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Číslo 205 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 21. 10. Den modliteb za misie 

a sbírka na misie 

 21.10. v 11.00 hod. posvícenská 

mše sv. v Ratibořicích 

 23. 10. v 19.00 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek 

 24. 10. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek – babiček 

 26. 10. v kostele schůzka 

biřmovanců 

 1. a 2. 11. budou mše sv. také 

ráno v 7.30 hod. 

 2. 11. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 4. 11. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 4. 11. dušičková pobožnost na 

hřbitově v 15.00 hod. 

v Jaroměřicích a v 16.00 hod. 

v Myslibořicích 

 9. 11. v kostele schůzka 

biřmovanců 

 14. 11. po mši sv. modlitební 

společenství 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 

NEUMÍRÁM, 
  

ale vcházím do života.  

Smrt není nějaký přízrak  

anebo hrozná příšera,  

jak se znázorňuje na obrazech.  

V katechismu se říká,  

že „smrt je odloučení duše od těla“, nic jiného.  

A já nemám strach z odloučení,  

které mě navždy spojí s dobrým Bohem.  

Pro mne si nepřijde „smrt“, ale Bůh. 

(sv. Terezie z Lisieux)  



vstupujeme do dušičkového 

období, kdy vzpomínáme na naše 

drahé zemřelé. Pokorně si na hřbi-

tovech uvědomujeme, jak rychle 

nám všem ubíhá čas. Určitě je 

dobré umět se ve shonu života za-

stavit a připomenout si ono prav-

divé „Memento mori“. Zajít na 

hřbitov, pomodlit se u hrobu 

svých zemřelých, věnovat jim ti-

chou vzpomínku a s vděčností si 

připomenout naše společné oka-

mžiky. I když stále silněji vnímá-

me, jak rychle nám čas letí, je tu 

něco výjimečného, co dostáváme 

každý den. 

Někde jsem četl tento zajímavý 

příběh. Představte si, že vám ban-

ka otevře účet s 57.600,- € a pro 

vás budou platit jen následující 

dvě pravidla.  

Pravidlo první: Večer všechno 

to, co neutratíte během dne ZMI-

ZÍ. Nemůžete podvádět – připsat 

tyto peníze na jiný účet. Můžete 

jen utrácet. Každé ráno vám banka 

otevře nový účet s 57.600,- € na 

den.  

Pravidlo druhé: Banka může 

tuto „hru“ kdykoli přerušit bez 

předchozího varování. V určitém 

momentě vám může oznámit: 

„Litujeme, hra je skončena, ruší-

me váš účet, další otevřít nelze“. 

Co byste dělali? Utratili byste 

všechna eura pro svoje potěšení? 

Nabídli byste spoustu dárků přáte-

lům, které máte rádi, abyste jim 

udělali radost? Našli byste způsob 

jak utratit každé jedno euro?  

A tento každodenní dar máme 

k dispozici všichni. Je to náš 

ČAS! Každé ráno, když se vzbudí-

me, máme na účtu 57600 vteřin 

života na jeden den a když večer 

jdeme spát, nedá se udělat žádný 

„převod“. To, co jsme prožili a co 

skončilo, je „včerejšek“. Každé 

ráno začínáme znovu a žijeme 

s jedním neměnným pravidlem: 

v každém okamžiku se náš život 

může zastavit bez jakéhokoliv va-

rování předem. Jak tedy naložíme 

s našimi každodenními 57600 vte-

řinami? Necháme si je pro sebe, 

věnujeme je druhým, nebo je vě-

nujeme Pánu Bohu? To opravdu 

záleží jen na nás. 

