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Číslo 222 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 31. 10. začátek zimního času  

(z 3:00 hod. na 2:00 hod.) 

 31. 10. v 9 hod. 1. svaté přijímání 

v Myslibořicích 

 1. 11. v 18 hod. mše sv. na faře 

 6. 11. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 5. 11. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 5. 11. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 7. 11. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 19. 11. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 24. 11. v 18 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 3. 12. v 6.15 RORÁTY na faře 

 3. 12. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 3. 12. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

 

PODZIMNÍ MODLITBA 
Bohuslav Reynek 

 

Bože, kol tvých zářných zdí má duše chodí sirá, 
patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá, 

neotvírá oken, neotvírá dveří. 
Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří, 

a v mé duši plamének již chladne, pohasíná: 
k svému Světlu pusť ji, smutní, siná 

a bojí se zimy. 
Viz jak mouchy, brouci v pokoj spánku chystají se. 

Láska vroucí tvá je sečteny má. 
Přece méně není duše má než oni!... 

ale čin jich snění jest mi... 
Nechci, Bože, otevři mi. 

Bože, pusť mne k teplu, bojím se zimy. 
Jdou všichni v Tebe, děti tvé, ne hosti. 

Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí. 
Bože, otevři mi. A ne v spánek, do Radosti... 

Bože, otevři mi do Radosti. 
                                                                                                

                 (www.katis.signaly.cz) 
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 4. 12. v 18 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 10. 12. v 6.15 RORÁTY na faře 

 17. 12. v 6.15 RORÁTY na faře 

 17. 12. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 29. 12. v 18 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

Mimo farnost: 

 17. - 25. 10. exercicie Lectio 

Divina, Vranov u Brna 

 4. 11. v 18 hod.  v Aule KG  

koncert Romantická dueta 

 19. - 21. 11. Kurz partnerství  

v Osové Bitýšce 

 25. 11. v 18 hod. Večer chval              

v kostele Proměnění Páně  

 16. 12. v 18 hod. Večer chval              

v kostele Proměnění Páně  

Úvodní slovo 

 

 

           „Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne.“ 

                                     Pavel Kosorin           

Moji milí farníci,  

   

  náš farní kostel nám díky opraveným fasádám krásně svítí do krajiny  

a konečně tak působí jako mimořádně úctyhodný a dechberoucí monu-

ment. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že je veškeré dílo hotovo. 

Fasáda totiž prodává a pro mnohé je znamením úspěšného konce oprav. 

Toto zdání však v případě našeho kostela zatím velice klame. Na opravu 

bylo doposud vynaloženo 59 961 186, 69 Kč a jen v letošním roce bylo 

z této částky proinvestováno 25 554 863 Kč. Komu se při čtení těchto 

číselných údajů zatím nezatočila hlava, možná by si měl sednout. Tyto 

částky jsou totiž zatím jen menší částí ze 107 milionů coby konečné část-

ky, za niž se firma Archatt zavázala opravy našeho farního kostela usku-

tečnit. Mnohé z vás pak jistě zajímají další související informace, tedy na-

příklad to, kolik budou stát vícepráce, když všechno zdražuje, kolik se 

má vlastně ještě vybrat peněz a kdy bude vlastně kostel otevřen. Tady 

zatím mohu snad odpovědět víceméně přesně slovy: „To všechno ví jen 

Pán Bůh.“ Naštěstí vám však mohu sdělit alespoň některá důležitá fakta. 

Vícepráce, které by tuto stavbu nad rámec podepsané smlouvy a polož-

kového rozpočtu značně prodražily, nebudou. Dále také podle předběž-

ného plánu víme, že bude kostel stavební firmou farnosti předán zpět 

v roce 2022.  

  Tady bych však rád uvedl, že se bohužel nebude jednat o konec proce-

su. Potom bude nutné ještě svépomocí v rámci farnosti kostel připravit 

k užívání. To znamená, že bude potřeba nastěhovat mobiliáře 

z depozitářů, ve kterých byly tyto předměty uloženy v průběhu stavební 

činnosti. Právě kvůli této náročné přípravě bude termín slavnostního ote-

vření pro veřejnost a uvedení našeho kostela do provozu za přítomnosti 

pana biskupa stanoven až ve chvíli, kdy budeme jasně vědět, že je vše 

ukončeno a kostel je zcela nachystán k užívání. Osobně nemám rád žád-

ná polovičatá, spěšná a provizorní řešení a domnívám se, že bude lepší, 

když budeme nyní déle pokorní a trpěliví. Věřím, že nám bude odměnou 

překrásné finální dílo a opravdu nádherný kostel, což budeme moci 

v takový moment oslavit bez stresu a patřičně si tento okamžik vychutná-

me. Podle toho, co mám každý týden možnost v rámci kontrolních dnů 

zhlédnout, se domnívám, že se budete moct těšit na opravdu unikátní  

a mimořádně zdařilý výsledek oprav. Věřím, že právě tak, jak dnes září 

fasáda a náš kostel navenek, tak bude náš kostel zářit i uvnitř.  

 

(pokračování na str. 3) 

!!! Hledá se LEF redaktor !!! 

Pokud máš zájem podílet  

se na přípravě farního 

zpravodaje,  

přihlas se u otce Tomáše,  

nebo na tel. 608558266. 

