1 086 612,00 

ostatní opravy 84 623,50 

daň z nemovitosti 13 576,00 

ostatní daně 6 000,00 

poplatky z účtu a ostatní 2 854,00 

pojištění 23 047,50 

odeslané účelové sbírky na biskupství vč. desátků 192 006,00 

Výdaje celkem 3 255 006,69 

Stav finančních prostředků k 31.12.2017   

            - v hotovostní pokladně 0,00 

           - na bankovním účtě 832 671,16 

Finančních prostředky celkem  832 671,16 



Stránka 4 Jaroměřický LeF 

své povinnosti v plné síle plnit. No 

a konkrétně já si nejvíce odpočinu tak, že se 

věnuji svým koníčkům, z nichž největším je 

pro mě cestování na motorce. Proto mě ně-

kdy překvapí, když mi někteří farníci dopo-

ručují, že bych měl těchto koníčků zanechat, 

abych byl čtyřiadvacet hodin denně 

k dispozici, a hlavně, abych se každý den 

a celý den mohl věnovat svým pracovním 

povinnostem. Ideálním výsledkem takového 

pracovního režimu by pak měl být co nejdří-

ve opravený Váš kostel. Reálným výsledkem 

by pak asi v lepším případě bylo mé totální 

vyhoření a v horším případě nějaké zdravotní 

problémy, které by na sebe jistě nenechaly 

dlouho čekat. Proto se zde nabízí otázka 

proč? Proč bych to vše měl dělat? Moji nad-

řízení mi totiž opravu farního kostela 

v Jaroměřicích nenařídili a ani jsem původně 

za tímto účelem do Jaroměřic nebyl poslán. 

Ostatně, musíme si uvědomit, že jaroměřický 

kostel je v diecézním měřítku jen jedním 

z mnoha kostelů. No a kostelů je v brněnské 

diecézi skutečně více než dost, takže to, jestli 

jeden z těchto kostelů bude nebo nebude uza-

vřen, nehraje z hlediska optiky celé české 

katolické církve žádnou významnou roli. 

Otázka, proč bych to měl dělat, se nabízí také 

ve spojitosti s tím, že k opravě kostela se vá-

že mnoho pro mě naprosto osobních rizik. 

Nesmíme zapomenout, že všechny případné 

stavební a bezpečnostní problémy během 

opravy kostela tzv. padají na moji hlavu. Na 

svých bedrech ponesu také těžkosti celého 

finančního zajištění projektu, do kterého mj. 

spadá nutnost sehnat (s největší pravděpo-

dobností prostřednictvím půjčky) peníze na 

předfinancování projektu a pak dále sumu na 

spoluúčast v hodnotě pěti milionů Kč. Před-

pokládám, že všichni víme, že za toto vše 

nakonec nese zodpovědnost jediný člověk – 

(Pokračování ze stránky 2) statutární zástupce farnosti – farář Tomáš Holcner. 

Obecně každý máme své odpovědi na otázku proč? Na 

to, proč se někdo ožení nebo proč se někdo obětuje a vy-

chovává své děti? Proč někdo přispívá na charitu a pomáhá 

lidem? Proč se někdo stane knězem, řeholníkem nebo řádo-

vou sestrou, která přebaluje staré a nemohoucí inkontinent-

ní lidi? Proč se někdo zdarma stará o farní zpravodaj? Proč 

někdo v kostele hraje na varhany? Proč někdo zdarma cho-

dí uklízet kostel? Proč se někdo ve svém volném čase vě-

nuje ve farnosti dětem nebo učí ve škole náboženství? Proč 

někdo finančně podporuje svoji farnost? Proč farář Holcner 

nakonec opravuje jaroměřický kostel? 

