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Kalendář:
Nedělní bohoslužby je zatím možné
sledovat na youtube od 10.30 hod.,
po skončení bohoslužby se na faře
mezi 11.15 - 11.45 hodin podává
sv. přijímání
Ve všední den je možné se zúčastnit
osobně bohoslužby po předchozí
domluvě s panem farářem, přednost má
rodina, za kterou je mše sv. sloužena,
kapacita je v současné době 10 osob
Ještě do konce dubna můžete přispět
online na Tříkrálovou sbírku, více
na www.trikralovasbirka.cz
Výzva k roku sv. Josefa: pomozte očistit
od betonu a asfaltu 160 dlažebních
kamenů z kostela, použijí se jako dlažba
do věží; zájemci si je mohou
vyzvednout, popřípadě již očištěné
vrátit vždy ve středu v 16 hod.
a v sobotu v 9 hod. ve stodole za farní
zahradou
7. 5. bude otec Tomáš navštěvovat
nemocné
4. 6. bude otec Tomáš navštěvovat
nemocné

Mimo naši farnost:
28. 5. Noc kostelů, letos s mottem žalmu
104,20 „Přivádíš tmu, noc se snese, celý

les se hemží zvěří.“
Poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“
byla realizována na trase mezi
lelekovickým kostelem sv. Filipa
a Jakuba a kostelem Narození Panny
Marie ve Vranově u Brna.
Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

Zmrtvýchvstalý žije a řídí dějiny
1. velikonoční zpráva, kterou bych vám chtěl předat
Vždy je možné znovu začít, protože v nás vždy existuje nový život, který se
Bohu daří odstartovat nehledě na všechny naše neúspěchy. Neustále jde
napřed – jak v kříži utrpení, zármutku a smrti, tak ve slávě života, který
vstává z mrtvých, příběhu, který se mění, naděje, která se opětovně rodí.
V těchto temných pandemických měsících vnímáme, že vzkříšený Pán nás
zve, abychom začali znovu a nikdy neztráceli naději.
2. velikonoční zpráva
Víra není repertoárem z minulosti, Ježíš není překonanou osobností. Žije,
tady a teď. Kráčí s tebou každý den, v situaci, kterou prožíváš, ve zkoušce,
jíž procházíš, ve snech, které nosíš v nitru. I když se vše zdá ztraceno,
prosím, otevři se s úžasem jeho novosti a uvidíš, že tě překvapí.
3. velikonoční zpráva
Vzkříšený Ježíš nás nezměrně miluje a vchází do každé situace našeho
života. Rozpoznejme Ježíše v našich Galileách, v životě všedních dní. Spolu
s ním se život změní, protože – přes všechny porážky, zlo, násilí, utrpení
a smrt – Zmrtvýchvstalý žije a řídí dějiny.
Sestro, bratře, jestliže této noci neseš v srdci temnou hodinu, den, v němž
dosud nezačalo svítat, pohřbené světlo, zmařený sen, jdi, otevři s úžasem
srdce velikonoční zvěsti: „Nelekej se, vstal z mrtvých! Čeká na tebe
v Galileji“. Tvá očekávání budou naplněna, slzy osušeny, naděje přemůže
tvůj strach, protože víš, že Pán jde neustále před tebou, vždy kráčí napřed.
A život s Ním ustavičně začíná znovu.
papež František

