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Číslo 223 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 19. 12. od 16 do 17 hod. zpověď  

v Lidovém domě 

 24. 12. v 15 hod. mše svatá  

na nádvoří zámku 

 24. 12. ve 22 hod. mše svatá  

na nádvoří zámku 

 29. 12. v 18 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 31. 12. v 14.30 hod. setkání  

k synodě na faře v kapli 

 1. 1. Světový den modliteb za mír 

 2. 1. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 7. 1. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 7. 1. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 8. 1. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 21. 1. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 26. 1. v 18 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Vánoce 
 Hlas zvonů táhne nad závějí, 

 kdes v dálce tiše zaniká; 

 dnes všecky struny v srdci znějí, 

 neb mladost se jich dotýká. 

  Jak strom jen pohne haluzemi, 

  hned střásá ledné křišťaly, 

  rampouchy se střech visí k zemi 

  jak varhan velké píšťaly. 

   Zem jak by liliemi zkvetla, 

   kam sníh paď, tam se zachytil; 

   Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla 

   a v nebi hvězdy rozsvítil. 

    A staré písně v srdci znějí,  

    a s nimi jdou sny jesliček 

    kol hlavy mé, jak v závěji 

    hlas tratících se rolniček. 

     Můj duch zase tone v blaha moří, 

     vzdech srdcem táhne hluboce 

     a zvony znějí, světla hoří – 

     ó Vánoce, ó Vánoce! 

(převzato z www.zlatavelryba.cz) 
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 4. 2. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 4. 2. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 5. 2. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 6. 2. sbírka na opravy a podporu  

 18. 2. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

Mimo farnost: 

 19. 12. od 14 do 17 hod. zpověď 

v Moravských Budějovicích 

 20. 12. v 19 hod. Vánoce českých 

kantorů, kamenný sál zámku  

v Třebíči 

Úvodní slovo 

 

 

                   „Jen od toho, kdo prodělal změnu, mohou vzejít změny.“ 

                                                      S. Kierkegaard 

Moji milí farníci, 

 těšíme se na vánoční čas, na opravený kostel a na spoustu dalších vě-

cí, které se dotýkají našeho života.  Přesto mi dovolte nastínit téma, které je 

trošku jiné. 

   Předpokládám, že všichni nejsme až tak seznámeni s konáním celosvětové 

synody, ke které nás zve papež František. Proto si dovolím tento svůj příspě-

vek věnovat právě tomuto tématu a vynechám tím hlavní téma, na které se 

většina z vás těší a které nás na stránkách našeho farního zpravodaje provází 

poslední roky – opravu našeho farního kostela.  

    Stejně jako jsme se my museli zabývat tématem záchrany našeho far-

ního kostela, aby nebyl uzavřen, zajištěním náhradních prostor a společného 

farního života, tak se musí dnes v církvi svaté každý křesťan zamýšlet podob-

ně nad domem církve. Synoda nám má být společným prostorem, kde se mů-

žeme pravdivě podívat na realitu církve, diecéze, farnosti a vůbec života nás 

křesťanů. Máme možnost objektivně posoudit naši současnou situaci a vyhlíd-

ky do budoucnosti. Mohu jen za sebe dodat, kdybych před lety popíral stav 

kostela a krovu kopule, kdybych neměl odvahu rozhodnout o opravě a pode-

psat příslušné smlouvy, znamenalo by to neodvratné – farnost Jaroměřice by 

přišla o svůj farní kostel! 

 Papež František nás zve, abychom nepopírali realitu, neztratili důvěru 

v Boží plán a Boží požehnání a hledali odpovědi na otázky, které si musíme 

jako rozumní lidé položit. Musíme si také ovšem být vědomi toho, že to od 

nás bude vyžadovat aktivní přístup. Možná jsme někdy slyšeli z Písma svatého 

slova, která říká Pán Ježíš sv. Petrovi: „… a brány pekelné církev nepřemo-

hou“. Ano, to je pravda. Ale je také pravda, že křesťané byli až na pár výjimek 

před staletími vyhnáni ze severní Afriky, ze západního Turecka; hlavní město 

východní křesťanské říše Konstantinopol se dnes jmenuje Istanbul  

a v katedrále Boží moudrosti je dnes muslimská mešita.  

(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!  

