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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 

 29. 1. v 17.30 hod. v Lidovém domě 

setkání MM – babiček 

 31. 1. v 19 hod. v Lidovém domě setkání 

mládeže 

 1. 2. v 18 hod. ve farní kapli pobožnost 

první soboty  

 2. 2. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 7. 2. návštěva nemocných 

 9. 2. v Jaroměřicích při mších sv. udílení 

svátosti nemocných 

 13. 2. v 9 hod. rekolekční mše sv. 

v Lidovém domě, večerní odpadá 

 14. 2. v 19 hod. v Lidovém domě setkání 

mládeže 

 26. 2. Popeleční středa - den přísného 

půstu; mše sv. v 7.30  a v 18 hod., 

v Myslibořicích v  15.30 hod. - výměna 

za čtvrtek 

 26. 2. v 17.30 hod. v Lidovém domě 

setkání MM – babiček 

 27. 2. mše sv. v Myslibořicích odpadá 

 28. 2. - 1.3. Postní duchovní obnova 

na DCM Mamre 

 1. 3. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 6. 3. návštěva nemocných 

 6. 3. v 19 hod. v Lidovém domě setkání 

mládeže 

 7. 3. v 18 hod. ve farní kapli pobožnost 

první soboty  

 20. 3. v 19 hod. v Lidovém domě setkání 

mládeže 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Pomáhej mu, ať poznává, co je správné 
Přišli jsme dnes do katedrály svatovítské, matky všech našich 

kostelů, po příkladu celých generací před námi, abychom poděkovali 

Bohu za velikou naději, která se před námi v posledních dnech tohoto 

roku otevřela. Ať Bůh přijme naši vděčnou chválu a žehná našemu 

konání, abychom žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě 

a zbožně. … 

Všemohoucí Bože, štědrý dárce všeho dobrého, vzdáváme Ti díky 

za všechna Tvá dobrodiní a prosíme Tě: Nepřestávej nás provázet 

svým požehnáním, chraň nás všeho zlého a zachovej nás navždy 

ve své lásce. Bože, Tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo 

vládnou, jsou ve Tvých službách. Vyslyš naše prosby za nejvyššího 

představitele našeho státu: Pomáhej mu, ať poznává, co je správné 

a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn řád a svobodné 

rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána. 

František kardinál Tomášek, 

slavnostní Te Deum ke zvolení Václava Havla prezidentem, 

převzato z deníku Lidová Demokracie z 30. 12. 1989  



rád vás zdravím na stránkách našeho farního 

zpravodaje a mám opět velkou radost z mnoha věcí, 

které se v naší farnosti udály. Čím déle jsem ve vaší 

farnosti, tím více si uvědomuji, že je to pro mě dar 

a obohacující součást mého života. Vnímám, jak mě 

mnozí z vás litují kvůli mé starosti o kostel a jeho 

opravu atd. Musím vás všechny uklidnit. Skoro 

bych se měl přiznat, že mě tato práce baví a necítím 

se nějak zdrcen nebo semlet touto starostí. Ani se 

necítím nějak mimořádně ustaraný a udřený prací 

pro záchranu našeho kostela a naší farnosti. Naučil 

jsem se vše pokorně ode-

vzdávat Božímu milosr-

denství. Čím jsem starší, 

tím pokorněji vnímám, že 

mnoho věcí nezáleží na 

nás a na našich dovednos-

tech a schopnostech. Ni-

kdy jsem se nepovažoval 

za talentovaného studenta 

ani za zvláště obdařeného 

a výjimečného kněze a 

faráře. Mnoho věcí, které 

se v mém životě podařily, 

pak byly zcela jistě v Bo-

ží režii. A já jen častěji 

děkuji Pánu Bohu, že to vím a mohu u toho být ně-

jak zvláštně přítomen. Také dobře vnímám oběta-

vost mnohých z vás, kteří mně pomáháte. Vnímám, 

jak nesete společně se mnou břemena naší farnosti 

a výzvy, které před námi stojí a které společně pře-

konáváme. 

