JAROMĚŘICKÝ
LEták Farnosti
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Číslo 220
25. 12. 2020

Kalendář:
 24. 12. mše svatá v 15 hod.
a také ve 22 hod. pouze ONLINE
 25. 12., 26. 12. a 27. 12. mše
svatá v 7.30 hod. v Lidovém
domě (nutná rezervace) a v 10.30
hod. pouze ONLINE
 31. 12. mše svatá v 16 hod.
pouze ONLINE
 1. 1. a 3. 1. mše svatá v 7.30 hod.
v Lidovém domě (nutná
rezervace) a v 10.30 hod. pouze
ONLINE

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení. (Lukáš 2,14)
Vyhnali pastýři v Betlémě
ovečky na okolní stráně,
v jesličkách na seně ve chlévě
přišel k nám Boží Beránek.

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

O Vánocích ať se i my
narodíme nově,
když jde shladit naše viny
Dítě přepokorné.

Ježíš řekl: „Svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a nepodléhá obavám …“
(Jan 14,27)
Požehnaný nový rok!
Francesco
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Moji milí farníci,
všichni zcela jistě velice těžce
prožíváme současný stav, kdy
nejsou povolené společné mše
svaté ve větším počtu lidí. Možná právě o Vánocích je tato situace pro nás těžší, ale ujišťuji
Vás, že i toto nelehké období
nakonec se vzájemnou ohleduplností a pospolitostí překonáme.
Ostatně pro nás samotné by nemusel být současný stav zas tak
překvapivý, neboť jsme se na
určitá omezení v souvislosti
s uzavřením kostela svým způsobem připravovali před více
jak rokem. Ještě teď si živě
vzpomínám, jak jsme 21. září
2019 uzavřeli kostel s tím, že se
do něj kvůli opravám možná více jak dva roky nevrátíme. Situace to tehdy byla nepředstavitel-

Liturgické texty
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: Gn 15,1-6; 21,1-3
2. čtení: Žid 11,8.11-12.17-19
Evangelium: Lk 2,22-40
Slavnost Matky Boží Panny
Marie
1. čtení: Nm 6,22-27
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
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ná, přesto byla naprosto reálná.
Nikdo však netušil, že něco podobného budou prožívat i ostatní farnosti, které své kostely sice
mají k dispozici, ale věřící je
nemohou navštěvovat a nemohou v nich být slouženy mše
svaté pro všechny farníky.
V současném epidemiologickém
stupni je totiž na základě nařízení vlády možné kostely a kaple
pro účely bohoslužeb zaplnit
pouze z 20 %, a to při zachování
všech hygienických opatření
včetně dodržování potřebných
dvoumetrových rozestupů a pravidla jednoho člověka na 15 m2.
Některé diecéze v souvislosti
s tím dokonce pro veřejnost ruší
půlnoční bohoslužby, aby ochránili kněze před neohleduplnými
lidmi. Na základě dalšího protiepidemického opatření také
není možné, aby se lidé v počtu,
který je větší než šest osob,
shromažďovali mimo bohoslužby například při prohlídce kostelních betlémů, během modliteb růžence apod.
Naše farnost nyní bohužel
nemá svůj prostorný kostel, kde
bychom mohli dodržovat výše
zmíněná opatření pro větší počet
návštěvníků bohoslužby. V nám
dostupných prostorách se vládní
opatření projeví takto: v naší
farní kapli bude maximální kapacita dosahovat 15 účastníků
na bohoslužbu, velký sál Lidového domu pak pojme pouze
45 osob a malý sál bude přístup-