Pojďte všichni k jesličkám, 

do Betléma spějte, 

Spasitel dnes přišel k nám, 

díky jemu vzdejte!  

(Kancionál 202) 

Synoda 2021 - 2023 

   Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil 
papež František tříletý synodální pro-
ces rozdělený do tří fází: na diecézní, 
kontinentální a univerzální. Spočívat 
bude v konzultacích a rozlišování. Vy-
vrcholí shromážděním Biskupské sy-
nody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůraz-
ňuje sekretář Synody, jde o to, aby se 
do celého procesu více angažoval Lid 
Boží. „Proces rozhodování začíná  
v církvi vždy nasloucháním, protože 

jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardi-
nál Mario Grech. 
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4. neděle adventní 

1. čtení: Mich 5,1-4a  

2. čtení: Zd 10,5-10  

Evangelium: Lk 1,39-45  

Svátek svaté rodiny 

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a  

2. čtení: Kol 3,12-21  

Evangelium: Lk 2,41-52  

2. neděle po Narození Páně 

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16  

2. čtení: Ef 1,3-6.15-18  

Evangelium: Jan 1,1-18  

Svátek Křtu Páně 

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11  

2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7  

Evangelium: Lk 3,15-16.21-22  

2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 62,1-5  

2. čtení: 1Kor 12,4-11  

Evangelium: Jan 2,1-12  

3. neděle v mezidobí 

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10  

2. čtení: 1Kor 12,12-30  

Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21  

4. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19  

2. čtení: 1Kor 12,31-13,13  

Evangelium: Lk 4,21-30  

5. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8  

2. čtení: 1Kor 15,1-11  

Evangelium: Lk 5,1-11  

Liturgické texty Synoda od nás ovšem nepotřebuje analyzovat historické nebo jiné 

skutečnosti. Zve nás zamýšlet se nad konkrétní situací v naší farnosti  

a v diecézi. Hlavní myšlenkou této synodální výzvy je slovo spoluzodpo-

vědnost.  A tady vidím hlavní výzvu a současně jeden z hlavních problé-

mů. Žijeme v době, kdy se mnoho lidí stará jen o sebe a žijí víceméně so-

becky. Určitý druh sobectví a pohodlnosti nás často demotivuje a vede 

k názoru „ať se starají ti druzí“ či „ať to udělá někdo jiný“. Faktem také je, 

že náš národ a naše česká povaha je nesmírně talentovaná na výmluvy ty-

pu: „Já nemůžu, já se na to nehodím, já toho mám moc a podobně.“ 

V Konstantinopoli si mysleli, že je ubrání ti druzí a Pán Bůh to nějak zaří-

dí. Zařídil! Přišli o katedrálu, o celé město a celou východní křesťanskou 

říši. Jedno moudro nám říká, že se máme poučit z historie. A kde se lidé 

nepoučí, musí se historie opakovat. Stejnou zkušenost udělali Hebrejové, 

když vyrazili se svojí pýchou a bohorovností do boje s Filištíny a vzali si  

s sebou jako projev této bohorovnosti posvátnou archu. A Hospodin do-

pustil, že ji Filištíni uchvátili a znesvětili.  

Synoda je společná cesta. Je tedy otázkou, kam chceme jít, co 

jsme pro naši cestu schopni obětovat, co během této cesty chceme společ-

ně prožít a co je cílem této cesty právě v naší farnosti. 

A co vy? Co myslíte? Jak se bude vyvíjet situace křesťanů v české 

republice nebo v naší farnosti? Zcela jistě tak, jak si zasloužíme. Proto je 

nesmírně nutné se angažovat a pomoci třeba formou synody pokládat otáz-

ky, hledat řešení a cesty. Jeden můj kamarád kněz spočítal, kolik bude 

v brněnské diecézi kněží (a připomínám, že ne všichni budou schopni být 

faráři a statutárními správci farností, protože jsou to spíše klášterní typy) 

až mně bude 75 let, tedy v roce 2050. Představte si, že došel k číslu 60 

kněží. Máme tedy jistotu, že kněz bude sídlit a působit v Jaroměřicích i za 

30 let? Nemáme! Snad jen za předpokladu, že bude mít důstojné bydlení, 

bude mít z čeho žít a bude mít nějakou smysluplnou pastorační a misijní 

práci. Také připomínám, že je celkem jedno, jestli bude svobodný nebo se 

zruší celibát a bude to osvědčený ženatý kněz s rodinou, jak je tomu ve 

východní církvi. Pokud naše farnost nebude perspektivní, pak bude každý 

případný kněz poslán do farnosti, kde to bude mít smysl a kde bude pro-

gresivní a perspektivní společenství. Dnes je v semináři připravováno pro 

farářský život 6 bohoslovců v 6 ročnících. Tuto realitu bychom měli mít 

stále na zřeteli. 