Mám také velkou radost, že si naší nelehké situa-

ce všiml otec biskup Pavel Konzbul. Aniž bych jej 

oslovil a poprosil o pomoc a povzbuzení, sám 

od sebe se ozval a nabídl, že nás o Vánocích přijede 

navštívit a povzbudit. Jedno přísloví moudře říká: 

„V nouzi poznáš přítele!“ A tuto velkou a těžkou 

nouzi právě prožívá naše „farnost v exilu“. Farnost 

bez svého farního kostela, která je v obrovské nejis-

totě oprav za více jak 100 mil Kč. Jdeme s neleh-

kým břemenem spojeným s financováním celé opra-

vy kostela. Společně jdeme s vírou a nadějí, že se 

záchrana našeho farního kostela bez komplikací po-

daří zrealizovat, dokončit a zaplatit! „Otče Pavle, 

děkujeme za povzbuzení!“ Děkuji i vám, kteří se 

vytrvale modlíte za papeže Františka, za své bisku-

py a kněze a také pokorně do svých modliteb vklá-

dáte prosbu za záchranu našeho chrámu. 

Nyní je v kostele postaveno ohromné lešení 

s centrální opěrnou věží, 

která během oprav krovu 

podepře enormně těžkou 

a tesařsky komplikovanou 

kopuli našeho chrámu. 

Z kostela bylo také vyve-

zeno přes 300 tun materiá-

lu z podlah chrámové lodi 

a bočních chodeb, zákris-

tie, kaplí atd. Byly odstra-

něny degradované 

a mokré přízemní omítky 

v celém kostele tak, aby 

v létě mohl náš chrám při-

rozeně vysychat a zbavil 

se tak vlhkosti ve zdivu. Na terase u zámecké zahra-

dy je pak nyní snižován terén, což opět znamená 

odtěžit několik desítek tun zeminy. Vše tak, jak je 

stanoveno projektem a pod dozorem památkové pé-

če. I když se koncem roku během oprav vše soustře-

dilo na zemní práce, archeologické průzkumy a dal-

ší, nyní se naše pozornost zásadně mění. 

Je opravdu mimořádný zážitek stát na lešení 

ve 30 metrech, a to jen pár centimetrů od vyobraze-

ných figur naprosto úžasné a mimořádně kvalitní 

fresky vymalované v našem chrámu s desítkami po-

stav světců a starozákonných a novozákonních lidí. 

I když si člověk pokorně uvědomuje mimořádnost 
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Moji milí farníci, 

 

 

Nejméně stabilní bývají ti, s nimiž nic nehne. 

Pavel Kosorin           
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tohoto uměleckého díla a naprosto 

fascinujícího technického provedení 

celého našeho kostela, nelze si s bo-

lestí nevšimnout ohromných trhlin, 

celkového úpadku a poškození fres-

ky. Toto vše  nastalo díky pomalému 

destruktivnímu pohybu celého po-

škozeného krovu. Na některých mís-

tech je pak  štukový podklad na prv-

ní pohled vydutý a rozpraskaný 

s velkým počtem širokých několika-

metrových prasklin a puklin. Při 

bezprostředním pohledu na celou 

fresku a její stav nemusíte být od-

borník, aby vám došlo, jak vážná je 

situace. Fascinující je také celkový 

pohled na kostel, který z pohledu 

shora vypadá, jako byste právě byli 

mimo pochopitelnou realitu tohoto 

světa. Díky tomu jsem si nakonec 

uvědomil, jaké neskutečné dílo má-

me vlastně kolem sebe. Když se dí-

váte z lešení ze 30 metrů dolů 

do kostela, pochopíte, jak je náš kos-

tel výjimečný a zcela unikátní. Další 

zkoumání chrámu ve vás současně 

vyvolá myšlenky, jak mimořádný 

úkol záchrany a obnovy našeho 

chrámu právě provádíme. 

Opět mě to vede k velkému podě-

kování manažerovi projektu panu 

Vlkovi, celému týmu stavebního od-

dělní biskupství, panu Jeriemu 

za památkovou péči a všem vám, 

kteří jakkoliv přispíváte na obnovu 

a záchranu naše kostela. Nemalé po-

2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 49,3.5-6 

2. čtení: 1 Kor 1,1-3 

Evangelium: Jan 1,29-34 

3. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 8,23b - 9,3 

2. čtení: 1 Kor 1,10-13.17 

Evangelium: Mt 4,12-23  

Uvedení Páně do chrámu 

1. čtení: Mal 3,1-4 

2. čtení: Žid 2,14-18 

Evangelium: Lk 2,20-40  

5. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 58,7-10 

2. čtení: 1 Kor 2,1-5 

Evangelium: Mt 5,13-16 

6. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 15,16-21 

2. čtení: 1Kor 2,6-20 

Evangelium: Mt 5,17-37 

7. neděle v mezidobí 

1. čtení: Lv 19,1-2.17-18 

2. čtení: 1 Kor 3,16-23 

Evangelium: Mt 5,38-48 

1. neděle postní 

1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7 

2. čtení: Rim 5,12-19 

Evangelium: Mt 4,1-11 

2. neděle postní 

1. čtení: Gn 12,1-4a 

2. čtení: 2 Tim 1,8b-10 

Evangelium: Mt 17,1-9 

Liturgické texty děkování pak patří lidem ze stavební 

firmy Archatt a všem, kteří se snaží 

nést mimořádné finanční a realizační 

břemeno celé opravy a záchrany. 

