
24. 6. 2018 - 9. 9. 2018 

Číslo 203 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 27. 7., 24. 8. a 21. 9. v kostele 

po mši svaté Modlitební setkání  

 24. 6. sbírka na bohoslovce 

 27. 6. v 18.15 hod. v Lidovém domě 

Modlitby matek – babiček 

 29. 6. bude mše sv. také ráno 

v 7.30 hod. 

 během prázdnin bude středeční 

mše svatá pouze ráno v 7.30 hod. 

 od 1. 7. budou večerní mše svaté 

v  19 hod.  

 1. 7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 1. 7. po každé mši svaté před 

kostelem žehnání dopravních 

prostředků před prázdninami 

 5. 7.  v 10.30 hod. mše sv. 

v Ratibořicích 

 6. a 7. 7. od 8 hod. brigáda na 

vyklízení kostela 

 8. 7.  v 10 hod. mše sv. v Lesůňkách 

 5. 8. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 7. 8. v 19.30 hod. koncert v kostele 

v rámci festivalu Petra Dvorského, 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

I.  Rozluč se se svými,  

 ale ne s Bohem!  

II. Nezapomeň si vzít do 

batohu všechny 

potřebné věci, ale také 

potřeby pro svou duši!  

III. Obuj si takové boty,  

 které vydrží i na cesty 

do kostela!  

IV. Choď po všech 

křižovatkách a cestách,  

 ale nezapomeň na cesty 

Boží!  

V. Smetí dávej do 

odpadkového koše a pod 

Prázdninové desatero 

kámen,  ale ne do své 

duše!  

VI. Na cestě neházej kameny,  

 ale úsměvy!  

VII. Nasaď si barevné brýle 

tak,  

 aby ti nezacláněly Boha!  

VIII. Nasyť žaludek,  

 ale nenechej hladovou 

duši!  

IX. Řiď se turistickými 

značkami, ale i Božími 

příkazy!  

X. Vrať se z výletu nejen 

zdravý, ale i lepší!  

převzato z internetu 



rád Vás opět zdravím na strán-

kách našeho farního zpravodaje. 

Na sklonku tohoto školního 

roku bych nejprve rád poděkoval 

všem, kteří se zapojují do života 

naší farnosti. Zvláště bych rád 

poděkoval za službu kate-

chetkám, které se snažily během 

letošního školního roku pomáhat 

rodičům s náboženskou a lidskou 

výchovou dětí přihlášených do 

hodin náboženství v naší škole. 

Poděkování také patří maminkám 

a babičkám z Rozmarýnku, které 

se také během školního roku 

nejen snažily vytvářet modlitební 

a duchovní oporu, ale věnovaly 

svůj čas také mimoškolním akti-

vitám pro děti a mládež 

v Lidovém domě. Velké poděko-

vání také patří za programy reali-

zované během nedělních mší sva-

tých v 10.30 hod., pří kterých ma-

jí děti speciální formační 

a vzdělávací program v boční 

kapli.  Opravdu vždy platilo a stá-

le platí, že z nebe jen tak nespad-

ne zázrak v podobě dobře vy-

chovaných dětí a mládeže, po-

kud k tomu my všichni aktivně 

nepřispějeme nebo pokud dětem 

nedáme šanci se takových pro-

gramů a výuky vůbec zúčastnit.  

Já sám se nepovažuji za na-

daného katechetu či pedagoga. 

Proto mám radost, když se na-

jdou lidé, kteří pro tyto aktivity 

mají vyloženě dar od Pána Boha 

a nenechávají si ho jen pro sebe 

a svoje děti. Moc Vám za to dě-

kuji! 

Já se spíše snažím naše farní-

ky v celé paletě jejich talentů 

a nadání odhalit a podle jejich 

dispozic zapojit do života far-

nosti. Dále je pak mým cílem je 

v různých aktivitách co nejvíce 

podpořit. Snad se mi to aspoň 

trošku daří.  

Mým hlavním úkolem však 

zůstává vyvinout maximální 

úsilí v oblasti oprav a budouc-

nosti naší farnosti. Jakoby sym-

bolicky byla na slavnost seslání 
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mše sv. bude v ráno 7.30 hod. 

 12. 8. v 10.30 hod. posvícenská 

mše svatá  

 15. 8. bude mše sv. také večer 

v 19 hod. 

