
8. 9. 2019 - 20. 10. 2019 

Číslo 212 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
8. 9. v 10.30 hod. posvícenská mše 

svatá Dolní Lažany  – slaví se 

ve farním kostele 

13. 9. mše svatá v 19.15 hod. 

15. 9. poslední mše svaté v kostele 

v 7.30 hod. posvícenská mše svatá 

Popovice – slaví se ve farním 

kostele 

od 17. 9.budou všechny mše svaté 

na faře, kromě nedělní v 10.30 

hod., která bude v Lidovém domě 

17. 9. v 19 hod. v Lidovém domě 

setkání Modliteb matek  

18. 9. v 18 hod. koncert Martina 

Čecha a Pavla Borského 

„Rozloučení s kostelem, strunami 

a varhanami“ 

20. 9. mše sv. v 16 hod.,  

od 18 hod. v kostele program 

ke „Dni otevřených dveří“ 

22. 9. v 7.30 hod. posvícenská mše 

svatá - Štěpánovice  

25. 9. v 18.30 hod. v Lidovém domě 

setkání MM – babiček 

28. 9. v 7.30 hod. mše svatá, svátek 

svatého Václava 

29. 9.  v 10 hod. v Blatnici 

posvícenská mše svatá 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

V  monstrance záři, v stínu kathedrál 

květ Lásky mystický nám v duších vzplál 

a srdce plná vůně kadidla 

hleděla ze tmy světel do zřídla.  

A bylo Ticho slavně mluvící,  

extasí vstoupilo nám do lící 

a jak jsme zřeli v oblak modravý, 

krev Kristova nám tekla na hlavy. 

I šířil se Hlas Ticha dál a dál,  

před námi Někdo nekonečný stál, 

my nezřeli Jej, - neznámý jen cit 

nám jméno šept, jež nesmíš vyslovit. 

A v šero chrámu, ve kadidla dým 

archanděl zadul rohem kovovým 

a jak hlas jeho zahřměl do všech stran, 

se brána otevřela dokořán. 

A jak když luny zář v chrám nalije, 

nad námi plula velká Hostie. 

Josef Šimánek, Píseň gotiky 
z knihy Božstva a kulty  

první vydání připravil a dřevoryty vyzdobil Josef Váchal 



s bolestí v srdci jsem vnímal slzy v očích mnohých z Vás, kteří jste 

vstoupili do našeho farního kostela bez lavic, soch a obrazů, na které 

jste celý život zvyklí. Blíží se nevyhnutelné! Předání našeho chrámu 

stavební firmě Archatt Třebíč, která ve výběrovém řízení nabídla nej-

nižší cenu ze všech ucházejících se firem na záchranu a obnovu naše-

ho kostela.  

Stále se zvětšující praskliny ve stropní fresce byly nezvratným dů-

kazem katastrofálního a děsivého pohybu krovu. Velice dramatické 

jsou naprosté degradace nosných dřevěných prvků, zvláště ve spojích 

prstence a ohromných ramenátů ve vrchní části kopule našeho chrámu.    

Když jsem před třemi lety nastoupil do Jaroměřic na pozici faráře 

a statutárního zástupce farnosti, po prozkoumání stavu kostela jsem si 

uvědomil jednoduchou rovnici. Buď bude náš kostel a statika jeho ko-

pule opravena, nebo bude muset být náš kostel dlouhodobě uzavřen 

pro reálné nebezpečí pádu částí popraskané fresky na účastníky boho-

služeb. Po dalším prozkoumání chrámu pak byly zjištěny další zdrcují-

cí problémy celého objektu. O stavu degradované a povětrnostními 

vlivy značně poškozené venkovní fasády snad ani psát nemusím. 

Všichni, co chodíme kolem kostela, jasně vidíme rozdíl mezi oprave-

ným státním zámkem a farním kostelem.  

Celá staletí se naše farnost snažila, jako dědic a dnes majitel chrá-

mu, tuto dominantu zachovat a udržet „při životě“ pro další generace. 