Těšíme se na Tebe!  
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31. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dt 6,2-6  

2. čtení: Zid 7,23-28  

Evangelium: Mk 12,28b-34  

32. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1Kral 17,10-16  

2. čtení: Zid 9,24-28  

Evangelium: Mk 12,38-44  

33. neděle v mezidobí 

1. čtení: Dan 12,1-3  

2. čtení: Zid 10,11-14.18  

Evangelium: Mk 13,24-32  

Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. čtení: Dan 7,13-14  

2. čtení: Zj 1,5-8   

Evangelium: Jan 18,33b-37  

1. neděle adventní 

1. čtení: Jer 33,14-16   

2. čtení: 1Sol 3,12-4,2  

Evangelium: Lk 21,25-28.34-36  

2. neděle adventní 

1. čtení: Bar 5,1-9  

2. čtení: Flp l,4-6.8-11  

Evangelium: Lk 3,1-6  

3. neděle adventní 

1. čtení: Sof 3,14-18a  

2. čtení: Flp 4,4-7  

Evangelium: Lk 3,10-18  

4. neděle adventní 

1. čtení: Mich 5,1-4a  

2. čtení: Zd 10,5-10  

Evangelium: Lk 1,39-45  

Liturgické texty   Přiznávám, že od počátku považuji celou opravu kostela za dílo 

Boží milosti, kterému skromně říkám zázrak před našima očima! Ono 

to ani jinak nazvat nejde, když si uvědomíme, že jen na účtu veřejné 

sbírky (www.farnostjaromerice.cz) je doposud vybráno neuvěřitelných 

825 000 Kč. A já pevně věřím, že do konce roku tam bude díky vaší 

štědrosti nakonec celý 1 milion Kč. Právě kvůli tomu, jak mnozí z vás 

ochotně pomáhají, pracují a jakkoliv přispívají, jsou všichni tito lidé 

nedílnou součástí Božího zázraku záchrany našeho kostela. A aby 

těch pozitiv nebylo málo, rád bych vám rovněž oznámil, že v našem 

kostele bude instalován nový oltář, ambon, věčné světlo a křtitelnice 

od nejvýznamnějšího českého sochaře sakrálního a liturgického umění, 

Mistra Otmara Olivy z Velehradu. Abychom mohli pochopit, jak mi-

mořádné a neuvěřitelné to celé je, doporučuji všem zavítat na jeho 

webové stránky. Ve zkratce snad mohu uvést jen to, že je to umělec, 

který má své dílo ve Vatikánu v soukromé kapli papeže a rovněž na 

mnohých nejvýznamnějších poutních místech a v mnoha chrámech na-

příč Evropou. Proto považuji za úžasné, že tvoří také pro náš kostel!    

  A nyní se prosím posaďte, pokud budete číst dál. Celé toto dílo 

v hodnotě miliónů Kč totiž zaplatí dárci, kteří se rozhodli podpořit 

tvorbu Mistra Olivy a věnovat jeho dílo zdarma našemu kostelu. 

Drobným detailem v tomto příběhu je také fakt, že tomuto záměru  

i dárcům požehnal náš biskup Vojtěch a souhlasné stanovisko k němu 

vydala také Liturgická komise Biskupství brněnského. Dobré je také 

to, že i památkáři potvrdili záměr tuto novou instalaci povolit.  

  Přes mnoho těchto radostných a příznivých zpráv musím však bohu-

žel dodat, že doposud nemáme na dokončení samotné opravy koste-

la dostatek vlastních finančních prostředků, přestože naše farnost zís-

kala na opravu kostela díky obětavosti a mimořádné snaze mnohých 

lidí na darech a sbírkách zatím okolo 10,2 milionu Kč (včetně příspěv-

ku Kraje Vysočina). Bohužel je to pořád málo a my musíme na dokon-

čení opravy kostela shánět další miliony. Přes toto ohromné břemeno, 

které musím především já jako farář jaroměřické farnosti nést, se ne-

bojím a věřím, že všechno dobře dopadne. V tomto kontextu bych 

vám velice rád poděkoval za veškerou obětavou pomoc, modlitby a 

podporu. Nedávno jsem na jednom setkání řekl, že všichni musíme 

přinést nějaké oběti a že musíme nést těžkosti a kříže svého života. 

Před lety by mě ani nenapadlo, jak těžké pro mě osobně bude za 

těchto a mnoha dalších okolností působit právě v Jaroměřicích. Není 

lehké vzpomínat na mé začátky před pěti lety, ať už se jedná o stav 

fary, varhan, kostela nebo o riskantní období začátku oprav našeho 

kostela.  

(pokračování na str. 4) 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=10&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=10&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=11&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=11&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=11&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=11&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=11&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=11&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=11&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=11&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=12&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=12&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=12&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=12&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=12&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=12&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=12&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=12&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=12&r=2021#EV
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Veřejná sbírka 

A popravdě jsem si ani neuměl tuto náročnou cestu 

představit. Zpětně však mohu říci, že mě všechny do-

savadní zkušenosti posílily. Troufám si tvrdit, že po-

dobně si ani nikdo z farníků neuměl před dvěma lety 

představit, že bude farní kostel tři roky uzavřen  

a že bude muset farnost nést svůj kříž a žít bez svého 

kostela. Nicméně dva roky utekly jak voda, naučili 

jsme se s danými skutečnostmi fungovat a neuvěřitel-

ná obnova chrámu sv. Markéty se pomalu stává sku-

tečností. Mnohé bude jistě zapomenuto a mnohé, jako 

třeba krásnou fasádu na kostele, budeme brát jako 

naprostou samozřejmost. Proto si v tomto období 

osobně velmi cením opory a podpory mnoha dobrých 

lidí. Na světě to však bohužel chodí i tak, že existují  

a budou existovat i lidé, kteří škodí, pomlouvají a ve 

finále kazí jakékoli dobré a bohulibé dílo. Přestože je 

to velmi smutné, právě v takových chvílích poznává-

me, kdo jaký opravdu je. Do kategorie událostí, které 

si tito pomlouvační lidé vzali na mušku, začala bohu-

žel patřit i oprava fasády domu pana Ing. arch. Zla-

tušky naproti kostelu. Pan Zlatuška je právě tím člově-

kem, který pro naši farnost vypracoval projektovou 

dokumentaci na opravu chrámu. V tomto kontextu 

jsem již bohužel zaslechl řeči o tom, jak si pan Zlatuš-

ka svůj dům opravuje z peněz, které mají jít na opra-

vu chrámu. Naneštěstí se takovým lidem opravdu vel-

mi těžko vysvětluje, že si tuto opravu pan Zlatuška 

řádně objednal a zaplatil. Není rovněž třeba zastí-

rat, že na opravu získal od města Jaroměřice a od 

Kraje Vysočina částečnou dotaci, kterou však může 

získat kdokoli jiný, kdo si o ni požádá. Uznávám,  

že může být pro některé lidi podezřelé  

a matoucí, když vidí ty samé lidi pracovat na kostele 

a současně na opravě fasády této bývalé fary.  