 19. 8. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Příložanech 

 26. 8. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Příštpě  

 2. 9. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 2. 9. při mši sv. žehnání žákům 

a studentům na začátku školního 

roku 

 2. 9. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Bohušicích 

 4. 9.  v 17.30 hod. mše sv. 

v Ratibořicích 

 10. 9. posvícenská mše sv. Dolní 

Lažany  - slaví se při mši sv. ve 

farním kostele  

Mimo farnost: 

 7. - 8. 7. pouť v Hlubokých 

Mašůvkách  

 5. 7. v Jihlavě Pochod pro život 

v 15.30 hod. z ulice Matky Boží 

 11. - 15. 7. v Brně Katolická 

charismatická konference 

 16. 7. v 10 hod. v Kostelním Vydří 

kněžská pouť 

 17. 7. od 17 hod. v Centru Ruth na 

Karlově náměstí 41/30 v Třebíči 

přednáška Ing. Blažkové Životní 

ztráty a způsoby jejich zvládání 

 7. 8. - 9. 8. v areálu KG Třebíč 

program Letem světem 

s RODINSONEM 

 1. 9. diecézní pouť rodin 

(Pokračování ze stránky 1) Moji milí farníci, 

V neděli 24. června 2018 proběhne ve všech farnostech 

brněnské diecéze 

S B Í R K A  N A  B O H O S L O V C E 

Prosím všechny, kteří mohou, 

aby na budoucí kněze vzpomněli ve svých modlitbách 

a podle možností přispěli i finančně. 

V roce 2017 bylo na bohoslovce brněnské diecéze vybráno 

2 661 108 Kč. 

Tato částka slouží jako příspěvek na provoz 

Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, 

kde se naši bohoslovci připravují ke své službě, 

na stravné, kolejné a na exercicie 

seminaristů, kterých máme v tomto školním roce 18. 

Předem vám všem za jejich podporu děkuji. 

Váš biskup Vojtěch 
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Ducha Svatého podepsána 

smlouva na převod Lidového 

domu na farnost. Pevně vě-

řím, že se tak vytyčil další 

směr života naší farnosti 

s cílem využít tento areál jako 

pastorační centrum farnosti 

a s vyhlídkou na vybudování 

bytu pro kněze – fary. Nyní 

se také hledá vhodný termín 

pro svolání valné hromady 

členů Jednoty sv. Josefa, 

abych mohl se zástupcem br-

něnského biskupství vyslovit 

veřejné poděkování všem čle-

nům a vedení Jednoty za rea-

lizaci tohoto záměru, který 

naplňuje smysluplnou a po-

žehnanou budoucnost Lidové-

ho domu a naší farnosti.  

Náš unikátní kostel nyní 

čeká postupné vyklízení a pří-

prava na předání stavební fir-

mě, kterou se nám snad do 

konce září povede vysoutěžit 

a se kterou následně podepí-

šeme smlouvu na realizaci 

generální opravy v hodnotě 

100 mil. Kč. Rád bych v této 

souvislosti znovu poděkoval všem, kteří tento pro-

jekt partnerství podporují jak duchovně, tak i fi-

nančně. Velice mě též těší zájem a vstřícný přístup 

vedení města Jaroměřice, jeho občanů, zástupců 

kraje Vysočina, odborné veřejnosti a mnoha dal-

ších lidí z celé naší republiky. Sám pak mnohé lidi 

obdivuji za to, jak jsou připraveni vstoupit do toho-

to unikátního programu partnerství a spolupráce, 

jak se o záchranu a obnovu našeho nádherného 

a unikátního kostela zajímají, jak jej aktivně pod-

porují a fandí mu. Proto bych také rád na podzim, 

až budou končit práce na poli a bude více času, 

zorganizoval něco jako „Den otevřených dveří“ před 

zahájením oprav pro všechny občany z Jaroměřic 

i z okolních obcí patřících do naší farnosti. Dnes vi-

dím jako nejzásadnější věc celé záchrany této unikát-

ní Národní kulturní památky nutnost komunikovat 

s co možná nejširším počtem našich spoluobčanů, 

kteří náš kostel, jeho unikátnost a výjimečnost dopo-

sud moc neznali nebo možná neměli možnost se 

s naším kostelem detailněji seznámit. Na tuto akci 

bych pak rád pozval zajímavé hosty z řad odborné 

veřejnosti, jakož i z kulturního a politického života. 

