
9. 9. 2018 - 21. 10. 2018 

Číslo 204 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 14. - 15. 9. Oslavy 150. výročí 

narození Otokara Březiny 

a 100. výročí vzniku republiky 

 16. 9. sbírka na sošku sv. Floriána 

 16. 9. v 7.30 hod. v Jaroměřicích 

posvícenská mše svatá za farníky 

z Popovic 

 16. 9. v 17 hod. v kostele Varhanní 

koncert manželů Muchových 

 19. 9. na faře setkání u ohně 

na zahájení školního roku 

 21. 9. od 18.00 do 18.15 hod. 

„A zvony zvoní“ na oslavu 

Dne míru 

 21. 9. v kostele po mši svaté 

Modlitební setkání  

 21. 9. v kostele schůzka 

biřmovanců 

 23. 9. sbírka na podporu kněží 

a pastorace 

 23. 9. v 7.30 hod. v Jaroměřicích 

posvícenská mše svatá za farníky 

ze Štěpánovic 

 25. 9. v 19.00 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek 
(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Ve Starém zákoně se nikdy nic neděje jen tak.  

Když přitáhne cizí armáda a oblehne Jeruzalém  

nebo když poté armáda nečekaně odtáhne,  

když je sedm let sucho,  

události nejsou nikdy vysvětlovány  

politologicky nebo klimatologicky,  

vždy se věc chápe jako Boží vzkaz.  

 

Kéž umíme naslouchat vzkazům,  

událostem a lidem, které nám Bůh posílá do cesty. 

 

Marek Orko Vácha 

KÉŽ BYCH POD HVĚZDAMI 
DOBŘE  

ODTANČIL SVŮJ TANEC 



prázdniny 2018 jsou za námi 

a do knihy našich životů jsme 

mohli zapsat mnoho událostí, kte-

ré jsme prožili, kus práce, kterou 

jsme vykonali, a snad i několik 

cílů, kterých jsme dosáhli. Rád 

bych proto nejdříve zavzpomínal 

na to, co je v knize mého života 

za poslední měsíce zapsáno, co se 

v naší farnosti povedlo a z čeho 

mám společně s Vámi radost.  

Hned na začátku prázdnin se 

uskutečnila v našem kostele 

ohromná akce, kterou bych ozna-

čil jako „první fázi“ přípravy na 

generální opravu našeho chrámu. 

Potěšilo mě, že přišlo pomoci vel-

ké množství dobrovolníků. 

V kostele jsme zahájili celou naši 

akci společnou modlitbou na 

úmysl opravy našeho krásného 

kostela. Brigádníci se rozdělili do 

několika pracovních čet, ty se pak 

podělily o jednotlivé části vyklí-

zení kostela. Jedna skupina vystě-

hovávala prostory jižní věže, další 

pod vedením otce Martina Hobzy 

měla na starosti vyklízení zákris-

tie a přilehlých prostor, ženy si 

vzaly za úkol roztřídit a uložit 

do připravených krabic stará litur-

gická roucha. Další skupina pak 

vystěhovávala oratoře připomína-

jící skladiště starých, již doslou-

žených a odložených předmětů 

všeho druhu. Měli jsme pak 

k dispozici malý náklaďák a vel-

ký vlek s plachtou, který jsme po-

užívali k odvážení všech těchto 

věcí na faru. Na faře pak jedna 

četa připravovala pro brigádníky 

oběd a svačiny. Podle informací 

z farní kuchyně se připravoval 

oběd pro 53 brigádníků. Tato prv-

ní brigáda byla zaměřena na vy-

klizení věcí, které se v kostele 

během let odkládaly nebo zde jen 

tak zbyly po nějakých dílčích 

opravách kostela. Celkem se od-

vezlo na faru asi 10 vleček, které 

byly na faře roztříděny, a ty, které 

budou mít své budoucí uplatnění 

nebo mají historickou hodnotu, 

byly uskladněny do depozitáře 
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 26. 9. v 19.30 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek – babiček 

 28. 9. mše svatá i ráno 

v 7.30 hod. 

 30. 9. v 10.00 hod. posvícenská 

mše svatá v Blatnici u kaple 

 5. 10. dopoledne návštěva 

nemocných 

 7. 10. sbírka na opravy 

a podporu pastorace 

 7. 10. ve 14.30 hod. Valná 

hromada členů Jednoty sv. Josefa 

v Lidovém domě společně 

s otcem biskupem Pavlem 

 21. 10. Den modliteb za misie 

a sbírka na misie 

Mimo farnost: 

 16. 9., 6. 10. a 20. 10. v Brně 

Obnova pro manžele - 

www.emmanuel.cz 

 od 20. 9. Děti nebe - v Centru 

pro rodinu v Brně otevřená 

podpůrná skupina pro rodiče  

prožívající ztrátu dítěte  

 10. 10. v 17.00 hod. v Centru Ruth 

na Karlově náměstí 41/30 

v Třebíči beseda „Vliv rodiny 

na školní úspěšnost dítěte“ 

 12. - 14. 10. v Králíkách Víkend 

pro bezdětné manžele 

 18. 10. v 18.00 hod. v kostele 

v Třebíči na Jejkově Večer chval 

 20. 10. od 9.00 hod. v Třebíči 

ve stacionáři Úsměv Den 

pro maminky a dcery 

Moji milí farníci, 

 