Mnozí pamatujete, s jakým odhodláním a nasazením náš kostel opra-

voval pan děkan Václav Küchler a mnoho dalších kněží a obětavých 

křesťanů v dobách nesvobody, kdy se mnohé kostely bořily a odstřelo-

valy. 

Bohužel musím konstatovat, že nejsme jako farnost schopni 

z milodarů takto ohromný kostel opravit a zachránit sami. Podobně je 

na tom diecéze, která z restitučních náhrad sotva ufinancuje provoz 

a platy svých duchovních. Dřívější patronátní povinnost majitelů jaro-

měřického panství z řad šlechty, kteří byli povinni se o náš farní kostel 

postarat a financovat jeho údržbu, již také neexistuje. Kde vzít potřeb-

né desítky milionů korun na záchranu dominanty, bez které bychom si 

neuměli  naše krásné město Jaroměřice nad Rokytnou ani představit? 

Díky odvaze a pracovitosti celého realizačního týmu naší farnosti 

společně s ing. arch. Zlatuškou, zástupci krajských památkářů v čele 

s panem Jeriem a paní ing. arch. Čermákovou, dále s perfektním tý-

mem lidí ze stavebního odboru z Biskupství brněnského a mnoha spo-

lupracovníky z řad farnosti se začaly dít zázraky. Přes nedostatek fi-
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4. 10. bude P. Tomáš navštěvovat 

nemocné 

4. 10. v 18 hod. svatohubertská 

mše svatá v zámecké zahradě 

5. 10. v 18 hod. pobožnost první 

soboty  

6. 10. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

12. 10.  farní pouť na Hostýn, 

do Kroměříže a Štípy 

18. 10.  v 18.30 hod. mše svatá 

20. 10. v 11 hod. v Ratibořicích 

posvícenská mše svatá,  

od 10.30 hod.  růženec 

30. 10. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM – babiček 

 

Mimo farnost: 

15. 9. v 18 hod. v kostele 

v Boskovicích Koncert duchovní 

hudby ke 100. výročí narození 

kardinála Tomáše Špidlíka  

19. 9. v 9.30 hod. v Jemnici 

rekolekce kněží 

 27. 9.  od 18 do 20.30 hod. v Brně 

v Centru pro rodinu a sociální 

péči, Biskupské nám. 7, začíná 

kurz „Začít znovu aneb jak dál po 

rozvodu a rozchodu“, vede Alena 

Hrbková 

17. 10. v 9.30 hod. v Moravských 

Budějovicích rekolekce kněží 

 17. 11. v 10.30 hod. v katedrále 

sv. Petra a Pavla pontifikální 

bohoslužba při příležitosti 

30. výročí listopadových událostí 

roku 1989, večer v katedrále 

zazní koncert duchovní hudby  

Moji milí farníci, 

 

 

Pod slovem akce si dnešní člověk představí spíše slevu než čin.   

Pavel Kosorin           



nancí určených pro operační progra-

my Evropské unie zaměřené na pa-

mátky a velké množství žádostí o čer-

pání peněz z programu Integrovaného 

regionální operačního programu 

(IROP) se nám podařilo s naší žádostí 

na záchranu, obnovu a zpřístupnění 

našeho kostela veřejnosti uspět. 

Do našeho města tak poputuje 

z evropských peněz neuvěřitelných 95 

milionů Kč, které budou použity 

na generální opravu kostela. Pro naši 

farnost to také bude znamenat povin-

nost doplatit nutnou spoluúčast 

v podobě několika milionů korun.  

Přes všechny problémy, komplika-

ce a starosti věřím v solidaritu mnoha 

patriotů našeho města. Věřím 

v solidaritu celé farnosti a také těch, 

kteří třeba nejsou pravidelnými účast-

níky nedělních bohoslužeb.  

Stojí před námi nelehké období! 

Nelze si myslet, že bude vše bez pro-

blémů a obětí. Přesto vím, že se 

všichni z celého srdce budeme snažit 

zachránit a opravit do skvostné podo-

by nejkrásnější dominantu města Ja-

roměřice a celého okolí! 