Dušičkové období je zaměřeno 

na vzpomínání. Přesto sami ne-

smíme zapomínat, že pro nás živé 

je důležitá především přítomnost 

a budoucnost. Určitě jsme se se-

tkali s tím, že někdo žije jen ze 

vzpomínek na to, co už bylo. Vy-

tahuje zaprášené fotky a rád si stá-

le připomíná a opakuje úspěchy, 

radosti a krásné zážitky svého 

uplynulého života. Chvíle, které 

byly, ale už nejsou. Proč ne?! Na 

krásné chvíle života a úspěchy by 

se nemělo zapomínat. Ale co když 

se přitom zapomeneme dívat se 

vpřed? Do času, který je nazýván 

budoucností, který je plný příleži-

tostí a nových výzev. 

Často si všímám, jak podléhá-

me velkému pokušení. Blaženě 

žijeme z minulosti a z našich úspě-

chů a zapomínáme na přítomnost 
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 19. 11. od 18.00 hod. v LD veřejná 

zkouška Chrámového pěveckého 

sboru 

 23. 11. v kostele schůzka 

biřmovanců 

 28. 11. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě Modlitby matek – babiček 

 30. 11. v 16.00 hod. v LD adventní 

a vánoční tvoření pro děti 

 2. 12. sbírka na opravy a podporu 

pastorace, žehnání adventních 

věnců  

 7. - 9. 12. duchovní obnova pro 

dospělé v Kostelním Vydří 

 12. 12. po mši sv. modlitební 

společenství 

Mimo farnost: 

 21. 10. v 16.00 hod. Koncert pro 

Dítě v srdci v kostele Proměnění 

Páně na Jejkově  

 23. 10. v 17.00 hod. v Centru Ruth 

na Karlově náměstí 41/30 

v Třebíči beseda „Životní ztráty 

a způsoby jejich zvládání“ 

 27. 10. od 9.00 hod. ve stacionáři 

Úsměv v Třebíči Den pro maminky 

a dcery 

 10. 11. v 16.00 hod. v kostele sv. 

Martina v Třebíči koncert sboru 

Musica  „IN PARADISUM“  

 10. 11. od 20.00 hod. Martinské 

hody v Klubu Hájek Třebíč 

 11. 11. v kostele sv. Martina 

v Třebíči žehnání nových varhan, 

od 9.30 hod. mše sv. , žehná 

biskup Vojtěch Cikrle, od 15.00 

hod. varhanní koncert 

 22. 11. v 18.00 hod. v kostele 

v Třebíči na Jejkově Večer chval 

Drazí farníci, 
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29. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 53,10-11 

2. čtení: Žid 4,14-16 

Evangelium: Mk 10,35-45 

30. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 31, 7-9  

2. čtení: Žid 5, 1-6 

Evangelium: Mk 10, 46-52 

31. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dt 6, 2-6 

2. čtení: Žid 7, 23-28  

Evangelium: Mk 12, 28b-34  

32. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1 Král 17, 10-16 

2. čtení: Žid 9, 24-28 

Evangelium: Mk 12, 38-44  

33. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dan 12, 1-3  

2. čtení: Žid 10, 11-14. 18  

Evangelium: Mk 13, 24-32  

Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. čtení: Dan 7, 13 - 14  

2. čtení: Zj 1, 5-8 

Evangelium: Jan 18, 33b-37 

1. neděle adventní 

1. čtení: Jer 33,14-16  

2. čtení: 1Sol 3,12-4,2 

Evangelium: Lk 21,25-28.34-36  

Liturgické texty 
a budoucnost. A potom se objeví 

ono pokušení si říct: „Už se mi 

do ničeho nového nechce, už 

jsem toho přece udělal tolik. Ať 

se starají druzí“. Někdy mám 

pocit, že jsme my věřící jako 

onen závodník, který si ze svého 

zlatého vavřínového věnce udě-

lal pohodlný polštář. A když se 

najednou probudil ze svého krás-

ného snu, nestačil se divit. Před-

stavte si ten jeho šok ze zjištění, 

že je na jiné pozici, než si mys-

lel, když snil o své výjimečnosti 

a o prvním místě. A teď vidí, že 

tribuny jsou prázdné a většina 

lidí o něj už dávno nestojí. Vav-

řínový věnec zatuchnul, podobně 

jako mnohé prázdné katolické 

kostely. 

