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Kalendář: 
14. 4. Květná neděle – svěcení 

kočiček a průvod kostelem 

- od 18 hod. svátost smíření 

v kostele, cizí zpovědníci 

18. 4. Zelený čtvrtek 

- mše sv. v Myslibořicích odpadá 

- v 19 hod. mše sv. (zpívá chrámový 

sbor), po ní do 21 hod. adorace 

- noční adorace od 21 do 24 hod. 

19. 4. Velký pátek 

- v 15 hod. křížová cesta v parku,  

při špatném počasí v kostele, 

- v 19 hod. velkopáteční obřady 

- v 15 hod. v kapli v Ratibořicích 

růženec, křížová cesta a pašije 

20. 4. Bílá sobota 

ve 20 hod. vigilie, zpívá chrámový 

sbor, po mši sv. agapé 

21. 4. při dopoledních mších 

svatých žehnání pokrmů 

22. 4. mše svaté pouze  

- v 7.30 hod. v Jaroměřicích  

- v 9 hod. v Myslibořicích 

23. 4. v 17.30 hod. v Ratibořicích 

mše sv. s udělováním svátosti 

nemocných, od 17 hod. svátost 

smíření a růženec, 

- v 19 hod. v Lidovém domě 

setkání Modliteb matek 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Až  uvidíš bouřku, která tříští les,  

zemětřesení, které mává zemí,  

řekni si: „Věřím, že les se obnoví,  

že se země vrátí do své nehybnosti.“ 

Když tě bude hřích škrtit  

a bude ti, jako by ses dusil,  

řekni si: „Kristus vstal z mrtvých  

a já vstanu ze svého hříchu.“ 

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,  

řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých  

a učinil nové nebe a novou zemi.“ 

Když uvidíš svého syna utíkat z domova,  

a tvé sny se ti rozplynou,  

řekni si: „Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje.“ 

Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,  

až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,  

až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek,  

řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“ 

Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli  

a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,  

řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“  

Tohle znamená věřit ve vzkříšení! 

Carlo Carretto, Myšlenky na každý den 



Moji milí farníci, 

srdečně Vás zdravím na stránkách našeho farního zpravodaje. Vstu-

pujeme do posvátné velikonoční doby, kdy 2 miliardy křesťanů (33 % 

obyvatel zeměkoule) po celém světě slaví jeden z největších a nejta-

jemnějších svátků roku. Většina kdysi křesťanské Evropy již zpravidla 

nemá základní povědomí, které by jí dalo smysl toho, co vlastně Veli-

konoce znamenají a připomínají.  Ve společnosti, ve které žijeme, jsou 

pro většinu lidí Velikonoce ideálním časem na prodloužený výlet, jar-

ní úklid zahrádky a bujaré okamžiky velikonočního pondělí 

s mrskutem dívek a žen i zmrskáním do pověstné němoty mnoha ko-

ledníků. Zcela jistě ale nečtete tento farní zpravodaj a můj příspěvek, 

abychom hodnotili a posuzovali stav světa a svého okolí. Ten asi 

všichni dobře známe.  

To, co je důležité pro nás, je zcela jistě náš život, naše postoje 

a naše budoucnost. Jinými slovy to, co sami můžeme ovlivnit, co mů-

žeme prožívat a o co se můžeme opřít. Velikonoce pro nás křesťany 

jsou svátky VELKÉ-NOCI (od toho název pro Velikonoce) prozářené 

světlem naděje, že Kristus pán, zabitý na kříži a pohřbený do hrobu, 

z mrtvých vstal! A tento krok, jak píše papež František, může učinit 

jen člověk odvážný!  

Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy, 

ale je rozšířením života odvážných. 

Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty,  

ale lampou, která vede naše kroky nocí.  

 
Co tedy víra je, a co není? Co je víra křesťanů, a co je přelud, 

blouznění nebo klam? 
 

Křesťanská VÍRA určitě NENÍ: 

• přesvědčení, že „něco musí být“, že „je něco nad námi“, že „jsou 

věci mezi nebem a zemí“ 

• víra v jakési kosmické síly, které třeba někdo nazývá bohem 

• přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která nedovolí 

světu upadnout do naprostého chaosu 

• provozování jakýchkoliv náboženských rituálů proto, „abych měl 

štěstí“, „aby se to povedlo“ atd. 

• pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, bez osobního 

rozhodnutí přijmout ji za svou 
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24. 4. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM – babiček 

26. 4. v 18 hod. zpověď dětí 

a rodičů před prvním svatým 

přijímáním 

27. 4. od 15 hod. v Lidovém domě 

ochutnávka vín 

28. 4. v 10.30 hod. První 

sv. přijímání, zpívá schola 

z Moravských Budějovic 

30. 4. od 17 hod. na farní zahradě 

pálení čarodějnic 

od 1. 5. po večerních mších svatých 

májové pobožnosti s litaniemi 

od 1. 5. v 19 hod. každé pondělí, 

středu a pátek v Ratibořicích 

májová pobožnost 

3. 5. bude P. Tomáš navštěvovat 

nemocné 

4. 5. v 18 hod. v kostele pobožnost 

1. soboty  

5. 5. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

7. 5. v 17.30 hod. v Ratibořicích 

mše sv., od 17 hod. růženec 

12. 5. v 8 hod. odjezd na farní 

poutní zájezd do Lomnice 

u Tišnova 

- mše sv. v 10.30 hod. je zrušena! 

16. 5. v 9 hod. rekolekční mše 

svatá, večerní je zrušena 

19. 5. sbírka na Charitu 

29. 5. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM – babiček 

Mimo farnost: 
 16. 4. ve 20 hod. ve Žďáru n. 

