
3. 3. 2019 - 14. 4. 2019 

Číslo 208 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 3. 3. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 6. 3. Popeleční středa, mše svatá 

ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 

hodin 

 od 10. 3. v postní době křížová 

cesta každou neděli ve 14.30 hod., 

každou středu a pátek v 17.30 

hod. (po změně času v 18.30 hod.) 

 od 12. 3. v postní době každé 

úterý po mši svaté duchovní 

obnova „Jak dál?“ 

 13. 3. v 19.00 hod. Pastorační rada 

farnosti v Lidovém domě 

 19. 3. v 19 hod. v Lidovém domě 

Modlitby matek 

 25. 3. Den modliteb za úctu 

k počatému životu 

a za nenarozené děti 

 25. 3. v pondělí na Slavnost 

Zvěstování Páně bude mše svatá 

v 18.00 hod.  

 31. 3. změna času - začátky 

večerních bohoslužeb se posunou 

na 19.00 hod. 

(Pokračování na stránce 2) 

Moji milí farníci, 
zanedlouho vstoupíme do doby postní, která je v dějinách křes-

ťanství vnímána jako doba nového začátku, cestou pokory a duchov-

ní obnovy. Náš oblíbený papež František pak uvádí: 

Postní doba je cesta, 

která nás vede k milosrdenství, 

jež vítězí nade vším, 

co nás chce zdeptat nebo redukovat na něco, 

co neodpovídá důstojnosti Božích dětí. 

Postní doba je cestou z otroctví ke svobodě, 

z utrpení k radosti, ze smrti k životu. 

Snad ve slovech papeže Františka můžeme najít povzbuzení pro 

náš život. Mně osobně přijdou zajímavá první slova: „Postní doba je 

CESTA!“ Celý život je cesta, po které my lidé jdeme. Každý svým 

originálním životním příběhem se svými starostmi a radostmi. 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 

LEták Farnosti LEF 



Jak jistě mnozí víte, rád cestuji 

na motorce. Pro úspěšnou cestu je 

vždy nezbytných mnoho předpo-

kladů. Například je to samotná 

příprava. Nesmíte zanedbat pečli-

vý servis mašiny před cestou. Ta-

ké je důležité, s kým cestujete. 

Jestli je to člověk spolehlivý, 

o kterého se můžete vždy opřít. 

Jestli vám pomůže v nouzi, nebo 

jestli bude hledět jen na sebe 

a své pohodlí. Musíte také pečlivě 

přemýšlet, co si s sebou na cestu 

na mašině vezmete, protože toho 

moc neuvezete. Pak je dobré něco 

znát o místě, kam jedete, a vzít si 

s sebou knihu průvodce, slovník 

a dobrou mapu. Také pomůže vě-

novat čas studiu země, místních 

poměrů a případných rizik. Určitě 

nezapomenout na dlouhodobou 

předpověď počasí. Také je dobré 

vědět, co je na vaší cestě zajíma-

vého k vidění a co naopak nestojí 

za pozornost. Musíte se naučit 

odvaze a rozhodnosti. Nepostra-

datelnou vlastností cestovatele je 

umět se uskromnit a naučit se při-

způsobit okolnostem v dané zemi. 

Na vaší cestě pak nemá moc cenu 

řešit, co bylo včera, protože je 

důležité, co je před vámi. Musíte 

si být stále vědomi, že to, co udě-

lá z vaší cesty cestu zajímavou 

a nezapo-menutelnou, jsou nako-

nec jen vaše zážitky, které proži-

jete, místa, která navštívíte, a se-

tkání, která uskutečníte. Nezapo-

menutelné jsou také obtíže, pře-

kážky a problémy, které se vám 

(Pokračování ze stránky 1) podařilo překonat a které pak má-

te vryté ve své paměti nadosmrti. 

Postní doba se dá možná při-

rovnat k takové expedici, na je-

jímž konci má být poznání sebe 

sama, cestě, která vám dala prožít 

radost z překonání překážek. Je 

také krásné po takové cestě zažít 

ohromnou radost z daru života.  

Života, který díky naší křesťanské 

víře nekončí ani stářím, ani nemo-

cemi, ani smrtí, který se uchovává 

v paměti věčnosti. 