Apoštol Pavel nám připomí-

ná: „Nemyslím, že bych již byl 

u cíle anebo již dosáhl dokona-

losti; běžím však, abych se jí 

zmocnil, protože mne se zmocnil 

Kristus Ježíš. Bratři, já nemám 

za to, že jsem již u cíle; jen to 

mohu říci: zapomínaje na to, co 

je za mnou, upřen k tomu, co je 

přede mnou, běžím k cíli, abych 

získal nebeskou cenu, jíž je Boží 

povolání v Kristu Ježíši.“ 

Podobné je to i v životě far-

nosti a v duchovním životě, jak 

to koneckonců vyjádřili již 

„proletáři“: Kdo chvíli stál, už 

stojí opodál. Každý den máme 

57600 vteřin života. Pokud chce-

me změnit něco k lepšímu, záleží 

opravdu jen na nás, jak je využi-

jeme. Nebojme se zapojit do ži-

vota své rodiny, společnosti, 

církve, diecéze a farnosti. Ne-

stůjme a nečekejme, že se něco 

stane samo a bude to jen tak sa-

mo od sebe lepší. 

Nadáváš na křesťanské poli-

tické strany? Vstup do nějaké 

a snaž se ji zlepšit! Jsi nespoko-

jen s úrovní školství? Jakmile 

přijdeš z práce, věnuj svůj volný 

čas svým dětem a vnoučatům! 

Jsi nespokojen s představiteli 

katolické církve? Povídej si se 

svým synem a vnukem o povo-

lání ke kněžství! Chceš někam 

patřit a farnost ti nenabízí spole-

čenství, které by ti vyhovovalo? 

Jdi a zapoj se do života farnosti! 

Vadí ti neutěšený stav mnoha 

kostelů a církevních staveb? Ze-

ptej se pana faráře, jak bys mohl 

osobně pomoci! Vadí ti pomlou-

vání církve – tvé druhé rodiny – 

ze strany politiků? Podporuj ta-

kové politiky, kteří jsou kultivo-

vaní, poctiví a hlásí se ke křes-

ťanství nebo jej alespoň neuráží 

a nepomlouvají! Vadí ti někdo 

v komunální politice? Pak jen 

nekritizuj a nepomlouvej, nýbrž 

jdi a ukaž svou vlastní prací 

a úsilím, že právě ty jsi lepší! 

Říkáš často svým blízkým, že 

nemáš čas? Možná lžeš sám so-

bě, protože svůj čas zbytečně 

promarníš u televize a internetu! 

Bojíš se stáří a nemoci? Pomá-

hej starým a nemocným, abys to 

naučil své děti a vnoučata! Ří-

káš, že pořád nemáš peníze? 

Vzpomeň si na chudou indickou 

rodinu, která žije na okraji Dillí 

v boudě z plechu a neví, co bude 

zítra jíst! Nadáváš na svoji práci 

a mizerný plat? Vzpomeň si na af-

rického horníka, který má za den 

práce v dole 70 korun! 

Dušičkové období nás má opět 

vést k pokoře a naději. Jsme živí! 

Bohu díky za to! Máme ještě nějaký 

čas před sebou. A to je výzva pro 

každého z nás.  

Tak ji nepromarněme! 

Otec Tomáš 
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V neděli 7. 10. proběhla valná hromada členů 

Jednoty sv. Josefa společně s farníky, panem bisku-

pem Mons. Konzbulem, děkanem Mons. Josefem 

Brychtou a panem starostou. 

Pan předseda Jednoty Petr Hobza přednesl úvodní 

projev, kde nastínil možnost ukončení činnosti Jed-

noty sv. Josefa. K této otázce se také vyjádřil pan 

biskup, který připomněl, že jednota splnila svoji his-

torickou úlohu a nyní by bylo vhodnější mít jednu 

linii farních aktivit a pastoračních činností pod za-

střešením farnosti. Pan biskup také velice ocenil rea-

lizovaný převod Lidového domu na naši farnost 

a jeho budoucí využití ve prospěch naší farnosti se 

záměrem jednoho dne vybudovat v areálu LD faru. 