úryvek z homilie na Bílou sobotu, celý text uvnitř čísla

Stránka 2

Jaroměřický LeF

Moji milí farníci,
jen s obtížemi společně překonáváme situace, K tomu celému výsměch přihlížejících: „Kdyby byl
které nikdo z nás nepamatuje a nikdo nezažil. Spo- opravdu Bohem požehnaný, toto by se mu nestalo!“
lečně musíme vydržet dlouhodoAž budeme s Boží pomocí něbé uzavření našeho chrámu, pak
kdy otevírat náš chrám a prožídlouhodobé omezení a odloučevat radost jeho vzkříšení, neměli
Kříži drahý,
Strome
blahý!
ní od našeho společenství víry
bychom zapomínat na to, že toSpása
v
světě
díky nařízení vlády, které nám
mu předcházela obtížná a náročS tebe kvete
znemožňuje se osobně vídat,
ná cesta mnohých. Velké utrpeMilost stálá
chodit na společné bohoslužby,
ní, stres a někdy bezesné noci,
S tebe sálá.
modlitby, křížové cesty apod., Blaze tomu, kdo ctí tebe. které s touto opravou mnozí maa být si tak více jeden druhému Za podíl mu bude nebe; jí. Nelze ani vystihnout těžkosti
oporou. Vím, jak tím mnozí trpí- Kdo tě nectí, v blud se plíhá, a komplikace, které zajisté kažtoho věčná kletba stíhá.
te a jak je pro vás alespoň čásdou stavbu provázejí. Znáte to,
Kdyť na tobě
tečným povzbuzením vídat se
kde jsou lidé, jsou také různé
V oné době
Boha tělo
přes internet na on-line přenášehříchy. Existuje stálá obava
Bylo pnělo.
ných nedělních bohoslužbách.
mnohých malověrných (já se
Pnělo v krvi,
Věřím, že mnozí z vás také
mezi ně také počítám), kde na to
Aby mrvy
s radostí vnímají, jak nám
všechno nakonec vezmeme peDuše zmylo
v zimním čase září do okolí
níze. Cestou Krista je cesta lásA smířilo
S Bohem sluhy,
krásně opravená severní věž
ky, trpělivosti a vytrvalosti!
Jichžto
dluhy
a tambur našeho chrámu.
Všechno se musí překonat, vyNa se vzalo,
V tomto čase nám jistě
držet a promodlit. Mým úkolem
Je smazalo.
v uších doznívá radostné
je být vždy knězem, který je nyVítej kříži
„Aleluja“ letošní Velké noci:
ní z rozhodnutí biskupa ustanoV světa tíži,
Pravá slasti,
„Není tu, byl vzkříšen. Ježíš
ven jako váš pan farář. Zároveň
V
každé
strasti,
vstal z mrtvých.“ Určitě stejné
jsem také z pozice svého ustaTěchy zdroji
emoce a radosti budeme prožínovení statutárním zástupcem
V tuhém proti hříchu boji.
vat při znovuotevření našeho Tebe, dřevo nade všechno skvostné, a tedy za vše zodpovídám. Pokrásného
chrámu.
„Byl V útlém věku líbá dítě ctnostné. korně přiznávám, že je to pro
Totéž činí stařec slabý,
na spadnutí, ale je zachráněn!“
mě mimořádně těžký kříž.
Cítí-li již smrtí dlaby.
Pozor! Velikonoce však nejMohu jen dodat, že z lidského
Šťastný, kdo tě v smrti vzývá,
sou jen ten krásný okamžik rahlediska je to břemeno nezvládNad tím ďábel moc pozbývá.
dosti vzkříšení!
Ten se snadno vyhne jeho pasti nutelné. Tak jako je nezvládnuVýraznou součástí Velikonoc Kráče směle do nadhvězdné vlasti . telná Kristova křížová cesta,
je Kristova oběť! Ohromné utrTomáš Šimbera která nakonec na kříži končí jepení, krví se pocení, zrada,
(1817 Mělčany - 1885 Myslibořice) ho zvoláním: „Otče, odpusť jim,
Katolický
kněz, farář v Komíně, neboť nevědí, co činí!“
opuštěnost, posměch pohanů,
poslanec; publikoval odborné včelařské
ponížení během korunování tr- články, zabýval se lidovými pověrami Proto bych vás rád opět poním. Bolest matky, která vidí a pověstmi.
vzbudil, abyste nepolevovali
Hlas
jednoty
katolické
1851
svého
milovaného
syna
v modlitbách za své kněze
v zoufalé situaci a nemůže mu
a za zdárné dokončení opravy
pomoci. Nespravedlivý a zfalšovaný soud, facková- a záchrany našeho chrámu!
ní, plivání a nakonec připočtení mezi zločince!
Našim úkolem je udělat maximum možného
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a zbytek odevzdat doteku Boží
milosti.
Rád bych proto poděkoval vám
všem, kteří se mnou a mnoha dalšími nesete kříž tohoto úkolu naší společné a dlouhé křížové
cesty za záchranu našeho chrámu.
Tato cesta nás pak vede
k nádhernému cíli. Tedy znovu
náš chrám učinit místem setkání
Boha a člověka při konání bohoslužeb a udělování svátostí. Též
všichni věříme, že v této době bude i pandemie čínské chřipky už
jen minulostí. A proto je na co se
těšit!
Také si uvědomuji, že důvodem opravy našeho kostela opravdu není a nesmí být jen to, že je to
vzácná památka, vyhlídková věž
nebo muzeum. Důvodem této
stavby bylo, je a zase bude oslava
Boha, který dává na kříži v oběť
svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.