Hlavní nápor prací pak začne 

na jaře. Do té doby se musí udělat 

vše pro to, aby na nastávající staveb-

ní sezónu bylo vše promyšleno, při-

praveno a nachystáno. Čeká nás také 

stavba lešení z venkovní části kopu-

le a rozkrytí její horní části. Jsou 

to mimořádné události, které se jen 

tak neuvidí! 

Pro naši farnost nastává také ne-

lehké období financování celého 

projektu záchrany našeho chrámu. 

Do roku 2022 bude během těchto 

stavebních sezon prostavěno a profi-

nancováno přes 100 mil. Kč. Oproti 

běžným finančním transakcím naší 

farnosti z minulých let jde nyní 

o naprosto nevídané pohyby peněz. 

Připomínám, že celá oprava chrámu 

se financuje z peněz EU na základě 

ukončených stavebních etap 

(předpokládáme, že bude pět etap). 

Každou etapu pak musí naše farnost 

nejdříve řádně zaplatit. Za tímto úče-

lem jsem se se členy naší ekonomic-

ké rady farnosti dohodl 

na finanční spolupráci se 

dvěma farnostmi, které nám 

zapůjčí potřebné desítky mi-

lionů na průběžné financo-

vání jednotlivých stavebních 

etap. Po vzájemné dohodě 
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 Splátkový kalendář obsahuje jediný sváteční den - ten poslední. 

Pavel Kosorin 
          

pak naše farnost zaplatí těmto farnostem za tyto 

půjčky úrok, který je pro nás mnohem výhodnější 

než nejlevnější úroky poskytované bankami. Díky 

za tento projev solidarity od těchto farností! 

A co my ostatní, co naše solidarita? 

Nedávno za mnou přišel také jeden z vás farníků, 

že má na svém běžném účtu peníze, které momen-

tálně nepotřebuje a poskytl by je jako bezúročnou 

půjčku naší farnosti. V jeho případě se jednalo 

o částku v řádech desítek tisíc. Musím uznat, že po-

skytnout své úspory jako půjčku k financovaní opra-

vy našeho kostela je obdivuhodné. Stejně tak je ob-

divuhodné poskytnout své farnosti finanční pro-

středky bez nároků na úrok. Vyžaduje to také vykro-

čit ze svých jistot a svého komfortního života. Mimo 

jiné je to také krásný projev důvěry v tento projekt. 

Kolik z nás by umělo jednat stejně? Mám radost 

z každého z vás, kteří takovou odvahu a přání 

zachránit náš kostel máte a umíte slova proměnit 

v činy! 

Pokud by kdokoliv z vás rád jednal podobně 

a měl peníze, které momentálně nepotřebujete 

a chcete pomoci své farnosti půjčkou, jste právě 

nyní mimořádně potřeba. Pokud nám budou pení-

ze na financování stavebních etap před jejich propla-

cením chybět, potom nám nebude zbývat nic jiného, 

než si peníze půjčit u bank za nekřesťanské úroky, 

které nakonec budeme muset stejně zaplatit. A splá-

cet za nekřesťanské úroky nekřesťanským bankám 

bych opravdu nechtěl! 

Těm, kdo by své farnosti tímto způsobem chtěli 

a mohli pomoci, poskytneme řádnou smlouvu o zá-

půjčce, která bude doplněna o schvalovací doložku 

brněnského biskupství. Vzor smlouvy pak pro tento 

účel připravilo právní oddělení brněnského biskup-

ství. 

Je jasné, že jsou vítaní i ti, kteří by své peníze 

byli ochotni zapůjčit své farnosti za rozumný úrok. 

Na vaší odvaze, velkorysosti a víře pak bude stát 

záchrana a obnova našeho farního kostela! 

Za to Vám děkuji a modlím se za Vás! 