Sázavou pašijová hra „Co se stalo 
s Ježíšem“ 

 27. 4. Pěší pouť rodin z Lukova 

do Přibyslavic 

Úvodní slovo 

 

 

K největším pozemským cílům vedou šestiproudé dálnice - k největším duchovním cílům vede stezka 
pro dvě osoby.                                                                                                                    Pavel Kosorin           



Křesťanská víra není libovolně 

utvořené osobní přesvědčení, ale od-

pověď člověka na Boží slovo sdělova-

né Duchem svatým, zapsané v Bibli 

a opatrované, chápané a žité v církvi 

svaté. 

 

• Křesťané věří, že Bůh je Láska 

a že se s člověkem chce dělit o své 

štěstí – nebe. 

• Křesťané věří, že Ježíš Kristus je 

„tváří trojjediného Boha“ a svým 

životem sděluje, kdo je Bůh: že je 

spasitel, tedy ten, kdo nás zachra-

ňuje z moci zla a smrti pro Boha, 

který je život. Že tento Ježíš je sy-

nem Božím, který těm, kdo v něho 

uvěřili, dává svého svatého Ducha 

a účast na svém životě věčném. 

• Křesťan věří v Boha Otce, jeho 

syna Ježíše Krista a Ducha svatého 

a tyto „tři Boží tváře“ vyznává jako 

jednoho Boha ve třech osobách – 

Trojici. 

 
Velikonoce nás opět zvou na cestu 

pokoje a naděje, kterou lidé bez víry 

nemají a ani mít nemohou.  

Jako věřící lidé pokorně přijměme 

do svého života toho, který na sebe 

bere hřích světa, umírá na kříži, je 

pohřben, vstane z mrtvých a otvírá 

cestu k věčnosti těm, kteří ho vyznali 

jako svého Boha, který je LÁSKA. 

Zcela chápu dnešní společnost, 

která má výhrady k církvi kvůli mno-

ha skandálům a pochybením jejích 

členů. Takové problémy v historii by-

ly vždy, bohužel jsou a bohužel také 

asi budou. Kde jsou lidé, jsou také 

chyby, problémy a hříchy. Dílo Boží 
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 Nezatínej pěsti - jsi v Boží dlani.                                         Pavel Kosorin 

se naštěstí nedá zničit, můžeme je 

ale vlastními vinami zastínit. Církev 

je přes všechny skandály a problémy 

viditelným projektem Boží lásky pro 

lidstvo, řekl papež Pavel VI. Pro ty, 

kdo uvěřili, stává se Kristova církev 

ve všech dobách a národech nástro-

jem spásy a cestou vykoupení. Na co 

si dnes společenství církve musí dá-

vat obzvlášť pozor, připomněl papež 

František, když řekl: „Nejnebez-

pečnějším postojem křesťanského 

života je pýcha. Je to postoj toho, 

který se před Boha staví s tím, 

že s Ním má své účty v pořád-

ku.“ Povýšenost pak člověka vede 

k postoji, že lásku, Boha a Ježíše 

Krista vlastně vůbec nepotřebuje.    

 

Kdybych si měl já osobně před-

stavit, kdo je pro mě Ježíš Kristus, 

představil bych si asi takovouto situ-

aci. Byli jste někdy u soudu nebo 

v nějaké konfliktní situaci, kdy jsou 

všichni proti Vám? Kdy vyjdou na 

světlo všechny Vaše průšvihy? Ně-

kdo Vám je bez milosti předhazuje, 

vyčítá Vám je, nebo Vám bez okol-

ků a třeba vulgárně nadává za to, 

co jste udělali špatně, nebo naopak 

měli udělat dobrého a neudělali? Ta-

ková situace je hrozná! Takovou si-

tuaci snad mohou pochopit jen lidé, 

co prošli exekucemi, soudy, špatný-

mi vztahy v zaměstnání nebo rodině. 

Nikdo se Vás nezastane, nikdo se za 

Vás nepřimluví, nikdo se za Vás ne-

zaručí, nikdo Vám nepomůže. Slyší-

te o sobě jen krutou pravdu. Všichni 

jdou jen proti Vám. Sice se obhaju-

jete, argumentujete, ale není nikdo, 

kdo by k Vám projevil soucit, laska-

          

Květná neděle 
1. čtení: Iz 50,4-7 
2. čtení: Flp 2,6-11 
Evangelium: Lk 22,14-
23,56 

Zelený čtvrtek  
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 
2. čtení: 1Kor 11,23-26  
Evangelium: Jan 13,1-15  

Velký pátek  
1. čtení: Iz 52,13-53,12  
2. čtení: Žid 4,14-16; 5,7-9  
Evangelium: Jan 18,1-19,42 

Bílá sobota  
1. čtení: Gn 1,1-2,2  
2. čtení: Gn 22,1-18  
3. čtení: Ex 14,15-15,1  
4. čtení: Iz 54,5-14  
5. čtení: Iz 55,1-11  
6. čtení: Bar 3,9-15.32-4,4  
7. čtení: Ez 36,16-17a.18-28  
Epištola: Řím 6,3-11  
Evangelium: Lk 24,1-12  

Zmrtvýchvstání Páně  
1. čtení: Sk 10,34a.37-43  
2. čtení: Kol 3,1-4 
Evangelium: Jan 20,1-9 

2. neděle velikonoční 
1. čtení: Sk 5,12-16 
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-
19 
Evangelium: Jan 20,19-31 

3. neděle velikonoční 
1. čtení: Sk 2,27b-32.40b-41 
2. čtení: Zj 5,11-14 
Evangelium: Jan 21,1-19 

4. neděle velikonoční 
1. čtení: Sk 13,14.43-52 
2. čtení: Zj 7,9.14b-17 
Evangelium: Jan 10,27-30 

5. neděle velikonoční 
1. čtení: Sk 14,21b-27 
2. čtení: Zj 21,1-5a 
Evangelium: Jan 13,31-
33a.34-35 

6. neděle velikonoční 
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23 
Evangelium: Jan 14,23-29 

Liturgické texty 
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Oprava kostela 

 Opevněná církev je ohrožená církev, protože pevnosti přitahují nepřátele. 