(Pokračování na stránce 4) 

Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

1. čtení: Iz 49,1-6 

2. čtení: Sk 13,22-26 

Evangelium: Lk 1,57-66.80 

13. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24  

2. čtení: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 

Evangelium: Mk 5, 21-43  

14. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ez 2, 2-5  

2. čtení: 2 Kor 12, 7-10  

Evangelium: Mk 6, 1-6 

15. neděle v mezidobí 

1. čtení: Am 7, 12-15 

2. čtení: Ef 1, 3-14  

Evangelium: Mk 6, 7-13 

16. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 23, 1-6 

2. čtení: Ef 2, 13-18  

Evangelium: Mk 6, 30-34  

17. neděle v mezidobí 

1. čtení: 2 Král 4, 42-44  

2. čtení: Ef 4, 1-6 

Evangelium: Jan 6, 1-15 

Liturgické texty 

18. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 16, 2-4. 12-15  

2. čtení: Ef 4, 17. 20-24  

Evangelium: Jan 6, 24-35  

19. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1 Král 19, 4-8 

2. čtení: Ef 4, 30-5, 2 

Evangelium: Jan 6, 41-51 

20. neděle v mezidobí 

1. čtení: Př 9, 1-6 

2. čtení: Ef 5,15-20  

Evangelium: Jan 6, 51-58  

21. neděle v mezidobí 

1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b  

2. čtení: Ef 5, 21-32 

Evangelium: Jan 6, 60-69 

22. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8 

2. čtení: Jak 1, 17-18. 21b-22. 27  

Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23  

23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 35, 4-7a  

2. čtení: Jak 2, 1-5 

Evangelium: Mk 7, 31-37  
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Nyní se také připravuje publikace, která by 

měla sloužit k propagaci záchrany naší „perly 

Vysočiny“. Chystaná publikace bude mít za cíl 

propagovat unikátní projekt záchrany našeho 

nádherného kostela sv. Markéty, který opět zvý-

razní jedinečnost souboru národní kulturní pa-

mátky – nádherný park, zámek a u něj monu-

mentální chrám. Věřím, že náš kostel po opravě 

přiláká nové návštěvníky nejen do Jaroměřic 

nad Rokytnou, ale i do kraje Vysočina. Nesmí-

me zapomenout, že Jaroměřice tak výrazně 

zlepší rozsah i kvalitu služeb poskytovaných 

turistům a návštěvníkům našeho města. Výraz-

ně se tím také zvýší kvalita realizovaných kul-

turních pořadů i církevních akcí. Musím uznat, 

že mě samotného velice fascinuje proces pro-

měny našeho věky opotřebovaného, oprýskané-

ho a opadaného chrámu s katastroficky poško-

(Pokračování ze stránky 3) 

zenou konstrukcí krovu ve výrazný a zářivý 

„šperk“ našeho města.  

 Dalším cílem této publikace pak bude získat 

formou celospolečenské plošné sbírky a sponzor-

ských darů finanční prostředky potřebné na pokrytí 

finanční spoluúčasti naší farnosti, která nás již nyní 

svou podobou a rozsahem svírá.        

Protože brzy nastane čas prázdnin a dovole-

ných, nerad bych Vás zahrnoval dlouhými příspěv-

ky a články. Jak říká jeden kolega: „Měj to kratší, 

budou tě mít radši“. Proto bych Vám na závěr rád 

co nejsrdečněji popřál co nejklidnější a co možná 

nejspokojenější prázdninové dny. Přeji Vám, abys-

te ujeli po silnicích spoustu šťastných kilometrů 

a abyste se bezpečně vrátili z prázdnin a dovole-

ných zpět domů.  

 otec Tomáš 
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V pátek 15. 6. 2018 nám počasí konečně přálo, a tak se 

na faře uskutečnil dětský den. Po celé farní zahradě bylo 

připraveno deset stanovišť a na každém z nich děti obdr-

žely po splnění úkolu určitý obnos „peněz“. Za vydělané 

peníze si pak mohly „koupit“ plyšáky, 

termolahve, sponky a 

gumič-

ky do 

v l a s ů , 

bižuteri i 

a spoustu 

d a l š í c h 

maličkostí. 

Součástí 

dětského dne bylo i malová-

ní na obličej a jízda vojenským autem s panem 

farářem. O obě atrakce byl vel- ký zájem a děti si musely 

vystát frontu. 

Na závěr pěkně prožitého odpoledne jsme si 

v š i c h n i 

opekl i špekáček a spokoje-

ně se rozcházeli do svých domo-

vů. 

Děkujeme za pomoc všem do-

spělákům a organizátorům z řad 

mládeže za skvěle připravená 

stanoviště a za celkovou pomoc 

při chystání a uklízení akce. Dá-

le dě- kujeme panu 

faráři za občerstvení, adrenalinový zážitek pro děti a hlavně za 

jeho čas, které- ho nemá v poslední 

době mnoho 

a přesto nám 

ho věnoval. 

