
1. 12. 2019 - 19. 1. 2020 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 1. 12. během mší svatých žehnání 

adventních věnců 

 1. 12. sbírka na opravy  

a podporu pastorace 

 6., 13. a 20. 12 . v 6.15 hod. 

roráty, večerní mše svatá se ruší 

 6. 12. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 6. - 8. 12. duchovní obnova pro 

dospělé v Kostelním Vydří 

 8. 12. při mši svaté v 10.30 hod. 

přijde Mikuláš 

 17. 12. v 18 hod. MM v Lidovém 

domě 

 22. 12. v 17 hod. v Lidovém domě 

svátost smíření - cizí zpovědníci  

 24. 12. mše svatá v 15 hod. a ve 

22 hod. pod širým nebem 

v zámeckém parku  

 27. 12. koncert v Lidovém domě 

 29. 12. ve 14.30 hod. Míčův dům 

koncert chrámového sboru  

 30. 12. v 9.30 - 11 hod. bruslení 

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Číslo 214 

Prorok 

nezná budoucnost, nýbrž ji hledá; 

neutěšuje bědující, ale běduje nad neproniknutelností plánů svého 

Boha; 

nepokládá se za lepšího než druzí, nýbrž ví, že je nehodný, a přece 

musí být nástrojem; 

není ani svým původem, ani vzděláním určen k věcem mimořádným, 

ale byl povolán do nové svobody, do služby, jež všechno rozhoduje; 

nesmí počítat s tím, že bude šetřen, nýbrž má být spokojen, jestliže je 

používán a jestliže se tím stravuje; 

nesměl si svůj úkol vybrat sám, nýbrž je pověřován někým jiпýт; 

nemůže uniknout „nahoru“, ale žije z příkazů „shora“; 

není „uzavřená osobnost“, nýbrž otevřený pro Boha; 

nežije pro sebe, ale vidí smysl svého života v otevírání smyslu  

druhým. 

Prorok nechce být tím, čím je, ale musí tím být. 

Prorok se stává neschopným slova, aby mohl mluvit. 

Prorok trpí Bohem, protože ho miluje.  

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby 
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pro farnost Jaroměřice 

a Myslibořice v MB 

 1. 1. večerní mše svatá 

nebude 

 3. 1. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 5. 1. sbírka na opravy  

a podporu pastorace 

 5. 1. v 10.30 hod.  

požehnání koledníkům  TKS 

 5. 1. v 15 hod.  Vánoční 

koncert Musica Animata - 

Karel Tomek v Lidovém 

domě  

 8. 1. v 17.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 12. 1. ve 14 hod. duchovní 

koncert - Lucie Laubová, 

František Fiala  

Mimo farnost: 

 12. 12. v 9.30 hod. 