    

Máme za sebou také jako farnost dramatické 

změny, které naši farnost mimořádně ovlivňují. Ne-

máme svůj kostel a jsme v exilu v kapli na faře 

a v sále Lidového domu. Tyto události se pro nás 

staly jakousi výzvou! Museli jsme si všichni zvyk-

nout na změny, které to přineslo a přináší. Osobně 

jsem zaznamenal, že jsme my všichni farníci také 

svým způsobem v těchto dramatických změnách 

obdarovávaní. Která farnost v okolí nebo v ČR měla 

půlnoční mši venku pod širým nebem? Myslím, že 

žádná. A žádná farnost kromě naší nezakusila, jak je 

to duchovně obohacující a zajímavé slavit Kristovo 

narození pod širým nebem. V tom nejkrásnějším 

chrámu, kterým je obloha nad námi! 

V kapli a v Lidovém domě máme k sobě mno-

hem blíž než v ohromném kostele, kde lidé často 

seděli v kostelních lavicích daleko od sebe  nebo 

daleko od oltáře. 

Čekají nás Velikonoce, první svaté přijímáni, Bo-

ží Tělo. Tyto slavnosti můžeme zase naplánovat 

a uskutečnit tak, aby nás opět přivedly k nevšedním 

okamžikům. Na rozdíl od jiných „usedlých farnos-

tí“, které sedí pohodlně po staletí ve svých neměn-

ných kostelních lavicích, můžeme zažít nevšední 

Boží obdarování, jako jsme je mnozí prožili napří-

klad o půlnoční mši pod širým nebem! 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm,  

kdo milují Boha. (Řím 8:28) 

otec Tomáš 



Farní chrámový sbor 
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Velmi děkuji našemu farnímu chrámovému sboru 

za přípravu a organizaci zpěvů o Vánocích. Vím, že 

je to podloženo pilnou prací na zkouškách sboru 

a nemalou obětavostí jeho 

členů. Moc si toho všichni 

vážíme a všem vám ze srd-

ce děkujeme. Rád bych též 

poděkoval za přípravu vá-

nočního koncertu v areálu 

Míčova domu. Přes chlad-

né počasí dorazilo poměrně 

hodně posluchačů, kteří 

díky vstupnému mohli při-

spět na opravu našeho 

chrámu. Nelze také zapo-

menout na váš krásný doprovod o půlnoční mši 

na nádvoří jaroměřického zámku! 

Velké poděkování patří paní Renatě Plačkové, která 

z osobních a zdravotních důvodů musí opustit vede-

ní našeho chrámového sboru. Paní Renata Plačková 

se sboru obětavě věnovala po odchodu pana Šabac-

kého. Osobně si vážím její obětavosti, zápalu a nad-

šení, se kterým náš sbor vedla. Do dalšího života 

bych proto rád paní Plačko-

vé popřál hodně zdraví, sil 

a Božího požehnání.  

Nyní vedení chrámového 

sboru převezme paní Mari-

ka Seveldová. Také jí chci 

na stránkách našeho farního 

zpravodaje pogratulovat 

k této prestižní funkci 

s mnohaletou tradicí nava-

zující na odkaz mistra Míči,  

varhaníka Reichla a pana 

ředitele Šabackého. Přeji paní Seveldové hodně tr-

pělivosti, odvahy a mnoho stejně nadšených, oběta-

vých a talentovaných členů tohoto chrámového sbo-

ru, jak tomu bylo v minulosti. 

Bůh Vám žehnej a děkujeme! 

otec Tomáš 

Potěšilo mě, kolik se nás sešlo na farním bruslení 

v Moravských Budějovicích. Zamluvil jsem jen stadion 

a čekal, jak to dopadne. Mezitím, co jsem hledal po ro-

ce brusle a hokejku, jsem přemýšlel, jestli vůbec někdo 

přijde. Skvělé! Na hokej nás bylo asi kolem 

15 a na dalších dvou třetinách ledové plochy pak brusli-

lo asi 30 dětí a 20 dospělých! Po roce jsem 

si zase uvědomil, že je důležité něco dělat pro 

své zdraví a že bych měl začít více sportovat. 