Pavel Kosorin 
          

vost, shovívavost, odpuštění. Není žádný obhájce, který by se Vás zastal a pomohl. V takové situaci jste jen 

ubohý člověk, který je před přítomnými jak pověstný „spráskaný pes“!  

Křesťan, pokud není povýšený a pyšný, má i v takové strašné situaci zastánce, na rozdíl od těch, kteří 

neznají Ježíše nebo jej odmítli. Dokonce v takto vypjaté a nepříjemné situaci může křesťan pokorně říct: 

„Ježíši, smiluj se nade mnou!“. Kdo zná Ježíše a věří v něj, má vždy blízko toho, který na sebe vzal všech-

ny naše průšvihy, je ochoten vzít na sebe naše viny, je ochoten se nás zastat a obhájit nás. Proč??? Protože 

Bůh, který uzavírá Novou smlouvu s člověkem o Velikonocích roku 33, nám křesťanům připomíná, že je 

Láska. Nepřišel, aby svět a člověka zahubil, ale vysvobodil a zachránil! 

Bohu díky za to, že jako křesťan znám tuto pravdu víry a mohu pokorně vyznat „Ježíši, důvěřuji ti!“ 

otec Tomáš 

Drazí farníci, 

oprava a záchrana našeho 

chrámu svaté Markéty je od smr-

ti Jana Adama z Questenberka 

obrovskou výzvou, naší společ-

nou zodpovědností a v neposled-

ní řadě naší společnou ohromnou 

starostí. Na mnohých z vás často 

vidím velkou zvědavost, kdy se 

začne? Kdy bude kostel uza-

vřen? Sami jsme se po Novém 

roce domnívali, že vše půjde 

hladce. Že bude po Třech králích 

vybrána stavební firma a náš 

chrám se začne konečně opravo-

vat. Bohužel se z této zprávy sta-

la tak trošku zpráva „poplašná“. 

Situace se zásadně zkomplikova-

la, ne naší vinou, ale z důvodu 

odstoupení firmy, která nám mě-

la zajistit výběrové řízení na ge-

nerálního dodavatele v souladu 

s pravidly EU a zákony ČR. Pak 

znovu nastoupil proces výběru 

a soutěže nové firmy, která 

by realizovala proces výběrové-

ho řízení na GD. Rozhodně bych 

nechtěl ani já, ani moji spolupra-

me. Nyní nelze nic uspěchat. 

Máme zde určité lhůty pro podá-

ní nabídek stavebních firem. 

Lhůty pro případné odvolání 

a ověření věrohodnosti nabídek 

atd. atd. 

Čím více do tohoto procesu 

pronikám, tím více si vážím po-

moci pracovníků brněnského bis-

kupství ze stavebního odboru, 

kteří tyto věci pro naši farnost 

řeší a administrují. Mohu do-

svědčit, že je jejich práce velice 

profesionální a vůči naší farnosti 

velice zodpovědná a angažova-

ná! 

Již brzy bude znám výsledek 

výběrového řízení. Všichni po-

korně doufáme, že povede 

k podpisu smlouvy naší farnosti 

s vybranou stavební firmou. Po-

tom bude včas oznámeno vše 

důležité. 

Nechci ukvapeně stanovovat 

nějaké datum, které by se lehce 

mohlo stát nereálné. Potom 

by nás to mohlo snadno vést ke 

zklamání nebo pochybnostem 

covníci, aby se podobná situace, 

kdy se stanovují termíny, které se 

pak nepodaří uskutečnit, jakkoliv 

opakovala. Můžeme si sice stano-

vit očekávané termíny uzavření 

kostela, nebylo by to ale po našich 

zkušenostech asi moc moudré. 

Všichni musíme pokorně připustit, 

že se věci mohou zkomplikovat, 

a ne se všemi informacemi může-

me s naprostou jistotou počítat. A 

nikdo s tím nic nenaděláme.  

Sami jste jistě zaznamenali, jak 

jsou v naší zemi komplikované 

realizace pozemních staveb. 

V médiích se hodně mluvilo o ne-

úměrných lhůtách pro stavební 

povolení nebo o stavbách silnic 

a dálnic. Takovéto stavby v České 

republice trvají od návrhu 

k realizaci, která vede k výstavbě 

dálnic, i více jak 10 let. Sami 

v Jaroměřicích víme, jak složité 

a komplikované je za 20 let vybu-

dovat obchvat města. 

Buďte si prosím jisti, že dělá-

me společně s realizačním týmem 

pro zdárný průběh vše, co může-
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Smrt farnosti 

V novinách i po zdech jednoho města se objevila zvláštní smuteční zpráva: „S hlubokým zarmoucením 

sdělujeme, že zemřela farnost sv. Eufrosia. Pohřeb se bude konat v neděli v 11 hodin.“ 

V neděli byl kostel sv. Eufrosia samozřejmě nacpaný jako nikdy předtím. Nenašlo by se místečko 

k sezení, ale ani k stání. Před oltářem stál katafalk a máry z tmavého dřeva. Kněz pronesl jednoduchou 

řeč: „Nevěřím, že by naše farnost mohla znovu ožít a vstát z mrtvých, ale v tuto chvíli, kdy jsme tady 

všichni, chtěl bych udělat jeden 

zvláštní pokus. Chtěl bych, abyste 

všichni, kdo jste tu, obešli máry 

a naposledy se podívali na nebožtí-

ka. Utvořte, prosím, řadu, jeden 

za druhým, a až se podíváte 

na mrtvého, vycházejte dveřmi sa-

kristie. Potom, kdo bude chtít, mů-

že znovu vstoupit do kostela a zú-

častnit se mše svaté.“ 

Kněz otevřel rakev. Všichni byli 

zvědaví: „Kdo může být uvnitř? 