Za tento krok pak pan biskup vyjádřil všem členům 

Jednoty sv. Josefa poděkování. Pan děkan ještě dopl-

nil, že je vhodné, aby členové Jednoty nezapomínali 

na svoji duchovní podporu farnosti svojí modlitbou 

na přímluvu sv. Josefa. 

K mému velkému zklamání se nedostavil dosta-

tečný počet členů Jednoty, který by mohl svým hla-

sováním rozhodnout o budoucím směřováním Jedno-

ty sv. Josefa. Škoda, že ani přítomnost tak vzácného 

hosta, jakým pro nás byl pan biskup Konzbul, nepři-

měla mé milé farníky k tomuto společenskému se-

tkání. Na druhou stranu pak velice děkuji za přípravu 

tohoto odpoledne a zajištění občerstvení od našich 

milých hospodyněk a manželů Hobzových. 

Také připomínám, že převod Lidového byl pak 

pro naši farnost zatížen daňovou povinnosti, která 

činila 193.016,- Kč. Tato částka byla následně naší 

farností připsána na účet finančního úřadu. 

Náhradní termín pro konání další usnášeníschop-

né valné hromady, kde se rozhodne o dalším směřo-

vání Jednoty sv. Josefa, pak bude oznámen panem 

předsedou Petrem Hobzou. 

Také bych rád na závěr poděkoval všem aktivním 

farníkům, kteří pomáhají nastavit nové parametry 

fungování pastoračních prostor a aktivit LD, včetně 

vytvoření úklidových, koordinačních a pastorač-

ních služeb. Také děkuji za zajištění struktur a sys-

tému pro provozování a pronajímání malého a vel-

kého sálu pro společenské a kulturní aktivity. 

Všech těchto obětavých a angažovaných farníků si 

velice vážím a děkuji jim za jejich pomoc a oběta-

vost ve prospěch naší farnosti a našeho společného 

farního života, a to jak v kostele, tak v prostorách 

LD. Bližší informace pro rezervaci malého nebo 

velkého sálu včetně cen nájmů a energií, objedná-

vacího formuláře a kontaktních osob pro zapůjčení 

klíčů od LD najdete na stránkách naší farnosti. 

http://farnostjaromerice.cz/ 

Otec Tomáš 

Valná hromada členů Jednoty sv. Josefa a návštěva 
pana biskupa Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula Dr.  

http://farnostjaromerice.cz/
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Rád bych Vás opět na 

stránkách našeho farního 

zpravodaje informoval o situaci 

kolem opravy našeho kostela pod 

názvem „Záchrana kostela svaté 

Markéty v Jaroměřicích nad 

Rokytnou ,  barokní  per ly 

Vysočiny“, registrační číslo 

p r o j e k t u 

CZ06.3.33/0.0/0.0/16_059/00045

98. 

Postupně se naplňuje čas, kdy 

bude na začátku roku 2019 náš 

kostel uzavřen na nezbytně 

nutnou dobu generální opravy – 

počítejme do roku 2022. Nyní 

detailně probíhá administrativní 

a technická příprava této ohromné 

akce.  Všechny parametry 

chystané opravy musí být řešeny 

v souladu se zadávacími pravidly 

a pravidly o veřejných zakázkách 

podle příslušných zákonů. 

V nejbližší době proběhnou 

výběrová řízení na stavební 

práce, činnost TDI, činnost 

BZOP, činnost AD. Tato 

výběrová řízení se budou řídit 

platným Metodickým pokynem 

pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014 - 2020, 

vydaným v rámci Integrovaného 

r e g i o n á l n í h o  o p e r a č n í h o 

programu. 