rekolekční mše svatá 

v Jemnici  

 19. 12. v 18 hod. večer 

chval  v kostele Proměnění 

Páně v Třebíči  na Jejkově  

 29. 12. v 18 hod. v bazilice 

v Třebíči Vánoční koncert 

Musica Animata 

stránky farního zpravodaje opět 

plní mnoho zajímavých informací 

ze života naší farní rodiny. Jako far-

nost v exilu, bez možnosti navště-

vovat svůj farní kostel, prožíváme 

výjimečný stav, který je mimořád-

nou zkouškou odvahy a trpělivosti 

pro každého z nás. Musím ocenit 

velký klid a pokoru, se kterou sle-

dujete a na vlastní kůži prožíváte 

tyto mimořádné události ve své far-

nosti. V mnoha farnostech lidé na-

dávají, nebo notně kriticky hodnotí 

dění ve společnosti a ve své farnos-

ti. Někde nadávají, co farář nebo 

nějaký politik zase dělá za novoty, 

jinde nadávají, že nedělá nic, nebo 

toho dělá málo. Známe to: „Mělo 

by se! Proč tak a ne jinak!“ Také 

v Jaroměřicích mohlo zaznívat: „Co 

jste nám to pane faráři udělal! Zav-

řít kostel!“ Musím přiznat, že jsem 

také s obavou čekal rozjitřené reak-

ce od některých farníků. Umím si 

představit, jak se v mnohých rodi-

nách dramaticky řeší, co bude 

s kostelem. Pak obavy, že když to 

ten mladý farář rozjede, jestlipak to 

všechno zvládne dokončit. Nebo 

jestli není šílenství opravovat kostel 

za sto milionů, a jestli se to dotáhne 

do zdárného konce. Umím si před-

stavit nářky a obavy z toho, jaké 

budou mše na faře a jestli se tam 

vejdeme! A co mše svaté na tak ne-

svatém místě jako je jeviště 

v Lidovém domě... A co teprve po-

hřby? Vždyť se do kaple svatého 

Josefa lidé na pohřby nevejdou! A 

co teprve půlnoční mše pod širým 

nebem, to nikdy nebylo!  

Od uzavření našeho farního kos-

tela uplynuly dva měsíce. A nic! 

Nikdo mi nepřišel nadávat, nikdo 

 

 

23. 12.  

od 14:30 hod.  

Moravské Budějovice 

23. 12.  

od 17 hod. Jaroměřice 

nad Rokytnou 

Moji milí farníci, na mě nepsal anonymy. Nikde jsem 

nenašel ubohé a trapné mediální nebo 

internetové ponižující diskuse ani 

příspěvky na městských nástěnkách 

zpochybňující tento projekt apod. 

Děkuji Vám za to! Myslím si, že jste 

všichni velice dobře pochopili nalé-

havost a naprostou neodkladnost zá-

chrany našeho chrámu, který by byl 

jinak odsouzen ke kolapsu a dlouho-

dobému uzavření. Je to pro celý reali-

zační tým povzbuzující a zavazující 

pozitivní zpráva.  

Je historickou pravdou, že všech-

ny režimy zla, násilí a destrukce 

v první řadě ničily církev, kněze, pak 

její symboly, jako jsou kostely 

a chrámy. Symboly kultury křesťan-

ské víry, která vede ve své podstatě 

k povznesení člověka a humanizaci 

lidského pokolení. 

Když sleduji opravu našeho chrá-

mu, vždy pokorně říkám, že jsem 

svědkem zázraků. Opravdu neskuteč-

ných zázraků, které pramení 

z odvahy, pracovitosti a houževnatos-

ti mnohých lidí. Co by asi odpověděli 

členové realizačního týmu, stavební 

firmy, památkáři a další angažovaní 

pracovníci, kdyby se jich dnes, 

v průběhu začínajících oprav, někdo 

zeptal, jestli mají obavy a strach? Já 

za sebe musím se vší pokorou při-

znat, že já ano!  

Možná díky tomu mohu trošku 

nahlédnout do dění v Getsemanské 

zahradě, kde se Ježíš pokorně a se 

strachem modlí před zatčením, bičo-

váním a svým ukřižováním „Otče, 

odejmi ode mě tento kříž.“ Jak to, že 

se Boží syn bojí? Copak neví, jak to 

dopadne? Neví. Modlí se, protože 

věří!  

Také my všichni se modlíme, pro-

tože věříme a pokorně doufáme ve 

zdárné dílo opravy a záchrany našeho 
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1. neděle adventní 

1. čtení: Iz 2, 1-5 

2. čtení: Řím 13, 11-14  

Evangelium: Mt 24, 37- 44  

2. neděle adventní 

1. čtení: Iz 11, 1-10  

2. čtení: Řím 15, 4-9 

Evangelium: Mt 3, 1-12  

3. neděle adventní 

1. čtení: Iz 35, 1-6a. 10  

2. čtení: Jak 5, 7-10 

Evangelium: Mt 11, 2-11 

4. neděle adventní 

1. čtení: Iz 7, 10-14  

2. čtení: Řím 1, 1-7 

Evangelium: Mt 1, 18-24 

Slavnost Narození Páně 

1. čtení: Iz 62,11-12 

2. čtení: Tit 3,4-7 

Evangelium: Lk 2,15-20 

Svátek Svaté Rodiny 

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a 

2. čtení: Kol 3,12-21 

Evangelium: Mt 2,13-15.19-23 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 