Neděle Božího milosrdenství
Máme dnes neděli Božího milosrdenství, které je pro mě osobně velkou inspirací. Naše životní
příběhy nebudou nakonec závislé
na tom, co jsme dokázali, vybudovali, kolik kostelů jsme opravili,
kolik firem jsme řídili nebo co
jinak úžasného jsme zvládli
v tomto světě. Náš život se totiž
nakonec může opřít jen o vlastní
pokoru a o Boží milosrdenství.
Proto bych nám všem rád připomněl
život
sestry Faustyny
Kowalské. Tato polská řeholnice
a mystička, která žila v první polovině 20. století, byla šiřitelkou
Božího milosrdenství. Právě jí se

zjevil Ježíš a položil jí na srdce
toto přání, jak popisuje ve svém
Deníčku: „Toužím, aby svátek
Milosrdenství byl útočištěm
a úkrytem pro všechny duše
a zvlášť pro ubohé hříšníky.
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke
zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost
smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin
a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze
něž proudí milosti; ať se žádná
duše nebojí ke mně přiblížit,
i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (699)
Sestra Faustyna byla v jubilejním roce
2000
prohlášena sv. Janem Pavlem II. za svatou. Stalo se tak právě na druhou
neděli velikonoční, kterou při
této příležitosti svatý papež ustanovil za neděli Božího milosrdenství. O pět let později, v roce
2005, v předvečer tohoto svátku,
se papež sv. Jan Pavel II. navrátil do Otcova domu a zemřel.
Jaká „náhoda“, že po nešporách
v předvečer tohoto svátku. Bylo
pozoruhodnou symbolikou, jak
při pohřbu tak „mocného“ člověka – papeže, který byl uložen
do prosté dřevěné rakve, během
pohřebního obřadu na svatopetrském náměstí vítr prolistoval
knihu evangelia a nakonec ji zavřel. Až jednou také nám bude
uzavřena kniha našeho života,
není troufalé, ale naopak důležité, umět poprosit: „Ježíši, smiluj
se nade mnou! Ježíši milosrdenství!“
otec Tomáš