Tady mohu jen  dodat 

a zdůraznit, že investor – 

ŘK farnost Jaroměřice n/R. nemá 

jakýkoliv vliv na výsledek těchto 

soutěží, tak jako každý jiný 

investor nakládající s veřejnými 

prostředky. 

K přípravným činnostem také 

patří vyhotovení a zpracování 

desítek poměrně obsáhlých smluv 

s našimi partnery, které vždy 

podepisuje statutární zástupce 

farnosti, a jsou také opatřeny 

s c h v a l o v a c í  d o l o ž k o u 

administrátora brněnské diecéze. 

Celý proces rovněž prochází 

několikastupňovou kontrolou 

právního oddělení, oddělení 

správy majetku a stavebního 

odboru brněnského biskupství. Jen 

v posledním měsíci jsem měl 

několik pracovních schůzek se 

zástupci stavebního odboru BB 

přímo v našem kostele a v Brně na 

Petrově, kde se řešily detailní 

t e c h n i c k é  a  č a s o v é 

harmonogramy, kompetence 

řízení, dílčí úseky zodpovědnosti 

při administraci, právní a faktická 

zodpovědnost za průběh stavby 

s jednotlivými účastníky, procesy 

konzultací a propojení informací, 

procesy financování, schvalování 

a samotné realizace stavby atd.  

S odstupem mohu prohlásit, že ze 

s t rany s tavebního odboru 

b rněnského  b i skups tv í  j e 

postupováno naprosto precizně 

a profesionálně. Naše farnost 

tak může doslova mluvit 

o velkém štěstí, že se právě 

u nás realizuje tato oprava 

s takto úžasným týmem lidí 

z brněnského biskupství.  

Otec Tomáš 

Příprava na opravu kostela 

rok 2017 

  9. 11.  Ludmila Kšíkalová 

19. 11.  Marie Lomnická 

14. 12.  Marie Nováková 

22. 12,  Marie Hajná 

  rok 2018 

15. 1.   Josef Loucký 

17. 2.   Marie Říhová 

20. 2.   Stanislav Ježek 

  6. 3.   Marie Dobešová 

22. 3.   Anděla Hrůzová 

12. 5.   Marie Získalová 

22. 5.   Olga Šabatová 

24. 5.   Jiří Nesnídal 

24. 5.   Josef Pudil 

21. 6.   Jindřich Punčochář 

12. 7.   Jarmila Moltašová 

  5. 8.   Josef Hotový 

23. 8.   Květoslava Kacetlová 

26. 8.   Stanislav Plíšek 

29. 8.   Bohumil Doležal 

 4. 10.  Drahomíra Divišová 

   

Vzpomínáme  

a modlíme se  

za zemřelé … 
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22. listopadu si připomínáme svátek sv. Cecílie, patronky muzikantů. Při této příležitosti zve Chrámový 

pěvecký sbor na veřejnou zkoušku, která se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2018 od 18:00 do 20:00 

hod. v malém sále Lidového domu v Jaroměřicích nad Rokytnou.  

 Nechce se Vám sedět v pondělí večer v bačkorách u televize? 

 Zajímá Vás, jak chrámový sbor funguje? 

 Chcete nadzvednout pokličku hrnce, ve kterém se vaří muzika, a zjistit, co je na pozadí hudby, 

kterou jste slyšeli nebo uslyšíte při slavnostních bohoslužbách?   

 Chcete trošku ochutnat, abyste věděli, co Vám v nejbližší době naservírujeme? 

 „Bis orat qui corde canit. – Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.“ (sv. Augustin) Chcete se o tom 

přesvědčit? 

 Chcete se pobavit a zjistit, že na zkoušce může být občas i pořádně veselo? 

 Chcete poznat dobrou partu lidí? 

Pokud jste alespoň na jednu z předchozích otázek odpověděli „ANO“, VEŘEJNÁ ZKOUŠKA je určena 

právě pro Vás. Budete vítáni. 

 Rádi zpíváte a jen si netroufáte se k nám aktivně přidat nebo máte obavy, že byste to nezvládli? 