Farníci mě čím dál více zvou na obědy a opravdu 

bych se nechtěl vidět jako „veledůstojný pán“ 

s nadváhou! Díky za společné zážitky na brus-

lích!                                                    otec Tomáš 

Farní stadion 



Vzpomínáme 
na zemřelé 
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Přehled hospodaření farnosti v roce 2019  

Jaroměřice nad Rokytnou 

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019   

             -  v hotovostní pokladně  50 650,00 

             -  na bankovním účtě 2 529 003,32 

Finanční prostředky celkem: 2 579 653,32 

Příjmy:   

sbírky na opravy kostela a podporu  pastorace  368 112,00 

dary na opravu kostela  1 860 349,00 

ostatní sbírky 319 806,00 

sbírky účelové - Haléř svatého Petra 13 460,00 

             -  postní almužna 3 050,00 

             - sbírka na podporu kněží - PULS 14 150,00 

             -  Boží hrob 5 850,00 

             - sbírka na církevní školství 11 850,00 

             - sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě 39 110,00 

             - charita 14 326,00 

             - na bohoslovce 14 306,00 

             - misie 16 030,00 

přijatá dotace MMR 1 306 981,49 

dar města Jaroměřice n. Rok. na opravu kostela  500 000,00 

nájemné a prohlídky kostela 746 409,00 

úroky z účtu 1 152,70 

Příjmy celkem 5 234 942,19 

Výdaje:   

náklady na opravy kostela 361 295,79 

režie, telefony, poštovné 219 799,97 

materiál bohoslužebný 19 648,00 

drobný hmotný majetek 6 693,00 

energie, vodné, stočné (fara, kostel, kaple, Lidový dům) 370 904,37 

repase kříže v kapli na faře 25 000,00 

ostatní opravy a služby 18 864,00 

daň z nemovitosti 26 108,00 

úklid Lidového domu 13 200,00 

oprava kaple sv. Josefa 19 117,00 

ostatní daně 9 447,00 

poplatky z účtu a ostatní 4 014,58 

pojištění 30 082,00 

odeslané účelové sbírky na biskupství vč. desátků 245 976,00 

Výdaje celkem 1 370 149,71 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019   

            - v hotovostní pokladně 0,00 

           - na bankovním účtu 6 444 445,80 

Finanční prostředky celkem  6 444 445,80 

leden Syrová Jaroslava 

 Šabatka Jan 

 Otevřel Zdeněk 

 Novotná Marie 

 Dvořák Zdeněk 

únor Klinerová Marie 

 Vejtasová Marie 

 Papoušek Antonín 

 Moltaš Tomáš 

 Šabatková Věra 

březen Pokorná Františka 

duben Jonášová Jaroslava 

 Jaroš Jan 

 Nemeškalová Věra 

 Jančoková Helena 

 Slezák Jaroslav 

květen Matoušková Marie 

červen Urbánek Bohuslav 

 Dzurňáková Marie 

červenec Kosík Ladislav 

 Doležalová Roksolana 

srpen Brabencová Věra 

 Hrůza Miroslav 

 Vorlíčková Marie 

září Dufková Květoslava 

 Míčová Eva 

 Melán Jan 

 Bouzek Vladimír 

říjen Kočár Jaroslav 

 Drápelová Helena 

listopad Ourodová Marie 

 Míča Emil 

 Kopeček Dobromil 

prosinec Vašourek Antonín 

 Krula Jaroslav 

 Mansfeldová Anežka 

 
„Zvedám své oči k horám. 

Odkud mi přijde pomoc? 

Pomoc mi přijde od Hospodina, 

který učinil nebe i zemi.“ 
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Přehled hospodaření farnosti v roce 2019  

Myslibořice  

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019   

             -  v hotovostní pokladně  11 125,00 

             -  na bankovním účtě 172 928,45 

Finanční prostředky celkem: 184 053,45 

Přijmy:   

   sbírky  kostelní  45 809,00 

   sbírky účelové - Haléř sv. Petra 725,00 

              - na pomoc křesť.na Blízkém východě 3 437,00 

              - na bohoslovce 1 206,00 

              - na charitu 1 375,00 

              - na misie 1 899,00 

              - PULS 11 200,00 

              - církevní školství 1 240,00 

dary 4 200,00 

nájemné  56 133,00 

úroky z účtu 16,58 

Příjmy celkem 127 240,58 

Výdaje:   