 

Nejlepším lékem proti trémě je modlitba - když se naučíš mluvit s Nejvyšším, se všemi vysoce 
postavenými už to půjde snadno.                                                                                        Pavel Kosorin           
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23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 35,4-7a 

2. čtení: Jak 2,1-5 

Evangelium: Mk 7,31-37 

24. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 50,5-9a 

2. čtení: Jak 2,14-18 

Evangelium: Mk 8,27-35 

25. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20 

2. čtení: Jak 3,16-4,3 

Evangelium: Mk 9,30-37 

26. neděle v mezidobí 

1. čtení: Nm 11,25-29 

2. čtení: Jak 5,1-6 

Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48 

27. neděle v mezidobí 

1. čtení: Gn 2,18-24 

2. čtení: Žid 2,9-11 

Evangelium: Mk 10,2-16  

28. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 7,7-11 

2. čtení: Žid 4,12-13 

Evangelium: Mk 10,17-30 

29. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 53,10-11 

2. čtení: Žid 4,14-16 

Evangelium: Mk 10,35-45 

Liturgické texty 

 Jedinečnost křesťanského charakteru vzniká, když Duch svatý spojí nespojitelné  

- pokoru beránka se smělostí vlka.                                                                                    Pavel Kosorin 

fary. 

Mám radost z velikého 

množství práce, kterou tak po-

četná skupina farníků brigádní-

ků do pozdního odpoledne 

zvládla udělat. Myslím si, že 

není v naší české společnosti tak 

často obvyklé, aby se lidé zapo-

jovali svojí nezištnou pomocí. 

Jako farní rodina jsme mimo-

řádnou výjimkou, a to snad zna-

mená, že naše farnost je zdravé 

společenství lidí, kteří se pro 

svoji farnost umí zadarmo a ne-

zištně obětovat a nasadit své úsi-

lí.  

Velice Vám za to děkuji! 

Prázdninové brigády pokra-

čovaly další etapou, byly zaháje-

ny přípravy na vybudování kaple 

na faře. Tato kaple bude mít svo-

ji výhodu v tom, že bude umístě-

na v přízemí, což je zvláště vý-

razná výhoda pro starší návštěv-

níky bohoslužeb, především 

ve všední dny. Další výhodou je 

možnost snadného vytápění 

a tím vytvoření vlastního kom-

fortního prostředí pro mše svaté. 

Rád bych poděkoval těm, kteří si 

dobře uvědomují naši neodvrat-

nou situaci – čeká nás dlouhodo-

bé uzavření kostela. Vždy platilo 

a platí, že štěstí přeje připrave-

ným. Neumím si představit, jak 

bychom tento problém řešili ze 

dne na den, pokud bych oznámil, 

že od příští neděle bude kostel 

na dva roky uzavřen. Určitě by 

se ozval někdo, kdo by pronášel 

moudra typu „mělo se“. O to víc 

si vážím malé hrstky brigádníků, 

kteří během prázdnin poctivě 

chodili na brigády na faru a od-

pracovali desítky až stovky ho-

din při adaptaci a výstavbě kaple, 

kterou budeme potřebovat 

po uzavření kostela. Děkuji také 

těm, kteří přispívali proviantem 

pro farní kuchyni. Díky oběta-
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vosti našich žen tato kuchyně pravidelně vařila pro 

všechny brigádníky obědy a připravovala svačiny. 

Těší mě, že jsem zatím zdráv a mohu přispívat osob-

ní manuální prací naší farnosti během všech brigád. 

Koneckonců stejně, jak jsem to dělal v Křižanově, 

Heřmanově a na jiných místech, kde jsem působil. 

Opět jsem si vyzkoušel roli koordinátora stavebních 

postupů, shánění a zajištění stavebního materiálu 

a vybavení pro rekonstrukci naší budoucí kaple. Ve-

lice obdivuji jednoho našeho obětavého brigádníka, 

který si na tyto práce brával volno z práce. Vážím si 

těch, kteří někdy i z toho mála, co mají, naší farnosti 

věnovali finanční příspěvek na stavební materiál 

apod.  

Děkuji všem!  

Tyto brigády byly zdarma a ti, kteří na ně chodili, 

si odnášeli z práce často jen sedřené a unavené ruce. 

Jsem rád, že jsme vytvořili partu lidí, kterým leží na 

srdci budoucí fungování naší farnosti. Až nebudeme 

mít kostel, který se bude opravovat, budeme mít na 

faře místo, kde můžeme společně prožít mši svatou 

a společně s námi i ti, kteří by se jen velice obtížně 

nebo vůbec nemohli dostat do prvního patra Lido-

vého domu.  

Moji milí pomocníci, moc Vám za všechno dě-

kuji!!!  

Jedna babička se přišla na faru na novou kapli 

podívat a donesla vajíčka na svačinu brigádníkům. 

Řekla mi: „Taková krásná kaple tady bude, kdyby 

se tak jednou povedlo z fary zařídit dům pro senio-

ry, to bych se hlásila jako první“. Nechci být proro-

kem, ale myslím si, že tato babička asi správně vy-

stihla možný budoucí směr využití této krásné 

a historicky cenné budovy, kterou naše farnost 

vlastní. A krásná kaple může být zajímavým a po-

žehnaným začátkem. Nechme se překvapit! 