 Hrajete na nějaký hudební nástroj a nejste si jistí, zda bychom právě Vás mohli potřebovat? 

Pokud jste navíc odpověděli „ANO“ alespoň na jednu z těchto dvou otázek, pak vězte, že chuť a odhodlání 

jsou polovinou úspěchu! Přijďte se nezávazně podívat KDYKOLIV! Zkoušíme každé pondělí ve stejném 

čase a na stejném místě. Rádi vás mezi sebou přivítáme. 

Těšíme se na Vás.                                                                    Za Chrámový pěvecký sbor 

Renáta Plačková 

VEŘEJNÁ ZKOUŠKA CHRÁMOVÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
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FORMULÁŘ NA INTENCE – ÚMYSLY pro rok 2019 

Datum, kdy byste rádi nechali odsloužit mši 

svatou během roku 2019: 

1. ………………………………………………….. 

2.  …………………………………………………. 

Datum, kdy je možné váš úmysl 

odsloužit: /vyplní kněz/ 

1. …………………………………………………... 

2.  ………………………………………………….. 

O nedělích nezapomeňte prosím doplnit čas mše svaté 7.30 hod., 10.30 hod. nebo večerní v 18.00 (19.00) hod. 

ZNĚNÍ ÚMYSLU /INTENCE/ - PROSÍME ČITELNĚ:  

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Vaše jméno, příjmení a bydliště ………………………………………………………………………………………….. 
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Důležité informace k tomuto formuláři 

Vyplněné formuláře můžete odevzdávat v zákristii, nebo je můžete vhazovat do poštovní schránky 

na faře v Jaroměřicích n./R.  Přijaté formuláře se budou číslovat a v tomto pořadí zapisovat, kde bude pla-

tit metoda „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“.  

Na takzvaný „společný úmysl“ se bude přijímat jen na nedělní mše v 7.30 hod. a v 10.30 hod., aby-

chom učinili zadost veškerým vašim požadavkům, pokud boudou všechny volné termíny již obsazené. 

V ostatní dny se budou přijímat úmysly stylem „jedna mše, jeden úmysl“. Jednou za týden je farář farnosti 

povinen sloužit mši svatou „za farnost“ a k tomuto úmyslu „za farnost“ již nelze jiný přidávat. Tyto mše 

svaté za farnost budou odslouženy v neděli, a to v sudou neděli při mši svaté v 7.30 hod. a v lichou neděli 

v 10.30 hod.   

Kdo si výslovně nebude přát spojovat svůj úmysl s dalšími v takzvaném „společném úmyslu“, musí 

to uvést v poznámce.  Tento formulář pak bude doplněn o datum, na kdy je možné úmysl zapsat do in-

tenční knihy farnosti. Vy si potom tento svůj vyplněný a doplněný formulář pro rok 2019 vyzvednete 

koncem prosince v zákristii zpět /prosím, nezapomeňte se podepsat/, abyste si sami pamatovali, nebo 

doma do svého kalendáře zapsali, kdy bude váš úmysl vlastně odsloužen. Během roku je možné do in-

tenční knihy vaše úmysly kdykoliv doplňovat podle volných možností. Během roku se bude pravidelně 

v nedělních ohláškách oznamovat znění přijatých úmyslů na následující týden. Výše daru za odslouženou 

mši svatou je zcela dobrovolná a předává se až po odsloužení úmyslu. Dárce pak může zcela svobodně ur-

čit /napsat/, na co má být jeho finanční dar určen /pro farnost, pro diecézi apod./, nebo tuto volbu může 

nechat na uváženém rozhodnutí kněze. Vaše dary prosíme předávejte „stylově v obálce“. Děkujeme! 