Kdo ve skutečnosti zemřel?“ 

Pomalu začali v řadě postupovat 

k rakvi. Každý k ní přistoupil 

a podíval se dovnitř. Pak vyšel 

z kostela. Vycházeli beze slova 

a trochu se zahanbením. 

Protože všichni, kdo se chtěli 

podívat na nebožtíka z farnosti 

sv. Eufrosia a podívali se do rakve, 

uviděli v zrcadle, které bylo opřeno 

o dno, vlastní tvář. 

převzato z internetu 

o celém projektu oprav našeho kostela. Proto vás prosím o trpělivost a důvěru v náš realizační tým, který 

opravdu dělá maximum. 

Mohu jen dodat, že k tomuto účelu bude vydáno speciální číslo farního zpravodaje, abyste byli 

všichni podrobně a včas informovaní! 

Také bych vás rád poprosil o modlitbu na úmysl opravy našeho chrámu! 

V plánu zahájení oprav je pak také „uzavírací“ benefiční koncert pro širokou veřejnost s prohlídkou 

všech zákoutí našeho chrámu a s výkladem. Součástí této akce pak bude setkání s představiteli diecéze, na-

šeho města, realizačním týmem oprav a zajímavými hosty. Vše bude v předstihu oznámeno. 

Moc vám děkuji za vaše modlitby!  

otec Tomáš 

sobota 27. 4. 2019 
 

6:30 - 7:00 možnost prohlídky muzea p. Jana Buly v Lukově (vedle kostela) 

7:00 - Lukov, kostel sv. Jana Křtitele (modlitba a požehnání na cestu) 

9:00 - Babice, kostel Nejsvětější Trojice (krátké zastavení – pobožnost) 

12:00 - Rokytnice kostel sv. Jana Křtitele (krátké zastavení – pobožnost) 

16:00 - Přibyslavice kostel Nanebevzetí Panny Marie - mše svatá 

 

duchovní vedení p. Ladislav Hubáček SDB 

délka trasy 27 km 

 

modlitební úmysly:  

- za obnovu manželství a rodin 

- za obrácení našeho národa a jednotu křesťanů 

- za nová duchovní povolání 

- osobní úmysl každého poutníka 

 

- kontakt: 724 448 251 karlikova@ferrum-mb.cz 

Na přímluvu mučedníků o. Jana Buly a Václava Drboly 

mailto:karlikova@ferrum-mb.cz
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Ekonomika 
Přílohou našeho farního zpravo-

daje je také finanční přehled hos-

podaření našich farností. Hned 

v úvodu bych rád poděkoval těm 

z Vás, kteří pravidelně podporujete 

svoji farnost, kteří jí pomáháte nést 

finanční břemeno nákladů spoje-

ných s opravami, provozem a pas-

torací.  

Také bych rád znovu poděkoval 

členům Jednoty svatého Josefa, 

kteří se rozhodli darovat Lidový 

dům Jaroměřické farnosti. Získali 

jsme tak možnost využívat prosto-

ry Lidového domu pro konání bo-

hoslužeb během tříleté opravy na-

šeho chrámu. Díky tomu také naše 

farnost pobírá od května 2018 vý-

těžek z pronájmu komerčních pro-

stor tohoto areálu. Jak jsem již 

mnohokrát zmiňoval, budoucnost 

naší farnosti je nejen oprava naše-

ho chrámu, ale také vytvoření pas-

toračního centra v areálu Lidového 

domu s vybudovanou novou farou.  

Nyní bych Vás rád upozornil 

na několik významných darů 

od fyzických a právnických osob, 

které svoji farnost finančně podpo-

řily a stále podporují. Budu ovšem 

respektovat přání mnoha dárců, 

kteří si nepřejí z různých důvodů 

zmiňovat svoje jména. Na farním 

účtu se objevily dary od pár korun 

přes 20, 30, 50 tisíc až do 250 tisíc 

korun. Významnou finanční pod-

porou na opravu našeho kostela 

v sumě 1,2 mil. pak poskytlo město 

Jaroměřice.  

Mezi dárce pak patří také ti, kte-

ří své farnosti nabídli materiální 

pomoc. Například v podobě přista-

Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže 
ve středním věku, který se probíjí všednodenním 
životem jako my všichni. Který hledá, co zname-
ná být člověkem, manželem, otcem a křesťanem 
v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisu-
je se sympatickou moravskou otevřeností. 
„Robert Dojčár je křesťan-konvertita a psychiatr. 
Rozhovor s ním přináší neotřelé úhly pohledu 
na propojení křesťanské víry a psychické stránky 
člověka. Nemusíte se všemi jeho názory souznít, 
ale on je podává s noblesou a bez náznaku dema-
gogie, takže se pro vás stanou plodným podnětem 
k přemýšlení. Kniha osloví všechny ty, kdo hledají, 
jak žít svou víru v našem poněkud chaotickém svě-
tě.“  

Co viděli a jak se cítili svědci posledních 
Ježíšových dnů? A jak jeho příběh proží-
váme my? Ať už jdeme vědomě za Ježí-
šem nebo jen tak procházíme okolo, dveře 

velikonočního příběhu jsou otevřené….  

Volejte: Hosana! Požehnaný, který 
přichází jako král! Mávejte ratolest-
mi a putujte s Ježíšem touto knížkou 
plnou her a úkolů. Čtěte si příběhy, 
hledejte rozdíly mezi obrázky, vy-
tvářejte obrázky spojováním teček, 
počítejte a vybarvujte! Čeká vás 

spousta zábavy!  

Vysvětlit dětem smutný a zároveň naděj-
ný význam Velikonoc bývá pro dospělé 
někdy obtížné. Tato kniha jim pomůže 
společně sdílet zvěst, že Bůh je přítelem 
i v těžkých 
č a s e c h 
a že může 
vše změnit 
k dobré-

mu.  