Je mimořádně povzbudivé, že jsme 

se jako farnost a společenství lidí 

dokázali sjednotit například při pořá-

dání brigád. Je pro mě velice povzbu-

divé, kolik z Vás přišlo pomáhat 

s přípravou kostela na předání staveb-

ní firmě. Při stěhování mobiliáře při-

šlo během dvou dní více než 80 lidí! 

Na stěhování lavic přišli jak farníci, 

tak mí kamarádi ze sboru dobrovol-

ných hasičů Jaroměřice a pomohli 

s nakládáním a odvozem do depozitá-

ře.  

Jsme svědky historických událostí, 
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 Když doba není nakloněna kultuře, stavějí se kulturáky.      Pavel Kosorin 

kterých jsme osobně součástí. Ruka-

ma mnohých z Vás prošly umělecké 

skvosty, které celá staletí nikdo ne-

držel. Pozoroval jsem, s jakou pečli-

vostí a v bílých rukavicích jsou bale-

ny umělecké předměty do bublinko-

vých fólií a papírů a opatrně ukládá-

ny do depozitáře. Někdy jsem měl 

pocit, že na brigádu přišlo tolik lidí, 

že jim nebudu moci pro množství 

pomocníků nabídnout žádnou práci.  

Nyní je kostel téměř připraven 

na nástup dělníků, kteří se ke konci 

září budou do našeho chrámu stěho-

vat. Začnou zabedňovat neodstrani-

telné umělecké předměty, jako jsou 

kamenné sochy, oltáře a ohromné 

oltářní obrazy atd. S velkou starostí 

jsme také dbali na to, aby stavební 

firma pečlivě zabednila a hermeticky 

proti prachu zatěsnila naše varhany, 

které nedávno prošly drahou a ná-

ročnou generální opravou. Harmo-

nogram prací je již stanoven. Za naši 

farnost je vybrán stavební dozor, 

který bude s mimořádnou svědomi-

tostí kontrolovat a dozorovat prová-

děné stavební práce v souladu 

s technologickými předpisy,  s poža-

davky památkové péče a vypracova-

ného projektu atd... Brněnské bis-

kupství také pověřilo pracovníky 

stavebního odboru, aby kontrolovali 

způsob a kvalitu prováděných oprav, 

restaurátorských činností a toku pe-

něz v průběhu stavby. Stále se bude 

dbát na porovnávání skutečně odve-

deného stavu prací a toho, co je uve-

deno v projektové dokumentaci. Za 

tímto účelem byla také proškolena 

naše děkanátní účetní, která bude 

dbát na kontrolu faktur.   

          

23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 9,13-18 

2. čtení: Flm 9b-10.12-17 

Evangelium: Lk 14,25-33 

24. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 32,7-11.13-14 

2. čtení: 1 Tim 1,12-17 

Evangelium: Lk 15,1-32  

25. neděle v mezidobí 

1. čtení: Am 8,4-7  

2. čtení: 1 Tim 2,1-8 

Evangelium: Lk 16,1-13  

26. neděle v mezidobí 

1. čtení: Am 6,1a.4-7 

2. čtení: 1 Tim 6,11-16 

Evangelium: Lk 16,19-31 

27. neděle v mezidobí 

1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4 

2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14 

Evangelium: Lk 17,5-10 

28. neděle v mezidobí 

1. čtení: 2Kral 5,14-17 

2. čtení: 2 Tim 2,8-13 

Evangelium: Lk 17,11-19 

29. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 17,8-13 

2. čtení: 2 Tim 3,14-4,2 

Evangelium: Lk 18,1-8 

Liturgické texty 

S velikým zděšením 

jsme letos mnozí z nás sle-

dovali zdrcující požár stře-

chy prastaré pařížské ka-

tedrály! To nás všechny 

z realizačního týmu vedlo 

k mimořádným bezpeč-

nostním opatřením, aby se 

nic takového nemohlo stát 

v našem kostele! Jakékoliv 

pochybení jediného dělníka 

by vedlo k nedozírným 

škodám. Jako hasič budu 
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 Až vám bude voda sahat až po bradu, také budete chodit s nosem nahoře. 