Na začátku doby postní bych 

rád připomenul nástrahy, které 

dnes často čekají na cestovatele 

víry. Jsou to třeba tyto věci: 

 politika bez zásad 

 bohatství bez práce 

 požitky bez morálky 

 vědomosti bez charakteru 

 obchod bez etiky 

 věda bez lidskosti 

 náboženství bez obětí 

Každý pak dobře ví, že na ces-

tě jsou důležité ukazatele směru. 

Dnes bohužel lidé zpřeházeli na-

ruby základní ukazatele, a tak se 

nám cesta k věčnosti může lehce 

ztratit, protože: 

 pýchu nazvali zdravým se-

bevědomím 

 lakomství zákonem ekono-

miky 

 smilstvo zdravým biologic-

kým instinktem 

 nestřídmost vyšší životní 

úrovní 

 surovou závist a nenávist 

bojem o spravedlnost a po-

litickou svobodu 
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 5. 4. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 7. 4. sbírka na opravy a podporu 

pastorace  

 7. 4.  při mši sv. v 7.30 hod. 

a v 10.30 hod. udílení svátosti 

pomazání nemocných  

 11. 4. v Myslibořicích zpovídání 

před Velikonocemi, 14.30 hod. - 

15.30 hod. 

 12. – 14. 4. duchovní obnova pro 

biřmovance v Kostelním Vydří 

 14. 4. Květná neděle - svěcení 

kočiček a průvod kostelem 

 14. 4. od 18.00 hod. svátost 

smíření v kostele, cizí zpovědníci  

 27. 4. Ochutnávka vín v Lidovém 

domě  

Mimo farnost: 

 8. - 9. 3.  duchovní obnova 

s P. Vojtěchem Kodetem 

u Minoritů v Brně 

 8. - 10. 3  postní duchovní obnova 

pro mládež v Osové Bítýšce  

 14. 3. v 9.30 hod. rekolekce 

v Jemnici  

 16. 3. od 9.00 hod. duchovní 

obnova s P. Vojtěchem Kodetem 

v kostele sv. Martina v Třebíči 

 28. 3. v 18.00 hod. Večer chval 

v kostele Proměnění Páně 

v Třebíči na Jejkově  

 11. 4. v v 9.30 hod. rekolekce  

v Mor. Budějovicích  

 14. 4. v Brně Diecézní setkání 

mládeže s biskupem Vojtěchem 
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 hněv nazvali rozhořčením nad názorem druhých 

 lenost nazvali filozofickým postojem 

Přeji vám v letošní době postní, abyste se na vaší cestě neztratili. 

Snad se nám podaří nezabloudit a nakonec dojít do pravého Jeruzalé-

ma. A pokud se nám společně podaří najít prázdný Boží hrob nedělní-

ho velikonočního rána, můžeme společně prožít opravdu velkou radost 

Velikonoc! 

otec Tomáš  

Oprava kostela - informace 
V současné době je otevřené výběrové řízení na stavební práce a re-

staurátorské služby. Lhůta pro podání cenových nabídek je přibližně 

šest týdnů. Po této lhůtě bude výběrové řízení ukončeno. Všechny in-

formace jsou pak podle zákona dostupné na profilu zadavatele a ve 

Věstníku veřejných zakázek. 

Přijaté nabídky budou vyhodnoceny a výsledkem pak bude oslovení 

vítěze, který nabídl nejnižší cenu za zhotovení díla a podpis smlouvy. 

Pro vaši zajímavost má taková smlouva 36 stran textu. Součástí takové-

to obchodní smlouvy jsou do detailů popsané kapitoly, které například 

řeší: 

 ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 MAJETKOVÉ SANKCE 

 STAVENIŠTĚ 

 STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 PODDODAVATELÉ 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 VYŠŠÍ MOC 

 ZMĚNA SMLOUVY 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Připomínám, že finanční prostředky na opravu a záchranu našeho kostela nejsou finančními prostředky 

farnosti nebo katolické církve, ale jedná se o prostředky EU a státu. Proto tyto finanční prostředky musí být 

a budou použity a využity v souladu s pravidly EU a státu. Naše farnost (diecéze) jako příjemce dotace 

(Pokračování na stránce 4) 

8. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 27,5-8 

2. čtení: 1Kor 15,54-58  

Evangelium: Lk 6,39-45  

1. neděle postní 

1. čtení: Dt 26,4-10  

2. čtení: Řím 10,8-13 

Evangelium: Lk 4,1-13  

2. neděle postní 

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18  

2. čtení: Flp 3,17-4,1 

Evangelium: Lk 9,28b-36  

3. neděle postní 

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15  

2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12  

Evangelium: Lk 13,1-9 

4. neděle postní 

1. čtení: Joz 5,9a.10-12  

2. čtení: 2 Kor 5,17-21  

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32  

5. neděle postní 

1. čtení: Iz 43,16-21  

2. čtení: Flp 3,8-14  

Evangelium: Jan 8,1-11  

Květná neděle 

1. čtení: Iz 50,4-7  

2. čtení: Flp 2,6-11 

Evangelium: Lk 22,14-23,56  

Liturgické texty 
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a investor díla s názvem „Záchrana kostela svaté 

Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní 

perly Vysočiny“ garantuje 5% finanční spolupodíl 

na této opravě. 

V současnosti před námi stojí několik nezná-

mých, a to, které firmy se budou ucházet o tuto 

zakázku a jaká bude nejnižší nabídnutá cena 

na zhotovení této zakázky.  

Mohu jen dodat, že jsme zatím v nejvíce napí-

navé části celého projektu. Nevíme kdo a nevíme 

za kolik. 

Předpokládám, že kolem Velikonoc budeme 

tato dvě „tajemství“ znát. Kdo vyhrál výběrové 

řízení s nejnižší cenou a jak velká tato cena vlast-

ně bude. 

(Pokračování ze stránky 3) 

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. 

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. 

Jakmile budeme znát tyto faktory, budeme před 

podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení. 

Po podpisu smlouvy nastoupí pravděpodobně „ráz 

naráz“ proces předání kostela stavební firmě, jeho 

vyklízení a uzavření po dobu rekonstrukce. 

Odhaduji, že Velikonoce ještě prožijeme 

v kostele. Proto bych také rád posunul termín prvního 

svatého přijímání do období Velikonoc, abychom 

mohli tuto slavnost prožít těsně před uzavřením naše-

ho kostela. Termín bych upřesnil před Velikonocemi. 

Protože nyní nastupuje jeden z nejdůležitějších 

milníků záchrany našeho kostela, znovu prosím 

o modlitbu na tento úmysl! 

otec Tomáš 
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Co to byly maminky? „ Když mi syn tuhle otáz-

ku položil,“ začal vyprávět doktor J.V., „nejprve 

jsem vůbec nechápal, co to povídá. Synovi ještě 

nejsou tři roky a občas řekne něco, nad čím se do-

spělým zastaví rozum,..  „Jak to myslíš, co byly ma-

minky?“, řekl jsem. A v tom mi to došlo. 

Když jsem se rozvedl, dal jsem synka do hájovny 

ke svému ovdovělému otci. Otec bydlí se svou 

bezdětnou ovdovělou sestrou, která vede domác-

nost. V lese je několik domů, kde bydlí o víkendech 

a o prázdninách lidé z měst, ovšem jeden z těch lidí 

je rozvedený a jezdí tam s malou dcerkou, protože 

jeho manželka se znovu provdala do ciziny. 

V druhém domku bydlívá o víkendech tatínek se 

dvěma kluky, těm zemřela maminka, a tak, i když si 

s nimi můj syn hraje, ani u nich matku nenachází. 

Další z těch domů obývá jiný lesník, koupil si ho na 

penzi, a ten tam žije úplně sám, celé dny v klidu po-

kuřuje fajfku a dívá se na televizi. 

Když jsem se já rozváděl, byl syn ještě moc malý 

a jeho matka o něj neprojevuje žádný zájem. Jak by 

měl vědět, co je to maminka? 

„Až půjdeme do muzea, ukážeš mi maminku?“, 

ptal se syn. Minulou neděli s ním dědeček zajel 

do města a chlapeček by pořád jenom mluvil o veli-

Co to byly maminky? 
kém dojmu, jaký v něm muzeum vyvolalo. 

„Maminky ještě nejsou v muzeu“, řekl jsem. Naštěs-

tí syn uviděl stádo jelenů, a tak jsme mohli naši roz-

pravu přerušit. Pozorovali jsme jeleny.  

V tu chvíli mě napadlo, jak se svět mění. Změní 

se? Úplně? Jiné dítě se zase může ptát: „Co to byli 

tatínkové?“ A kolik dětí se může ptát: „Maminko, 

tatínku, co to byla rodina?“ Když jsme večer seděli 

po večeři s otcem, řekl jsem mu to. Pokýval. Miloval 

mou matku celá desetiletí, žili spolu v tak krásném 

vztahu, jaký jsem nikde nepoznal. „Lidi si všímají 

každé rostlinky, každá rostlinka má své zastánce“, 

řekl otec. 