Člověk v posledních 
okamžicích života větši-
nou neříká banality, natož Boží Syn! Právem 
křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšo-
vých slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotý-
kají. Vlévají nám naději, že díky Ježíšovu sebe-
darování je možné dojít odpuštění a spásy, že se 
nám otevřela cesta do Boží blízkosti, a to i tváří 

tvář rozkladné síle hříchu a smrti.  
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vení stavební techniky, bagru, 

náklaďáku, traktoru s vlečkou 

apod. Také zvláště děkuji těm, 

kteří darovali farnosti stavební 

materiál, své firemní zaměst-

nance na vybudování kaple 

v prostoru fary atd. Nelze také 

opomenout ty z vás, kteří své 

farnosti pravidelně přispíváte 

svou obětavou prací. Také 

velmi děkuji těm z Vás, kteří 

se za svoji farnost, její požeh-

nání a zdárné dokončení oprav 

pravidelně modlíte! Já sám se 

snažím přispívat svým nasaze-

ním nad rámec svých povin-

ností, osobní manuální prací, 

angažovanou administrativou, 

obětovanými náklady na pro-

voz auta při cestách spojených 

s vyřizováním administrativy 

realizace projektu opravy na-

šeho chrámu apod.  

Musím uznat, že mě vždy 

velice dojímá, když přijdou 

s finančním darem na opravu 

našeho kostela ti z vás, kteří 

sami žijí velice skromně a po-

korně. O to víc si toho vážím 

a je to pro mě osobní zodpo-

vědnost takovéto finanční pro-

středky co nejhospodárněji 

využít a celý projekt záchrany 

a obnovy našeho chrámu do-

táhnout zdárně do konce.   

Uvědomuji si, že vždycky 

bude někdo, kdo se při výčtu 

poděkování může cítit opome-

nut. Omlouvám se předem!  

Buďte si ovšem jisti, že se snažím za každého z vás modlit a sloužit mše svaté. Také já vám děkuji 

za vaše modlitby za mě – vašeho kněze a faráře. Moc si toho vážím! 

Je také velice povzbudivé, že před plánovanou opravou našeho chrámu máme na našem účtu Římskoka-

tolické farnosti Jaroměřice (číslo  účtu: 227291789/0300) ke dni 8. 4. 2019 celkem 4.078.608,15 Kč.  

otec Tomáš  

Stav finančních prostředků k 1.1.2018   

- v hotovostní pokladně  0,00 

- na bankovním účtu 832 671,16 

Finanční prostředky celkem: 832 671,16 

Příjmy:   

sbírky na opravy kostela a podporu  pastorace  411 455,00 

dary na opravu kostela  423 181,00 

ostatní sbírky 396 692,00 

sbírky účelové - Haléř svatého Petra 13 003,00 

- charit. sbírka Repatriace uprchlíků 14 400,00 

- Boží hrob 4 336,00 

- sbírka na sošku sv. Floriána 13 000,00 

- sbírka na podporu kněží 14 760,00 

- charita 12 160,00 

- na bohoslovce 16 248,00 

- misie 16 760,00 

dar Jednoty sv. Josefa 193 016,00 

dar Města Jaroměřice n. Rok. na opravu kostela  
1 200 000,00 

a vydání publikace 

nájemné a prohlídky kostela 442 000,00 

úroky z účtu 87,15 

Příjmy celkem 3 171 098,15 

Výdaje:   

náklady na opravy kostela 296 355,00 

režie, služby, telefony, poštovné 255 482,22 

materiál bohoslužebný 14 870,00 

drobný hmotný majetek 18 528,00 

energie, vodné, stočné 353 419,76 

ostatní opravy 18 625,01 

daň z nabytí nemovitých věcí 193 016,00 

daň z nemovitosti 13 576,00 

ostatní daně 1 000,00 

poplatky z účtu a ostatní 2 930,00 

pojištění 27 607,00 

odeslané účelové sbírky na biskupství vč. desátků 228 707,00 

Výdaje celkem 1 424 115,99 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018   

- v hotovostní pokladně 50 650,00 

- na bankovním účtu 2 529 003,32 

Finanční prostředky celkem  2 579 653,32 
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Postní dobu, která už je nyní minulostí, prožíváme 

různým způsobem – každý sám v sobě, v rodině 

nejbližších, v rodinách svých dětí a vnoučat, ve far-

ní rodině – ve společenství dětí, maminek, babiček, 

v chrámovém sboru, ve společenstvích při všedno-

denních i nedělních bohoslužbách a při dalších pří-

ležitostech na různých místech s blízkými nám lid-

mi. 

Je to doba zejména pro zamyšlení nad sebou samý-

mi, o našem vztahu k Bohu, o tom, zda to, co dělá-

me, je správné. Jsme schopni vnímat a chápat sou-

vislosti všeho dění, vztahy mezi sebou, v rodinách, 

v církvi nebo v naší společnosti? Příkladů 

z poslední doby je hodně a je někdy velmi těžké 

odmítnout jednoduché řešení – odsoudit a hned 

„kamenovat“. Daleko těžší je odpustit – pokud se 

nám to podaří, dožijeme se pak velké radosti! 

A teď tedy k věci. Vyprávěl mi jeden známý záži-

tek z nedávné doby. Vyrůstal v rodině s několika 

sourozenci -  teď už jsou všichni v důchodu, časem 

se jejich cesty rozešly, neboť je nemělo co spojovat. 

A pokud se někdy potkali, neměli si o čem povídat, 

sotva se pozdravili.  

Dostal se tento přítel do cizího města a cestou 

do cíle své cesty se stavil ve velkém obchodě na 

občerstvení. Koupil si obložený chlebíček a u vý-

chodu objevil lavičku, kde se posadil, aby pojedl. 

Lidé proudili do obchodu s prázdnými nákupními 

vozíky a ven zase s plnými – někteří tlačili i dva. 