Pavel Kosorin 
          

s důrazným varováním a za tvrdých finančních po-

stihů dbát na to, aby dělníci v objektu kostela ne-

kouřili a dodržovali přísné protipožární předpisy.  

Budu také dbát na to, aby se kostel neopravoval 

v neděli, v den Páně! 

Přes všechny problémy, které se mohou vyskyt-

nout, stále věřím a pevně doufám v korektní a pro-

fesionální vztahy mezi naší farností a dodavatelskou 

firmou Archatt Třebíč. Za to se také pokorně mod-

lím a o modlitbu prosím i Vás! 

Velké poděkování patří také vám všem, kteří jste 

v průběhu minulých měsíců a let chodili na brigády, 

abyste připravili náhradní prostory pro konání bo-

hoslužeb v době, kdy bude probíhat rekonstrukce 

kostela. Prozíravost a připravenost dnes sklízí 

úspěch. Máme opravdu krásnou kapli se zákristií 

a zpovědnicí na faře. A to vše v podstatě 

s bezbariérovým přístupem v přízemí. Na farním 

nádvoří se nemusíme brodit k faře bahnem, ale má-

me je zasypané štěrkovou drtí a zanedlouho bude 

položena dlažba ze žulových kostek. Máme také 

uklizenou a 

připravenou 

kapli sv. Jo-

sefa pro ko-

nání pohřbů. 

A 

v neposlední 

řadě má naše 

farnost díky členům jednoty sv. Josefa ve vlastnictví 

Lidový dům, který bude využíván pro mše s větší 

účastí lidí. To se týká například nedělní mše v 10:30 

hodin, která je určena zvláště pro rodiny s dětmi. 

Na závěr bych znovu poprosil o modlitbu 

na úmysl opravy a záchrany našeho farního kostela. 

Nedávno se mě kdosi zeptal: „Co by asi na tuto 

opravu a na to, co děláte, řekl pan děkan Václav 

Küchler?“ Zajímavé bylo, že si také tento člověk 

sám odpověděl. „Pane faráři, on by Vám ve všem, 

co děláte, velice fandil!“ 

Vím, že mnozí máte pochyby, nejistoty a obavy. 

Každý by chtěl ve finále něco jinak nebo podle své-

ho mínění. 

Byla by velká 

škoda, kdyby 

kdokoliv 

z neznalosti, 

hlouposti ne-

bo nerozumu 

poškozoval 

tuto snahu 

na záchranu 

našeho koste-

la a tím osla-

boval  víru 

a důvěru dru-

hých ve zdár-

né dokončení 

celého díla 

opravy.  Celý 

projekt je 

v zásadě sou-

bor kompro-

misů a dobré vůle jak ze strany památkové péče, tak 

ze strany potřeb a přání farnosti a diecéze. A to je 

jen střípek souboru, který opravdu můžeme nazvat 

zázrak. „Zázrak opravy a záchrany našeho farního 

kostela, barokní perly Vysočiny!“ 

otec Tomáš 



Interiér kostela v průběhu staletí 
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„BUDUJ ŘÁD,“ 
říkal můj otec, „ne však ve 

jménu prostoty a úspornos-

ti. Vždyť nejde o to, zvítě-

zit nad časem. Nezajímá 

mne, zda lidé ztloustnou, 

budou-li stavět sýpky mís-

to chrámů a vodovody 

místo hudebních nástrojů, 

neboť pohrdám každým 

lakotným a marnivým lid-

stvem, třeba i žilo v bla-

hobytu, a v první řadě 

mi záleží na tom, jaký 

to bude člověk. Zajímá 

mne pouze takový člo-

věk, který se dlouho 

koupal v ztraceném ča-

se chrámu, či který po-

zoroval Mléčnou dráhu, 

jež v něm rozevře pro-

stor, či který připravo-

val své srdce k lásce 

modlitbou, na niž se 

mu nikdy nedostane 

odpovědi (a kdyby 

byla modlitba placena 

odpovědí, stal by se 

člověk ještě lakotněj-

ším), a člověk, v němž 

často zazněla báseň. 