Otec Tomáš 
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Modlitby na úmysl opravy farního kostela  

v Jaroměřicích nad Rokytnou: 

 

Všemohoucí Bože,  

s důvěrou vkládáme do Tvých rukou  

opravu našeho chrámu. 

Prosíme Tě, stůj při nás v jejím průběhu  

a dej nám dílo zdárně dokončit. 

Svým Svatým Duchem provázej všechna rozhodování  

a ochraňuj ty, kteří budou pracovat na obnově chrámu. 

Svěřujeme Ti veškeré starosti s finančním zajištěním  

a prosíme, abys Ty sám byl odměnou všem,  

kteří dílo podporují modlitbou nebo finančním přispěním. 

Náš farní kostel čeká oprava, 

v opačném případě by totiž mu-

sel být pro vážný havarijní stav 

kopule na několik let uzavřen. 

Na tuto opravu by naše farnost 

sama nikdy neměla peníze.  

Možná bych si nyní dovolil 

začít zajímavou historkou, kte-

rou jsem nedávno slyšel od jed-

noho veselého kostelníka.  

Před farou zničehonic zastaví 

motorkář, který sleze z motorky 

a začne nadávat: „Krám jeden, 

zase to nejede!“. Potom následu-

jí peprné výrazy nadávek a kle-

ní, které do našeho farního zpra-

vodaje nebudu uvádět. V návalu 

vybraných slov vykoukne rozo-

hněný pan farář z okna a křičí na 

toho chlapa: „Co tady tak nadá-

váte, raději byste se měl pomod-

lit, aby Vám to naskočilo.“ 

K údivu kněze si chlap klekne 

a začne se modlit, pak udělá 

kříž. Vzápětí bez problémů na-

startuje svoji motorku a odjede. 

Na to pan farář vykulí oči a řek-

ne: „Kdybych to neviděl 

na vlastní oči, tak tomu neuvě-

řím!“. 

Možná jsme v podobné situa-

ci, protože se právě stáváme 

svědky neskutečných událostí 

v životě naší farnosti. Kdo by si 

byl před dvěma lety pomyslel, 

že se našemu kostelu podaří ob-

stát s projektem záchrany a ob-

novy a získáme možnost čerpat 

na jeho opravu 95 milionů. Mož-

ná budeme svědky dalších zají-

mavých situací, které na nás 

v tomto příběhu opravy našeho 

kostela čekají. Určitě to nebudou 

jen situace jednoduché. Možná 

budeme svědky situace z onoho 

příběhu pana faráře a motorkáře: 

„Kdybych to neviděl na vlastní 

oči, tak tomu neuvěřím!“ 

Věřím v sílu modlitby a vě-

řím v úspěch celého tohoto pro-

jektu, který na první pohled mů-

že vypadat opravdu neuvěřitel-

ně, případně také při pohledu na 

roční příjmy naší farnosti sku-

tečně šíleně. 

Nyní jsme překonali adminis-

trativní překážky. Čeká nás vy-

soutěžit a vybrat stavební firmu 

a jak doufáme s kolegy z biskup-

ství, mohlo by se to povést do 

konce listopadu. Pak nás čekají 

Vánoce, které budou pravděpo-

dobně znamenat, že se po Třech 

králích s naším kostelem 

rozloučíme. Kostel bude odstro-

jen, lavice a vybavení de-

montovány. Potom se v kostele 

rozebere podlaha a bude posta-

veno ohromné vnitřní opěrné le-

šení. 

Nastoupí stavebnětechno-

logický proces prací a činností 

na obnovu a záchranu našeho 

kostela, který bude podle přesně 

dané projektové dokumentace 

realizován v průběhu 2–3 let. 

Celá stavba musí být podle 

smlouvy s poskytovatelem 

dotace řádně, v požadovaném 

termínu dokončena.  

Naši farnost tak bude 

pravděpodobně čekat až dvou-

leté období, kdy nebude kostel 

přístupný pro konání boho-

Kostel - příprava na uzavření kostela 
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služeb, pohřbů, svateb atd. 

I když je celý projekt teprve 

ve fázi přípravy a zatím nebyla 

zahájena žádná stavební činnost, 

mám radost z vaší velké naděje 

a víry, kterou společně se mnou 

do tohoto projektu obnovy 

a záchrany našeho farního chrámu 

vkládáte.  

Byl jsem potěšen, že jsem byl 

pozván na radu města Jaroměřice 

a na jednání zastupitelstva, kde 

jsem od našeho pana starosty Ing. 

Jaroslava Soukupa dostal slovo, 

abych naše zastupitele města 

podrobněji seznámil s tímto 

projektem a se starostmi, které 

musím nyní nést. O to větší radost 

mám z toho, že naši zastupitelé 

mají společně se mnou velké 

přání, aby se náš kostel zachránil 

a obnovil a že se rozhodli 

poskytnout na tento účel 1,2 mil. 