1. čtení: Nm 6,22-27 

2. čtení: Gal 4,4-7 

Evangelium: Lk 2,16-21 

2. neděle po Narození Páně 

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 

2. čtení: Ef 1,3-6.15-18 

Evangelium: Jan 1,1-18 

Slavnost Zjevení Páně 

1. čtení: Iz 60,1-6 

2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 

Evangelium: Mt 2,1-12 

Svátek Křtu Páně 

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 

2. čtení: Sk 10,34-38 

Evangelium: Mt 3,13-17 

2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 49,3.5-6 

2. čtení: 1 Kor 1,1-3 

Evangelium: Jan 1,29-34 

Liturgické texty chrámu! Pokorně se také modlí-

me za finanční zajištění tohoto 

projektu, který stojí a padá na 

dobrotivosti a velkorysosti těch, 

kteří jej finančně podporují.  

Dá se vůbec spolehnout na 

pomoc dárců a sponzorů, kteří se 

teprve rozhodují přispět svým 

finančním darem? Ateista by si 

v takovéto situaci musel zoufat!  

Věřící člověk se modlí a prosí 

o zázrak. Děkuji Vám, že se mod-

líte a doufáte v tento zázrak se 

mnou. Děkuji také všem pracov-

níkům a členům realizačního tý-

mu, že na uskutečnění tohoto zá-

zraku intenzivně pracujete!   

Při posledním kontrolním dnu 

se zástupci stavební firmy, pa-

mátkářů, zástupců biskupství, sta-

vebního dozoru a dalších zainte-

resovaných lidí jsem byl svědkem 

velice povzbudivého zjištění. 

Všichni mají upřímnou radost 

a nadšení, že se do tohoto zázraku 

dnešní doby mohli zapojit a mo-

hou přispívat svojí prací, umem 

a talentem, který má za cíl zá-

chranu a obnovu barokní perly 

Vysočiny, kterou je náš překrásný 

chrám! Vnímám radost a pokoru 

všech, kteří obnovují náš chrám, 

který je dědictvím našich předků, 

symbolem naší kultury 

a v neposlední řadě největší 

chlouby našeho krásného města 

Jaroměřice.  

Všem Vám ze srdce děkuji za 

modlitby, podporu a práci ve pro-

spěch záchrany našeho farního 

kostela!    

Také zcela jistě mnozí na 

stránkách tohoto zpravodaje oče-

káváte fotky a popis prací, které v 

kostele probíhají. Náš kostel 

a postup prací se každý den fotí, 

jednou za měsíc dokonce dronem 

s videokamerou. Každý den se 

zapisují práce do stavebního dení-

ku. V tuto chvíli jsme se rozhodli, 

že se kvůli senzacechtivosti médií 

a některých zájmových skupin 

nebudou žádné fotky a detaily 

zveřejňovat. Rozhodně nikdo 

o nic nepřijde, protože celá foto-

dokumentace bude prezentována 

po opravě chrámu.  

Nyní náš chrám prošel archeo-

logickým průzkumem podlah. 

Byly zahájeny práce na přípravu 

stavby mohutného podpěrného 

lešení kopule a práce na postup-

ném odvlhčování celého chrámu. 

Realizační tým má také 

v budoucnu plán připravit den 

otevřených dveří, koncerty apod. 

Vše by mělo a mohlo proběhnout 

v interiéru rozestavěného chrámu, 

kde uvidíme monumentální leše-

ní. Během těchto akcí budeme 

seznámeni s aktuálním stavem 

a průběhem oprav.     