                                                                                                                                                     Otec Tomáš  

 

SETKÁVÁNÍ  BIŘMOVANCŮ   

2018/19 

setkání bude vždy v dětské kapli 

v pátek po mši svaté  

 

r. 2018 -  26. 10; 9. 11.; 23. 11.; 7. 12.; 

(21. 12.?) 
 

r. 2019 -  4.1.; 18.1.; 8.2.; 22.2.; 15.3.; 

29.3.; 12. - 14. 4. Duchovní obnova 

v Kostelním Vydří;  26.4.; 10.5.; 24.5.; 

7.6. 
 

kontakty:  

P. Tomáš Holcner 777 831 550 

Mgr. Jiří Šplíchal a Mgr. Eva Šplícha-

lová 737 975 487    
 

Omluvy pouze telefonicky (stačí 

SMS). 

Koncert pro Dítě v srdci  
21. 10. v 16:00 hod.  

v kostele Proměnění Páně na Jejkově  

„Po smrti našeho syna Eliáška (a jeho třech sourozen-

ců) jsme začali s manželem a našimi osmi sourozenci 

a dalšími přáteli pořádat osvětové koncerty pro Perinatální 

hospic Dítě v srdci. Tento druh hospice pečuje o rodiny, 

jejichž dítěti byla v těhotenství diagnostikována život limi-

tující vada a doprovází rodiny, které přišly o dítě před, při 

nebo po porodu. Kvalitní péče o rodiny, které čekají ne-

mocné děťátko nebo o něj přišly, je v naší zemi teprve 

v plenkách, proto jsme rádi, že společně můžeme podpořit 

tuto myšlenku.“ 

Petra Kolčavová 
 

PROGRAM KONCERTU:  

Úvodní slovo: Alena Peremská, ředitelka hospice 

Promluva: Petra Kolčavová – „Jak se rodí dítě v srdci?“ 

Hudba: Muzica (K)lasica 
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Něco pro děti 

Pořad bohoslužeb 

Co je napsáno na pomníku? 

V těchto dnech se chodíme modlit 

za naše zemřelé. Na hřbitově najde-

me mnoho pomníků a nápisů. Ně-

které vyjadřují smutek a zoufalství 

nad ztrátou drahé osoby, jiné jsou 

vyjádřením křesťanské naděje na 

věčný život. Zkus přečíst nápis, kte-

rý nám ukazuje bludiště plamínků 

na obrázku: 

_ _ _   _ _ _ _   _ _    _ _ _, _ _ _ _   

_ _ _, _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _, _    

_ _ _ _ _, _ _ _   _ _ _ _   _    _ _ _ 

_ _   _ _   _ _ _, _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

_ _.  (Jan 11, 25-26) 

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 

11:00 Ratibořice posvícení 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

Úterý 
23. 10. 

  

18:00 Jaroměřice - za Jitku Šmídlovou 

Středa 
24. 10. 

  

18:00 Jaroměřice  - za Orsii Husovu, její rodiče, sourozence a duše v očistci 

Čtvrtek 
25. 10. 

  

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za tatínka a sourozence                                              po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
26. 10. 

  

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

Sobota 
27. 10. 

  

      

Neděle 
28. 10. 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                            Změna času !!! 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za živou rodinu Doležalovu a Portovu 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Míka a dvoje rodiče a duše v očistci 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu 

18:00 Jaroměřice - za farnost 
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Pondělí 
12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

      

Úterý 
13. 11. 

Památka sv. Anežky České, panny 

18:00 Jaroměřice - za Jitku Šmídlovou 

Úterý 
6. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za všechny kněze, kteří v naší farnosti působili, za všechny zemřelé kněze, za 
duše, na něž nikdo nepamatuje 

Středa 
7. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za Františka Prokopa, rodiče a přízeň 

Čtvrtek 
8. 11. 

  

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za Vladimíru Blatnou, manžela Jaroslava, rodinu Matouškovu a Petrákovu 
z Příložan                                                                     Po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky  

18:00 Jaroměřice   

Sobota 
10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

      

Neděle 
11. 11. 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Karla Mutla a Růženku Chatrnou 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Stejskalovu a Procházkovu 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 
- za oběti 1. světové války z naší farnosti /při mši svaté pietní vzpomínka na 125 
obětí světové války z řad občanů Jaroměřic/  

18:00 Jaroměřice - za farnost 

Pondělí 
29. 10. 