A přede-

vším děku-

jeme vám, 

děti, že jste přišly, maminkám a babičkám, 

že vás dovedly a že jsme mohli společně prožít pěkné 

odpoledne plné her a soutěží. 

Za Rozmarýnek, společenství mládeže a maminek   

   Martina Svobodová, Ladislava Hartmanová, Hanka Vlčková a Jana Krejcarová 



Blesk 

Pořad bohoslužeb 

Neděle 
24. 6. 

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE                                                 sbírka na bohoslovce 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Svobodovy, Roupcovy a Miroslava Dvořáka 
- za Františka Janouška, manželku, dvoje rodiče a vnuka Marka 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Míka, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice - za zemřelou rodinu Strnadovu a Cahovu 

Stránka 6 

Pondělí 
25. 6. 

  

      

Úterý 
26. 6. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Šabackých 

Středa 
27. 6. 

  

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 
28. 6. 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

16:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - na poděkování za 45 let společného života, za Boží ochranu, za dva 
syny s rodinami 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
29. 6. 

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze  

7:30 Jaroměřice - za živou rodinu Bohuslavovu 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Husákovy a syna 

Sobota 
30. 7. 

  

Neděle 
1. 7. 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na opravy a podporu pastorace                             křestní neděle 
Po každé mši svaté před kostelem žehnání dopravních prostředků před prázdninami!!! 

7:30 Jaroměřice  - na společný úmysl 
 - za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

9:00 Myslibořice - za Jiřího Horta a rodinu 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Josefa Pudila 
- za nenarozenou dceru Aničku 

19:00 
!!!!! 

Jaroměřice 
- za farnost 

Jaroměřický LeF 

Jednou v létě během nedělní bohoslužby začala bouřka. A pořádná. Jeden blesk uhodil do zvonice, až se 

rozechvěly zdi kostela naplněného lidmi. 

Celebrující kněz, otřesen tím, co se stalo, vybídl věřící: 

„Ted‘ na chvíli přerušíme mši a budeme se modlit.“ 

Zvyk zapráší, okorá, zhasí i ty nejkrásnější a největší věci. Nakonec je děláme jen navenek. 

                                                                     (Bruno Ferrero – Paprsek slunce pro duši) 
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Pondělí 
9. 7. 

        

Úterý 
10. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - za úmysl dárce 

Středa 
11. 7. 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

7:30 Jaroměřice - za rodiče Prokopovy a přízeň 

Čtvrtek 
12. 7. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
13. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
14. 7. 

        

Neděle 
15. 7. 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci 
- za Jaroslava Krátkého, sourozence a rodiče 

9:00 Myslibořice - za Vladimíra Puklického a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice - za Jana Vyskočila, rodiče, bratra a duše, na které nikdo nepamatuje 

Pondělí 
2. 7. 

        

Úterý 
3. 7. 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 

19:00 Jaroměřice   

Středa 
4. 7. 

Památka sv. Prokopa, opata 

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
5. 7. 

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 

10:30 Ratibořice  90. výročí posvěcení kaple Cyrila a Metoděje v Ratibořicích 
- volný úmysl 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a Hobzovu a duše v očistci 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
6. 7. 

8:00 Kostel -  Brigáda na vyklízení kostela !!! první pátek v měsíci 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - s prosbou za uzdravení paní Dany Doležalové 

Sobota 
7. 7. 

8:00 Kostel -  Brigáda na vyklízení kostela !!! 

Neděle 
8. 7. 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ     

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Viléma, dvoje rodiče, živou rodinu, přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče 

10:00 Lesůňky - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Louckých, Škrdlovy a živou rodinu 

19:00 Jaroměřice - za farnost 
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Pondělí 
23. 7. 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

      

Úterý 
24. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna 

Středa 
25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
26. 7. 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
27. 7. 

Památka sv. Gorazda a druhů  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
28. 7. 

  

      

Neděle 
29. 7. 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za Marii Cejpkovu, rodiče a bratra Františka 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Vitamvásovy, rodiče Sigmundovy a Jana Šabatku 

Pondělí 
16. 7. 

  

      

Úterý 
17. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
18. 7. 

  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
19. 7. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
20 7. 

  

19:00 Jaroměřice - na poděkování za 23 let manželství 

Sobota 
21. 7. 

  13:00  svatba Kateřina Hanková a Marek Konvalina 

Neděle 
22. 7. 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a celou přízeň  

9:00 Myslibořice - na poděkování za dar života, za zemřelé rodiče, sourozence, švagry 
a za duše v očistci 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Jaromíra Jelínka a rodiče Svobodovy   

19:00 Jaroměřice - za farnost 
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Pondělí 
6. 8. 