Také vás musím upozornit, že 

areál chrámu a oploceného pro-

storu před kostelem je v režimu 

„stavba“. To znamená, že se na 

celý tento prostor vztahují staveb-

ní předpisy o bezpečnosti práce 

atd. U vchodu jsou cedulky zákaz 

vstupu a nepovolaným vstup za-

kázán. Připomínám, že porušení 

těchto výzev může být trestáno 

správním řízením a pokutou stav-

byvedoucího nebo bezpečnostní-

ho technika, který má na starosti 

bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci.  

Také bych vás rád pozval na 

letošní mimořádnou půlnoční mši 

svatou. Ale kde, když jsme bez 

(Pokračování na stránce 7) 
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Větu z filmu Vesničko má středisková: „Pane 

doktore, vy jste se zase kochal,“ známe určitě 

všichni.  

Podobně jako pan doktor, který rozjímal nad 

krásou světa 

a naší země, 

skončil také 

náš otec Vác-

lav. Při řízení 

rozjímal a jeho 

škodovka byla 

na odpis.  

S otcem Václavem jsme se dohodli, že mu 

společně s firmou Auto Kudláček pomůžeme 

a seženeme starší kvalitní auto. Do oka nám padl 

osmiletý Golf Plus 1.2 TSI s automatickou převo-

dovkou, senzory a asistenty řízení. Pan Kudláček 

jej od předchozího majitele dovezl, zdarma pro-

vedl prohlídku a servis a nové auto jsme otci Vác-

lavovi předali. Mám radost, že otec Václav může 

Poděkování za nové auto pro otce Václava 
opět jezdit svým vozem a nadále tak obětavě sloužit 

naší i okolním farnostem, lidem z charity Třebíč 

a všem nemocným a potřebným, jak to má ve zvyku. 

Nové auto jsem nechal ještě požehnat děkanem Jose-

fem Brychtou, aby vyprosil našemu milému Václavo-

vi Boží ochranu a opatrování všech svatých na jeho 

cestách, aby i jeho rozjímání bylo bezpečnější.  

Velice děkuji vám 

všem, kdo jste otci 

Václavovi darovali fi-

nanční příspěvek 

k příležitosti jeho 

65. narozenin. Naše 

farnost a vaše dary po-

kryly jednu třetinu nákladů, dvě třetiny si zaplatil otec 

Václav sám. V neposlední řadě bych také rád poděko-

val firmě Auto Kudláček za bezplatný servis, admi-

nistraci přepisu, pojištění a přípravu auta otce Václava 

pro jeho kněžskou službu. 

Otec Tomáš  

V pátek, dne 10. 1. 2019, 

v 19.30 hod. se uskuteční 

v sále Lidového domu PLES 

FARNOSTI. 

 Prosíme všechny ochotné 

farníky o příspěvek do tombo-

ly. Můžete sami něco věnovat, 

nebo pokud víte o někom, kdo 

pravidelně na náš ples přispí-

vá, oslovte ho. Mohou to být 

osoby fyzické i právnické, 

firmy i drobní živnostníci, 

kteří jsou v našem městě, ale i v okolí. Za každý příspěvek do tomboly budeme rádi. 

Tombola se bude vybírat v neděli, dne 5. 1. 2019 v Lidovém domě, po mši svaté, cca 11.30 - 12 hod. Po 

vzájemné dohodě mohu do LD přijít kdykoliv a dar převzít. Nebo ho můžete zanechat na faře.  

Pokud by někdo chtěl něco do tomboly upéct nebo věnovat nějakou věc, která podléhá rychlé spotřebě, 

sdělte mi to prosím na tel. čísle 736 485 106, abychom s tím počítali, zahrnuli to do tomboly, ale přebrali 

si to od Vás až v den plesu. 

Za Vaše příspěvky Vám předem děkujeme.  