  Přestože vím, že jsme všichni smutní 

z nejrůznějších korupčních afér v naší společnosti,  

které často dosahují až k vrcholným představitelům 

našeho státu, v případě opravy domu pana Zlatušky 

jsou takové spekulace mnohých místních občanů liché, 

nespravedlivé a bohužel poškozují všechny zúčastně-

né, včetně naší farnosti. Proto děkuji všem, kteří se 

nesnižují k nepodloženému osočování mé osoby, firmy  

Archatt a kohokoliv jiného. V souvislosti s tím musím 

podotknout, že čím dál intenzivněji začínám rozumět 

lidovému rčení „lidská sláva - polní tráva“. Tak jako 

tráva uschne, tak se vymění farář, fasáda jednou 

opět oprší a opadá a lidé si najdou nová témata dis-

kuzí, anebo po letech na vše prostě zapomenou. Pro-

to má pro mě zásadní a hlavní cenu to, co přetrvá  

a co je věčné. A to je Bůh ve třech osobách. Právě on 

mě povolal k mimořádnému úkolu kněžské služby. 

Proto se snažím ze všech sil dělat vše tak, abych před 

Pánem Bohem obstál. Obstát před lidmi pak není 

vlastně zas tak důležité! To musí konec konců dělat 

politici, aby se zalíbili svým voličům. To však nezna-

mená, že by mi na lidech nezáleželo. Tou nejdůleži-

tější částí mého povolání je provázet právě ostatní 

lidi na jejich cestě k Bohu. To je nelehká činnost a já 

děkuji všem z vás, kteří mi ji usnadňujete, nebo se ale-

spoň modlíte, aby mi šla dobře, a v této a mnoha ji-

ných věcech mě podporujete. Prosím nezapomínejte, 

že jsem jen člověk.  Za mnohé vám patří upřímné Pán 

Bůh zaplať. 

                                                        otec Tomáš 

Rád bych vám všem opět znovu poděkoval za to, že nezapomínáte podporovat opravu svého farního kostela. 

Zhruba před rokem byl zřízen účet veřejné sbírky, kam dnes přispívají nejenom mnozí z vás, ale také mnozí další 

lidé, ať praktikující věřící, nebo nevěřící, kteří mají zájem o památky. I díky této štědrosti vás všech je dnes na 

tomto účtu asi 825 000 Kč. Osobně bych měl samozřejmě velkou radost z toho, kdyby byl na tomto účtu rok od 

jeho založení (účet byl založen v listopadu 2020) 1 milion Kč, který by pak následně byl použit na opravu našeho 

kostela. Protože si moc dobře uvědomuji, že mnozí lidé mají ohromné starosti s velikým zdražením energií, ztrátou 

jistot kvůli pandemii Covidu-19 a s celkovým zdražováním v mnoha oblastech, vážím si o to víc každého z vás, 

který je spolu s námi ochoten nést obtíže spojené s financováním opravy našeho chrámu. Moc vám za to děkuji  

a žehnám vám!  

                                                                                                                                                otec Tomáš 
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Slavnost Všech svatých 

   Ve 4. století se na Východě začal slavit společný svátek 
všech mučedníků. V syrském obřadu se slavil ve veliko-
noční době (13. 5.) a v byzantském obřadu první neděli po 
Seslání Ducha svatého. Můžeme si ale připomenout, že do 
této doby se označení mučedník (martyr) vztahovalo nejen 
na ty, kteří přímo prolili za víru krev, ale i na ty, kteří trpěli 
ve vězení nebo ve vyhnanství, byť se vrátili a zemřeli po-
kojně. Teprve od 4. století byli ti, kteří nezemřeli mučed-
nickou smrtí označeni za vyznavače (confessores).  
   V Římě se slavnost všech mučedníků začala slavit  
13. 5. 609 jako výroční den posvěcení (Bonifácem IV.) 
římského Pantheonu, který byl původně chrámem všech 
olympských bohů. Chrám byl zasvěcen Panně Marii  
a všem mučedníkům.  
   Papež Řehoř III. (731 - 741) v bazilice sv. Petra určil jed-
nu oratoř památce Spasitele, jeho Matky, apoštolů, vy-
znavačů, mučedníků a všem v Pánu zemřelým. To je pova-
žováno za základ pro společný svátek. Slavení všech sva-
tých (martyr i confessores) se objevilo v 8. století i v Irsku 
a v Anglii, u Keltů a Franků. Dnem slavení se stal 1. listo-
pad možná prý proto, že u Keltů šlo zároveň o začátek no-
vého roku. Skutečnost je spíše ta, že v IX. stol. nebyl  
13. květen v Římě vhodný pro velké náboženské manifesta-
ce vzhledem k tomu, že bylo období přede žněmi, kdy se 
již projevoval nedostatek potravin. Papež Řehoř IV. (827 - 
844) za těchto souvislostí přeložil oslavu ze 13. května na 
1. listopad. K rozšíření svátku v listopadu napomohla po-
tom návštěva tohoto papeže u krále Filipa Zbožného ve 
Francii kolem r. 835.  
   Oslava těch, kteří dosáhli Božího království i následná 
připomínka všech věrných zemřelých v období nastávající-
ho vegetačního klidu nás vybízí k zamyšlení nad údělem ve 
věčnosti. Zároveň si připomínáme vzory těch, kteří nás 
předešli ve spojení s Kristem, od nichž se můžeme učit, 
následovat jejich příklad a také je prosit o pomoc.  
 