Liturgické texty
2. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4,32-35
2. čtení: 1 Jan 5,1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
3. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
4. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 4,8-12
2. čtení: 1 Jan 3,1-2
Evangelium: Jan 10,11-18
5. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 9,26-31
2. čtení: 1 Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
6. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
2. čtení: 1 Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
7. neděle velikonoční
1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
2. čtení: 1 Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
Slavnost Seslání Ducha Svatého
1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27; 16,12-15
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
10. neděle v mezidobí
1. čtení: Gn 3,9-15
2. čtení: 2 Kor 4,13-5,1
Evangelium: Mk 3,20-35
11. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 17,22-24
2. čtení: 2 Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
12. neděle v mezidobí
1. čtení: Job 38,1.8-11
2. čtení: 2 Kor 5,14-17
Evangelium: Mk 4,35-41
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Zmrtvýchvstalý žije a řídí dějiny
Homilie papeže Františka o vigilii ze slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně, Vatikánská bazilika
Ženy si myslely, že najdou mrtvé tělo
k pomazání, ale našly prázdný hrob. Šly oplakávat mrtvého, ale vyslechly zvěst o životě. Proto,
jak říká evangelium, „na ně padl strach
a úžas“ (Mk 16,8) – strach, bázeň, ale také úžas.
V tomto úžasu se mísí obavy a radost, která překvapuje jejich srdce, když uvidí, že velký náhrobní kámen
byl odvalen a uvnitř hrobky sedí mladý muž v bílém rouchu.
S údivem naslouchají jeho slovům: „Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady“ (v.6) a posléze výzvě: „Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte“ (v.7). Přijměme také my
tuto výzvu – velikonoční výzvu – a pojďme do Galileje, kam nás předešel vzkříšený Pán. Co to ale znamená „jít do Galileje“?
Jít do Galileje znamená především začít znovu. Pro učedníky to znamená návrat do místa, kde je poprvé Pán vyhledal a povolal k následování. Je to místo prvního setkání a první lásky. Od oné chvíle zanechali sítě a šli za Ježíšem, naslouchali jeho kázání a viděli zázraky, které konal. Přestože s ním stále pobývali, plně mu neporozuměli, často nechápali jeho slova a před křížem utekli, nechali ho samotného. Navzdory tomuto selhání jde vzkříšený Pán ještě jednou před nimi do Galileje, jde tedy napřed a opětovně,
neúnavně je volá, aby ho následovali. Zmrtvýchvstalý jim říká: „Pokračujme tam, kde jsme začali. Začněme znovu. Chci, abyste znovu byli se mnou, navzdory a proti veškerému nezdaru“. V této Galileji se učíme
žasnout nad nekonečnou láskou Pána, který vytyčuje nové stezky na cestách našich porážek. Takový je
Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Je takový a zve nás do Galileje, aby tak mohl učinit.
Toto je první velikonoční zpráva, kterou bych vám chtěl předat: vždy je možné znovu začít, protože
v nás vždy existuje nový život, který se Bohu daří odstartovat nehledě na všechny naše neúspěchy. Také
z trosek našeho srdce – a každý z nás je dobře zná – může Bůh vytvořit umělecké dílo, i ze ztrátových
zlomků našeho lidství Bůh připravuje nový příběh. Neustále jde napřed – jak v kříži utrpení, zármutku
a smrti, tak ve slávě života, který vstává z mrtvých, příběhu, který se mění, naděje, která se opětovně rodí.
V těchto temných pandemických měsících vnímáme, že vzkříšený Pán nás zve, abychom začali znovu
a nikdy neztráceli naději.
Jít do Galileje dále znamená ubírat se novými cestami. Znamená to pohybovat se opačným směrem
než k hrobu. Ženy hledají Ježíše v hrobu, aby se upamatovaly na to, co s Ním prožily a co je provždy ztraceno. Jdou tam, aby rozjitřily svůj smutek. Je to obraz víry, která se stane připomínkou pěkné, avšak ukončené události, na kterou je možné jen vzpomínat. Mnozí lidé – i mezi námi – prožívají takovouto
„vzpomínkovou víru“, jako by Ježíš byl osobností z daleké minulosti, přítelem ze vzdáleného mládí, skutečností, která se udála před notnou dobou, když jsem ještě jako dítě docházel na katechismus. Je to víra
Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, jenž hledá člověka
- nabízí mu svou lásku a s něžností ho přijímá.