ný jen pro 15 účastníků na
bohoslužbu, a to není opravdu mnoho. Naštěstí máme
v naší farnosti mimořádnou
možnost, kterou nemají
k dispozici zdaleka všechny
farnosti. Tou možností je
pak zhlédnutí nedělních
a svátečních mší svatých
prostřednictvím online přenosu. V souvislosti se vším
již uvedeným je pak třeba
poděkovat také za to, že
nám Otec biskup udělil dispenz od osobní účasti na
mši svaté v této mimořádné
době, kdy je vzájemný
osobní kontakt mezi lidmi
zvláště nebezpečný. Proto
bych chtěl apelovat především na naše mladší farníky,
aby pomohli zprostředkovat
online přenosy mší našim
starším věřícím. Uznávám,
že v dnešní technické době
máme možnost vybrat si
skutečně z pestré nabídky
přenosů mší svatých například na TV Noe, přesto si
myslím, že takovýto způsob
komunikace především se
svojí farností je něco velmi
podstatného, neboť tak může být naše farní rodina určitým způsobem spolu. Navíc takto mohu i já komunikovat s Vámi se všemi, mohu Vám třeba sdělit některé
své postřehy a v ohláškách
farnosti Vám oznámit svá
sdělení. Přemýšlím také nad
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tím, zda by pro vzájemnou komunikaci nebylo dobré vytvořit např. facebookový nebo
whatsappový profil farnosti.
Nejsem si však jistý, jestli by
tento způsob komunikace byl
přínosný zvláště pro ty, kteří
jsou starší. Je to určitě věc
vhodná k případné hlubší diskuzi. Nová doba s sebou nese
nové výzvy a vyžaduje nová
řešení, která nejsou vždy úplně
snadná. Ještě jednou bych proto chtěl poprosit Vás mladší,
abyste pomohli zvláště starším
s připojením k online přenosům mší svatých naší farnosti.
Možná bude třeba, abyste za
tímto účelem pořídili technické
vybavení a v mnoha případech
to možná bude znamenat potřebu pochopit základní funkce
počítačů u Vás starších. Ale
berme to prosím všichni jako
novou výzvu a třeba i jako příležitost, jak se můžeme naučit
něco nového. Ostatně je třeba
počítat také s tím, že současný
stav může trvat klidně až do
Velikonoc.

nosti o to větší a dosahuje až několika desítek tisíc korun. Proto
chci velmi poděkovat všem těm, kteří na svou farnost pamatují
v této nelehké době i v tomto ohledu. Za účelem získávání finančních prostředků na opravu chrámu zřídila naše farnost také
speciální účet veřejné sbírky. Číslo účtu 295 281 857/0300 a další zajímavé informace o opravě našeho chrámu a různých aktuálních událostech ze života farnosti naleznete na stránkách naší farnosti http://farnostjaromerice.cz/. Velice také děkuji Mirce Prokopové, která se o tyto farní stránky stará.
Přes všechny problémy, které musíme aktuálně řešit, nám může být útěchou, že naše křesťanská víra nám dává obrovské
množství naděje. V souvislosti s tím Vám chci dále nabídnout
několik myšlenek a inspiraci, které nás touto dobou mohou provést.
Výzvy a inspirace pro křesťana
Tato doba určitě není lehká. Naše víra nám však poskytuje velké
množství naděje, která nám pomůže překonat i současné těžkosti.
Abychom je snáze překonávali, bude velmi dobré, když si jako
křesťané dáme několik zásadních předsevzetí:
•

budeme dodržovat doporučené hygienické zásady, i když
to může být někdy nepohodlné a rovněž dodržíme všechny
pokyny týkající se karantény, ačkoliv se nám třeba nelíbí;

•

nebudeme dbát na podivné „zaručené rady“ ohledně toho,
jak se chránit před nákazou, které přicházejí kdoví odkud,
ale budeme se řídit oficiálními protiepidemickými pokyny;

•

budeme se dívat kolem sebe, abychom viděli všechny, kteří
by od nás mohli potřebovat pomoc;

Rád bych Vám všem rovněž
•
poděkoval také za to, že si
dobře uvědomujete obtížnost
•
naší
situace
v souvislosti
s financováním oprav našeho
chrámu. Tato obtížnost je pak
umocněna tím, že při nedělních
mších bez fyzické účasti farníků nejsou ani pravidelné sbírky
na opravy. V době Vánoc je
pak výpadek příjmů naší far-

nevěnujeme se marným úvahám o tom, „kdo za to může“;
pochopíme, že neúčast na bohoslužbě, když jsme nakaženi,
když jsme v karanténě nebo když je nás víc, než je povolený počet osob, je nepříjemnost, ale není to v žádném případě hřích. Hříchem proti pátému přikázání, a hlavně proti
přikázání lásky k bližnímu by naopak bylo, nevzdat se mše
či jiné větší společné zbožné nebo světské akce;
(Pokračování na stránce 4)
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Svatého.

•

ač se nám do toho třeba nechce, uvědomíme si plněji
křehkost a zranitelnost naší civilizace i naší osoby
a faktickou skutečnost toho, že „jsme jenom prach";

Prosím, nezapomínejte se denně
modlit modlitbu za opravu a záchranu svého chrámu a také za své
kněze. Za to vám také velice děkuji.