Chtěl se zakousnout do rozbaleného sousta, když 

najednou prošla kolem něho dvojice, muž a žena. 

Ten kolemjdoucí muž na něho pohlédl – museli se 

poznat! Nezpomalil však svoje kroky, nezastavil 

se… Můj přítel stačil jen pozvednout ruku na 

pozdrav (asi tak, jak se zdravíme, když někdo pro-

jíždí kolem autem), ale to už dvojice s nákupním 

vozíkem mizí v obchodě mezi regály... Díval se 

s úžasem po nich, možná se ještě od „banánů“ oh-

lédli… Nestačil ani polknout ten kousek veky, ani 

jinak reagovat, tak rychle to vše proběhlo. Dojedl 

tedy, odešel z obchodu a pokračoval dál.  

Cestou pak přemýšlel, co před pár minutami zažil. 

Co se to muselo stát, aby to náhodné setkání muselo 

takto skončit? V duchu se modlil za to, aby jeho 

samého ani jeho blízké Bůh nikdy neopustil a aby 

nedovolil, aby se on od Boha odloučil. Bůh je totiž 

ten, který nás spojuje, Bůh je láska k našim bližním, 

i když putujeme po různých cestách. 

A protože doba postní je i dobou odpouštění, dosta-

lo se mému příteli velké radosti. Tomu spěchající-

mu muži dávno odpustil – možná opravdu neměl 

čas, možná si tak rychle neuvědomil, koho potkal, 

možná měl nějaké jiné starosti… snad příště. Kdy 

však bude příště?? 

A pak se můj známý při vzpomínce na tuto chvíli 

pousmál a tiše dodal: „Ten kolemjdoucí muž byl 

totiž můj bratr.“ 

Ivo Resl, duben 2019 

Slovo tělem, Tělo chlebem 

jen k naší spáse stává se. 

Hřeby sbitý s tvrdým dřevem 

i tichem mluví o lásce. 

Přioděný světlem z nebe 

do krásy ráje i nás zve. 

František Trtílek 

Požehnané  

Velikonoce 2019 
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Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové se uskuteční 

8. 6. 2019 v Klášterci nad Orlicí. 

Zájemci se mohou přihlásit  

u paní Svobodové na tel. 773 609 260. 

Podle počtu přihlášených bude autobus upřesněn. 

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA: 

• 1. den - pondělí 11. listopadu 2019 

Slavnostní zahájení národní pouti v Římě  

15.00 národní mše svatá v bazilice Santa Maria Maggiore 

17.30 slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních 
patronů v kostele Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (v těsné 

blízkosti Termini a nedaleko baziliky S. M. Maggiore) 

• 2. den - úterý 12. listopadu 2019 

Den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České  

10.00 národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu spo-
lečně s biskupy, kněžími a věřícími. Následovat bude společná 
modlitba u Svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra 
a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Svatý otec František 

přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky. 

• 3. den - středa 13. listopadu 2019 

9.30 generální audience se Svatým otcem Františkem 

15.00 národní mše svatá v bazilice sv. Jana v Lateránu, při níž 
bude zakončen program národní pouti. Čeští a moravští biskupo-

vé se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí. 

V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky Čes-
ké. K této příležitosti se bude ve dnech 11. až 13. listopadu ko-
nat národní pouť do Říma, při které budeme děkovat za dar 
svobody a prosit za duchovní obrodu naší země. V programu 
nebudou chybět mše svaté v hlavních římských bazilikách za účas-
ti českých a moravských biskupů. V rámci středeční generální au-

dience se poutníci setkají také s papežem Františkem.  

Otec a syn - víkendový pobyt 
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně zve tatínky se syny 

od 8 do 11 let na společný víkendový pobyt v Orlických horách 

„Otec a syn“. Nechte se vnést do akční hry „PŘEŽÍT” a budete 

překvapeni, čeho jste společně schopni. 

Účastníky čeká orientační hra v terénu, lanové aktivity, víceboj 

a mnoho dalšího. Samozřejmě také čas pro sebe navzájem na 

oddech trochu jinak, dobrodružství, duchovní program, adrena-

lin a objevení své vlastní cesty. 

Více informací: https://www.crsp.cz/poradame/vikendove-

pobyty/otec-a-syn-vikendovy-pobyt/ 

 

https://www.crsp.cz/poradame/vikendove-pobyty/otec-a-syn-vikendovy-pobyt/
https://www.crsp.cz/poradame/vikendove-pobyty/otec-a-syn-vikendovy-pobyt/
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Dětské křížové cesty 
Celou postní dobu 

jsme se s dětmi kaž-

dou středu scházeli, 

abychom doprová-

zeli Pána Ježíše 

na jeho křížové ces-

tě. Připomínali jsme 

si, že zemřel za kaž-

dého z nás, že nám 

odpustil hříchy a že 

i my si máme navzá-

jem odpouštět, že 

máme trpělivě a sta-

tečně snášet všechny 

problémy a obtíže, 

které máme, ať už 

doma, v rodině, ve 

škole nebo v zaměstnání. 

Děkujeme všem dětem, které se křížových cest účastnily, četly zastavení, hrály na kytaru a nosily kříž 

s Pánem Ježíšem. Díky také patří paní učitelce Maňurové, která si křížové cesty připravovala a děti každou 

středu doprovázela.                                                                                                             Martina Svobodová 

 

čtvrtek 25. dubna 2019 v 18:00 
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Něco pro děti 

Najdi 10 rozdílů 

Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 

② z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl 

na tom, že je rovný ①, ale sám ⑧ se zřekl, vzal na sebe 

přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek 

byl jako každý jiný ⑨, ponížil se a byl poslušný až k ③, 

a to k smrti na kříži. 