Synoda bude mít také další důležitý efekt. Ukáže ta místa 

v diecézi, kde se tamní farníci angažují, kde se snaží, kde vnímají spolu-

zodpovědnost a kde jsou právě tím perspektivním a angažovaným spole-

čenstvím.  Myslím si, že tam, kde se farnosti budou chovat proaktivně, 

vyšlou signál na vedení diecéze, která potom zcela jistě takovou farnost 

bude chtít podporovat. Farnost si bude muset kněze doslova zasloužit.  

Synodu tedy, prosím, vnímejte jako šanci. Můžete společně  

a v předstihu ve farnosti řešit nabízená témata! Starší si samozřejmě mo-

hou říci, že se jich to už netýká a do jisté míry je to pravda. Ale není to 

také tak trochu sobecké uvažování vůči našim dětem, vnoučatům a budou-

cím generacím vůbec? V našem případě si vzpomeňme, jak to dopadlo, 

když se v Jaroměřicích opravovaly varhany.  

(pokračování na str. 4)  

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
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2021#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2021#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=1&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=1&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=1&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=1&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=1&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=1&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=1&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=1&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=1&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=1&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=1&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=1&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=1&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=1&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=1&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=2&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=2&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=2&r=2022#EV
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Všichni si mysleli, že na to „někdo“ dohlédne  

a „někdo“ pomůže s tím, aby to dobře dopadlo. Myslel si 

to pan organolog z biskupství, myslel si to pan farář, mys-

leli si to lidé z ekonomické rady farnosti, mysleli si to 

ostatní farníci. Výsledkem tohoto postoje byl bohužel jedi-

ný možný závěr celého projektu, který raději ani nebyl 

zveřejněn.  

Co kdybych se choval stejně já? Také jsem si 

mohl před čtyřmi lety říct, proč bych opravoval, protože za 

mého farářského působení snad kostel nespadne. A pokud 

se pro statickou nestabilitu zavře, nechám se přeložit. Ať 

ho opravuje a stará se farnost, ekonomická rada farnosti ať 

sežene potřebné miliony, nebo ať to celé dělá někdo jiný. 

Jsem rád a děkuji Pánu Bohu za to, že mě doma vychovali 

jinak! Můžeme pak Pánu Bohu děkovat za desítky kněží, 

které asi doma také vychovali jinak. Pán Bůh je oslovil  

a oni se zřekli manželky, dětí, nebo kariéry v jiném oboru 

a stali se učedníky Ježíše. A tento dar apoštolského poslání 

je svěřen každé farnosti, která má dnes kněze! Není to sa-

mozřejmost, jak jsme doposud byli všichni zvyklí.  

Synoda je příležitost hledat cesty. Je pozváním ke 

spoluzodpovědnosti a společnému vedení dialogu. Může 

se stát, že objevíme témata, která mohou být kontroverzní. 

Ale proč ne! Někdo hledá cestu k radikálnímu konzervatis-

mu, někdo cestu liberálního pokroku. Rozhodně není ces-

tou vytvářet příkopy mezi názorovými rozdíly, nebo tyto 

příkopy agresivně hájit.  Důležité bude hledat cestu, která 

vede k apoštolskému, laskavému a milujícímu hledání Bo-

ha, a putovat cestou, která k němu vede a  kterou nám zje-

vuje Ježíš Kristus v evangeliích. Jak říká Ježíš: „Já jsem 

cesta, pravda a život.“, „Milujte i své nepřátele.“ (tedy lidi 

s jiným názorem, než je ten náš) 

Proto bych Vás rád pozval k akci! Pokud se někdo 

domnívá, že je synoda úkolem pro kněze a faráře, hluboce 

se mýlí. Tato cesta je především úkolem pro vás. Nečekej-

te, že budou kněží něco aktivně organizovat, svolávat  

a připravovat. Duchovní správci se mají zapojit hlavně 

v roli naslouchajících. A to je dobře. Samozřejmě každý 

kněz včetně mě rád s čímkoli pomůže. Na faře nebo 

v Lidovém domě máme skvělé prostory, kde se můžete 

setkávat. Já jsem si dal za cíl vás tímto článkem namotivo-

vat, protože vnímám, že je to také můj úkol - povzbuzovat 

a popostrkovat.  