•

ač se nám do toho třeba nechce, omezíme bezbřehé
fascinované sledování televize a vyhradíme si více času na četbu bible, modlitbu a přebývání s Bohem
i s našimi blízkými;

Otec Tomáš

Moji milí farníci,

chtěl bych Vám opět velice poděkovat za to, že nezapomínáte finančně podporovat opravu a záchranu
našeho kostela. Mnozí z Vás skutečně neváhali a s financováním opravy
kostela pomohli například prostřednictvím darů nebo půjček. Zaznamenal jsem také, že mnozí z Vás na
•
celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeopravu našeho chrámu darovali také
me snažit využít k prohloubení naší víry a důvěry, tzv. „babišovné“, tedy jednorázový
abychom se opět o něco více přiblížili k jistotě víry, příspěvek pěti tisíc korun, který byl
kterou tak povzbudivě předkládá apoštol Pavel přidán k důchodům. Do dnešního
v Listě Římanům:
dne se takových dárců našlo více než
20, takže finanční částka na opravu
Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za kostela, která vzešla z tohoto kroku,
již přesahuje 100 tisíc Kč. Myslím si,
všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?
že je pravda, když se říká: „Stačí přiKdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným?
dat kapku ke kapce a najednou je
Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí?
z nich řeka.“ A tady se to opravdu
Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží projevilo, takže si skutečně velice
vážím toho, že tento krok učinilo topravici a přimlouvá se za nás! (Řím 8,31-34).
Na závěr bych jen chtěl poznamenat, že je bohužel nevy- lik lidí.
Hned po novém roce nás
hnutelné, že musíme všichni do jisté míry nyní nést kříž,
který tato doba přinesla. Je to těžké, ale pokud tento kříž v souvislosti s financováním opravy
poneseme pokorně a zodpovědně, nakonec zvítězí naše kostela bude čekat mnoho práce. Jak
křesťanská naděje. Velice si v této době vážím Vaší oběta- jistě všichni víte, ještě musíme sevosti, trpělivosti a zodpovědnosti a přeji Vám Vánoce pro- hnat na dofinancování opravy velké
žité v radosti z narozeného Spasitele a v naději, kterou nám množství peněz. Proto jsme připravili projekt, který za tímto účelem bujeho příchod na svět dal.
Rád bych Vám všem také popřál do Nového roku hoj- deme spouštět a který nám, jak dou•

celou současnou situaci budeme sledovat pod úhlem křesťanské naděje, která není jen nějakým laciným
přesvědčením, že všechno dopadne „dobře“, ale je
jistotou, že nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovy: ani život, ani smrt, ani nic přítomného, ani nic budoucího (viz Řím 5,5; 8, 31-39);

nost Božího požehnání, pevné zdraví a inspiraci Ducha

(Pokračování na stránce 5)
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Něco pro děti
BETLÉM
O Vánocích slavíme narození Ježíše
Krista. Tuto velkou událost, která je zapsána v Bibli, se v různých dobách snažili zachytit také malíři.
Ježíšovo narození zobrazovali tak, jak
to odpovídalo jejich představám. Vzniklo
tak mnoho různých betlémů. Dva se nám zde podařilo otisknout.
Na první pohled vypadají stejně, ale přesto je
mezi nimi deset rozdílů.
Najdeš je?

fáme, pomůže efektivním způsobem oslovit
potenciální dárce a sponzory. Je moc dobře, že
již dnes můžeme všem takovým lidem představit výrazný pokrok v díle obnovy našeho chrámu, který je zvláště patrný například u opravených fasád severní věže a tamburu. Do dnešního dne jsme do opravy kostela investovali již
asi 30 milionů Kč, takže nám do konce opravy,
který je předběžně plánován na polovinu roku
2022, zbývá provést investice do oprav ještě za
více jak 70 milionů Kč. To tedy znamená, že
ještě nejsme ani v polovině, nicméně potěšující
je, že za sebou již máme asi tu nejtěžší rekonstrukční etapu, kterou je záchrana krovu kopule
a její výrazné statické posílení. Díky tomu víme, že nám kopule již nespadne, a nedojde tak
k faktickému zničení celého kostela a unikátní
fresky kopule. Bohu díky za to! Dnes máme
zřízen také účet veřejné sbírky schválený Krajem Vysočina, který je u ČSOB, a na který na-