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 

      

Úterý 
30. 10. 

  

18:00 Jaroměřice - za Jitku Šmídlovou 

Středa 
31. 10. 

  

18:00 Jaroměřice - na poděkování za uzdravení syna a za rodinu Svobodovu a Kosmákovu 

Čtvrtek 
1. 11. 

Slavnost VŠECH SVATÝCH 

7:30  Jaroměřice - za Františka Pokorného, manželku a děti s rodinami 

15:30 Myslibořice   

18:00  Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Hálovu a duše v očistci            Po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
2. 11. 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ První pátek v měsíci 
návštěva nemocných, po mši svaté v 18:00 adorace a svátostné požehnání 

7:30  Jaroměřice - za všechny zemřelé z rodiny Čechovy, Hobzovy a příbuzné 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Menšíkovu, Škorpíkovu 

Neděle 
4. 11. 

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

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za drahé zemřelé a duše v očistci 
- za Karla  a Helenu Pavelkovy a dvoje rodiče a duše v očistci 

15:00 Jaroměřice pobožnost na hřbitově 

16:00 Myslibořice pobožnost na hřbitově 

18:00 Jaroměřice - za sestry Hrůzovy a jejich rodiny 
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Úterý 
27. 11. 

  

18:00 Jaroměřice  - za Jitku Šmídlovou 

Středa 
28. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za Marii Pokornou, Marii Bartošovou, Marii Klenskou a duše v očistci 

Čtvrtek 
29. 11. 

  

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za Marii Machovcovou, rodiče, bratry a zemřelou rodinu 
                                                                                          Po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu, Veselých a duše v očistci 

Neděle 
2. 12. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Žehnání adventních věnců, sbírka na opravy a podporu pastorace, Křestní neděle  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za Karla Pudila, manželku, Marii Polínkovou a manžela 

Úterý 
20. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za Bohumila Krátkého, rodiče a přízeň 

Středa 
21. 11. 

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - na poděkování                                                             Po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
23. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Svobodovy, Roupcovy a duše v očistci 

Sobota 
24. 11. 

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 

      

Neděle 
25. 11. 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Křivánkovy a jejich zemřelé děti 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

Pátek 
16. 11. 

  

18:00 Jaroměřice - za manžela, za děti a jejich rodiny 

Sobota 
17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

      

Neděle 
18. 11. 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za živou a zemřelou rodinu Kunstovu 
- za Josefa Jedličku, Ivu a Janu Nováčkovu a obě rodiny 
- za rodinu Čermákovu a Holíkovu 

18:00 Jaroměřice   

Středa 
14. 11. 

  

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 
15. 11. 

  

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za živé a zemřelé z rodiny Hrdých a celou přízeň   Po mši svaté tichá adorace 



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: 

TAJENKA: KDO VĚŘÍ VE MNE, BUDE ŽÍT, I KDYBY 

ZEMŘEL, A KAŽDÝ, KDO ŽIJE S VÍROU VE MNE, 

NEUMŘE NAVĚKY.  

Srdečně Vás zveme společně s Oblastní chari-

tou Třebíč na Martinské hody, které se uskuteční 

v sobotu 10.11.2018 od 20.00 hod. v Klubu Hájek 

Třebíč.  

Vstupenky se budou prodávat v neděli 

21. a 28.10.2018 v sakristii kostela sv. Martina 

a v bazilice sv. Prokopa vždy po mši svaté. 

Pokud budete mít možnost přispět do tomboly, 

budeme rádi. Dary do tomboly se budou shromaž-

ďovat na faře u baziliky do 28.10.2018. 

Výtěžek z celé akce bude věnován na charitní 

středisko Sv. Dona Boska. 

Miroslav Krupica  

předseda MěO KDU-ČSL Třebíč 

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