režie 7 615,00 

materiál bohoslužebný 1 680,00 

el. energie 10 922,00 

náklady na opravy   

poštovné   

daň z nemovitosti 4 930,00 

ostatní poplatky a poplatky z bankovního  účtu 1 234,00 

pojištění 1 966,00 

odeslané účelové sbírky na biskupství vč. desátků 21 082,00 

Výdaje celkem 49 429,00 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019   

            - v hotovostní pokladně   

           - na bankovním účtu 261 865,03 

Finančních prostředky celkem  261 865,03 

Amálie Sofie Anna Sigmundová 
Fabián Vojtěch Nejedlík 
Filip Borkovec 
Filip Lojka 
Kristián Matyáš Čech 
Marie Anna Rychnovská 
Vojtěch Jan Vydra 
Elen Markéta Škrabánková 
Pavel Karel Stejskal 
Ema Marie Tručková 
Josef Vícha 
Jana Kopečková 
Sofie Ungerová 
Stela Markéta Veselá 
Elias Pavel Chromý 
Jakub Jan Vespalec 
Lukáš Hájek 
Soňa Machátová 
Karolína Machátová 
Ester Malečková 
Jonáš František Lukáš Diviš 
Tereza Marie  Michálková 
Jonáš    Novotný 

Radujeme se  
z pokřtěných 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020 

Milé sestry, milí bratři, milé děti, 
na začátku ledna proběhl v celé republice již 

20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem 
koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům 
a podporovatelům charitního díla poděkovat. 
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu 
nejen do našich domovů, ale především na cestu 
k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomá-
hat potřebným svým úsilím a svými dary, děkuji  
i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy 
nevlídným přijetím a počasím. 

Organizátorům, všem asistentům a koordináto-
rům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce 
i sčítání výsledků. A mé upřímné poděkování 
patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně 
přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé 
v brněnské diecézi darovali přes 28 milionů ko-
run a podpořili tak služby a projekty Charity, 
které pomáhají lidem v nouzi. Na území celé 
České republiky výtěžek činil přes 119 milionů 
korun. Jaké jsou výsledky v letošním roce, mů-
žete aktuálně sledovat na nových internetových 
stránkách www.trikralovasbirka.cz. 

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za po-
moc těm, kteří to potřebují, a provázím vás 
v modlitbě. 

biskup Vojtěch 

Také bych rád osobně poděkoval těm z Vás, kteří se pra-

videlně zapojujete do Tříkrálové sbírky. Děkuji a moc si to-

ho vážím! Přesto, že jsme farnost ve finanční nouzi, musím 

připomenout, že žádný kostel není tak důležitý, jako život 

a důstojnost chudých, nemocných a opuštěných lidí kolem 

nás. 

otec Tomáš 

Tříkrálová sbírka 
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V prvních dnech nového roku 2020 jste již podvacáté přivítali ve svých domovech tři krále a zapojili jste se 

s námi do Tříkrálové sbírky. Sedmdesát koledníků přineslo do našich domácností požehnání a radost 

z narození Ježíše v Betlémě. Zároveň nám dali možnost začít nový rok dobrým skutkem. Děkujeme vám, 

že jste přispěli do jejich zapečetěných pokladniček. Díky vaší štědrosti jsme letos na dobročinné projekty 

Charity odeslali 93 781 korun.  

Ať vás požehnání třech králů napsané na dveřích vašeho domu provází celý rok 2020!  

Mirka Prokopová 
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... štěstí, zdraví 
vinšujem vám ... 
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Dne 22. 11. 2019 se konal 10. ročník GODZONE 

tour, letos na téma IDE O VIAC. GODZONE je 

evangelizační akce, která se koná během celého 

týdne po různých městech Slovenska. Program vy-

plňuje krásná, moderní hudba, zpěv a tanec 

k chvále našeho Pána. Naše farnost vyrazila do 

Bratislavy, kde bylo více než 8000 lidí. Jsem ráda, 

že i my jsme měli zastoupení všech věkových ka-

tegorií. Nejmladší účastník měl 9 let a nejstarší 64 

let. Tímto bych jim chtěla poděkovat za účast 

a odvahu vyrazit s námi. Děkuji otci Tomášovi 

za zapůjčení auta, dále řidičům Vítkovi Pokorné-

mu, Luďkovi Pokornému a Vojtovi Krejcarovi, 

kteří nás bezpečně dovezli tam a zpět, a všem, kdo jakkoli pomáhali s organizací. Děkuji všem účastníkům 

za skvělou atmosféru a krásně prožitý večer plný chval našeho Pána. 

Doufám, že příští rok pojedeme v hojnějším počtu. Neboť kdo zpívá, dvakrát se modlí. 

 za organizační tým Marta Krejcarová   

GODZONE - IDE O VIAC 
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Pořad bohoslužeb 

 4. týden 20. – 26. ledna 2020 

Pondělí 
20. 1. 