jdete odkaz na našich webových stránkách farnosti.
S ohledem na problematiku financování opravy kostela je také třeba Vás seznámit s některými
fakty, kolem kterých panují v očích mnohých
nejasnosti a pochybnosti. Jednou takovou pochybností je například úvaha jednoho dárce
o tom, zda-li z finančních prostředků, které věnuje na opravu kostela, naše farnost neodvádí takzvané desátky na potřeby diecéze. Všechny tyto
pochybnosti bych proto rád rozptýlil. Náš pan
biskup dobře ví, že naše farnost i já jsme kvůli
projektu záchrany našeho chrámu pod mimořádným finančním tlakem. Ostatně pak biskup se
o náročnosti celého projektu sám přesvědčil,
když asi před čtyřmi měsíci osobně náš kostel a
probíhající stavbu prohlédl. Aby nám nějak při
realizaci celého díla odlehčil, byla naše farnost
osvobozena od povinnosti pomáhat ostatním far(Pokračování na stránce 6)
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nostem a své diecézi formou desátků. Naopak
je více než zřejmé, že my jsme momentálně
v situaci, kdy potřebujeme, aby nám ostatní farnosti spolu s diecézí pomohly. Naštěstí tento
princip solidarity a vzájemnosti funguje velice
dobře. Ostatně jedním z příkladů této solidarity
je mimo jiné i to, že nám diecéze výrazně pomáhá s financováním mzdových nákladů zaměstnanců biskupství, kteří pracují na díle záchrany a obnovy našeho chrámu. Jedná se
zejména o techniky, administrativní pracovníky
a rozpočtáře. Další pomocí ze strany biskupství
je to, že naše diecéze podepsala ručitelskou
smlouvu, na základě které zaštiťujeme čerpání
mnohamilionového úvěru, jež byl naší farnosti
poskytnut bankou ČSOB. Další aktivitou, kterou nám diecéze v naší věci pomůže a jejíž realizaci mám přislíbenou od ředitele fondu
PULS, Otce Pavla Kafky, je také možnost využít tento diecézní sbírkový fond na shromažďování darů na opravu našeho chrámu. Na stránkách https://donator.cz/ se tak budete moci přihlásit jako donátoři, a podpořit opravy našeho
chrámu. Doufám, že se mi na těchto stránkách
podařilo rozptýlit všechny pochybnosti o dané

věci, a že je z výše uvedeného patrné, že diecéze není ta, která nám na desátcích bere nějaké
finanční prostředky nashromážděné na opravu
kostela, ale že je tomu zcela opačně. Buďme
proto vděční nejen za výraznou pomoc naší
diecéze, ale také za podporu našeho diecézního
biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Bez jeho pomoci a požehnání bychom nikdy nebyli schopni
opravu kostela zrealizovat a dotáhnout do zdárného konce. Osobně si jeho pomoci a pomoci
celé diecéze velice vážím a budu moc rád, když
svůj vděk projevíte jako farnost také Vy například tím, že do svých modliteb zahrnete nejen
prosby za zdárnou rekonstrukci kostela a modlitby za své kněze, ale také modlitby za svého
biskupa, který je našemu dílu velice nakloněn.
Na závěr bych se rád podělil o jednu příhodu, která dokazuje nejen zájem našeho pana
biskupa o celý projekt, ale také jeho uvědomění
si náročnosti celé rekonstrukce. Když mi
14. 12. pan biskup osobně telefonoval, aby mi
popřál k mým 45. narozeninám, tak se kromě
adresování velice milého přání zajímal o průběh
opravy našeho chrámu a věnoval mi velké povzbuzení do další práce, neboť moc dobře ví
(Pokračování na stránce 8)

Pořad bohoslužeb
52. týden

24. – 27. prosince 2020

Vigílie Narození Páně
Čtvrtek
24. 12.

15:00 Jaroměřice

Mše svaté bez účastí lidí jen Online
online

20:00 Myslibořice
22:00 Jaroměřice

online

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Pátek
25. 12.