Neboť když přestanu 

stavět chrám, který je 

lodí kamsi směřující, 

když přestanu zkrášlo-

vat báseň, rozeznívají-

cí lidská srdce, ušetře-

ného času budu pak 

muset použít zase pře-

devším k tomu, abych 

lidské plemeno zu-

šlechtil, a ne vykrmil. 

A začnu tedy vymýšlet 

básně a chrámy...“ 

A. de Saint-Exupéry 



Všechno je možné tomu, kdo věří (Mk 9,23) 
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Dne 20.9.2019 oslaví Marie a Josef Kosmákovi 50 let společného života.  

K tomuto významnému životnímu jubileu vám blahopřejeme  

a za vše děkujeme:  

 

MAMINKO a TATÍNKU! 

Děkujeme vám za lásku, trpělivost a podporu. 

Děkujeme za možnost studovat a plnit si své sny. 

Děkujeme za vaši pomoc, za neviditelná křídla, která nad námi držíte. 

Děkujeme za hodnoty a tradice, které jste se nám snažili předat a které z nás dělají to, čím jsme. 

Děkujeme za cestu, kterou jste nás naučili kráčet, a za domov, kam se vždy rádi vracíme. 

 

Do dalších let společného života vám přejeme hodně 

zdraví, štěstí, Božího požehnání a životního optimismu.  

 

Syn Pavel a dcery Helena, Marie, Martina a Jana s rodinami.  

Milí farníci, 
v minulém čísle farního zpravodaje byl uveřejněný smutný a dojemný příběh rodiny z Biskupic, kdy mladá 

maminka prodělala v 16. týdnu těhotenství epileptický záchvat, při kterém jí praskla malformace a způsobi-

la tak masivní krvácení do mozku. Při převozu do nemocnice upadla do kómatu a byla prakticky mozkově 

mrtvá. Jako zázrakem však děťátko, které chovala pod srdcem, bylo v pořádku a lékaři se pokusili o ne-

možné, udržet tělo maminky na přístrojích až do 24. týdne těhotenství, kdy bude miminko životaschopné 

mimo mateřské lůno. Snad díky všem modlitbám, které se snášely na maminku i miminko, snad velkou 

touhou miminka ŽÍT a nevzdat to, se opravdu podařilo to, v co mnozí ani nedoufali a co i lékaři prohlásili 

za ZÁZRAK. V polovině srpna se císařským řezem narodila holčička Eliška, živá a zdravá. 

Mluvčí nemocnice Pavel Žára označil situaci za zázrak. „Brněnská medicína se opět stává světovou a lékaři 

z Fakultní nemocnice Brno zažili další zázrak, který nemá ve světě obdoby. Udrželi vitální funkce u ženy s 

mozkovou smrtí po rekordní dobu a následně došlo k porodu,“ uvedl Žára. 

A proč o tom všem vlastně píšu? Protože mám radost z toho, jak to dopadlo, a  myslím si, že patří velké 

díky všem, kteří se za celou rodinu, Evičku i miminko, modlili a hlavně proto, že i já se připojuji k názoru 

lékařů, že se tu před našimi zraky udál zázrak. Bytostně se mě to dotýká i z toho důvodu, že přesně před 

třemi lety jsem i já prožívala snad nejhorší období svého života, kdy mi bylo sděleno, že můj syn, po pádu 

ze stromu z výšky 5 metrů, bude s největší pravděpodobností ochrnutý… ale on není, je zdravý a živý … 

někdy až moc, ale Pán Bůh zaplať za to... 

Já prostě na sílu modlitby a na zázraky věřím a myslím si, že ten, kdo na ně věří, tomu se přihodit mohou...  