Povolání svatých 
   Svátky těch, kteří nás předešli na věčnost jsou příležitostí 
k mnoha úvahám, ale je jen jedna cesta, která tam vede – 
smrt. Boží slovo nás upozorňuje na potřebu zemřít, aby-
chom měli život. Ježíš po slovech o potřebě nesení kříže  
a jeho následování říká: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; 
kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Mt 10,39) Dnes 
oslavujeme ty, kteří ho nalezli, abychom si uvědomili svůj 
cíl i cestu k němu.  
   Snaha co nejvíce si užít, žít sobecky, hledat dobra jen pro 
svůj život, to vede ke smrti v její hrůze, která se týká ztráty 
věčnosti. Kdo žije po vzoru Krista následováním jeho lásky 
ke druhým, ztrácí své „já“ až natolik, že by mohl 
s apoštolem Pavlem říci: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kris-
tus.“ (Gal 2,20) Pak v něm nalezl život, který mu nikdo 
nevezme. V Kristu dochází vzkříšení k životu ve slávě, 
která je nad naše chápání. Říká-li Ježíš o Janu Křtiteli,  
že nikdo z narozených není větší než tento Jan a zároveň 
hned dodává: „avšak i ten nejmenší v království nebeském 
je větší nežli on“ (Mt 11,11), pak se můžeme dovtípit rozdí-
lu mezi svatostí na zemi a v nebi.  
   Povolání svatých spočívá v dovršení jejich života, který 
se stal naplněním lásky, která od Boha vychází, k němu 
směřuje a zároveň jej oslavuje. Ve spojení s ním se svatým 
dostává možnosti pomáhat nám (když o to prosíme) na ces-

tě k dovršení tohoto cíle.  
   Zdaleka ne každý touží po svatosti. Při nabídce užít si 
života nebo chtít být svatým si člověk pro své dědictví po 
Adamovi a Evě volí vždy spíše to první, nepřipouštějíc si, 
že by mohlo jít o širokou cestu, vedoucí do záhuby (viz  
Mt 7,13).  
   Vezmeme-li tři významná, spolu související slova: sva-
tost, smrt a věčnost, můžeme zjistit, že někdo je zesměšňu-
je, někdo se jich bojí a někdo je připraven přijmout je od 
Boha jako dar.  
   O pohrdání svatostí ve světě netřeba hovořit, je zřejmé. 
Strach z ní někdy souvisí se zesměšňováním nebo z touhy 
vést život, který jí odporuje.  
   Křesťané jsou povoláni k svatosti všedního dne, počínaje 
malými skutky lásky, a veškerá jejich svatost souvisí 
s posvěcováním od Krista, který vždy byl a je svatý. Proto 
se vše, co je jeho i v čem působí, může nazvat svatým,  
i církev s hříšníky. Ježíš je přišel povolat a zachránit, osvo-
bozuje je a posvěcuje. Pro dosažení svatosti je tedy potřeb-
ný dar milosti, touha po ní a otevření se Bohu.  
Můžeme být často i svědky zesměšňování smrti při užívání 
jejích symbolů (např. lidská lebka používaná k zábavě, ně-
kdo si z ní udělal i popelník). Někteří při vědomí, že jí za-
krátko neujdou, z ní mají strach, který dávají najevo. Pro 
jiné je přijetím Boží vůle. Kristus přišel, aby tuto vůli splnil 
i když věděl o jak kruté podstoupení smrti za hříšné lidstvo 
půjde. „Tvá vůle se staň Otče, ne má, nýbrž tvá vůle se 
staň.“ (Lk 22,42)  
   Boží vůlí je náš věčný život ve svatosti. Opakem je život 
v pekle určeném ďáblu a jeho pomocníkům. Bude-li na 
věčnosti dobro a zlo odděleno a s Bohem může setrvávat 
jen co je svaté, moc na výběr nemáme. Věčný život je ně-
kdy zesměšňován z obav, jindy ze strachu popírán, možná 
by se dalo říci coby psychická obrana proti přijetí takové 
skutečnosti. Je však nelogická, když mnoho faktů ukazuje 
na to, že člověk smrtí existenci nekončí. Mnohem rozum-
nější, než zavírání očí je žít tak, abychom věčnost radostně 
přijali z Boží ruky. Potom i my se budeme moci stát příkla-
dem pro  všechny, mezi nimiž jsme žili.  
   Všichni jsme povoláni ke svatosti, k níž máme dojít pů-
sobením Ducha Svatého, necháme-li se od něj oživovat  
a přetvářet. Druhý vatikánský koncil nám říká, že křesťan-
ská svatost není ničím jiným než plně prožívanou láskou. 
Jak připomněl papež František. „Bůh je láska, kdo zůstává 
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4,16). 
Pro takové prožívání lásky jsme byli stvořeni a máme 
k němu dojít podobně jako už došli ti, jejichž svátek dnes 
slavíme. Tuto slavnost by patřilo pojmout i jako dík Bohu 
za to, co pro naši spásu vykonal a stále koná.  
 
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
 
Všemohoucí, věčný Bože, Tvoji svatí jsou pro nás příkla-
dem a pomáhají nám na cestě k Tobě; při dnešní slavnosti 
si je všechny společně připomínáme a ve společenství  
s nimi Tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dá-
vej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on 
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
věky věků. Amen  

         autor: Jan Chlumský, http://catholica.cz/?id=5310 
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Jak prožít advent - Vojtěch Kodet 