Odpověď na tyto otázky samozřejmě není jedna. Všech-

ny odpovědi však v sobě skrývají to, co můžeme označit za 

podstatu Velikonoc. Ostatně právě v této velikonoční době 

mnozí z nás hledají odpovědi na otázku proč právě ve spo-
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jitosti s křížovou cestou. Ostatně je více než lo-

gické se ptát na to, proč Ježíš přijímá a nese kříž 

a obětuje se za lidi, kteří jej stejně nechtějí a kteří 

nakonec stejně žádají Poncia  Piláta: „Propusť 

Barabáše, Ježíše ukřižuj. Pryč s ním!“ 

Na Velký pátek můžeme tuto podstatu Veli-

konoc odhalit právě v některých obrazech křížo-

vé cesty. Jedním z nich je například výjev ukazu-

jící Pannu Marii, která svého syna na jeho po-

slední pozemské cestě neopouští, přestože se mu-

sí dívat na nezměrné ponížení a utrpení svého 

milovaného syna. Další výjev ukazuje, jak Ježíš 

přes nelidské bičování a mučení před smrtí přes-

to volá k Bohu: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, 

co činí!“ A v neposlední řadě si během křížové 

cesty můžeme všimnout obrazu dalších dvou 

mužů umírajících na kříži společně s Ježíšem. 

Jeden z nich se Ježíši posmívá a proklíná Boha 

a svět kvůli svému osudu, druhý však svých 

hříchů lituje a prosí: „Ježíši, smiluj se nade 

mnou, až budeš v ráji“. Můžeme se ptát, proč se 

osoby z těchto výjevů zachovaly tak, jak se za-

chovaly? Koneckonců všechny měly na výběr. 

Proč Marie svého syna neopustila, přestože šlo 

o nejtěžší chvíli v jejím životě matky? Protože ho 

milovala. Proč Ježíš žádá Boha Otce o od-

puštění hříchů těm, kteří se ho rozhodli za-

bít? Protože tak projevuje nekonečnou lásku 

k člověku i víru, že lidé mohou následovat tento 

příklad lásky. Proč jeden z lotrů nakonec na prahu 

smrti žádá Ježíše o smilování? Protože nakonec 

pocítil lásku k těm, kterým ublížil, a byl tak schop-

ný litovat svých skutků. Hlavním poselstvím Veli-

konoc je láska. V životě máme vždy možnosti vol-

by. Můžeme volit dobro nebo zlo, můžeme chtít 

druhým pomoci nebo vůči nim můžeme být lhos-

tejní. Podstatné je, že dobrou volbu mezi možnost-

mi můžeme učinit prostřednictvím lásky. Volba 

učiněná z lásky nás nezřídka zavede na cestu plnou 

nepohodlí a vlastní obětavosti vůči druhým, občas 

dokonce na cestu křížovou. Taková cesta je však 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FAŘE 

se uskuteční v pondělí, dne 30. 4. 2018  

od 17 hod. na farní zahradě. 

Vezměte si s sebou něco na opékání  

a dobrou náladu. 

Všechny srdečně zve otec Tomáš. 

vždy správná. A právě láska je tou odpovědí na 

všechny výše zmíněné otázky proč. Tedy na otázky, 

proč se někdo obětuje a vychovává své děti, proč 

někdo přispívá na charitu, proč se někdo stane kně-

zem, řeholníkem a slouží lidem, nebo řádovou 

sestrou, která přebaluje staré a nemohoucí inkonti-

nentní lidi, proč se někdo zdarma stará o farní zpra-

vodaj, proč někdo v kostele hraje na varhany, proč 

někdo zdarma chodí uklízet kostel, proč někdo fi-

nančně podporuje svoji farnost, proč farář Holcner 

nakonec opravuje jaroměřický kostel. Ve všech zmí-

něných případech to lidé dělají z lásky k bližním. 