papež František
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poskládaná z návyků, minulých dějů a pěkných vzpomínek na dětství, která se mne již nedotýká a nijak
mne neprovokuje. Jít do Galileje ovšem znamená naučit se, že víra, pokud má být živá, se musí znovu vypravit na cestu. Každodenně musí oživovat onen počáteční moment pouti, úžas z prvního setkání. A poté
se má svěřovat Bohu, nikoli v nadutosti toho, kdo již všechno zná, nýbrž v pokoře toho, kdo se dává překvapovat Božími cestami. Většinou se Božích překvapení bojíme, ale dnes nás Pán zve, abychom se dali
překvapit. Jděme do Galileje, abychom objevili, že Boha nelze zařadit mezi dětské vzpomínky, protože
žije a ustavičně překvapuje. Byl vzkříšen a nepřestává udivovat.
To je tedy druhá velikonoční zpráva: víra není repertoárem z minulosti, Ježíš není překonanou osobností. Žije, tady a teď. Kráčí s tebou každý den, v situaci, kterou prožíváš, ve zkoušce, jíž procházíš,
ve snech, které nosíš v nitru. Otevírá nové cesty tam, kde zdánlivě nejsou, podněcuje tě, abys šel proti
proudu – proti nářkům a přesvědčení, že „to už tady bylo“. I když se vše zdá ztraceno, prosím, otevři se
s úžasem jeho novosti a uvidíš, že tě překvapí.
Jít do Galileje kromě toho znamená jít na hranice, protože Galilea je to nejodlehlejší místo. Onen
nesourodý a pestrobarevný kraj obývají ti, kdo jsou nanejvýš vzdáleni jeruzalémské rituální čistotě.
A přesto Ježíš začal své poslání právě odtud a hlásal těm, kdo jen s námahou pokračují v každodenním
životě, lidem vyřazovaným, křehkým a chudým, aby se stal tváří a přítomností Boha, který vytrvale hledá
malomyslné či ztracené, který se vydává na samou mez bytí, protože v jeho očích nikdo není poslední
a vyřazený. Zmrtvýchvstalý žádá po svých
učednících, aby šli právě tam, a také dnes nás
žádá, abychom se ubírali do Galileje, do této
reálné „Galileje“, která je místem našeho všedního života. Jsou to cesty, jimiž denně kráčíme, nároží našich měst, na která nás Pán předchází a kde se zpřítomňuje právě v životech
kolemjdoucích a sdílí s námi čas, domov, práci, námahu a naděje. V Galileji se naučíme, že
Vzkříšeného můžeme nalézt v tváři bratrů,
v nadšení snících a rezignaci sklíčených,
v úsměvu radujících se a v slzách trpících, a to zejména chudých a marginalizovaných lidí. Užasneme nad
tím, jak se Boží velikost vyjevuje v nepatrnosti, nakolik jeho krása září v prostých a chudých.
A zde je tudíž třetí velikonoční zpráva: vzkříšený Ježíš nás nezměrně miluje a vchází do každé situace našeho života. Je přítomen v srdci světa a vyzývá také nás, abychom překonali bariéry, zvítězili nad
předsudky, přistupovali k lidem, kteří žijí vedle nás, a tak odkryli milost každodennosti. Rozpoznejme Ježíše v našich Galileách, v životě všedních dní. Spolu s ním se život změní, protože – přes všechny porážky, zlo, násilí, utrpení a smrt – Zmrtvýchvstalý žije a řídí dějiny.
Sestro, bratře, jestliže této noci neseš v srdci temnou hodinu, den, v němž dosud nezačalo svítat, pohřbené světlo, zmařený sen, jdi, otevři s úžasem srdce velikonoční zvěsti: „Nelekej se, vstal z mrtvých!
Čeká na tebe v Galileji”. Tvá očekávání budou naplněna, slzy osušeny, naděje přemůže tvůj strach, protože víš, že Pán jde neustále před tebou, vždy kráčí napřed. A život s Ním ustavičně začíná znovu.
Přeložila Jana Gruberová www.vaticannews.va
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-04/zmrtvychvstaly-zije-a-ridi-dejiny.html
Učme se „ztrácet“ život pro Krista podle logiky daru a oběti. S Kristem nic neztratíme!
papež František
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Co se děje na stavbě kostela
Na začátku roku 2021 máme před sebou opět
mnoho práce a úkolů, které se musejí stihnout
a zvládnout. Firma Archatt v minulém roce úspěšně
dokončila opravu krovu kupole, instalaci lucerny,
klempíři pak intenzivně pracovali na obnově měděných prvků. Před zimou byly dokončeny fasády
severní věže, tamburu a zadní části presbytáře.
S tím souvisely také přidružené práce na opravě
oken, žaluzií, ciferníku hodin, obnova kamenných
prvků věže, pozlacení Božího oka na lucerně, kříže
na severní věži a mnoho přidružené klempířské práce. Tesaři pak během zimních měsíců kladli izolační hmoty do meziprostoru fresky a ramenátů. Tady
byla také položena prkna nového ochranného bednění ve vnitřním plášti kupole. Zde se také intenzivně aplikovala chemie na hubení dřevokazného
hmyzu. V interiéru pak úspěšně pokračovaly celkové restaurátorské práce, práce na odvlhčování,
opravě oratoří, kaplí, zákristie a chodeb.
V současnosti jsou v plném proudu práce elektrikářů na elektrorozvodech v celém objektu kostela.
Také se chystá příprava na tepelná čerpadla, která
budou umístěna v prostoru venkovní terasy nad jižní oratoří a budou součástí nového moderního topení. Na vyhlídkové terase byly dokončeny drenáže a
byla opravena opěrná zeď. Doposud byly proplaceny faktury za téměř 39,146 mil Kč včetně DPH.
Nabíhající stavební sezona bude podle mého
soudu velice intenzivní. Za lepších klimatických
podmínek se začnou opět zedníci a štukatéři věnovat dokončení venkovních fasád průčelí, jižní věže
a pak bočním partiím. V interiéru kostela pak budou zapraveny trasy po elektrorozvodech a bude se
pracovat na interiérových omítkách. Na plochých
střechách nás čeká položit krytinu Liapor, nastoupí