Za organizátory Martina Svobodová, 736 485 106  

PLES FARNOSTI 
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FORMULÁŘ NA INTENCE – ÚMYSLY pro rok 2020 

ZNĚNÍ ÚMYSLU /INTENCE/ - PROSÍME ČITELNĚ:  

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Vaše jméno, příjmení a bydliště ………………………………………………………………………………………….. 

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

Datum, kdy byste rádi nechali odsloužit mši 

svatou během roku 2019: 

1. ………………………………………………….. 

2.  …………………………………………………. 

Datum, kdy je možné váš úmysl 

odsloužit: /vyplní kněz/ 

1. …………………………………………………... 

2.  ………………………………………………….. 

Průvodce Adventem 2019  

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po devatenácté 

vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2019, která může pomoci k uži-

tečnému prožití adventní doby. 

K doplnění biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto au-

torů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup 

Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferre-

ro, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony 

de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová, 

Michal Zamkovský. 

Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) je možné si objednat 

přes formulář na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze. Cena jednoho kusu je 9 Kč, v objed-

návce je třeba uvést přesné kontaktní údaje včetně PSČ, počet objednávaných kusů i požadavek přiložit 

složenku, pokud nelze platit převodem. 

Brožurku v jakémkoliv počtu kusů (i méně než 10) si můžete osobně zakoupit v Brně na recepci Bis-

kupství brněnského na Petrově 5, pondělí až čtvrtek 8.15 - 12.00; 12.40 - 16.30 hodin, v pátek 8.15 - 12.00; 

12.40 - 15.30 hodin. 

Letošní Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je již 

nyní snadno dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci 

„Průvodce adventem“ lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby Google Play.  

www.biskupstvi.cz 
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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 2020 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  

Sběr digitalizovaných fotek našeho kostela v průběhu dějin, jeho 

oprav a různých liturgických událostí naší farnosti 

Rád bych vás na stránkách naše-

ho farního zpravodaje informoval 

o projektu sběru digitalizovaných 

fotek našeho kostela. Tento projekt 

vzniká z iniciativy našeho farníka  

Pavla Prokopa a já jej plně podpo-

ruji a fandím mu. Cílem je získat co 

nejvíce fotek našeho chrámu 

v průběhu dějin, jeho oprav 

a různých liturgických událostí naší farnosti. Na ta-

kových fotografiích můžeme pozorovat změny naše-

ho chrámu v průběhu času. Některé tyto fotografie 

pak budou použity do připravované expozice, která 

bude po opravě našeho kostela zpřístupněna veřej-

nosti.  

Také během současné rekonstrukce našeho chrá-

mu se každodenně pořizuje fotodokumentace probí-

hajících prací. Občas se v interiéru kostela proletí 

i dron s videokamerou, který pořizuje filmový zá-

znam. Mnozí z vás si jistě na bri-

gádách všimli, jak se vše pečlivě 

fotí a průběh stěhování chrámu 

i jeho oprav se dokumentuje.  

Tyto materiály budou velice zají-

mavé. A třeba za padesát let se 

některé děti poznají na fotografi-

ích a budou vyprávět svým 

vnoučatům, že u toho byly a po-

máhaly, a budou vzpomínat, jaké to tehdy bylo. 

Pokud má někdo z vás nějaké zajímavé fotogra-

fie z dob dávných i nedávných, budeme moc rádi, 

pokud je poskytnete k naskenování a digitalizaci, 

nebo je rovnou zašlete v digitální podobě např. na  

e-mail fotkykostela@seznam.cz nebo přes 

www.uschovna.cz, případně se domluvíte s Pavlem 

Prokopem (777 477 653) na zapůjčení těchto fotek 

k digitalizaci.  