Tato láska vyžaduje obětavost, která však ve výsled-

(Pokračování na stránce 7) 
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Výpisy z matričních knih za r. 2017 

 V minulém roce bylo 30 církevních pohřbů:  
21. 4.   Marie Svobodová  

  3. 6.   Orisija Husová  

  3. 6.   Josef Dokulil  

  8. 7.   Jarmila Dokulilová  

  8. 7.   Vilém Krejcar  

25. 7.   Bohumil Nesnídal  

  5. 8.   Blažena Soukupová  

10. 8.   Stanislav Šumpela  

11. 8.   Marie Kalábková  

14. 8.   Jiří Papoušek  

  3. 1.   Marie Dvořáková                                           

14. 1.   Božena Krpounová 

14. 1.   Vlastimil Cech  

20. 1.   Marie Blažková  

11. 2.   Marie Malenová  

10. 3.   Jarmila Kousalíková  

18. 3.   Ing. Marie Vorlíčková  

24. 3.   Bohumila Gregorová  

  7. 4.   RNDr. Jana Crhová  

18. 4.   Miloš Svatoň  

 Svátost manželství uzavřelo 14 párů: 
17. 6. Štěpán Dvořák a Lucie Svobodová 

17. 6. Michal Hirsch a Hana Fabíková 

24. 6. Ivo Michálek a Martina Líbalová 

  1. 7. Jakub Kuba a Silvie Zubčáková 

  8. 7. Lubomír Vespalec a Lucie Melánová 

22. 7. Jan Šimáček a Markéta Möllerová 

  5. 8. Petr Hutař a Lucie Čajkovská 

 

  4. 6. Eliška Petra Ryglová 

10. 6. Natálie Marie Chromá 

  2. 7. Nikol Nováková 

  2. 7. Šimon Petr Konvalina 

  2. 7. Leontýna Marie Hrňáková 

  2. 7. Denisa Monika Tomková 

  8. 7. Michaela Danielová 

30. 7. Anežka Stuchlíková 

30. 7. David Ondřej Kocev 

30. 7. Jan Antonín Fučík 

  6. 8. Amálie Marie Renata   

Bendová 

  6. 8. Lea Martina Anna  

 Rolínová 

12. 8. Jan Pavel Říha  

12. 8. František Tomáš Říha 

  5. 2. Michal Kratochvíl 

18. 2. Rozálie Sovková 

  4. 3. Vojtěch Jiří Peckhart 

12. 3. Jakub Benedikt Šula 

  2. 4. Robin Dominik Nejedlík 

  2. 4. Alois Horník 

  2. 4. Maxmilián František  

Veselý 

16. 4. Karolína Bistáková 

22. 4. Marek Maria Antonín        

Šplíchal 

  7. 5. Petr Matyáš Fouma 

  7. 5. Sofie Švábová 

  7. 5. Šimon Michal Janoušek 

20. 5. Justýna Marie Přinosilová 

  4. 6. Jiří František Hort 

Svátost křtu přijalo 40 dětí: 

12. 8. František Říha a Lenka Celá 

19. 8. Jan Vydra a Jitka Šimečková 

  2. 9. Tomáš Šabatka a Eliška Růžičková 

  9. 9. Michal Nedvědický a Kristýna Svobodová 

  9. 9. Pavel Kudláček a Aneta Nováčková 

  9. 9. Tomáš Palát a Michaela Stejskalová 

28. 10. Kirill Viktorovič Položij a Petra Kekeľová 

20. 9.   Věra Binderová  

23. 9.   Františka Nesnídalová  

27. 9.   Marie Strnadová  

  4. 10. Bohumil Filipský  

25. 10. Marta Novotná 

28. 10. Drahomíra Bendová   

15. 11. Ludmila Kšikalová 

25. 11. Marie Lomnická 

19. 12. Marie Nováková 

29. 12. Marie Hajná  

  3. 9.  Viktorie Šimková 

  3. 9.   Ludvík Mateja 

  1. 10. David František Horváth 

  1. 10. Matěj Krátký 

  1. 10. Nikita Pavla Martina  

 Říhová 

  1. 10. Berenika Simona  

 Čiháková 

29. 10. Adam Kočí 

  5. 11. Daniela Isabella  

 Svobodová 

26. 11. Veronika Markéta  

 Zedníčková 

  3. 12. Mikuláš Ondřej Macoun 

  3. 12. Veronika Terezie  

Václavková 

30. 12. Eliška Dvořáková 
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ku něco stojí. Záchrana našeho kostela před uza-

vřením bude znamenat, že se v našem městě udrží 

živé farní společenství. Vydávání farního zpravo-

daje přináší přes všechny problémy a oběti redak-

torů do našich domovů semínka pastorace a ra-

dost. 