  Stojíme na prahu adventu, snad nejkrásnějšího litur-
gického období, které je tak trochu popelkou z hle-
diska liturgického slavení. 
  Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním poci-
tem, s těšením. Nejen na Ježíška, ale taky na vše hez-
ké, co bylo v našich domovech spojené s prožíváním 
Vánoc. Uvědomuji si ale, jak je to velmi subjektivní, 
protože za ty desítky let své kněžské služby jsem se 
mnohokrát setkal s tím, že lidé mají s Vánocemi spo-
jeny velmi různé pocity a velmi různá očekávání,  
a někteří dokonce právě kvůli tomu, co prožívali do-
ma, nemají Vánoce rádi. 
  Mezi námi všemi je také veliký rozdíl v tom, co vše 
chceme v době přípravy na Vánoce stihnout a jakou 
máme vlastní představu o tom, co advent a Vánoce 
dělá a bez čeho by to „nebylo ono“. Adventní doba 
naštěstí není pouze časem předvánočního úklidu  
a nákupu vánočních dárků, pečení cukroví a finišová-
ní v práci, i když i to nějak do tohoto období patří. 
Advent má svůj silný duchovní obsah a my můžeme 
navzdory všem starostem, které na nás v tomto obdo-
bí doléhají, tento čas prožít velmi plodně. Ale jak? 
  Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená pří-
chod. A není to příchod jen tak někoho, je to příchod 
samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl 
přijít mezi nás, stát se jedním z nás, aby s námi byl, 
proměnil náš život a aby nás zachránil. Slavením ad-
ventu se v církvi zpřítomňuje očekávání starozákon-
ních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod 
Mesiáše. Současně je to období, ve kterém spolu  
s Pannou Marií vstupujeme do atmosféry jejího oče-
kávání narození Ježíše, a uvědomujeme si, že Pán 
opět přijde při svém druhém příchodu na konci časů. 
Advent není dobou kající, ale dobou radostného oče-
kávání a přípravy na setkání s Tím, který přijde. Není 
to čekání na něco, ale na Někoho, kdo má moc změ-
nit náš život, proměnit ho. Středem tohoto období je 
tedy Ježíš, který přichází. 
  Karl Rahner to ve svých meditacích o Kristu provo-
kativně vyjádřil takto: „Tys vlastně nepřišel, ty stále 
ještě přicházíš“. Pán sice přišel, ale nepřestal přichá-
zet a přichází ke každému z nás stále. Přichází  
v modlitbě, při mši svaté, ve Slově Božím, ale i skrze 
druhé lidi kolem nás a skrze běžné události. Chce 
přijít do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce kaž-
dého z nás. Chce proměnit svojí přítomností všech-
no. Potřebujeme ho, aby nás potěšil, aby přinesl slo-
vo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou pří-
tomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy ob-
dobím, kdy se máme naučit čekat a vyhlížet, připra-
vovat se na setkání a mít srdce citlivé a otevřené pro 
Něj. 

Přání a realita 
  Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli 

přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili dárky 
pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného  
s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je 
to často jinak, než bychom chtěli. Někdy proto, že v 
atmosféře očekávání a vypětí se vše pokazí nějakým 
nedorozuměním nebo dokonce konfliktem. Jindy je 
místo pokojné adventní a vánoční pohody u nás dus-
no jen proto, že máme každý jiná očekávání, jinou 
představu, nebo si nedovedeme zorganizovat čas  
a rozplánovat síly. 
  Pokud prožíváme advent a Vánoce v rodině nebo  
v nějakém společenství, je třeba nejprve vyslovit 
svou představu a současně mít ochotu ji opustit a dát 
prostor svobody také pro druhé a jejich očekávání, 
najít společné řešení. V některých rodinách se celý 
advent uklízí, a přitom to už dávno všem vadí, jen si 
o tom mezi sebou neřeknou a nepřehodnotí to. Jinde 
se musí napéct desítky druhů cukroví, protože jinak 
by to přece nebyly Vánoce, a přitom už na Štěpána je 
nikdo jíst nechce. K tomu vánoční besídky ve ško-
lách dětí, koncerty, případně večírky v práci... Sháně-
ní dárků představuje pro mnohé také téměř neřešitel-
ný problém. Podle sdělovacích prostředků dá prý 
hodně lidí letos raději přednost tomu, že si darují  
k Vánocům peníze. Představil jsem si, jak v rodině 
každý každému dá pod stromeček v obálce určitý 
obnos - a tak vlastně každý zas bude mít tolik, kolik 
investoval. Pak jsem zvědav, jak se budou ujišťovat 
o tom, jakou jim to udělalo radost a jak se mají rá-
di… 

 
Co dělat prakticky 

  Stálo by tedy za to se zamyslet společně nad tím, co 
je pro nás nejdůležitější a čemu dáme přednost, chce-
me-li toto období prožít také trochu duchovně, a co 
pro to uděláme. Když se rozhodneme alespoň některé 
dny zajít na rorátní mši, na které můžeme Pánu svě-
řovat nejen sebe, ale všechny své drahé, uvidíme, jak 
nás to vnitřně posune a otevře pro vnímání podstat-
ného. Společně prožitá chvíle modlitby u rozsvícené-
ho adventního věnce je příležitostí zastavit se a obje-
vit kouzlo společné modlitby. Už jeho vyhotovení se 
může stát společným dílem. 
  V jedné farnosti se velmi osvědčilo tzv. „Putování 
Svaté rodiny“. Jde o starý zvyk, kdy se nabídnou jed-
notlivé rodiny ve farnosti, které jsou během adventu 
ochotny na jeden den „ubytovat Svatou rodinu“. Iko-
na Svaté rodiny tak putuje od rodiny k rodině, při-
čemž při předání ikony se vždy obě rodiny u ikony 
společně pomodlí. Putování začíná na 1. neděli ad-
ventní a končí večer před Štědrým dnem. Pokud je 
společenství malé, může toto uskutečnit až v předvá-
nočním týdnu od 17.12. 
                                                      (pokračování na straně 7) 
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Zajímavá osobnost - Bruno Gröning (1906-1959) 

  Co se týká dárků, dobře víme, že největší dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen o to najít způsob, 
jak to vyjádřit, aby byl dárek projevem skutečné pozornosti a lásky. Že nezáleží na velikosti a nákladnosti, 
to víme, ale když se přímo vysloví, kolik budeme letos do dárků investovat, dá to větší prostor svobodě. 
Učit děti kupovat dárky dospělým moc nemusíme, to se jednou snad naučí vedle nás. Když se nám ale děti 
podaří povzbudit, aby něco samy vytvořily, namalovaly, vyjádří tím svůj vztah lépe než nějakým kupova-
ným darem. 
  Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních svátků, aby veškerá příprava neležela jen na někom z rodi-
ny. Pro většinu maminek je předvánoční období jeden velký kolotoč. Ony většinou vymýšlejí a nakupují 
dárky nejen pro děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a uklízejí a nakonec i chystají štědrovečerní veče-
ři. Většina ostatních členů domácnosti tyto věci neřeší a automaticky vše nechává na nich. Někdy se stačí 
jen zeptat, s čím můžeme pomoci. Pečení, úklid i chystání může být společnou přípravou a posloužit k pro-
žití krásných chvil, na které přes rok nemáme v dnešní uspěchané době čas. Dětský adventní kalendář může 
u dospělých dostat jinou podobu. Například jedni snoubenci si na každý den připravili jeden pro druhého 
citát z Bible pro společné rozjímání. 
  Adventní čas může být pěkným a požehnaným obdobím pro všechny. Nenechme ztvrdnout své srdce,  
aby Pán skrze nás mohl dělat radost druhým a aby mohl vejít právě do naší rodiny a vše proměnit. Víc, než 
jindy třeba letos prožijeme, že On tajemně přichází do naší rodiny a je s námi. Přejme si, aby naše rodiny 
byly místem, kde by se obrazně Pán Ježíš mohl narodit a každý v Jeho přítomnosti pocítil, že je milovaným 
dítětem Božím.  