Martina S. 
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Pořad bohoslužeb 

Něco pro děti 
Jedna ústřice se obrátila 

na svou sousedku a začala 

se jí svěřovat: „Cítím 

v sobě tak ohromnou bo-

lest. Je ve mně něco těžké-

ho a kulatého a jsem tak 

vyčerpaná.“ 

Ta druhá jí odpověděla 

pyšně a s uspokojením: 

„Chvála nebi a moři, já 

žádnou bolest nepociťuju. 

Jsem na tom skvěle a jak zevnitř, tak zvenku jsem zdravá.“ 

Právě v tu chvíli se okolo plazil rak a zaslechl, co si ty dvě 

ústřice povídají. Obrátil se k té, která se cítila tak zdravá ze-

vnitř i zvenčí, se slovy: „Jistě, ty se cítíš skvěle a jsi zdravá. 

Ale bolest, kterou tvá sousedka nosí v sobě, vytváří perlu ne-

všední krásy.“ 

S obdivem hledíme na ústřici, která, když do ní vnikne zrníčko písku 

nebo malinký kamínek, jenž ji zraňuje, nezačne plakat, nebrání se, ne-

zoufá. Den po dni přeměňuje svou bolest v perlu. 

Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše 

Milý Bože, 

děda říká, že když byl malý, 

ty už jsi byl tady. 

Kolik je ti vlastně let? 

Daniel 

 místo pro čtení                   

 místo pro laiky                   

 je ve svatostánku              

 místo k vyznání vin              

 velikonoční svíce              

 visí ve věži               

 hoří v kostele              

 nádoba na svěcenou vodu              

 kniha knih              

 hrací stroj              

 místo pro eucharistii              

 místo pro promluvu              

Pondělí 
9. 9. 

  

      

Úterý 
10. 9. 

  

19:00 Jaroměřice  

Středa 
11. 9. 

Jména Panny Marie 

7:30 Jaroměřice  

Čtvrtek 
12. 9.  

  

15:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za rodinu Havelkovu a duše v očistci  po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  

19:15 Jaroměřice  

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Poděkování za úrodu  

Neděle 
8. 9. 

7:30 Jaroměřice  

9:00 Myslibořice - za babičku Antonii Ševčíkovu a její dcery Zdeňku, Helenu a Annu 
a pravnuka Honzíka Hermana  

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

19:00 Jaroměřice - za rodinu Pokornou, Puklickou, Lukáškovu a přízeň 
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Pondělí 
16. 9. 

Památka sv. Ludmily, mučednice 

      

Úterý 
17. 9. 

Mše budou ve všední den, v neděli ráno v 7:30 a večer v 19:00 jen na faře 

19:00 Jaroměřice  

Středa 
18. 9. 

18:00 kostel Jaroměřice – varhanní koncert Martina Čecha a Pavla Borského 

7:30 Jaroměřice - za rodinu Reslovu, Tomanovu a Chocholoušovu 

Čtvrtek 
19. 9.  

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za zemřelého Bohumila Krátkého, rodiče a přízeň 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
20. 9. 

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

16:00 Jaroměřice - na poděkování za Boží ochranu a 50 roků společného života 

        

Sobota 
21. 9. 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

      

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  mše v 7:30 a v 19:00 na faře, v 10:30 v Lidovém domě 

Neděle 
22. 9. 

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

9:00 Myslibořice - za Bohumila Stejskala, manželku a rodiče 

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

19:00 Jaroměřice  

Sobota 
14. 9. 

Svátek Povýšení svatého Kříže 

      

Neděle 
15. 9. 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Památka Panny Marie Bolestné 
rozloučení s kostelem  

7:30 Jaroměřice 
Popovice 
(posvícení) 

na společný úmysl 
- za farníky z Popovic 
- za rodiče Salákovy, jejich dceru, zetě a snachu 
- za manžela Sedmáka, rodinu Brancuzskovu, Durdovu a za všechny živé 
a nemocné i přestárlé kněze i za milosrdné sestry všech profesí 

9:00 Myslibořice - za rodinu Kubjátovu a Drdovu 

10:30 Jaroměřice zpívá chrámový sbor 
- za rodinu Svobodovu, Škrdlovu a Bulovu 
- za živou a zemřelou rodinu Krištofovu, Smutných a Kohoutovu 
- na poděkování za 50 let společného života 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

Pondělí 
23. 9. 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

      

Úterý 
24. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - na poděkování za uzdravení syna a za celou živou a zemřelou rodinu 
Svobodovu a Kosmákovu 

Středa 
25. 9. 