Velikonoce jsou opravdu zajímavé svátky. 

Všiml jsem si totiž toho, že jsou v dnešní době 

pro mnoho lidí zcela nepochopitelné. Možná to 

nepochopení Velikonoc souvisí s tím, že dnešní 

doba je extrémně sobecká a každý vidí jen své 

osobní zájmy, svůj prospěch a své pohodlí. Pokud 

to tak je, tak se člověk uzavírá do svého malého 

mikrosvěta jistot, ve kterém je důležité jen to, že 

si pak každý zcela sobecky všímá pouze svého 

opraveného kostela, své prosperující farnosti, své 

rodiny nebo svého osobního pohodlí. Pokud chce-

me Velikonoce prožít opravdově, musíme se však 

zaměřit na jejich podstatu. Z toho důvodu nám 

všem přeji, abychom uměli překonávat své osobní 

sobeckosti. Dokonce osobní sobeckosti, které ně-

kdy mohou vypadat velice bohulibě.  Přeji nám 

však také, abychom vždy dokázali hledat i za ce-

nu obtíží a křížových cest naši správnou životní 

cestu.  A v neposlední řadě nám přeji, abychom 

vše dělali s láskou k Pánu Bohu i lidem. 

Přeji Vám požehnané Velikonoce. 

Otec Tomáš 

(Pokračování ze stránky 5) 

Kurz Tři slova pro rodinu: „Smím?“ „Děkuji.“ „Promiň.“ 

Pastorační středisko nabízí cyklus pěti setkání pro rodiče. Začne 14. 4. 2018 

a bude probíhat v Brně ve farním sále na Petrově 9. Jednotlivá setkání jsou 

zaměřena na posílení rodičovských kompetencí ve výchově s důrazem na 

komunikaci a vztahy mezi rodiči a mezi rodiči a dětmi. Kurz je zdarma. 

Prosíme o spolupráci v oslovení rodičů a o předání informací. 

Přihlásit se je možné do 10. dubna 2018. 

Další informace a přihlášky na barciakova@biskupstvi.cz 

 R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci 

Milí mladí farníci, 

rád bych Vás pozval na Diecézní centrum života 

mládeže do Osové Bítýšky. Bližší informace máme  

na svých stránkách <http://www.brno.signaly.cz/

mamre> nebo na Facebooku. Zde je pár nabídek: 

Outdoor víkend 13. – 15. 4. 2018 

Víkend pro všechny mladé lidi od 14 let, kteří by 

rádi zjistili, o čem je život v přírodě. Kteří by chtěli na 

jeden víkend opustit teplo a pohodu domova a vyměnit 

tohle všechno za menší pohodlí, ale o to větší a silnější 

zážitky, které nabízí život v přírodě. Součástí víkendu 

budou outdoorové hry a duchovní program, na kterém 

se budeme snažit ukázat, jak je příroda stvořena pro 

člověka a jak krásné je chválit Boha právě v přírodě. 

Máš na víc 27. – 29. 4. 2018 

Víkend je určen pro starší mládež od 19 let. Hostem 

bude kněz Jan Balík a budeme se společně zamýšlet 

nad životem a hodnotami mladého křesťana. 

Worship víkend 4. – 6. 5. 2018 

Na Worship víkendu, tedy chválovém, se chceme 

vrhnout do Boží náruče a hledat především jeho krá-

lovství. Věříme, že hudba a chvála s tím úzce souvisí. 