klempíři, aby zkompletovali všechny klempířské
prvky říms. Tesaři vymění zničený krov jižní věže,
bude zde opět vyměněn ciferník. Nakonec bude
proveden nátěr fasád. Budou opravena vnitřní schodiště. Na přelomu roku se bude intenzivně pracovat
na nášlapných vrstvách podlah a instalaci rozvodů
topení.
V nejbližších měsících se také bude sundávat
prostorové lešení interiéru chrámu.
Jak je v tomto krátkém výčtu patrné, jedná se
o další poměrně náročné stavební období. Ne nadarmo se říká, že má někdo práce jako na kostele.
A právě takového množství práce jsme svědky při
probíhající záchraně a obnově našeho kostela. Mohu jen za nás farníky popřát všem zúčastněným,
aby se jim práce dařila, aby je tato práce těšila a
byla pro ně nejen zdrojem obživy, ale také vnitřní
radosti. Všem také přejeme opatrnost a bezpečnost
při práci!
Dobrou zprávou také je, že nám bylo
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj zpětně
proplaceno již 32,036 mil. Kč. To znamená, že
jsme zatím nemuseli čerpat komerční úvěr
z připraveného účtu ČSOB. Pro překlenování mezi
obdobím fakturace a proplacením z MMR nám zatím stačily vlastní prostředky získané z darů a půjček od farníků.
Velice mě těší, že mnozí z vás chápou velikou
tíži tohoto projektu a jeho financování, proto jste
nám nabídli pomoc formou úvěru a nebo nám přispěli svými dary.
Za sebe mohu jen skromně upozornit na duchovní souvislosti, které jsou velice zajímavé.
Žalm 127 pak krásně říká: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“
otec Tomáš

Pořad bohoslužeb
Časy nedělních bohoslužeb se mohou změnit podle epidemiologické situace a nařízení vlády.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
na společný úmysl
- za Juliuse Hotového, vnuka, dceru, manželku a dvoje rodiče
Neděle
- za živou a zemřelou rodinu Čermákovu
on-line
přenos
11. 4.
10:30
- za živou a zemřelou rodinu Bémovu a Skuciusovu
z farní kaple
- za Marii Svobodovu a duše v očistci
- za Marii a Otu Majzlíkovy a celou přízeň
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Číslo 221
15. týden

12.4. – 18.4.2021

Pondělí
12. 4.
Úterý
13. 4.

19:00 Jaroměřice

Středa
14. 4.

7:30 Jaroměřice

Čtvrtek
15. 4.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

Pátek
16. 4.

19:00 Jaroměřice

- za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň
- za rodinu Fišlovu a De Bruin

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

- za Františka Pokorného, manželku a na poděkování

Sobota
17. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Jaroměřice
na společný úmysl
Neděle
- za živou a zemřelou rodinu Rivolovu a Švaříčkovu
9:00 Myslibořice
18. 4.
- za živou a zemřelou rodinu Říhovu a rodinu Životovu a duše v očistci
10:30 Jaroměřice
- za Františka Kopečka, rodinu Kopečkovu, Šoukalovu a Zahrádkovu
19:00 Jaroměřice
- za farnost
16. týden

19.4. – 25.4.2021

Pondělí
19. 4.
Úterý
20. 4.