Předem děkujeme! Otec Tomáš 
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kostela? Bude to netradiční místo 

s netradičním pohledem na náš překrásný 

chrám a panorama státního zámku. Pokud 

nám to jen trošku počasí dovolí, letošní půl-

noční mše svatá jak v 15 hod., tak ve 22 

hod. proběhne venku pod širým nebem 

v zámeckém parku. Na stejném místě, kde 

se konala letošní svatohubertská mše. Vy 

starší se pak nezapomeňte dobře obléknout 

a vzít si třeba „rybářskou stoličku“, abyste 

nemuseli celou mši svatou stát. Při této slav-

nostní mši svaté pak všichni pokorně popro-

síme o požehnání záchrany a obnovy našeho 

farního kostela.      

Otec Tomáš 

(dokončení ze stránky 3) 

V neděli 8. 12. 2019 nás navštíví svatý 

Mikuláš.  

Srdečně zveme 

všechny děti 

i jejich rodiče 

a prarodiče na 

mši svatou,  

která bude 

v 10.30 hodin 

v Lidovém  

domě. 

I v letošním roce jsme byli požádáni Oblastní charitou Třebíč 

o pomoc při sbírce na pomoc nemocným, postiženým, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám.  Tím-

to bych chtěla požádat všechny ochotné děti, mládež i dobrovolníky 

z řad dospělých, kteří by byli ochotni pomoci vydat se do našich ulic 

v podobě tří králů a tak projevit službu potřebným. Možná právě 

v tomto vánočním čase, kdy mají 

lidé k sobě blíže, budete chtít pro-

jevit účast na této záslužné akci.  

Tříkrálová sbírka 2020 

(tentokrát již 20. výročí) bude 

probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2020 

Pokud máte zájem, zavolejte na 

číslo:  732 637 707 (Alexandra 

Maňurová).  

Jako odměnu pro koledníky za pomoc při Tříkrálové sbírce chystá Ob-

lastní charita Třebíč opět filmové představení. Tentokrát se bude promí-

tat rodinný film „Psí poslání 2“ v sobotu 18. 1. 2020.   

Srdečně jste také zváni na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, které 

se bude konat v Brně ve čtvrtek 2.1. 2020 ve 14:30 hod. v katedrále na 

Petrově. Na tuto akci bude vypraven autobus, který bude vyjíždět 

z Moravských Budějovic v 11:45 hod. (z Prasečího plácku), z Radkovic 

ve 12:00 hod. a z Třebíče pak ve 12:45 hod. (z boku autobusového nádraží). Prosíme, pokud bude mít ně-

kdo zájem, nahlaste se do 13. 12. 2019. 

Požehnání koledníkům proběhne v neděli 5. 1. 2020 v 10:30 hod. při mši svaté v Lidovém domě. 

Tříkrálová sbírka 
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Neděle 

1. 12. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ          
Žehnání adventních věnců                 Křestní neděle               Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - za manžela Jana Zavadila, sourozence a jejich rodiče 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Svobodovu, Kratochvílovu, Dočekalovu, Kuchaříkovu a duše 
   v očistci 

- za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Šulovu 

1.       

2.       

3.       

4.       

5. Í      

6.       

7.       

8.       

9.       

10. E      

11.       

12.       

13.       

V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali 

se: „Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na 

východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 

Matouš 2,1b-2 

Něco pro děti 

Kdyby se to stalo dnes… 

Na pražském letišti přistálo mimo-

řádné soukromé letadlo z Kuvajtu. 

Vystoupí z něj tři veledůstojní šejko-

vé v nádherných hábitech a černá 

vládní limuzína je pak odveze rov-

nou na Hrad k prezidentovi. Český 

prezident je tou nečekanou návště-

vou velmi překvapen a ještě víc se diví, když vyslechne, o co těm cizin-

cům kráčí. Jejich vědci, astronomové, nějak vypočítali, že se v Česku 

musel narodit nový král. Podle postavení hvězd je to událost naprosto 

mimořádná, takže i to dítě musí být někým naprosto mimořádným. 