Kč. Tento dar města Jaroměřice 

pak svědčí o současné velice 

dobré a perspektivní spolupráci 

našeho města a farnosti. Musím 

uznat, že z toho mám opravdu 

velkou radost a dobrý pocit. 

Z tohoto daru města pak budeme 

čerpat peníze na financování 

spoluúčasti farnosti, kdy farnost 

musí zajistit minimálně 5 milionů 

korun. Částku 200 tis. korun 

z tohoto daru města pak 

použijeme k vydání propagační 

brožurky. Tato publikace bude 

obsahovat motivační příspěvky 

osobností našeho města, Kraje 

Vysočina, odborné a kulturní 

veřejnosti a zástupců naší 

diecéze. Hlavním cílem pak bude 

sehnat pro tento projekt 

„Záchrany a obnovy perly 

Vysočiny – kostela sv. Markéty“ 

další sponzory a případné další 

dárce tak, abychom dokázali 

finanční zátěž naší farnosti dobře 

zvládnout. Tato publikace by 

měla vyjít, jakmile bude známa 

dodavatelská firma na opravu 

našeho chrámu. 

Otec Tomáš 

Náš pan biskup je člověk mod-

litby, a proto je velmi rád, že se 

naše farnost modlí za záchranu 

a obnovu našeho kostela. 

K tomuto účelu brněnské biskup-

ství uděluje takzvaný „Imprima-

tur“, který je jakousi pečetí sou-

hlasu diecézního biskupa. Modlit-

ba s tímto souhlasem je pak (na 

rozdíl od jiných soukromých 

modliteb) upravena podle přání 

diecézního biskupa a může být 

použita k veřejné publikaci 

a veřejnému užívání. Pan biskup 

tento „Imprimatur“ udělil pod 

číslem č.j.:  Ep/1050/18 a naše 

modlitba na úmysl opravy kostela 

může být v této podobě používá-

na. Tuto verzi naleznete přilože-

nou v tomto čísle farního zpravo-

daje.  

Otec Tomáš 

Udělen imprimatur biskupa Vojtěcha 

pro veřejnou modlitbu na úmysl opravy našeho chrámu 

 

Všemohoucí Bože,  

prosíme Tě,  

ať je chrám svaté Markéty 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. 

 

 

S církevním schválením Biskupství brněnského  

č.j.:  Ep/1050/18 ze dne 17. 8. 2018. 
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Nová hasička - socha svatého Floriána 

 

Kostel se nám sice uzavře,  

ale otvírá se nám možnost poznat  

a zažít Krista jiným způsobem. 

Zveme všechny, 

kteří nejsou biřmováni,  

na první informační setkání  

v pátek 21. 9. 2018 v 19.30 hodin 

v kostele svaté Markéty  

v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

 

Těší se na vás  

otec Tomáš  

a Eva a Jiří Šplíchalovi 

Příprava na biřmování 

Zanedlouho budou mít naši dobro-
volní hasiči novou hasičku. Dva 
farníci zastupující KDU-ČSL mě 
inspirovali myšlenkou, zda by ne-
bylo správné darovat našim hasi-
čům do nové hasičky od nás křes-
ťanů a od naší farnosti krásný 
křesťanský symbol, patrona hasi-
čů, sochu sv. Floriána.  
S velitelem jsem již o tomto zámě-
ru hovořil a on nápad podpořil. 
Jako dobrovolný hasič a člen zása-
hové jednotky Jaroměřice musím 
uznat, že si hasiči pozornost a úctu 
nás všech opravdu zaslouží. Často 
jsem svědkem bleskových výjez-
dů, které znamenají pro zasahující 
hasiče osobní riziko úrazu nebo 
zranění. Hasiči také obětují mnoho 
svého volného času jak při samot-
ném zásahu, tak i při přípravě ne-

bo údržbě techniky ve špičkovém 
pohotovostním stavu. Je mi vel-
kou ctí, že mě naši hasiči přijali 
do svého středu a mohu, když 
to jde, pomoci. Osobně mám ra-
dost z přátelských vztahů, které 
dnes s hasiči mám, a spolu s nimi 
se také raduji, že budou mít ko-
nečně svoji novou hasičku.  
Jedno české přísloví říká: „Marné 
lidské namáhání bez Božího po-
žehnání“. Budu moc rád, pokud 
se zapojíte do dobrovolné sbírky 
na zakoupení sochy sv. Floriána, 
která pak bude předána našim 
„skoro“ profesionálním a vždy 
obětavým dobrovolným hasičům. 
Tato sbírka by proběhla v neděli 
16. září vzadu v kostele do při-
pravené pokladničky. 