19:00 Jaroměřice

Středa
21. 4.

7:30 Jaroměřice

Čtvrtek
22. 4.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

Pátek
23. 4.

- za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu a Tesařovu

mše svatá pro děti

- za zemřelou paní Natašu

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

19:00 Jaroměřice
- za Miroslava Dvořáka, otce a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu
Sobota Památka sv. Jiří, mučedníka
24. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Jaroměřice
- za farnost
9:00 Myslibořice
Neděle
10:30 Jaroměřice
na společný úmysl
25. 4.
- za rodiče Louckých, Škrdlovy, živou rodinu a duše v očistci
- za Boženu Texlovu, manžela a duše v očistci
19:00 Jaroměřice
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17. týden

26.4. – 2.5.2021

Pondělí
26. 4.
Úterý
27. 4.

19:00 Jaroměřice

- za rodinu Soukupovu a Panniovu

mše svatá pro děti

Středa
28. 4.

7:30 Jaroměřice
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
29. 1.
19:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
30. 4.
19:00 Jaroměřice
Sobota Památka sv. Josefa, dělníka
1. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Křestní neděle/Sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice - za zemřelého Jana Špačka a přízeň
Neděle
9:00 Myslibořice
2. 5.
10:30 Jaroměřice - za farnost
19:00 Jaroměřice
18. týden

3.5. – 9.5.2021

Pondělí Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
3. 5.
Úterý
4. 5.

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Korešovu

mše svatá pro děti

Středa
5. 5.

7:30 Jaroměřice
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
6. 5.
19:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace
1. pátek v měsíci / návštěva nemocných
14:30 Příložany
Pátek
7. 5.
19:00 Jaroměřice - za rodinu Linhartovu, Barvířovu, Pálenských a duše, na které nikdo nepamatuje
po mši svaté adorace a svátostné požehnání
Sobota Panny Marie, Prostřednice všech milostí
8. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- ze zemřelé rodiče Říhovy, Stanislava Plíška a celou rodinu
- za Marii a Bohuslava Černých, jejich sourozence a předky
Neděle
9:00 Myslibořice
9. 5.
10:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za živou a zemřelou rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
- za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Prokopovu a Boženku Vejtasovu
19:00 Jaroměřice - za farnost
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Číslo 221
19. týden

10.5. – 16.5.2021

Pondělí
10. 5.
Úterý
11. 5.

19:00 Jaroměřice

- za rodinu Vojtěcha Česneka a duše v očistci

mše svatá pro děti

Středa
12. 5.

7:30 Jaroměřice
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
19:00 Jaroměřice - za P. Jana Podveského, kněze
13. 5.
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
14. 5.

po mši svaté tichá adorace

Svátek sv. Matěje, apoštola
19:00 Jaroměřice - za dceru Ivu a její rodinu

Sobota
15. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Jaroměřice
Neděle
9:00 Myslibořice
16. 5.
10:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a Smutných a duše v očistci
19:00 Jaroměřice

- za farnost
20. týden

17.5. – 23.5.2021

Pondělí
17. 5.
Úterý
18. 5.
Středa
19. 5.

Čtvrtek
20. 5.

Pátek
21. 5.
Sobota
22. 5.

19:00 Jaroměřice

- za děti, jejich rodiny, rodiče, sourozence a dobrodince
mše svatá pro děti

7:30 Jaroměřice
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
16:30 Myslibořice

19:00 Jaroměřice

19:00 Jaroměřice

- za P. Jana Bulu, kněze
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

- za rodinu Smíškovu a na poděkování

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7:30 Jaroměřice
- za rodinu Hálovu a duše v očistci
9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Kubijatovu a Drdlovu
Neděle
23. 5.
10:30 Jaroměřice
- za farnost
19:00 Jaroměřice

- za rodiče, jejich sourozence a dceru
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Číslo 221
21. týden

4.5. – 30.5.2021

Pondělí
24. 5.
Úterý
25. 5.