V televizních novinách jsme předtím viděli boj 

nějakých ochránců přírody za rostlinu, které dřív prý 

byly spousty, a nyní se najde už jenom v několika 

málo lokalitách. Krásná, nádherně kvetoucí rostlin-

ka… „Lidi si všímají každého zvířete, každé má ně-

jaké své ochránce“, řekl můj otec, starý lesák. Mlčeli 

jsme a dívali jsme se otevřeným oknem do svěží let-

ní noci … „Jenom rodina nemá ochránce“, vzdychl 

otec. 

Možná si řeknete, že je to jenom takové dětské 

uřeknutí, jenom takový dětský žert…! Ale mě z něj 

mrazí. Dodnes. Kolik těch krásných, nádherných, 

přirozených věcí se pomalu vytrácí 

do nějakých muzeí… Muzeí slov, 

muzeí pojmů, muzeí tradic. A přece 

by kolikrát stačilo udělat tak málo, 

mnohem méně než pro nějakou 

rostlinu nebo pro nějaké zvíře. 

A nikdy by už nemusela zaznít ta-

ková věta. Taková tragická věta  

podobná té, jakou jsem zaslechl já: 

„Tatínku, co to byly maminky?“ 

Příběh připravil dle knihy Eduarda 

Martina P. Pavel Sobotka,  

farář v Hrádku u Znojma. 
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FARNÍ KARNEVAL 
Dne 17. února se uskutečnil farní karneval, který na-

vštívil velký počet nadšených dětí. Děti doprovodili  

rodiče, ale také babičky a dědečkové. Celé odpoledne 

byl pro děti připraven pěkný program, který uspořádala 

naše mládež, sama převlečená do kostýmů. Veselé pís-

ničky, ta-

nečky, ale 

také spousta 

her, kde si 

m o h l y 

v š e c h n y 

děti zasou-

těžit. Pro 

k a ž d o u 

masku byla 

odměna for-

mou tomboly. Děti se mohly také nechat malovat 

na obličej a nakoupit něco dobrého v připraveném ob-

čerstvení. Celá akce se velmi vydařila a děti si užily 

pěkné odpoledne. 

Dobrovolné vstupné z karnevalu bylo věnováno 

na opravu kostela. 

Fotky z celé akce naleznete na adrese:  

https://rozm18.rajce.idnes.cz/Karneval_2019/ 

                                 Společenství maminek a mládež 

https://rozm18.rajce.idnes.cz/Karneval_2019/
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Pořad bohoslužeb 

 10. týden 4. – 10. března 2019 

Úterý 

5. 3. 

  

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

Středa 

6. 3. 

POPELEČNÍ STŘEDA                                                                            Den přísného postu 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za Věrku Hájkovou, rodiče a bratry 

Čtvrtek 

7. 3. 

Čtvrtek po Popeleční středě 

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za Miroslava Němce, dvoje rodiče, sestru a duše v očistci  

 po mši svaté tichá adorace                                    

Neděle 

3. 3. 

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

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratry 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Havelkovu a Mácovu 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

  

  18:00 Jaroměřice - za farnost 

Něco pro děti - Květná neděle 

Na Květnou neděli si při-

pomínáme Ježíšův vjezd 

do Jeruzaléma.  

Ježíš jel na oslátku a lidé 

ho vítali jako krále. 

Na zem prostírali drahé 

látky, mávali mu zelený-

mi ratolestmi 

a provolávali mu slávu.  

Když správně projdeš blu-

dištěm s Ježíšem 

do Jeruzaléma, dozvíš se, 

co lidé volali. 
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 12. týden 18. – 24. března 2019 

Úterý 

19. 3. 

Slavnost  SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek 

      

18:00 Jaroměřice - za Josefa Čecha, syna, příbuzné a nemocné 

- za živé a zemřelé členy živého růžence 

 11. týden 11. – 17. března 2019 

Úterý 

12. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče, vnučku a uzdravení těžce nemocné snachy 

Středa 

13. 3. 

19:00 Pastorační rada farnosti  - Lidový dům                 Výroční den zvolení papeže Františka (2013) 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za obdržené dary a milosti 

rekolekce v Jemnici v 9:30 hodin 
Čtvrtek 

14. 3. 
15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za rodinu Havelkovu a duše v očistci              po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

15. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za Františka Kaderu 

Sobota 

16. 3. 