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné 

jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé ⑦ 

na ⑤, na ⑥ i v podsvětí a ⑩ jazyk musí k ④ Boha Otce 

vyznat: ⑪ Kristus je Pán.  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

Flp
 2,6

-11 

Ruka 
Jeden chlapeček šel mamince nakoupit. Dával si pozor, aby na nic 
nezapomněl a udělal všechno tak, jak mu maminka nakázala. Pro-
davač za odměnu sundal z regálu velkou krabici bonbonů, otevřel 
ji a řekl: „Vezmi si, mladý muži!“ Chlapeček popadl jeden bon-
bon, ale prodavač ho pobídl: „Jen si vezmi všechny, co pobereš do 
ruky.“ Chlapeček na něj upřel své velké oči. „No... tak mi je po-
dejte vy.“ „Proč?“ „Protože máte větší ruku.“ 
Když se modlíme, neměřme prosby malostí své víry. Prostě si je-
nom pamatujme, že Boží ruka je větší. 

Bruno Ferrero, Další příběhy pro potěchu duše 

Milý Pane Bože, 

který z přikázání je to největší? 

Nebo všechny znamenají to sa-

mý:  

jak se s tebou dostat do potíží? 

Ahoj Pane Bože! 

Marcelka 
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Pořad bohoslužeb 

Pořad bohoslužeb  

o velikonočních svátcích 2019 

Zelený 

čtvrtek 

Velký 

pátek 
Bílá sobota Boží hod 

Velikonoční 

pondělí 

Moravské Budějovice - sv. Jiljí 18.30 18.30 19.30 
7.30 

10.30 

7.30 

10.30 

U sester - Domov sv. Antonína 16.00 16.00 - 9.00 9.00 

Lukov 17.00 17.00 17.00 9.00 9.00 

Babice 16.30 16.30 19.30 10.30 10.30 

Jakubov - 18.00 17.30 7.30 7.30 

Litohoř 18.00 - - 9.00 9.00 

Blížkovice 17.00 17.00 - 10.30 10.30 

Častohostice - - - 7.30 7.30 

Nové Syrovice 19.00 19.00 19.30 9.00 9.00 

Šebkovice 17.30 17.30 - 8.00 8.00 

Jaroměřice nad Rokytnou 19.00 19.00 20.00 

7.30 

10.30 

19.00 

7.30 

Myslibořice - - - 9.00 9.00  

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE  

Neděle 
14. 4. 

7:30 Jaroměřice 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 

 16. týden 15. – 21. dubna 2019 

Pondělí 
15. 4. 

Pondělí Svatého týdne 

      

Úterý 
16. 4. 

Úterý Svatého týdne 

19:00 Jaroměřice za rodinu Soukupovu a Marii Vašourkovou 

Středa 
17. 4. 

Středa Svatého týdne 

19:00 Jaroměřice na poděkování za 20 společných let 

Duben: 
19. 4. v 15 hod. – Velký pátek – Křížová cesta 
 1. Modlitba růžence – tajemství bolestná                 
 2. Křížová cesta č. 072 - Kancionál 
 3. Památka umučení Pána Ježíše Krista podle Jana - Pašije 

23. 4. (úterý) v 17:30 hod. mše svatá  - při mši bude udělována svátost pomazání nemocných,  
 od 17:00 hod. zpověď, růženec 
 
Květen: 
Od 1. 5. v 19 hod. MÁJOVÁ POBOŽNOST každé PONDĚLÍ, STŘEDU a PÁTEK  
růženec, mariánské litanie, modlitby a prosby k Panně Marii, mariánské písně, čtení z Bible apod. 

7. 5. (úterý) 17:30 - mše svatá - od 17:00 hod. růženec  

Pobožnosti v kapli v Ratibořicích 
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 17. týden 22. – 28. dubna 2019 

Pondělí 
22. 4. 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

7:30 Jaroměřice za Františka Kopečka, rodiče a za Marii a Františka Zahrádkovy 

9:00 Myslibořice   

Úterý 
23. 4. 

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

19:00 Jaroměřice za rodinu Denemarkovu a duše v očistci 

Středa 
24. 4. 

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

19:00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu a Tesařovu 

Čtvrtek 
25. 4. 

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

15:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice za Miroslava Dvořáka, otce a rodiče               po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
26. 4. 

PÁTEK V OKTÁVU VELIKOČNÍM  

18:00 Jaroměřice zpověď dětí a rodičů před prvním svatým přijímáním  

19:00 Jaroměřice za rodiče Svobodovy, Roupcovy a Miroslava Dvořáka 

Sobota 
27. 4. 

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

15.00 – 19.00 Ochutnávka vín v Lidovém domě 

Neděle 
28. 4. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  

7:30 Jaroměřice za rodinu Čermákovu a Řepovu 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice První svaté přijímání - zpívá schola z Moravských Budějovic 
na společný úmysl a za děti a rodiny, které jdou k 1. svatému přijímání 
za Antonína Čecha, bratra, rodiče, děti a vnoučata 
za Marii Růžičkovou a syna 
za Františka a Josefu Kunstovy 

19:00 Jaroměřice za farnost 

Čtvrtek 
18. 4. 

ZELENÝ ČTVRTEK                     9.00 Katedrála Brno – Mše kněží diecéze se svými biskupy 

15:30 Myslibořice  

19:00 Jaroměřice za živé a zemřelé kněze, kteří působili ve farnosti Jaroměřice 
a Myslibořice                                                  zpívá farní chrámový sbor 

Pátek 
19. 4. 

VELKÝ PÁTEK       zpívá farní chrámový sbor Den přísného postu / Sbírka na Boží hrob 

15:00 Jaroměřice křížová cesta v zámeckém parku 

19:00 Jaroměřice Velkopáteční obřady se svatým přijímáním 

Sobota 
20. 4. 