19:00 Jaroměřice
Středa Památka sv. Filipa Neriho, kněze
26. 5.
7:30 Jaroměřice
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
27. 5.
19:00 Jaroměřice
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
28. 5.

mše svatá pro děti

po mši svaté tichá adorace

19:00 Jaroměřice

Sobota
29. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE7:30 Jaroměřice
- za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče
Neděle
30. 5.

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

- za Vladimíra Čecha, otce a příbuzné

19:00 Jaroměřice

- za farnost

22. týden
Pondělí Svátek Navštívení Panny Marie
31. 5.
Památka sv. Justina, mučedníka
Úterý
19:00 Jaroměřice
- za živou a zemřelou rodinu Janouškovu
1. 6.

31.5. – 6.6.2021

mše svatá pro děti

Středa
2. 6.

7:30 Jaroměřice
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
16:30 Myslibořice
Čtvrtek
3. 6.
19:00 Jaroměřice
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

1. pátek v měsíci / návštěva nemocných
14:30 Příložany
Pátek
4. 6.
19:00 Jaroměřice
- za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence
po mši svaté adorace a svátostné požehnání
Sobota Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
5. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace
8:00 Jaroměřice
- za farnost
Neděle
9:00 Myslibořice
6. 6.
------ Jaroměřice
mše nebude
19:00 Jaroměřice
- za rodiče Salákovy, jejich dceru, zetě a snachu

Stránka 11

Číslo 221
23. týden

7.6. – 13.6.2021

Pondělí
7. 6.
Úterý
8. 6.

19:00 Jaroměřice - za rodiče Šabackých

mše svatá pro děti

Středa
9. 6.

7:30 Jaroměřice - živou a zemřelou rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek 16:30 Myslibořice
10. 6.
19:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
11. 6.
19:00 Jaroměřice
Sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
12. 6.
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice na společný úmysl
- za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci
- za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana
Neděle
9:00
Myslibořice
13. 6.
10:30 Jaroměřice - za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a dcery s rodinami

19:00 Jaroměřice - za farnost
24. týden

14.6. – 20.6.2021

Pondělí
14. 6.
Úterý
15. 6.

19:00 Jaroměřice

Středa
16. 6.

7:30 Jaroměřice

Čtvrtek
17. 6.
Pátek
18. 6.

mše svatá pro děti
- za Františka a Marii Janů a za živou a zemřelou rodinu

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání

po mši svaté tichá adorace

19:00 Jaroměřice

Sobota
19. 6.
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za Bohumila Filipského, dvoje rodiče a syna Marka
Neděle
20. 6.

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice - za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy
19:00 Jaroměřice

- za farnost

Jenom z čisté lásky
vzal na sebe náš hřích
a přibil ho na kříž.
Svou milostí je vždy Bůh s námi.
Už nikdy nebudeme sami,
zdarma ospravedlňováni.

Přeji i v té bídě
pokojné svátky Boží lásky.
františek
VELIKONOCE 2021
COŽ NÁM NEHOŘELO SRDCE?
Lukáš 24,32

Rozpis úklidu
DUBEN

Informační leták
farnosti

3. Jaroměřice IV – Stejskalová, Přinosilová, Kosmáková,Bémová, Škrdlová
10. Příložany- Pokorná, Jedličková, Machálková, Krejcarová
17. Popovice – Vyskočilová, Knotková, Sobotkovi
24. Blatnice – Velebová Marie a Zdeňka, Kampfová, Doležalová

KVĚTEN
1. Ratibořice – Nováčkovi, Líbalová, Špačková
8. Bohušice – Novotná, Filipská, Dobešová
15. Jaroměřice I – Svobodová, Chaloupková, Vechetová, Pudilová, Gothová
22. Jaroměřice II – Pokornovi, Spílková, Reslová
29. Jaroměřice III – Večeřovi, Gállovi, Hájkovi, Kříž

ČERVEN
5. Jaroměřice IV – Stejskalová, Přinosilová, Kosmáková, Bémová, Škrdlová
12. Příložany- Pokorná, Jedličková, Machálková, Krejcarová
19. Popovice – Vyskočilová, Knotková, Sobotkovi
26. Blatnice – Velebová Marie a Zdeňka, Kampfová, Doležalová
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