(převzato z  www.vojtechkodet.cz) 

Neobyčejný člověk v kontroverzi společnosti 
   V roce 1949 se přes noc stalo jméno Bruno Gröning středem zájmu německé 

veřejnosti. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o něm přinášely zprávy. Po celé mě-

síce uváděly události kolem "zázračného doktora", jak byl brzy nazýván mla-

dou republikou, v úžas. Byl natočen film, byly svolány vědecké prošetřující 

komise a až k nejvyššímu grémiu se úřady zabývaly případem Bruno Gröninga. 

Sociální ministr severního Porýní a západního Falcu nechal Bruno Gröninga 

pronásledovat kvůli porušení léčitelského zákona, bavorský ministerský předse-

da se naproti tomu vyjádřil, že nelze takový "mimořádný zjev" jako je Gröning nechat ztroskotat na paragrafech. 

Bavorské ministerstvo vnitra označilo Gröningovo působení za "nezávislou činnost z lásky". Ve všech vrstvách oby-

vatelstva se vehementně a sporně o případu Bruno Gröninga diskutovalo. Emocionální vlny planuly vysoko. Du-

chovní, lékaři, novináři, politikové a psychologové: všichni hovořili o Bruno Gröningovi. Jeho zázračná vyléčení 

byla pro jedny milosrdný dar vyšší moci, pro druhé šarlatánství. Avšak fakta jednotlivých vyléčení byla lékařskými 

vyšetřeními potvrzena. 

Světový zájem o jednoduchého dělníka 

   Bruno Gröning, narozen 1906 v Gdaňsku a po válce, když z vlasti odsunutý emigroval do západního Německa, byl 

obyčejným dělníkem. Živil se různými činnostmi, byl tesařem, dělníkem v továrně a v přístavu. A tu najednou se 

stal středem veřejného zájmu. Zpráva o jeho zázračných vyléčeních se rozšířila do celého světa. Ze všech zemí při-

cházeli nemocní, prosby o pomoc a nabídky. Desetitisíce pomoc hledajících putovalo k jeho působišti. Revoluce  

v lékařství si razila svou cestu. 

V zajetí zákazů, soudních jednání a ziskuchtivých spolupracovníků 

   Avšak byli tu i odpůrci. Podnikli vše pro to, aby znemožnili působení Bruno Gröninga. Byl pronásledován zákazy 

léčení, byl vtažen do procesů. Všechny snahy zařadit jeho působení do řádných kolejí se nezdařily. Jednak z důvodu 

odporu rozhodujících společenských sil, jednak z důvodu neschopnosti nebo zášti jeho spolupracovníků. Když Bru-

no Gröning v lednu 1959 v Paříži zemřel, byl poslední proces proti němu v plném proudu. Jednání bylo zastaveno, 

nikdy nebyl vysloven konečný rozsudek. Avšak mnoho otázek zůstalo nezodpovězených. 

(převzato z www.bruno-groening.org) 
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                    „Život nemohl změnit slunce nebo vodu pouště, tak se změnil sám.“ 

                                                                                                                 John Steinbeck 

Papežská misijní díla 

Modlitba misijního růžence s dětmi 
Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku: 

• zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů 

• bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce 

• žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii 

• modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie 

• červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých 
        obyvatel 
V prvním desátku se budeme modlit za Afriku. 
Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích) 
Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem  

a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání. 
Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem. 
Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku. 
Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. 
Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, 
abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.  
Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způso-
bem. 
Třetí desátek obětujeme za Asii. 
Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou 
hrát jako já. 
Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.  
Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii. 
Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně 
míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši,  
a mně pomoz být malým misionářem. 
Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 
Poslední desátek se modlíme za Evropu. 
Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všech-
no, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do 
našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost. 
Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku.  
Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno. 
 
 

„Mocnou modlitbou je modlitba růžence.“ (sv. František Saleský) 
                  (převzato z www.missio.cz) 

Misijní úmysly papeže Františka 

LISTOPAD: Všeobecný úmysl: Za ty, kdo trpí depresemi - Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření,  

                                                     našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života. 

                Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké  

                                                zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.  

PROSINEC: Všeobecný úmysl: Katecheté - Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho  

                                                      dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého. 

       Národní úmysl: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme,  

                                                že narozený Ježíš je blízko každému člověku.  
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Probíhající práce v kostele 

Všichni nyní sledujeme dokončování opravy fasád, 

kterou je nutné stihnout ještě před nástupem zimy. 

V souvislosti s tím se rovněž dokončují klempířské práce 

a práce na ochozech bočních střech na oratořích. Kostel 

se zkrátka připravuje na nástup zimy tak, aby se stihlo 

co možná nejvíc práce venku a aby mohly začít další 

práce uvnitř chrámu. To však neznamená, že se 

s pracemi uvnitř kostela zahálelo. V interiéru kostela 

bylo zatím demontováno ohromné lešení, které rok a půl 

zabezpečovalo opravu krovu kupole a zajišťovalo re-

staurátorům přístup k chrámové fresce. V interiéru se 

nyní také dokončuje elektroinstalace, umístění všech svě-

tel, zásuvek, vypínačů a tepelných čerpadel. Dokončuje 

se rovněž repasování oken a okenních rámů. To však 

neznamená, že by v interiéru bylo vše hotové. Jak už 

jsem uvedl výše, s nástupem zimy se většina práce pře-

sune dovnitř kostela. V zimním období tak proběhne 

například betonování podlah lodi kostela a oprava 

ohromného schodiště jižní věže.  