Takže budeme oslavovat našeho Otce, ale kromě toho 

nás čekají workshopy, hry, zábava, společenství, mod-

litba. Hostem bude mj. kapela Alive. Věk 14+. 

R. D. Ing. arch Jiří Jeniš, vedoucí DCŽM Mamre 

Aktivity na MAMRE 
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Letos, stejně jako každý rok, se děti schá-

zely před dětskou mší svatou, aby doprová-

zely Pána Ježíše na jeho křížové cestě a při-

pomínaly si, že zemřel za každého z nás, že 

nám odpustil a stále znovu odpouští všechny 

naše poklesky a provinění, že i my si máme 

navzájem odpouštět, být k sobě dobří, jako je 

On dobrý k nám a že máme trpělivě a statečně snášet 

všechny problémy a obtíže, které máme doma v rodině, 

ve škole nebo v zaměstnání.  

Jsme rády, že se děti scházely v tak hojném počtu a po-

máhaly se čtením, nošením kříže i s hrou na kytaru.  

Alexandra Maňurová, Martina Svobodová, Veronika Havlenová 

Ohlédnutí za dětskými křížovými cestami 

Něco pro děti 
Velikonoce jsou pro křesťany nadějí, že 

pozemský život není to jediné, co máme, 

ale že jednou – jako Kristus – vstaneme 

spolu s ním k věčnému životu. Tato naděje 

je pro nás radostí všedních dnů a silou 

v těžkostech, nemocech a trápeních. 

Když rozluštíš symboly ve vajíčku podle 

klíče dole na stránce, dozvíš se, co o tom 

řekl papež Jan Pavel II. 
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Mary's Meals – jednoduché řešení hladu ve světě 
Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy Magnus MacFarlane-Barrow 

navštívil Malawi sužované hladomorem a potkal tam matku v kruhu svých 6 dětí, 

umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou je-

ho životní sny, Edward odpověděl jednoduše... 

„Chci mít dostatek jídla a jednoho dne chci začít chodit do školy.“ 

Tato Edwardova slova spustila naši misi pod názvem Mary’s Meals – Mariina 

jídla -  ke cti Marie, matky Ježíše, která vychovala svého syna v chudobě. 

A od skromných začátků s pouhými 200 dětmi v jedné škole v Malawi dnes sytí-

me každý školní den více než milion dvěstě tisíc dětí napříč čtyřmi kontinenty. Za 16 let tak byla podána 

již 1 miliarda jídel. 

Díky úsilí podporovatelů z 18 zemí světa jsme schopni plnit náš slib těmto dětem, které dnes sedí ve škol-

ních třídách s plnými žaludky a dostávají vzdělání, které může být jejich cestou ze začarovaného kruhu bí-

dy ke světlejší budoucnosti. 

Většinu naší práce vykonává armáda dobrovolníků, kteří jménem Mary's Meals konají velké množství ma-

lých skutků lásky. To nám umožňuje držet provozní náklady projektu pod úrovní 7% a až 93% 

z darovaných prostředků použít na přímou pomoc dětem. 

Naše vize: 

• Zajišťujeme dětem jedno jídlo denně 

v místě jejich vzdělávání s cílem přilá-

kat chronicky chudé dětí do školních 

tříd, aby dostávaly vzdělání, které se 

v budoucnu může stát jejich žebříkem 

z chudoby. 

• Věříme, že všichni lidé, kteří mají 

více než potřebují, se budou dělit s tě-

mi, kterým se nedostává ani těch nej-

základnějších potřeb. V tomto bohatém 

světě je možné, aby žádné dítě nestrá-

vilo den bez jídla. 

Naše mise: 

Umožňujeme lidem nabízet jejich peníze, věci, dovednosti, čas a modlitby, abychom poskytli tu nejefektiv-

nější pomoc lidem strádajícím v extrémní chudobě v těch nejchudších oblastech světa. 

V těchto dnech zřizujeme českou pobočku Mary’s Meals se sídlem v Brně. V případě, že vás naše dílo zau-

jalo, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme, jak se můžete zapojit do pomoci. 