7:30 Jaroměřice
- za rodiče Radovy, jejich syna Miroslava, vnuka Jiřího a duše v očistci
L. D.
podávání sv. přijímání po mši sv.
s rezervací !!!
9:00 Myslibořice
podávání sv. přijímání v Myslibořicích před kostelem v 9:30 hod.
10:30 Jaroměřice
online

- za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu, Hobzovu, Höfrovu a duše
v očistci
podávání sv. přijímání po mši sv. na faře
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Sobota
26. 12.

Neděle
27. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30 Jaroměřice
L. D.
podávání sv. přijímání po mši sv.
s rezervací !!!
9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice
- za rodiče Svobodovy, jejich dceru Marii, jejich manžela Rudolfa,
online
jejich děti Jindřišku a Rudolfa
podávání sv. přijímání po mši sv. na faře
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Obnova manželského slibu
7:30 Jaroměřice
- na poděkování za přijatá dobrodiní
L. D.
podávání sv. přijímání po mši sv.
s rezervací !!!
9:00 Myslibořice
podávání sv. přijímání v Myslibořicích před kostelem v 9:30 hod.
10:30 Jaroměřice
na společný úmysl
online
- za rodinu Pudilovu a Trojanovu
- za rodinu Čermákovu a Dusíkovu
podávání sv. přijímání po mši sv. na faře

53. týden
28. prosinec – 3. leden 2021
Pondělí Svátek Mláďatek betlémských
28. 12.
Úterý
29. 12. 18:00 Jaroměřice
- za dceru a její děti
Středa
30. 12.
7:30 Jaroměřice
- za zemřelé kněze a za všechny duše v očistci
Čtvrtek
31. 12.

16:00 Jaroměřice
online

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Světový den modliteb za mír
7:30 Jaroměřice
- za manžele Terezii a Karla Novákovy
L. D.
Pátek
podávání sv. přijímání po mši sv.
s rezervací !!!
1. 1.
2021
9:00 Myslibořice
podávání sv. přijímání v Myslibořicích před kostelem v 9:30 hod.
10:30 Jaroměřice
- za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
online
podávání sv. přijímání po mši sv. na faře
Sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
2. 1.
2021
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
Sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice
L. D.
podávání sv. přijímání po mši sv.
Neděle
s rezervací !!!
3. 1.
9:00 Myslibořice
2021
podávání sv. přijímání v Myslibořicích před kostelem v 9:30 hod.
10:30 Jaroměřice
- za farnost
online
podávání sv. přijímání po mši sv. na faře

(Pokračování ze stránky 6)

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:

o tom, jak velké starosti s opravou našeho kostela v pozici statutárního zástupce farnosti, který je za celý projekt zodpovědný, mám. Jsem mu opravdu velice vděčný za to, jak se o celé
dílo zajímá i za to, že mu nejsou naše kříže a starosti lhostejné.
Tento přístup pana biskupa je pro mě opravdu klíčový, neboť
mi ukazuje, že se mě pan biskup opravdu snaží maximálně
podpořit. To je důležité především v kontextu toho, že jsem byl
do jaroměřické farnosti před čtyřmi lety poslán právě panem
biskupem Vojtěchem, abych se maximálně snažil záchranu našeho kostela podpořit a doprovázet. Toto jeho přání jsem pokorně přijal, a proto jsem opustil to, co jsem ve své bývalé farnosti vybudoval i farníky, které jsem měl rád. Přesto, že jsem si
tuto cestu sám nevybral, s díky ji přijímám, protože možná díky ní zřetelněji ve svém životě vnímám Boží vůli, která s sebou
přináší nezpochybnitelné Boží požehnání. Proto pevně věřím,
že to bude v konečném důsledku znamenat zachování našeho
chrámu pro oslavu Pána Boha, a také zachování mimořádných
uměleckých a kulturních hodnot pro další generace.
Svatá Markéto, děkujeme Ti za Tvou ochranu, kterou nám
sesíláš a prosíme Tě, oroduj za nás i naše dílo!
Otec Tomáš

Oprava našeho chrámu na motiv 2. knihy Mojžíšovy
… A tak kněz povolal firmu Archatt spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin
obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k té práci a dát se do ní. Převzali tedy od kněze
vše, čím farníci přispěli na práci při stavbě svatyně.
Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na
stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od
svého díla a říkali knězi: ,,Lid přináší mnohem více,
než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."
Kněz tedy nechal ve farnosti vyhlásit: ,,Muži, ženy,
přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo
lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost!
Exodus 36, 2-7
Marie Křížová