S nástupem zimy se proto budeme snažit s panem 

Ing. Pavlem Šulou opět vytvořit nějaký audiovizuální 

dokument, který by vám umožnil prohlídku aktuálního 

stavu celé stavby. Co se týká dalšího časového výhledu, 

tak na přelomu roku by se mělo začít s pokládkou nové 

překrásné mramorové dlažby, která bude dokreslovat 

monumentálnost interiéru celého posvátného prostoru.  

Kromě tohoto však před sebou máme ještě mnoho 

úkolů a práce. Jak všichni z vlastní zkušenosti asi víte, 

nejvíce se vlečou právě dodělávky. Jakmile bude začí-

nat předjaří, domnívám se, že budeme muset začít  

intenzivněji uvažovat o zapojení mnohých z vás do stě-

hovacích prací, neboť nás čeká mj. přesun lavic 

z depozitáře zpět do kostela, následně pak stěhování 

dalších věcí z řady vybavení, které bude nutné postup-

ně vracet na původní místa. Právě v této fázi budu na-

léhavě potřebovat rozsáhlou brigádnickou pomoc. Lido-

vě řečeno, bude nutné zabrat! Mám proto takovou 

představu, na základě které bych chtěl o Vánocích vy-

tvořit seznam všech farníků, kteří s těmito činnostmi bu-

dou ochotni pomoci. Ideálním řešením by pak podle mě 

bylo, kdyby všichni dobrovolníci do seznamu poskytli 

svoje telefonní číslo, aby mohl následně pověřený člo-

věk rozesílat hromadné SMS s prosbou o účast na bri-

gádě v určitých termínech. Předem bych chtěl poděko-

vat všem, kteří se takto budou ochotni zapojit. Podotý-

kám, že právě tímto způsobem můžete své farnosti po-

moci ušetřit výrazné finanční prostředky, a to až v řádu 

statisíců, které bychom v případě jiného řešení museli 

zaplatit stěhovacím a transportním společnostem. Rád 

bych podotknul, že tato brigádnická služba bude vyža-

dovat mimořádnou obětavost nás všech. Dovolím si do-

konce tvrdit, že některé z nás to může stát i nějaký den 

dovolené. Nicméně se domnívám, že to bude stát za to, 

neboť touto obětavou prací pomůžete dosáhnout rados-

ti z nového zahájení svátostného života v našem farním 

kostele. A pokud vše půjde dobře, dovolím si tvrdit,  

že to bude výrazně dříve než za rok!  

Těším se na vzájemnou spolupráci. 

                                                                otec Tomáš 

Dušičky 
Dušičky jsou velice specifickou dobou, během které se na hřbitově potkávají různí lidé – věřící nejrůznějších vyzná-

ní, věřící v „něco“ i nevěřící. Co je všechny spojuje? Možná je to především vzpomínka na zemřelé, možná něco jiného. 

Faktem je, že Dušičky jsou pro všechny důležitý čas rozjímání o životě a smrti a o věcech věčnosti. Mnoho lidí si tak 

klade otázky: „Co je to vlastně nebe? Existuje nebe nebo peklo?“ Odpovědi se různí a často jsou podmíněny životními 

zkušenostmi. Lidé, kteří si prošli velkým utrpením způsobeným lidskou zlobou, často říkají,  

že v nebe nevěří, ale například v koncentračním táboře zažili peklo. Když na Dušičky lidé chodí na hroby 

a vzpomínají na své zemřelé, často si uvědomují, že nemít na zemi ty, které měli rádi, je velké utrpení. To by se asi 

částečně mohlo nazvat očistcem. Jiní lidé, kteří přijali víru v naprostý konec, zase vnímají hřbitov a smrt jako trvalé  

a definitivní odloučení od těch, které měli rádi. To bych asi já, venkovský farář, nazval peklem. Mnoho lidí se tedy 

může začít ptát, kde je tedy pak to nebe? To je v přijetí naděje v pravém akceptování slov: „Kdo ve mně věří i kdyby 

zemřel, bude žít“. Nebe je také radost z toho, že zase jednou budeme spolu s těmi, které máme moc rádi!  

     Přeji Vám všem, abyste právě tuto naději a radost plně o letošních Dušičkách prožívali! 

                             váš venkovský farář, otec Tomáš 
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Pozvánky 

Exercicie lectio divina 2021 
Od 17. do 25. listopadu 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie 
Lectio Divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího 
slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy 
každodenním duchovním rozhovorem. 
Exercicie povedou: P. Tomasz Kazański, SAC (etapa 1.: sv. Marek),  
P. Andrzej Kaliciak, SDS (etapa 2.: sv. Matouš) a P. Martin Sedloň, OMI 
(etapa 3.: sv. Lukáš).  
Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života  
i kněze. 
Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com  
Více informací: www.lectiodivina.cz 

Pokora - Cesta do Kristovy podoby 
 
  Boží volání k pokoře dnes sílí, zvláště když chceme, aby naše země 
byla uzdravena. Bůh zaslibuje: Když se můj lid, který se nazývá 
mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se 
od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdra-
vím jejich zemi. (2Pa 7,14) Naplníme podmínky? Potřebujeme milost 
a tu Bůh dává pokorným. 
  Když Ježíš řekl: „Učte se ode mě,“ kladl důraz na jednu určitou 
vlastnost – na svou pokoru. Při jiné příležitosti prohlásil, že v Králov-
ství nebes je největší ten, kdo se pokoří. Bůh neměří duchovní veli-
kost výškou našich úspěchů, ale hloubkou naší pokory. 
  V této knížce s podtitulem Cesta do Kristovy podoby budete mít 
možnost prostudovat typické znaky pokory a důvod, proč tato vlast-
nost přitahuje Boží pozornost. Zjistíte, že pokora je předpokladem  
a základem proměny. Také lépe pochopíte, proč všemohoucí Bůh 
prohlásil: „Člověk, kterého si skutečně cením, je pokorný, dokáže 
litovat svých činů a respektuje má slova.“ (Izajáš 66,2) 

Zajímavá kniha 

mailto:lectiodivinacz@gmail.com
http://www.lectiodivina.cz
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Něco pro děti  
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

31. 10. 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ /poděkování za úrodu/                                            konec letního času 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

9:00 Myslibořice - 1. svaté přijímání – mše svatá za rodiče a děti 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

44. týden                                                                                                                       1. – 7. listopadu 2021 

Pondělí 

1. 11. 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

        18:00 Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Hálovu a duše v očistci 

Úterý 

2. 11. 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Menšíkovu a Škorpíkovu 

Středa 

3. 11. 

sv. Martin de Porres 

7:30 Jaroměřice - za všechny zemřelé z rodiny Čechovy, Hobzovy a příbuzné 

Čtvrtek 

4. 11. 

bl. Karel Boromejský – biskup 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

5. 11. 

sv. Zachariáš a Alžběta                                                               1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                           po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

6. 11. 

sv. Leonard / Linhart 

17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

7. 11. 