Mary's Meals Česká republika z.s., Okružní 9a, 638 00 Brno 

info@marysmeals.cz, www.marysmeals.cz 

Foto: Mary's Meals  

mailto:info@marysmeals.cz
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Velikonoční tvoření v Lidovém domě 

V pátek 23. 3. 2018 jsme se sešli s dětmi v Lido-

vém domě a pod vedením Laďky Hartmanové jsme  

vyráběli velikonoční ozdoby, vajíčka, zajíčky a jiné 

krásné dekorace do svých domovů. 

Díky za skvělou přípravu a také děkujeme všem 

dětem, maminkám a babičkám, které přišly. 

Martina Svobodová,  

Eva Spilková 

Oprava kostela 
V návaznosti na zveřejnění zprávy o přidělení dotace na opravu našeho kostela v hodnotě 100 mil. Kč 

mám pro vás další informace.  Nyní jsme postoupili k podpisu dohody Ministerstva pro místní rozvoj a Ev-

ropské komise s názvem „ SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE - PODMÍNKY 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE“, která bude po vystavení schvalovací doložky Biskupství 

brněnského znamenat další krok k zahájení realizace opravy našeho kostela. 

Jak jsem uvedl v minulém čísle farního zpravodaje, nyní se také zpracovává a detailně kontroluje 

„Prováděcí projektová dokumentace“, která bude závaznou a nesmírně důležitou součástí pro vyhlášení 

a zpracování výběrového řízení na dodavatele opravy našeho kostela. 

Mnoho lidí se také s velkou starostlivostí ptá, kdy se s opravou začne. Podle odhadů, které předpokládají 

hladký průběh veřejné soutěže na dodavatele, 

můžeme očekávat zahájení stavebních činností 

na přelomu roku 2018/2019. Jak se bude vyví-

jet dohoda s dodavatelskou firmou ohledně 

uzavření kostela pro veřejnost, je zatím velkým 

otazníkem. 

V létě také proběhne v jednotlivých etapách 

vyklízení kostela a jeho příprava pro stavební 

činnosti. Z kostela se stane jednoho dne stave-

niště, kde nesmí zůstat nic, co jde odstranit a co 

by se během oprav mohlo ztratit nebo znehod-

notit. Náš kostel pak bude jedním velkým sta-

vebním prostorem, kde se bude pohybovat 

a pracovat třeba několik desítek stavebních děl-

níků najednou. 

Otec Tomáš 

Mše sv. o Velikonocích v okolí 
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Pořad bohoslužeb 

 14. týden 2. – 8. dubna 2018 

Pondělí 

2. 4. 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

7:30 Jaroměřice   

9:00 Myslibořice - za Jiřinu Horákovou a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice   

Úterý 

3. 4. 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

17:30 

18:00 

Ratibořice  

Jaroměřice 

- mše svatá a svátost nemocných 

- za Boženu Texlovou, rodinu Hrůzovu a Texlovu, za Marii a Otu Majzlí-

kovy a duše v očistci 

Středa 

4. 4. 

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

17:30 Jaroměřice - za Andělu Sedláčkovou, manžele Rezkovy, za manžele Hofmannovy, 

Věru Pelánovou, Annu Pojerovou, Hejmalíčkovy a jejich příbuzné 

Čtvrtek 

5. 4. 

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za Jarmilu Pudilovou, rodiče Trojanovy a Pudilovy 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

6. 4. 

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM První pátek v měsíci 

dopoledne návštěva nemocných a po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Pokornovu a Slámovu 

Sobota 

7. 4. 