Pro bystré hlavy: 

Doplň do tabulky opaky slov a najdeš dokončení tajenky: 

1. silný, 2. hubený, 3. ne, 4. zřídka, 6. den, 7. omega, 8. malý, 9. úzký, 11. hloupý,  12. starý, 13. odpověď 

Nezapomeň, že Bůh ………….… ! 

Pořad bohoslužeb 

49. týden                                                                                                                       2. - 8. prosince 2019 

Pondělí 

2. 12. 

  

      

Úterý 

3. 12. 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

18:00 Jaroměřice - za Marii a Karla Pátkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 

  Středa 

4. 12.  18:00 Jaroměřice - za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu 

Čtvrtek 

5. 12. 

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za Víta Hobzu a dvoje rodiče                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

6. 12. 

Památka sv. Mikuláše                                 První pátek v měsíci                          návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

06:15 Jaroměřice - s prosbou za uzdravení                                                                RORÁTY 

Sobota 

7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
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51. týden                                                                                                                    16. - 22. prosince 2019 

Pondělí 

16. 12. 

  

      

Úterý 

17. 12. 

  

18:00 Jaroměřice   

Středa 

18. 12.  

  

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 

19. 12. 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za Františku a Bohuslava Benešovy, děti a duše v očistci 

  po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

20. 12. 

  

06:15 Jaroměřice  RORÁTY 

Sobota 

21. 12. 

 

      

4. NEDĚLE ADVENTNÍ   

Neděle 

22. 12. 

7:30 Jaroměřice - za Štěpánku a Antonína Machátovy 

9:00 Myslibořice  

10:30 Jaroměřice - za farnost  

18:00 Jaroměřice 

Lidový Dům 

!!!!! 

- volný úmysl 

od 14 hod. do 15:30 hod. zpovídání Moravské Budějovice - kostel 

od 17 hod. zpovídání v Lidovém domě 

50. týden                                                                                                                     9. - 15. prosince 2019 

Pondělí 

9. 12. 

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

18:00 Jaroměřice fara   

Úterý 

10. 12. 

  

18:00 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna 

Středa 

11. 12.  

  

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 

12. 12. 

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

13. 12. 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

06:15 Jaroměřice   RORÁTY 

Sobota 

14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

      

3. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Neděle 

15. 12. 

7:30 Jaroměřice - za Jaroslava Hutaře a dvoje rodiče, dva bratry a sestru 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - za děti s rodinami a zemřelé z rodiny                        zpívá chrámový sbor 

18:00 Jaroměřice - za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Neděle 

8. 12.   

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl                    Mikulášská besídka pro děti naší farnosti 

- za rodiče, vnučku a uzdravení vnuka 

- za živou a zemřelou rodinu Bitterovu a rodiče 

18:00 Jaroměřice - za Karla a Julii Pudilovy, Marii Polínkovou a manžela, za děti a vnoučata 
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1. týden                                                                                                          30. prosinec – 5. leden 2020 

Pondělí 

30. 12. 

9:30 - 11:00 Zimní stadion Moravské Budějovice  

Bruslení /hokej/ pro farnost Jaroměřice a Myslibořice 

Úterý 

31. 12. 

  

16:00 Jaroměřice fara Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 

Středa 

1. 1.  

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE                                           Světový den modliteb za mír 

7:30 Jaroměřice   

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 

2. 1. 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

18:00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

3. 1. 

Pátek po oktávu narození Páně                            První pátek v měsíci                     návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice                                                 po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

4. 1. 

Sobota po oktávu narození Páně                                                                      Tříkrálová sbírka 

      

52. týden                                                                                                                   23. – 29. prosince 2019 

Pondělí 

23. 12. 

  

      

Úterý 

24. 12. 

Vigilie Narození Páně       

Mše svatá v 15:00 a ve 22:00 pod širým nebem v parku Státního zámku Jaroměřice!!! 