  

      

Neděle 

17. 3.  

2. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Čermákovu a Řepovu 

- za Josefa Dobeše, dvoje rodiče a přízeň 

9:00 Myslibořice - za rodiče Večeřovy 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu 

- za rodiče, manžela Vlastimila, sestru Janu a švagra Josefa 

- za živou a zemřelou rodinu Dobrianských a duše v očistci 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

Pátek 

8. 3. 

Pátek po Popeleční středě   

18:00 Jaroměřice - za rodiče Hobzovy a celou přízeň 

Sobota 

9. 3. 

Sobota po Popeleční středě 

      

Neděle 

10. 3.   

1. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živé a zemřelé z rodiny Líbalových, Cupákových a přízeň a duše 

v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

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

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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 13. týden 25. března – 31. března 2019 

Pondělí 

25. 3. 

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

      

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Úterý 

26. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

27. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za Mons. Josefa Valeriána,  výročí úmrtí 

 
Čtvrtek 

28. 3. 
15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                   po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

29. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

30. 3. 

  

      

Neděle 

31. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ Začátek letního času (z 2:00 na 3:00) 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

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

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče 

- za Františka Hálu, rodiče a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Slatinskou,  

Šlápotovu a Bartejsovu 

Středa 

20. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodinu Vojtěcha Česneka 

  

Čtvrtek 

21. 3. 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - na poděkování za uzdravení dcery                po mši svaté tichá adorace 

a za rodinu Svobodovu a Kosmákovu                                                                     

Pátek 

22. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

23. 3. 

90 let od úmrtí Otokara Březiny  

      

Neděle 

24. 3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Tomáše Spilku, rodinu Součkovu a Vondrákovu 

- za živou a zemřelou rodinu Rivolovu a Švaříčkovu 

- za rodinu Brancuzskou, Durdovu a za manžela a kněze 

9:00 Myslibořice - volný úmysl  

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu 

- za Annu Kudláčkovou z Trnavy 

18:00 Jaroměřice - za farnost 
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 15. týden 8. – 14. dubna 2019 

Úterý 

9. 4. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

10. 4. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka               rekolekce v Mor. Budějovicích  v 9:30 hodin 

Čtvrtek 

11. 4. 
15:30 Myslibořice                                               zpovídání před Velikonocemi (14:30-15:30) 

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

Pátek 

12. 4. 

  

19:00 Jaroměřice - za dar zdraví pro sestru a její rodinu 

Sobota 

13. 4. 

                   Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v Brně na Petrově 

Z Jaroměřic pojede autobus, čas bude upřesněn! 

Neděle 

14. 4. 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE                          zpovídání před Velikonocemi (18:00-19:00) 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Blaženu a Františka Janých  

9:00 Myslibořice - za Jaroslava Ondráka a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Marii Svobodovou, rodinu Kratochvílovu, Dočekalovu, Kuchaříkovu 

a Svobodovu  

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Němcovu, manžela a vnuka Milana 

 14. týden 1. – 7. dubna 2019 

Úterý 

2. 4. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

3. 4. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

4. 4.   

  

15:30 Myslibořice   

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

Pátek 

5. 4. 

První pátek v měsíci                                                                                               návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

19:00 Jaroměřice - za Jarmilu Pudilovou a dvoje rodiče 

                                                 po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

6. 4. 

  

      

5. NEDĚLE POSTNÍ Křestní neděle / Světový den zdraví/Sbírka na opravy a podporu pastorace 

Neděle 

7. 4. 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl       udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv.   

- za manžele Durdovy a Dolákovy 

9:00 Myslibořice na společný úmysl 

- za Bohuslava Mika a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice - za farnost                   udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv.  

19:00 Jaroměřice - za rodinu Kabelkovu a Dvořákovu 



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  

Ivo Resl, 
e-mail: iiresl@seznam.cz  

mobil: 607808609 

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

mobil: 608558266 

Tisk nezištně zajišťuje: 

Společenství mládeže Tě zve do DCŽM Mamre v Osové Bítýšce na 

Po přihlášení se hlaste u Jany Krejcarové, z důvodů organizace dopravy. Tel. 722 765 418 

Tajenka: HOSANA SYNU DAVIDOVU! 

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