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

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Neterdovu, Maškovu, Pustinovu a Kutálkovu 

- za Miladu Holou, rodinu Novákovu a duše, na které nikdo nepamatuje 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Míka a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

45. týden                                                                                                                     8. – 14. listopadu 2021 

Pondělí 

8. 11. 

sv. Gottfried (Bohumír) 

      

Úterý 

9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

18:00 Jaroměřice - za dobrodince                                                                 mše svatá pro děti 

Středa 

10. 11. 

sv. Lev Veliký 

7:30 Jaroměřice - za sourozence Pokorných a jejich rodiny 

Čtvrtek 

11. 11. 

Památka sv. Martina – biskupa 

15:30 Myslibořice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

18:00 Jaroměřice 
- za živou rodinu Nedvědických, Novotných, Kuželovu, Dvořákovu  

a Jelečkovu                                                         po mši svaté tichá adorace 
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46. týden                                                                                                                   15. – 21. listopadu 2021 

Pondělí 

15. 11. 

sv. Albert Veliký 

      

Úterý 

16. 11. 

sv. Markéta Skotská 

18:00 Jaroměřice - za manžele, děti a jejich rodiny                                    mše svatá pro děti 

Středa 

17. 11 

Památka sv. Alžběty Uherské – řeholnice 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

18. 11. 

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

19. 11. 

sv. Mechtilda 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Roupcovy, Svobodovy a Anežku Svobodovou 

Sobota 

20. 11. 

sv. Felix z Valois 

      

Neděle 

21. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za rodinu Melkusovu a Fišerovu 

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče, Janu Zoufalou a duše  
  v očistci 

18:00 Jaroměřice   

47. týden                                                                                                                   22. – 28. listopadu 2021 

Pondělí 

22. 11. 

Památka sv. Cecílie, mučednice 

      

Úterý 

23. 11. 

sv. Klement I. 

18:00 Jaroměřice - na poděkování                                                              mše svatá pro děti 

Pátek 

12. 11. 

Památka sv. Josafata – biskupa a mučedníka 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 

Sobota 

13. 11. 

Svátek sv. Anežky české 

     

Neděle 

14. 11. 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Stejskalovu 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Karla a Helenu Pavelkovy, oboje rodiče a Františka Heřmánka 

- za Františka Svobodu, rodinu Svobodovu, Smutnou a Vlčkovu 

18:00 Jaroměřice   
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Středa 

24. 11. 

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové, mučedníci 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

25. 11. 

sv. Kateřina 

15:30 Myslibořice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Prokopovy, bratry, přízeň a duše v očistci 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

26. 11. 

sv. Silvestr 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu, Veselou a duše v očistci 

Sobota 

27. 11. 

sv. Virgil 

    

Neděle 

28. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Marii a Karla Nedvědických, rodiče a sourozence 

18:00 Jaroměřice   

48. týden                                                                                                     29. listopadu – 5. prosince 2021 

Úterý 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje 

18:00 Jaroměřice - za Marii Pokornou, Marii Bartošovou, Marii Klenskou a na poděkování 

                                                                                        mše svatá pro děti 

Středa 

1. 12. 

sv. Edmund Kampián 

7:30 Jaroměřice  - za živou a zemřelou rodinu Šulovu 

Čtvrtek 

2. 12. 

sv. Bibiána 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

3. 12. 

sv. František Xaverský                                                               1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

6:15 Jaroměřice  - roráty 

Sobota 

4. 12. 

sv. Jan Damašský, sv. Barbora 

17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

5. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu 

- za rodinu Kutnarovu 

18:00 Jaroměřice   
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49. týden                                                                                                                       6. – 12. prosince 2021 

Pondělí 

6. 12. 

sv. Mikuláš 

      

Úterý 

7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

18:00 Jaroměřice - za rodiče, dceru Ivu a uzdravení vnuka 

Středa 

8. 12. 

Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

7:30 Jaroměřice - za víru pro děti a jejich rodiny 

Čtvrtek 

9. 12. 

sv. Valerie 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

10. 12. 

sv. Julie a Eulálie 

6:15 Jaroměřice - roráty 

Neděle 

12. 12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za Annu a Jaroslava Kudláčkovy z Trnavy a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

50. týden                                                                                                                       6. – 12. prosince 2021 

Pondělí 

13. 12. 

sv. Lucie / Světluše 

      

Úterý 

14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

18:00 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna                           mše svatá pro děti 

Středa 

15. 12. 

sv. Valerián 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

16. 12. 

sv. Adelhaida (Adéla) 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

17. 12. 

sv. Lazar 

6:15 Jaroměřice - roráty 

Neděle 

19. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za živé a zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy a Doležalovy 

18:00 Jaroměřice   



Redakční rada  

P. Mgr. Tomáš Holcner,  
e-mail: tomas.holcner@seznam.cz, 

mobil: 777831550 

Mgr. Marie Čermáková Tomanová, 
e-mail: kremca79@gmail.com  

mobil: 608558266 

Ivo Resl, 
e-mail: iiresl@seznam.cz  

mobil: 607808609 

Tisk nezištně zajišťuje: 

 5. 11. 2021 

19. 11. 2021 

  3. 12. 2021 

17. 12. 2021 

TERMÍNY: 

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