15:00 Jaroměřice - za víru pro děti a jejich rodiny 

?? Myslibořice kostel – Otec Václav 

22:00 Jaroměřice   

Středa 

25. 12. 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

7:30 Jaroměřice   

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Mika a živou a zemřelou rodinu 

10:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 

26. 12. 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

7:30 Jaroměřice  

9:00 Myslibořice  

10:30 Jaroměřice - za Jarmilu Pudilovou a celou rodinu 

Pátek 

27. 12. 

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty                                                             koncert  Lidový dům 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za přijatá dobrodiní 

Sobota 

28. 12. 

Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků 

      

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

14:30    Míčův dům       koncert chrámového sboru  

Neděle 

29. 12. 

    

7:30 Jaroměřice  

9:00 Myslibořice  

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Jelečkovu, Kuželovu, Novotných 

a Nedvědických 

- za dceru a její děti 

18:00 Jaroměřice - za farnost 



Stránka 11 Jaroměřický LeF 

3. týden                                                                                                                         13. – 19. ledna 2019 

Pondělí 

13. 1. 

sv. Hilarius z Poitiers                                                                                      začíná liturgické mezidobí 

      

Úterý 

14. 1. 

 sv. Sáva Srbský 

18:00 Jaroměřice   

Středa 

15. 1. 

 sv. Pavel Poustevník 

18:00 Jaroměřice   

sv. Marcel I. 
Čtvrtek 

16. 1. 
15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice                                                                po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

17. 1. 

sv. Antonín Veliký 

18:00 Jaroměřice  

Sobota 

18. 1. 

 Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

      

Neděle 

19. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice  

9:00 Myslibořice  

10:30 Jaroměřice  

18:00 Jaroměřice  

2. týden                                                                                                                           6. – 12. ledna 2019 

Pondělí 

6. 1. 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

18:00 Jaroměřice   

Úterý 

7. 1. 

sv. Rajmund z Penafortu 

18:00 Jaroměřice   

Středa 

8. 1. 

sv. Severin 

18:00 Jaroměřice  

sv. Julián 
Čtvrtek 

9. 1. 
15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice                                                                             po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

10. 1. 

sv. Agathon 

18:00 Jaroměřice   

Sobota 

11. 1. 

ct. Marie Elekta 

      

Neděle 

12. 1. 

Svátek Křtu Páně                                                                                            konec doby vánoční 

7:30 Jaroměřice  

9:00 Myslibořice  

10:30 Jaroměřice  

18:00 Jaroměřice  

2. neděle po Narození Páně                      Křestní neděle         Sbírka na opravy a podporu pastorace 

15:00     Lidový Dům          Musica Animata – Karel Tomek – Vánoční koncert    

Neděle 

5. 1. 

    

7:30 Jaroměřice   

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice   

18:00 Jaroměřice   



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: 

7.- 8. prosince 2019 
od 9 do 17 hodin v prostorách zámku Jaroměřice nad Rokytnou 

Vánoční výstava tentokrát na téma Vánoce a šlechta aneb 
Jak se na zámcích slavily Vánoce na přelomu 19. a 20. století 

sobota 7. prosince     neděle 8. prosince 

10.00  Žonglérské představení,  
Komedianti na káře 

11.00  Kramáři, divadelní představení Ko-
medianti na káře 

13.00  Vánoční hra aneb Co andělé 
zvěstovali, divadlo Kufr 

15.00  O čertu Čertorylovi,  
Zámecké jaroměřické divadlo 

16.30  Na káře až do Betléma,  
Komedianti na káře 

10.00 Žonglérské představení,  

Komedianti na káře 

11.00 Pirátská pohádka,  

Komedianti na káře 

13.00 Vánoční hra aneb Co andělé  

zvěstovali, divadlo Kufr 

15.00 O čertu Čertorylovi,  

Zámecké jaroměřické divadlo 

www.zamek-jaromerice.cz 

Tajenka: stačí na všechno. (slabý, tlus-
tý, ano, často, noc, alfa, velký, široký, 
chytrý, nový, otázka 

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