Svátek Proměnění Páně 

      

Úterý 
7. 8. 

Kostel - Koncert Petra Dvorského 

7:30  Jaroměřice - za rodinu Pánkovu, Dobešovu, Procházkovu a Pokornovu 

Středa 
8. 8. 

Památka sv. Dominika, kněze 

7:30 Jaroměřice - za Jana Prokopa, rodiče a přízeň 

Čtvrtek 
9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za Antonína Kalába, rodiče a rodinu Košákovu 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  

19:00 Jaroměřice - za rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu 

Sobota 
11. 8. 

Památka sv. Kláry, panny a řeholnice 

      

Neděle 
12. 8. 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Posvícení Jaroměřice nad Rokytnou  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Josefa Čecha, syna, příbuzné a za uzdravení nemocných 
- za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu, Svobodovu, Vydrovu, za přízeň 
a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice - za Vlastimila Dobeše, vnuka Vladimíra, dvoje rodiče a rodiny Nahodilo-
vu, Dvořákovu a Horkovu 

Pondělí 
30. 7. 

  

      

Úterý 
31. 7. 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
1. 8. 

Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a učitele církve 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
2. 8. 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
3. 8. 

                                                                                                                  první pátek v měsíci   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
4. 8. 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

      

Neděle 
5. 8. 

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Sbírka na opravy a podporu pastorace křestní neděle 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratra  

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice - za Miroslava Němce, dvoje rodiče, sestru, přízeň, duše v očistci 
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Pondělí 
20. 8. 

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

      

Úterý 
21. 8. 

Památka sv. Pia X., papeže 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
22. 8. 

Památka Panny Marie Královny 

7:30 Jaroměřice - za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné 

Čtvrtek 
23. 8. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
24. 8. 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  

19:00 Jaroměřice - za rodiče, jejich děti, za kmotry a prarodiče 

Sobota 
25. 8. 

  

      

Neděle 
26. 8. 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

11:00 Příštpo - za farnost za farníky z Příštpa 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Čechovu a děti s rodinami 

Pondělí 
13. 8. 

  

      

Úterý 
14. 8. 

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

19:00 Jaroměřice - za rodiče, sourozence a vnučku 

Středa 
15. 8. 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
16. 8. 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
17. 8. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
18. 8. 

  11:00  svatba Jaroměřice – Zdeněk Maleček a Šárka Kučerová 

      

Neděle 
19. 8. 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Annu Krulovou a sourozence 
- za živou a zemřelou rodinu Neterdovu, Maškovu, Kutálkovu a Pustinovu 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

11:00 Příložany - za farnost, za farníky z Příložan (posvícení) 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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Pondělí 
3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

      

Úterý 
4. 9. 

17:30 Ratibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
5. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Doležalovu a Svobodovu 

Čtvrtek 
6. 9. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za manžele Dvořákovy, syna, oboje rodiče, celou jejich přízeň a za 
duše v očistci, na něž nikdo nepamatuje 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
7. 9. 

                                                                                                                 první pátek v měsíci  

19:00 Jaroměřice - za rodinu Dvořákovu, Jelečkovu a Čamrovu 

Sobota 
8. 9. 

Svátek Narození Panny Marie 

   11:00   Jaroměřice svatba Zdeněk Černý a Kristýna Svetová 

Neděle 
9. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Poděkování za úrodu  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice  na společný úmysl 
 - za farníky z Dolních Lažan (posvícení) 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Puklickovu, Pokornovu a přízeň 

Úterý 
28. 8. 

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
29. 8. 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

7:30 Jaroměřice - za manžele Puchnarovy, jejich děti, vnučku a na poděkování za Boží po-
moc a ochranu 

Čtvrtek 
30. 8. 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za zemřelou rodinu Puchnarovu, Pokorných, duše v očistci a na podě-
kování za Boží milosti 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
31. 8. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
1. 9. 

   13:00  Jaroměřice svatba Špaček – Denemarková  

      

Neděle 
2. 9. 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na opravy a podporu pastorace                            křestní neděle 
Žehnání žákům a studentům na začátku školního roku  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Špačkovy, Krulovy a Vostalovy 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

11:00 Bohušice - za farnost za farníky z Bohušic (posvícení) 

19:00 Jaroměřice - za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy 

Pondělí 
27. 8. 

Památka sv. Moniky 

      



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: 

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