Otec Tomáš 



Lidový dům 
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Naše farnost má ve svých novo-
dobých dějinách zase jeden zají-
mavý milník zapsaný ve své farní 
kronice. Myslím si a doufám, že 
je to milník, který bude znamenat 
zásadní posun pro rozvoj naší far-
nosti. Po hlasování členů valné 
hromady Jednoty svatého Josefa 
a po obdržení schvalovací dolož-
ky Brněnského biskupství došlo 
k faktickému převodu Lidového 
domu z majetku Jednoty svatého 
Josefa na naši Římskokatolickou 
farnost Jaroměřice nad Rokytnou. 
I když to pro nepoučeného pozo-
rovatele může znamenat, že far-
nost fakticky získala tuto nemovi-
tost, její historie a její osud by 
mohl naznačit jiný příběh. Tuto 
budovu získali katolíci v prvo-
republikové době, kdy byly v naší 
nové mladé zemi na vzestupu 
různé spolky a jednoty. Ty pak 
byly nedílnou součástí veřejného 
života, jak kulturního, tak třeba 
i tělovýchovného. Sokoli stavěli 
a zakládali sokolovny, Orli své 
orlovny, dobrovolní hasiči své 
hasičky a ani katolíci nechtěli zů-
stat pozadu. V brněnské diecézi 
se začaly v mnoha městech zaklá-
dat (se souhlasem a požehnáním 
biskupa) podle schválených sta-
nov Katolické domy. Ty sloužily 
katolíkům pro různorodou spol-
kovou činnost. V jejich čele stál 
vždy jako garant a statutární zá-
stupce katolický kněz, celá čin-
nost pak byla řízena na základě 
spolkových stanov a struktur 
v souladu s kanonickým a parti-
kulárním právem příslušné diecé-
ze. Tyto spolky pak fungovaly se 
standardním rámcem jako výbor, 
valná hromada atd. Tyto katolic-
ké domy sloužily jako zázemí pro 
různorodé činnosti farníků, kteří 
se sdružovali v politických, diva-
delních, charitních nebo sportov-
ních a mládežnických spolcích 
nebo organizacích. Dnes bychom 

takový dům mohli nazvat  
„pastorační dům farnosti“. Fary 
byly převážně vnímány jako du-
chovní domy, kde bydleli kněží – 
pro divadla, farní plesy apod. 
opravdu nebyly určeny. Katolické 
domy také pomáhaly rozvíjet 
a podporovat pastorační a kate-
chetické činnosti celé farnosti 
s celou paletou aktivit a činností. 
Bohužel s nástupem komunismu 
byly omezovány nejen nábožen-
ské a společenské svobody, došlo 
také k zákazu a rušení mnoha 
spolků a jednot, které nebyly 
podle přestav tehdejší politické 
moci. Sokoli přišli o své sokolov-
ny, katolíci přišli o své Katolické 
nebo Lidové domy. V průběhu 
totality se pak na mnoho věcí po-
zapomnělo, kněží byli vyměněni 
a mnozí pamětníci vymřeli. Naš-
těstí se po pádu totality na mnoha 
místech našli lidé, kteří se zají-
mali o navrácení ukradeného ma-
jetku. Někde se to podařilo bez 
problémů, jinde s problémy a ně-
kde vůbec. V Jaroměřicích se Li-
dový dům v devadesátých letech 
vrátil Jednotě sv. Josefa díky pa-
měti a svědomí těch, kteří byli ve 
vedení města, a o navrácení Lido-
vého domu rozhodli hlasováním 

zastupitelstva. 
Dnes je v rámci naší farnosti vy-
tvořen prostor pro začlenění Li-
dového domu do skupiny budov 
ve vlastnictví naši farnosti. Jedná 
se o kostel, klášter servitů (ze 2/3 
fara a z 1/3 nájemní byty v majet-
ku města). V rámci budoucího 
směřování je tak připravena cesta 
a strategie pastorace a soběstač-
nosti naší farnosti. Zcela jistě na-
stane situace, kdy budou obsazo-
vány farnosti kněžími tak, že 
kněz bude tam, kde to bude mít 
pastorační, finanční a strategic-
kou budoucnost. Lehce by mohla 
nastat situace, kdy v Jaroměřicích 
nebude sídlo faráře, ale bude 
ve vedlejším městě, kde budou 
mít vhodnější pastorační a farní 
zázemí s jistými finančními zdro-
ji. Cesta, jak naši farnost a Jaro-
měřice udržet jako strategické 
pastorační sídlo, je jednoduchá. 
Farní kostel, který nebude 
v havarijním stavu a nebude zatí-
žen nutností milionových oprav, 
vybudovaná fara a pastorační 
centrum a v neposlední řadě eko-
nomický zdroj financování z větší 
části nezávislý na milodarech. 
Lidový dům v majetku farnosti 
pak nyní v celé mozaice hraje 



významnou roli. Tím, že se Lido-
vý dům stal majetkem farnosti, 
přestal být pro farnost za podpory 
diecéze problém vybudovat 
v zadním traktu nádvoří Lidového 
domu faru (menší byt) navazující 
na další prostory budovy Lidové-
ho domu. Sídlo faráře se tímto 
dostane do centra města. Malý 
a velký sál s klubovnami tím pak 
vytváří vhodný pastorační celek 
se zajímavým pastoračním poten-
ciálem. Tím se také odblokuje 
areál fary – kláštera, kde nyní síd-
lí farář. Celý historicky unikátní 
komplex fary – kláštera 
s ohromnou zahradou pak může 
být využit k dalším možným eko-
nomicky soběstačným charitativ-
ním projektům typu komunitní 
centrum bydlení atd. 
Dnes je tedy již Lidový dům 
v majetku farnosti. Proto má far-
nost také k tomuto objektu řadu 
povinností a závazků. Musí se 
konsolidovat vztahy se současný-
mi nájemníky, musí se zmapovat 
současný faktický stavebně-
technický stav celého objektu, 
musí se provést revize elektroin-
stalací, dokončit kolaudační pro-
cesy a nastínit strategie nutných 
investic v porovnání s danými 
příjmy z nájmů. Stále platilo 
a platí, že majetek je zodpověd-
nost. Není možné ho vlastnit 
a postupně „vytěžit“ nebo 

Jednota sv. Josefa, z.s. v Jaroměřicích nad Rokytnou 

zve všechny své členy na 

ČLENSKOU SCHŮZI (dříve valnou hromadu), 

která se koná 14. října 2018 ve 14:30 hodin v Lidovém domě.  