BÍLÁ SOBOTA                        Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie 

20:00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 
zpívá farní chrámový sbor 

Neděle 
21. 4. 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – v den slavnosti žehnání pokrmů 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
za živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Portovu a Senetovu 
za Františka Pokorného, živou a zemřelou rodinu a na poděkování za 
Boží pomoc 

9:00 Myslibořice na společný úmysl 
za Jiřího Horta, za živou a zemřelou rodinu Hortovu 
za Josefa a Marii Doležalovy a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice za farnost                                                       zpívá farní chrámový sbor 

19:00 Jaroměřice na poděkování za 40 roků manželství, za děti a jejich rodiny, za živé 
a zemřelé rodiče a duše v očistci 
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 19. týden 6. – 12. května 2019 

Pondělí 
6. 5. 

svátek sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

      

Úterý 
7. 5. 

  

19:00 Jaroměřice za rodiče Kremláčkovy, Hobzovy, syna Víta, manžele Kaláškovy, syna 
Jiřího, Andělu Sedláčkovou, Anežku Tesařovou 

Středa 
8. 5. 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí Státní svátek 

19:00 Jaroměřice za rodinu Linhartovu, Barvířovu, Novákovu a duše, na které nikdo 
nepamatuje 

Čtvrtek 
9. 5.   

15:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice za dvoje rodiče, kněze a dobrodince                po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
10. 5. 

  

19:00 Jaroměřice na poděkování za dar života, víry, zdraví a s prosbou o všechny potřebné 
milosti k padesátinám 

Neděle 
12. 5. 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                         Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
za rodiče a prarodiče Krištofovy, Smutných a duše v očistci 
za Karla a Helenu Pavelkovy a duše v očistci 

9:00 Myslibořice za farnost  

10:30 Jaroměřice Mše svatá zrušena!!! 
Farní pouť ke sv. Stanislavu do Lomnice. Začátek poutní mše svaté 
v 11.00. Odjezd Autobusu od zámku v 8.00 hod. 

19:00 Jaroměřice za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince 

 18. týden 29. dubna – 5. května 2019 

Pondělí 
29. 4. 

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

      

Úterý 
30. 4. 

Farnost a město Jaroměřice zvou na tradiční „Pálení čarodějnic“ na farní zahradě od 17 hod. 

16:00 Jaroměřice za rodiče, prarodiče a jejich děti 

Středa 
1. 5. 

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  Státní svátek 

19:00 Jaroměřice  

Čtvrtek 
2. 5. 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

15:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
3. 5. 

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů               návštěva nemocných              První pátek v měsíci 

14:30 Příložany   

19:00 Jaroměřice po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 
4. 5. 

První sobota v měsíci 

18:00 Jaroměřice pobožnost První soboty 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  Křestní neděle       Sbírka na opravy a podporu pastorace 

Neděle 
5. 5. 

7:30 Jaroměřice za Stanislava Plíška, dvoje rodiče a duše v očistci  

9:00 Myslibořice za rodinu Fišerovu a Melkusovu 

10:30 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu a Jenerálovu 
při mši sv. zpívá schola od sv. Martina z Třebíče  

19:00 Jaroměřice za farnost 
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 21. týden 20. – 26. května 2019 

Pondělí 
20. 5. 

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  

      

Úterý 
21. 5. 

  

19:00 Jaroměřice na úmysl dárce 

Středa 
22. 5. 

 

19:00 Jaroměřice za rodiče, sourozence, vnučku a celou rodinu 

  
Čtvrtek 
23. 5. 

15:30 Myslibořice  

19:00 Jaroměřice za rodiče, sourozence a vnučku                         po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
24. 5. 

Noc kostelů v České republice  www.nockostelu.cz 

19:00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu 

Sobota 
25. 5. 

  

      

Neděle 
26. 5. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče 
za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče 

9:00 Myslibořice za Marcelu Novákovou, rodiče a celou rodinu 

10:30 Jaroměřice za rodinu Hálovu a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice za farnost 

 20. týden 13. – 19. května 2019 

Pondělí 
13. 5. 

  

      

Úterý 
14. 5. 

svátek sv. Matěje, apoštola 

19:00 Jaroměřice za dceru a její děti 

Středa 
15. 5. 

  

19:00 Jaroměřice za P. Jana Podveského, výročí úmrtí 

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 
Čtvrtek 
16. 5. 

09:00 Jaroměřice Rekolekce kněží  – mše svatá 

15:30 Myslibořice  

Pátek 
17. 5. 

  

19:00 Jaroměřice za živé a zemřelé obyvatele u staré fary 

Sobota 
18. 5. 

  

      

Neděle 
19. 5. 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                                          sbírka na Charitu 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
za Františka Svobodu, rodiče Smutných a tři dcery 
za Julia Hotového, vnuka, dceru, manželku a rodiče 
za Jaroslavu Machátovou a její rodiče 

9:00 Myslibořice za rodinu Křižovu a syna Jaroslava s manželkou 

10:30 Jaroměřice za rodinu Havlenovu, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu 

19:00 Jaroměřice za Františka a Marii Janů, za živé i zemřelé 

http://www.nockostelu.cz%0d


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  

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

mobil: 607808609 

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

mobil: 608558266 

Tisk nezištně zajišťuje: 

Na poutní zájezd je možné se do 5. 5. přihlásit 

v kostele, zatím jsou ještě volná místa. Pojedou dva 

autobusy a neobsazená místa se po tomto termínu 

budou nabízet ve farnosti Třebíč.  

Při mši svaté v 11 hodin bude u sv. Stanislava zpívat 

náš chrámový sbor. 

Cena je 200,- Kč. V ceně je oběd a doprava.  

Děti do 10 let jedou zdarma! 

1    B O H U   

2  Č T E N Í    

3  S M R T I    

4  S L Á V Ě    

5    N E B I   

6   Z E M I    

7    K O L E N O 

8  S E B E     

9  Č L O V Ě K   

10  K A Ž D Ý    

11 J E Ž Í Š     

TAJENKA: Beránek Boží „Cimbálovka…“  

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