  

      

Úterý 
21. 1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

18:00 Jaroměřice - za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče                                                  mše svatá pro děti 

Středa 
22. 1. 

  

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
23. 1. 

  

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za Františka Svobodu, sourozence a oboje rodiče          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  

18:00 Jaroměřice - za celou rodinu a duše v očistci 

Sobota 
25. 1. 

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

      

Neděle 
26. 1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
 - za rodiče Pojerovy, jejich děti, vnuka a duše v očistci 
- za manžela, dvoje rodiče, sestřičky, živou rodinu, přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za paní Čechovou 
- na poděkování za 90 let života 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Doležalovu a Musilovu, jejich děti a vnuky 

 5. týden  27. ledna – 2. února 2020 

Pondělí 
27. 1. 

  

      

Neděle 
19. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - za Marii Pokornou, manžela a dvoje rodiče 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - za farnost  

18:00 Jaroměřice - za těžce nemocnou snachu a její rodinu 

Farní ples 
V pátek 10. 1. 2020 proběhl v Lidovém domě Farní ples. Děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravou i ná-

sledným úklidem sálu. 

Především děkujeme štědrým dárcům a sponzorům, kteří přispěli do tomboly v hmotné či finanční podobě, 

a také velké díky patří šikovným a ochotným farním cukrářkám, které nám upekly do tomboly dorty. 

Z výtěžku plesu, který činí 23.762 korun, byl po dohodě s panem farářem zakoupen farní kávovar do Lido-

vého domu a dále bude zakoupena horkovzdušná trouba, taktéž do Lidového domu. Zbylá částka bude vě-

nována na opravu našeho farního chrámu svaté Markéty. 

za organizátory Martina Svobodová 
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Úterý 
28. 1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

18:00 Jaroměřice mše svatá pro děti 

Středa 
29. 1. 

  

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
30. 1. 

  

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za děti, jejich rodiny a za všechny živé a zemřelé předky 
po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
31. 1. 

Památka sv. Jana Boska, kněze 

18:00 Jaroměřice - za manžele Krejčí a jejich rodiče 

Sobota 
1. 2. 

  

      

Neděle 
2. 2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za Věrku Hájkovou, přízeň a duše v očistci 
- za Ervína Jansu, rodiče a duše v očistci 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

 6. týden 3. – 9. února 2020 

Pondělí 
3. 2. 

  

      

Úterý 
4. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za mrtvou a živou rodinu Soukupovu a Fišlovu                         mše svatá pro děti 

Středa 
5. 2. 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
6. 2. 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za kmotry a kmotřence                                                  po mši svaté tichá adorace 

první pátek v měsíci / návštěva nemocných 
Pátek 
7. 2. 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 
8. 2. 

  

      

Neděle 
9. 2. 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                          11. 2. Světový den nemocných 

7:30 Jaroměřice udílení svátosti pomazání nemocných při mši svaté 
- za Bereničku a celou živou a zemřelou rodinu 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice udílení svátosti pomazání nemocných při mši svaté 
na společný úmysl 
- za Vladimíra Dobeše a celou přízeň, za Stanislava Kremláčka, dvoje rodiče 
a Kaláškovy 
- za manžela Ladislava, dvoje rodiče a bratra Františka 

18:00 Jaroměřice udílení svátosti pomazání nemocných při mši svaté 
- za farnost 
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 8. týden 17. – 23. února 2020 

Pondělí 
17. 2. 

  

      

Úterý 
18. 2. 

  

18:00 Jaroměřice mše svatá pro děti 

Středa 
19. 2. 

  

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
20. 2. 

  

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Slámovu        po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
21. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Bednářovu 

Sobota 
22. 2. 

Svátek Stolce svatého apoštola Petra 

      

Neděle 
23. 2. 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - za Jana Velebu, dvoje rodiče a sestru 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - s prosbou za obrácení otce 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

 7. týden 10. – 16. února 2020 

Pondělí 
10. 2. 

Památka sv. Scholastiky, panny 

      

Úterý 
11. 2. 

Panny Marie Lurdské Světový den nemocných 

18:00 Jaroměřice - za zemřelé manžele Gallovy a rodiče                                       mše svatá pro děti 

Středa 
12. 2. 

  

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

Čtvrtek 
13. 2. 

  

9:00 Jaroměřice rekolekce 

15:30 Myslibořice  

Pátek 
14. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Soukupovu a Fišlovu 

Sobota 
15. 2. 