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

Jaroměřice - svatba 10:30 Lenka Haklová a Pavel Brokl 

Jaroměřice - svatba 12:00 Kateřina Křížová a Martin Kabelka 

 

Neděle 

1. 4. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti                                                žehnání pokrmů  

Sbírka na opravy a podporu pastorace                                                                     Křestní neděle 

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za zemřelé rodiče Doležalovy a Senetovy, přízeň a duše v očistci 

- za živou a zemřelou rodinu Klímovu, Burianovu a manžele Dvořákovy 

9:00 Myslibořice - za Janu Crhovu a duše v očistci 

10:30 Jaroměřice 
- za farnost 

  

18:00 Jaroměřice - za rodinu Soukupovu a Marii Vašourkovou 

TAJENKA: Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach. (Jan Pavel II.) 
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Čtvrtek 

12. 4. 

 

16.30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
po mši svaté tichá adorace 

  

Pátek 

13. 4. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Kopečkovy, Salákovy a syny 

Sobota 

14. 4. 
 Jaroměřice - svatba 13:00 Jana Abrahámová a Ondřej Jelínek 

Neděle 

15. 4. 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                               Charitativní sbírka na repatriaci 

15:00 Jaroměřice – koncert Musica animata  

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 

- za rodiče Velebovy, syna a vnuka 

- za Blaženu a Františka Janých 

9:00 Myslibořice - za Jaroslava Ondráka a dvoje rodiče  

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Kabelkovu a Dvořákovu 

Středa 

11. 4. 

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 

17:30 Jaroměřice 
- za živou i zemřelou rodinu Hrůzovu, Veselovu, Svobodovu a Sobot-

kovu a duše v očistci 

 16. týden 16. – 22. dubna 2018 

Úterý 

17. 4. 

  

18:00 Jaroměřice 
- za Františka Pokorného, živou i zemřelou rodinu a na poděkování 

za Boží pomoc a ochranu 

Středa 

18. 4. 

  

17:30 Jaroměřice   

 15. týden 9. – 15. dubna 2018 

Pondělí 

9. 4. 

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti 

18:00 Jaroměřice 
- za Víta Hobzu, oboje rodiče, ke cti sv. Judy Tadeáše, za víru pro děti, 

vnoučata, pravnoučata i příbuzné 

Úterý 

10. 4. 

  

18:00 Jaroměřice   

Neděle 

8. 4. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- na poděkování za 40 let společného života a Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie do dalších let 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Jenerálovu a Dohnalovu 

- za rodinu Kratochvílovu a Svobodovu a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Němcovu, manžela a vnuka Milana 
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 17. týden 23. – 29. dubna 2018 

Pondělí 

23. 4. 

Svátek sv. Vojtěch, biskupa a mučedníka 

      

Úterý 

24. 4. 

Památka sv. Jiří, mučedníka 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu a manžele Tesařovy 

Středa 

25. 4. 

Svátek sv. Marka, evangelisty 

17:30 Jaroměřice - na poděkování za dar víry 

Čtvrtek 

26. 4. 

  

16.30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
po mši svaté tichá adorace 

  

Pátek 

27. 4. 

  

18:00 Jaroměřice - za Miroslava Dvořáka, otce a rodiče 

Sobota 

28. 4. 

Jaroměřice - svatba 14:00 Miroslava Čmaradová a Tomáš Venhoda 

Lidový dům – ochutnávka vín 

Neděle 

29. 4. 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče 

- za rodiče Říhovy, Plíškovy, celou přízeň a duše v očistci  

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Čechovu a Klinerovu  

18:00 Jaroměřice - za Jana Svobodu, rodiče, bratra a duše v očistci 

Čtvrtek 

19. 4. 

  

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 
po mši svaté tichá adorace 

  

Pátek 

20. 4. 

  

18:00 Jaroměřice   

Sobota 

21. 4. 
Jaroměřice - svatba 12:00 Kateřina Špačková a Vojtěch Tomšíček 

Neděle 

22. 4. 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

7:30 Jaroměřice 
Na společný úmysl 

- za Františka Kopečka, rodiče, rodinu Šoukalovu a sourozence 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Míka a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Františka a Josefu Kunstovy 

- za rodinu Louckých, přízeň a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice - za farnost 
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 19. týden 7. – 13. května 2018 

Úterý   

8. 5. 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

17:30  

18:00 

Ratibořice 

 Jaroměřice 

- mše svatá 

 

- za Marii a Bohuslava Černých a celou rodinu Hájkovu a Černovu 

Středa 

9. 5. 