Účast všech členů nutná.                                                                    za Jednotu sv. Josefa předseda spolku 
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věnoval. Kolik starostí s tímto 
domem prožil a kolik nepříjem-
ností si tím také možná způsobil. 
 
Faktické předání LD proběhlo 
v pátek 13. 7. 2018. Toto setkání 
také obnášelo složitou administra-
tivní přípravu a předání všech do-
kumentací souvisejících s celou 
touto budovou. Následně jsme 
provedli prohlídky a odečty stavu 
plynoměrů, elektroměru a vodo-
měrů. Také se muselo aktuálně 
nastavit farní účetnictví, musely 
se zajistit a nastavit nové dodávky 
energií a také bylo nutné celý ob-
jekt pod správou farnosti nechat 
pojistit. 
Mám ohromnou radost z toho, že 
jsem našel velkou odbornou opo-
ru u Ing. Pavla Holého a Ing. Pav-
la Šuly, kteří mi „kryjí záda“ po 
odborné stránce tím, že mi pomá-
hají řešit technickosprávní pro-
blémy spojené s tímto domem.  
Pana Ing. Holého jsem pak požá-
dal, aby se jako stavař a odborník 
ujal role správce tohoto objektu, 
a mám radost, že moji prosbu ne-
odmítl. Děkuji! 
Také děkuji panu Hobzovi, 
že nyní ještě pomáhá zajistit ně-
které nezbytné úkony a provozní 
záležitosti do doby, než se najede 
na nový systém pod správou far-
nosti. 

Otec Tomáš  

„vybydlet“. Jakýkoliv majetek má 
sloužit něčemu dobrému. To 
ovšem vyžaduje péči řádného 
hospodáře. A tuto výzvu máme 
nyní před sebou. Určitě budeme 
všichni rádi, když příštím genera-
cím předáme svěřené hodnoty 
opravené a smysluplně využité 
tak, abychom je nezatížili dalšími 
anebo dokonce většími starostmi, 
než máme sami. 
Proto bych rád poděkoval panu 
předsedovi Petru Hobzovi za bez-
chybnou a perfektní spolupráci 
s předáním Lidového domu naší 
farnosti. Rád bych také poděkoval 
ostatním členům za dlouholetou 
starost o tento majetek, který 
v devadesátých letech převzali 
v dosti žalostném stavu od socia-
listického uživatele se socialistic-
kým přístupem k majetku. Členo-
vé jednoty pak během let museli 
řešit mnoho problémů a starostí 
spojených s tímto domem a jeho 
provozem. Proto bych rád podě-
koval rodině Hobzových za mno-
ho let, kdy nesli morální a faktic-
ké břemeno spojené s rolí statu-
tárního zástupce, který před záko-
nem za veškerý provoz zodpoví-
dá. Rád bych také poděkoval pa-
nu Luboši Velebovi za mnoho let 
obětavé práce v roli správce Lido-
vého domu. Všichni jistě dobře 
víme, kolik práce záchraně, obno-
vě a modernizaci tohoto domu 

Všechny členy Jednoty sv. Josefa (ale i všechny ostatní farníky) bych tímto rád pozval na členskou schůzi 

spolku. Přítomen bude i pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, aby poděkoval za převod Lido-

vého domu na naši farnost. 

Srdečně Vás všechny zve otec Tomáš 
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 BIBLICKÝ KURZ 

CYKLUS PŘEDNÁŠEK – POZVÁNÍ KE STUDIU 

Prorok Izaiáš a Markovo evangelium 

Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, Th.D., doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. 

Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří chtějí s užitkem čerpat z Božího slova 
pro svůj osobní život; a také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, 

ať už jako vedoucí či účastníci. Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. 
Kurz se koná v aule Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85, 

vždy od 17:00 do 20:15 hodin. 

Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu (příspěvek není podmínkou účasti). 

Přihlášky jsou k dispozici u správců farností, 
na recepci Biskupství brněnského (Petrov 5, Brno) 

a na stránkách www.biskupstvi.cz/pastorace. 

Přihlášky zasílejte do 15. září 2018 na adresu: 
Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno, 

nebo oskenované na e-mail dolezelova@biskupstvi.cz. 

Přihlášeným pošleme dopis (e-mail) s podrobnějšími informacemi. 

Pořadatel Pastorační středisko brněnské diecéze si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, 

pokud by se změnily okolnosti. 

1. 20. 9. 

„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (Mk 9,7) 
Petrovo vyznání a uvedení do tajemství utrpení Syna člověka. (Mk 8,27-9,29) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů.“ 
Povolání k dobrodružství s Bohem jen pro některé? (Iz 6,1-13) 

2. 4. 10. 