  

      

Neděle 
16. 2. 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodinu Krejčovu, Nechvátalovu a Velebovu 
- za Františka Svobodu a rodiče a za rodiče Smutných a tři dcery 
- za Josefa Jelečka a vnuka Lukáška 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodinu Kosmákovu, Krátkých a duše v očistci 
- za živou a zemřelou rodinu Lojdovu z Heřmanic 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Kratochvílovu 
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 9. týden 24. února – 1. března 2020 

Pondělí 
24. 2. 

  

      

Úterý 
25. 2. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a ostatní příbuzné  
                      mše svatá pro děti 

Středa 
26. 2. 

POPELEČNÍ STŘEDA – Den přísného půstu 

7:30 Jaroměřice - za P. Josefa Toufara, 70. výročí umučení (14. 7. 1902 - 25. 2. 1950) 

15:30 Myslibořice výměna za čtvrtek 

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 
27. 2. 

čtvrtek po Popeleční středě 

18:00 Jaroměřice - za Antonína Polického, rodiče a duše v očistci             po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
28. 2. 

pátek po Popeleční středě  

18:00 Jaroměřice - za Mons. Josefa Valeriána 

Sobota 
29. 2. 

sobota po Popeleční středě 

      

Neděle 
1. 3. 

1. NEDĚLE POSTNÍ                                      Křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratry 

9:00 Myslibořice - za farnost  

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

18:00 Jaroměřice   

 10. týden 2. – 8. března 2020 

Pondělí 
2. 3. 

  

      

Úterý 
3. 3. 

  

18:00 Jaroměřice - za rodiče, sestru, bratra a celou rodinu Joslovu                       mše svatá pro děti 

Středa 
4. 3. 

  

7:30 Jaroměřice   

Čtvrtek 
5. 3. 

  

15:30 Myslibořice  

18:00 Jaroměřice - za Věrku Hájkovou, rodiče Prokopovy a přízeň        po mši svaté tichá adorace 

první pátek v měsíci / návštěva nemocných 
Pátek 
6. 3. 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice - za rodinu Černých a děti                  po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 
7. 3. 

  

      

Neděle 
8. 3. 

2. NEDĚLE POSTNÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za rodiče Hobzovy a přízeň 
- za prarodiče, rodiče a sestry, děti a jejich rodiny 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - za rodinu Šplíchalovu, Andlovu, Dvořákovu, Velebovu a zemřelou tetu 
Ludmilu 

18:00 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: 

Naši milí spolufarníci, 

dostali jsme nabídku od psycholožky PhDr. Jarmily Lojdové na bezplatnou psychologickou pomoc. Jestli-

že někdo z vás potřebuje konzultace, krizovou pomoc či diagnostiku, obraťte se, prosím, na email: 

jarei@volny.cz, napište heslo: jaroměřická farnost. Paní doktorka pomáhá také rodinám s onkologický-

mi pacienty. 

otec Tomáš 

Výchova je cesta od sobectví k ohleduplnému lidství 
                                         J. A. Komenský 

Milí rodiče předškoláků, 

chceme vás informovat, že na ZŠ OB v Jaroměřicích otevíráme 1. třídu na křesťanských principech a to již 

v září 2020. 

Ve spolupráci s panem ředitelem Mgr. Zdeňkem Uttendorfským a s podporou otce Tomáše Holcnera. 

Třída bude založena na základních křesťanských principech, otevřena pro každého. Pro jeho jedinečnost 

a specifika.  

Jako důležitý nástroj vzdělávání považujeme využití prvků narativní pedagogiky – výuky pomocí příběhů. 

Pestrost školního společenství rozvíjí sociální vazby. Je důležité, aby se v naší třídě setkávaly děti 

s nejrůznějším původem a rodinným zázemím, naučily se spolu vycházet a mít se navzájem rády. 

Naším cílem je vychovat děti, které budou čtenářsky vyspělé, budou umět kriticky přemýšlet, své myšlenky 

dovedou vyjádřit ústně i písemně a s každým najdou společnou řeč. 

V případě zájmu mě prosím, co nejdříve kontaktujte. Musíme splnit počet 18 žáků pro otevření této třídy. 

Případné dotazy ráda objasním osobně či telefonicky. 

Děkuji a těším se na spolupráci.    

                                                               Mgr. Eva Šplíchalová, tel. 737 975 487 

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