  

17:30 Jaroměřice - za rodinu Reslovu, Chocholoušovu a Tomanovu 

Čtvrtek 

10. 5. 

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek 

7:30 Jaroměřice - za rodinu Šabatovu, Pojerovu a duše v očistci 

16.30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 

- za rodinu Linhartovu, Barvířovu, Novákovu a duše, na které nikdo 

nepamatuje 

po mši svaté tichá adorace 

Sobota 

5. 5. 

  

  

Neděle 

6. 5. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ      sbírka na opravy a podporu pastorace             Křestní neděle  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Kubiatovu a Drdovu 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za rodinu Procházkovu, příbuzné a Jana Soukupa 

- za rodinu Procházkovu, Formanovu, Krajcovu a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Venhodovu, Dvořákovu a Růžičkovu 

 18. týden 30. dubna – 6. května 2018 

Pondělí 

30. 4. 
17:00 - pálení čarodějnic na farní zahradě 

Úterý 

1. 5. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Radovy, syna Miroslava, vnuka Jiřího a manžele Navrkalovy 

Středa 

2. 5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

17:30 Jaroměřice - za dvoje rodiče, kněze a dobrodince 

Čtvrtek 

3. 5. 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice 

- za rodiče Kremláčkovy, syna, rodiče Hobzovy, syna, manžele Kaláš-

kovy, syna Jiřího a duše v očistci 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

4. 5. 

 První pátek v měsíci 

dopoledne návštěva nemocných a po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

18:00 Jaroměřice - za Jaroslava a Bělu Šulovy, sourozence a rodiče a duše v očistci 
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Neděle 

13. 5. 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Jana Zavadila a rodiče 

- za Jindřicha Doláka, dvoje rodiče a duše v očistci 

- za živou a zemřelou rodinu Vechetovu a manžele Chvátalovy 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 
- za Františka Svobodu, rodiče Smutnovy a tři dcery 

- za Karla a Helenu Pavelkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice 
- za rodinu Novotnou a Tomanovu 

- za dceru Ivanu a její děti 

 20. týden 14. – 20. května 2018 

Pondělí 

14 5. 

Svátek sv. Matěje, apoštola 

      

Úterý 

15. 5. 

  

18:00 Jaroměřice -  za rodinu Hálovu, Jansovu a duše v očistci 

Středa 

16. 5. 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 

17:30 Jaroměřice - za rodiče Tržilovy, Doležalovy a duše v očistci 

Čtvrtek 

17. 5. 

  

9:00 Jaroměřice 
rekolekce 

- za živé a zemřelé obyvatele u staré fary 

16:30 Myslibořice   

Pátek 

18. 5. 

  

18:00 Jaroměřice - na poděkování za přijatá dobrodiní 

Sobota 

19. 5. 

  

      

Neděle 

20. 5. 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                               sbírka na charitu  

7:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za Julia Hotového, vnuka, dceru, manželku, rodiče, za rodinu Durdovu 

a Dolákovu 

- za Jaroslavu Machátovou a její rodiče 

- za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 

Na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a duše v očistci 

- za rodiče a vnuka 

- za Andělu a Vladimíra Pasekovy a Františka Heřmánka 

18:00 Jaroměřice - za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče 

Pátek 

11. 5. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodinu Vojtěcha Česneka a duše v očistci 

Sobota 

12. 5. 

  

      



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: 

P O J Ď T E    S   N Á M I 

Z Jihlavy pojedou dva autobusy. 

Přihlásit se můžete na tel. č. 605322076 (Bernardová) nebo osobně ve farní kanceláři u Minoritů v Jihlavě  

mezi 9 - 11 hodinou denně mimo soboty a neděle. 

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