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ 
Druhá předpověď utrpení (Mk 9,35) 
a pokyny pro společenství Ježíšových učedníků. (Mk 9,30-50) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Na něm spočine duch Hospodinův.“ 
Zdroje darů Božího Ducha – dobrá nabídka. (Iz 11,1-9) 

3. 18. 10. 

„Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,45) 
Důležitá témata: manželství, děti, bohatství, spor o prvenství, 
následování. (Mk 10,1-45) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Neboj se, já jsem tě vykoupil.“ 
Bůh odnímá naše strachy a úzkosti. (Iz 43,1-15) 

4. 8. 11. 

„Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“ (Mk 11,9b-10a) 
Ježíšovo symbolické působení jako Mesiáše 
při příchodu do Jeruzaléma. (Mk 10,45-11,25) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ 
Skrze Tebe chce Bůh přinést světlo druhým. (Iz 49,1-6) 

5. 22. 11. 

„Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mk 12,17) 
Ježíšovy spory s vůdčími představiteli v Jeruzalémě. (Mk 11,27-12,44) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.“ 
Aby Bůh člověka zachránil, vstupuje do jeho nejhlubší bídy. (Iz 52,13-53,12) 
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Něco pro děti 

Velislavova bible je ojedinělá obrazová bible, která byla 

vytvořena v letech 1325 až 1349. 

Soubor perokreseb jemně kolorovaných základními barva-

mi vznikl zřejmě na objednávku Velislava, zcestovalé-

ho notáře v kanceláři českého krále Karla IV., a je dopro-

vázen stručným textem. Velislavova bible patří k nejroz-

sáhlejším obrazovým knihám středověku, neboť i po ztrátě 

několika listů obsahuje 747 ilustrací, které zobrazují začá-

tek Starého zákna, část evangelií a Skutků apoštolských, 

celou Apokalypsu a také Legendu o sv. Václavovi. 

zdroj: Wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/1325
https://cs.wikipedia.org/wiki/1349
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perokresba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tol%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apokalypsa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
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Pořad bohoslužeb 

Úterý 
18. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za dvoje rodiče, syna a vnuka 

Středa 
19. 9. 

  

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

Úterý 
11. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za rodinu Heřmánkovu 

Středa 
12. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - na úmysl dárce 

Čtvrtek 
13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za manžele Svobodovy, děti a jejich rodiny a za živé a zemřelé rodiče  
a duše v očistci 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
14. 9. 

Svátek Povýšení svatého Kříže  

19:00 Jaroměřice - za rodiče Koldanovy, Cechovy, sestru Janu a švagra Josefa 

Sobota 
15. 9. 

Památka Panny Marie Bolestné 

17:00 Jaroměřice Otokar Březina, 150. výročí narození a 100. výročí vzniku Československa  
- Společnost Otokara Březiny /program v příloze/ 

Neděle 
16. 9. 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                   sbírka na sošku sv. Floriána  

7:30 Jaroměřice 
Popovice 
(posvícení) 

na společný úmysl 
- za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 
- za farníky z Popovic 
- za pana Štefana Sedmáka, rodinu Branzsuskovu, Durdovu a za kněze 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodinu Svobodovu, Škrdlovu a Bulovu  

17:00  Jaroměřice Varhanní koncert Anny a Ondřeje Muchových: J. S. Bach, M. Surzynski, A. Hesse, 
F. Lachner, L. Janáček 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

Neděle 
9. 9. 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Poděkování za úrodu  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice   

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

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

Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví 

proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co nej-

větší počet zvonů jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání roz-

hodla o tom, že se naše církev k této akci připojí.  

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“ 

V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony byly neoddělitel-

nou součástí náboženského a světského života. Proto se v den připomínky míru připojujeme k ostatním ev-

ropským zemím a chceme  

zvonit na oslavu Mezinárodního dne míru v pátek 21. září v době od 18.00 do 18.15 hodin. 

A zvony zvoní 
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Pondělí 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

      

Úterý 
2. 10. 

Památka sv. Andělů strážných 

19:00 Jaroměřice - za Luďka Říhu a předky 

Středa 
3. 10. 

  

19:00 Jaroměřice - za Vlastu Tomkovou, živou rodinu Tomkovu, Horákovu a Petrů a Marii Strnadovou 

Čtvrtek 
4. 10. 

Památka sv. Františka z Assisi 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za Františka Pokorného 
po mši svaté tichá adorace 

Úterý 
25. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za uzdravení vztahů v rodině, za děti Spilkovy 

Středa 
26. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za Milana Rivolu 

Čtvrtek 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

11:00 Jaroměřice svatba Kovářová - Chalupa 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za rodinu Havlenovu, dvoje rodiče a příbuzné 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
28. 9. 

Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 
28. – 30.9. Chrámový pěvecký sbor – pouť na Svatou Horu u Příbrami 

7:30 Jaroměřice - za P. Václava Küchlera, manžela a rodiče 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Kopečkovu 

Sobota 
29. 9. 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

      

Neděle 
30. 9. 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Antonína Heraleckého a duše v očistci 
- za rodiče Říhovy, Plíškovy, celou přízeň a duše v očistci 
- za živou a zemřelou  rodinu Cupákovu, Líbalovu, Vystrčilovu a přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice   

10:00 Blatnice - za farnost a farníky z Blatnice (posvícení)  

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Annu Kudláčkovou z Trnavy 
- za nedožitých 60 let syna Jendy  

19:00 Jaroměřice - za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň 

Čtvrtek 
20. 9. 

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za Jitku Šmídlovou                                                                 po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
21. 9. 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  

19:00 Jaroměřice - za rodinu Ošmerovu, děti, vnoučata a pravnoučata 

19:30 Jaroměřice - schůzka biřmovanců v kostele 

Sobota 
22. 9. 

 

12:00 Jaroměřice svatba Světlana Binderová a Zdeněk Fišer 

Neděle 
23. 9. 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                     sbírka na podporu kněží a pastorace 

7:30 Jaroměřice - za farnost a farníky ze Štěpánovic (posvícení Štěpánovice) 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince 
- za Helenu a Karla Pavelkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice - za rodiče a prarodiče Krištofovy a Smutných, jejich rodiny a duše v očistci 
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Pondělí 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

      

Úterý 
16. 10. 

  

19:00 Jaroměřice - za Ludmilu Pošepnou, rodinu Pošepnou a Netrdovu 

Středa 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

19:00 Jaroměřice - za Františka Prokopa, rodiče a přízeň 

Čtvrtek 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za živou i zemřelou rodinu Sobotkovu, Křivanovu, Lojkovu a Haylockovu a duše 
v očistci                                                                                 po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
19. 10. 

  

19:00 Jaroměřice   

Sobota 
20. 10. 

 

11:30 Jaroměřice svatba Eliška Hrdá a Jiří Jonáš 

Neděle 
21. 10. 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Den modliteb za misie sbírka na misie 

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

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- poděkování za všechna dobra, pomoc a ochranu 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

Úterý 
9. 10. 

  

19:00 Jaroměřice - za rodiče Kandusovy, Kabelkovy a vnuka Milana 

Středa 
10. 10. 

  

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

Čtvrtek 
11. 10. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za rodinu Kratochvílovu 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
12. 10. 

  

19:00 Jaroměřice - za Jitku Šmídlovou 

Neděle 
14. 10. 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Štěpánku a Antonína Machátovy 
- za Jindřicha Doláka, dvoje rodiče a celou rodinu Dolákovu a Nahodilovu 

9:00 Myslibořice - za zemřelé rodiče Vejtasovy a Mlejnkovy 

10:30 Jaroměřice  

19:00 Jaroměřice - za farnost 

Pátek 
5. 10. 

 První pátek v měsíci 

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

Neděle 
7. 10. 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ               sbírka na opravy a podporu pastorace křestní neděle 
14:30 Valná hromada členů Jednoty sv. Josefa v Lidovém domě společně s otcem biskupem Pavlem 

7:30 Jaroměřice - za Františka Kopečka, rodiče, za kněze Jana a Františka Šoukalovy a sestřičky Šulcovy 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Andrejku Kuželovu, rodinu Kuželovu a Cafourkovu 
- za Františka Plocka, rodiče a duše v očistci 
- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Holovy, přízeň a duše, na které nikdo nepamatuje 



Redakční rada  

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: 

TAJENKA: vodu, mouku, těsto, peci 

V neděli dne 16. září 2018 se od 17 hodin uskuteční v kostele  

sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou varhanní koncert.  

Na programu zazní hudba 17. - 20. století.  

Vedle sólových varhanních skladeb zazní také varhanní skladby  

pro čtyři ruce.  

Účinkují Anna a Ondřej Muchovi (varhany).  

Vstupné dobrovolné.  

Všichni jste srdečně zváni. 

Centrum podpory rodin Ruth zve na programy 
Ve středu 10. 10. v 17:00 hodin - beseda na téma „Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte“. Besed účastní-

kům přiblíží způsoby, kterými rodina může ovlivnit školní úspěšnost svého dítěte, rodičovské kompetence 

v této oblasti, možnosti podpory dítěte vyplývající z role otce a matky při zvládání školních povinností 

a nabídku služeb vzdělávacích a prorodinných organizací. Lektorují Mgr. Zdenka Šrámková a Lenka 

Vencálková. 

V sobotu 20. 10. od 9:00 do 16:30 hodin - „Den pro maminky a dcery“ ve věku od 10 let. Prostřednic-

tvím prožitkových programů a vzájemným sdílením na témata ženství a zdravého životního stylu se k sobě 

matka s dcerou více přiblíží a jejich vzájemný vztah se posílí. Lektorují: Mgr. Elen Sejrková, 

Ing. Bc. Marcela Blažková, Bc. Hana Procházková. Místo konání: Stacionář Úsměv, Gen. Sochora 705 

Ve středu 24. 10. od 17:00 hodin - beseda na téma „Životní ztráty a způsoby jejich zvládání“ přiblíží jed-

notlivé druhy životních ztrát a jednotlivé fáze vyrovnávání se s nimi. Zaměří se také na potřeby zúčastně-

ných, vhodné způsoby komunikace a řešení konfliktních situací. Lektorka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. 

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