  

7:30 Jaroměřice - za Milana Rivolu 
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Pondělí 
30. 9. 

  

      

Úterý 
1. 10. 

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

19:00 Jaroměřice - za Vlastu Tomkovou, rodiče Kočárovy a živou rodinu Tomkovu, 
Horákovu a Petrů 

Středa 
2. 10. 

Památka sv. Andělů strážných 

7:30 Jaroměřice - za Luďka Říhu a předky 

  

Čtvrtek 
3. 10. 

16:30 Myslibořice  

19:00 Jaroměřice - za Františka Pokorného 
- za Andrejku Kuželovou, rodinu Kuželovu a Cafourkovu 

po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
4. 10. 

Památka sv. Františka z Assisi první pátek v měsíci, návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice Zámecká zahrada Svatohubertská mše 

Sobota 
5. 10. 

  

18:00 Jaroměřice pobožnost první soboty 

Neděle 
6. 10. 

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

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- na poděkování za 60 let společného života 
- za rodinu Kopečkovu, Šoukalovu, za kněze Františka a Jana a sestřičky 
Šulcovy 
- za rodiče Velebovy, syna a vnuka 

9:00 Myslibořice - za rodiče Dusíkovy a celou rodinu  

10:30 Jaroměřice - za farnost 

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

Čtvrtek 
26. 9. 

  

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Spilkovu, za děti Spilkovy 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

19:00 Jaroměřice - za P. Václava Küchlera a rodiče 

Sobota 
28. 9. 

Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 

7:30 Jaroměřice - za pana děkana P. Václava Küchlera 

Neděle 
29. 9. 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

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

9:00 Myslibořice - za zemřelou rodinu Vejtasovu a Mlejnkovu 

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

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodinu Kopečkovu 
- za Jana Vechety, dvoje rodiče a přízeň 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Novotnou, Tomanovu a Jurdovu 
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TAJENKA: BAROKNÍ PERLA 
 (ambon, lavice, monstrance, zpovědnice, paškál, zvon, svíce, kropenka, bible, varhany, oltář, kazatelna) 

Pondělí 
14. 10. 

  

      

Úterý 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

19:00 Jaroměřice   

Středa 
16. 10. 

  

7:30 Jaroměřice - za rodiče Prokopovy, dceru a bratry 

Čtvrtek 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty  

18:30 Jaroměřice   

Sobota 
19. 10. 

  

      

Neděle 
20. 10. 

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

7:30 Jaroměřice - za manžela, rodinu Dolákovu, Nahodilovu a duše v očistci  

9:00 Myslibořice - na poděkování za úrodu 

10:30 Jaroměřice  

11:00 Ratibořice - za farnost a farníky z Ratibořic (posvícení) 

19:00 Jaroměřice   

Pondělí 
7. 10. 

Památka Panny Marie Růžencové 

      

Úterý 
8. 10. 

  

19:00 Jaroměřice - za Františka Plocka, rodiče a duše v očistci 

Středa 
9. 10. 

  

7:30 Jaroměřice - za Ludmilu Pošepnou a rodinu Neterdovu 

Čtvrtek 
10. 10. 

  

16:30 Myslibořice   

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

Pátek 
11. 10. 

  

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

Sobota 
12. 10. 

Farní pouť na svatý Hostýn, do Kroměříže a Štípy 

      

Neděle 
13. 10. 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- poděkování a požehnání za 50 let společného života 
- za Štěpánku a Antonína Machátovy  

9:00 Myslibořice - za Miroslava Pachela 

10:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu 

19:00 Jaroměřice - za farnost 



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: 

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