Je důležité, aby se každá farní rodina projevila 

v takovém stavu a světle v jakém se dnes opravdu nachází. 

Bez iluzí a přikreslování.  Pokud někde farní rodina a spo-

lečenství bude fungující, ukáže to právě aktivita synodál-

ních skupinek. Pokud je to jen společenství lidí 

s konzumním přístupem bez perspektivy, bude to potvrze-

no právě tím, že se lidé do synodální cesty nezapojí, nebo 

zapojí jen minimálně.  

Nechci vám moc radit, ale je nutné tyto aspekty vní-

mat. Poprosil jsem Mgr. Evu Šplíchalovou, aby byla koor-

dinátorem synodální cesty ve farnosti Jaroměřice a Mysli-

bořice. To ovšem neznamená, že Eva všechno zařídí. Tře-

ba jen na závěr popíše stav a výsledek synodální cesty 

v naší farnosti. Proto bych navrhoval k zamyšlení třeba 

tato témata a skupinky lidí:  

Kostelníci: neměli byste se sejít a diskutovat třeba 

téma trvalého jáhenství, zvláště pokud za 20 let bude ome-

zený počet kněží? 

Společenství maminek: neměly byste diskutovat téma 

předávání víry a misijní úkol rodin? 

Mládež: nemohli byste se zamyslet, jak to vidíte vy 

s budoucností své farnosti a křesťanství? 

Ministranti: proč slavit liturgii a chodit na mši sva-

tou? 

Běžný návštěvník bohoslužeb: co mohu udělat pro 

společnou cestu víry s druhými? 

Otcové rodin: můžete přemýšlet, jak vést dialog 

v církvi a jak umět převzít zodpovědnost? 

Pracující, živnostníci, podnikatelé, řemeslníci, vyso-

koškoláci: jak se postarat o materiální fungování farnosti  

a jak zajistit její budoucí ekonomickou prosperitu 

v příštích letech? 

Sympatizující „nekosteloví“: jakou bych chtěl mít 

vlastně církev a farní rodinu? 

Lidé, co se rádi modlí: budu se modlit za … 

Skupinka přátel a kamarádů, co jim záleží na budouc-

nosti farnosti atd. 

Určitě bychom našli mnoho dalších témat. Proto vám 

také mohu doporučit navštívit třeba www.církev.cz/synoda  

nebo https://www.biskupstvi.cz/synoda, kde můžete získat 

inspiraci a návod. Najdete zde opravdu mnoho námětů  

a nelze se vymlouvat, že jsme nevěděli a netušili, co máme 

dělat. Také můžete využít pomoci koordinátora, kterým je 

v našem děkanství pan farář z Moravských Budějovic  

P. Miloš Mičánek. 

Možná u nás bude synoda cestou obrody církve.  

Možná bude potvrzením skutečnosti, že je mnoho ztrace-

no, a katolické křesťanství v našich krajích vyklidí prostor, 

protože pro vaše děti a další generace nebude mít žádnou 

hodnotu. Ale třeba budeme překvapeni! 

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a požehna-

ný rok 2022! 

otec Tomáš 

http://www.církev.cz/synod
https://www.biskupstvi.cz/synoda
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                   „Štěstím býváme leckdy obdarováni, když se vyrovnáme s neštěstím.“ 

                                                                  R. Leonardt 

Vánoční zamyšlení biskupa Cikrleho 

Jaká je pravá podstata Vánoc?  

Jsme na ně dostatečně připraveni? 

 

Jednou  před vánočními svátky jsem se pozorně díval 
do novin a jejich příloh i do nejrůznějších časopisů, sle-
doval  jsem televizi a internet a musím uznat, že se té-
matu „Vánoce“ věnovaly neuvěřitelně pečlivě. Dozvěděl 
jsem se tolik informací, až mně z toho třeštila hlava. 
Úplně jiný svět. Objevil jsem, jaké dárky a za kolik jsou 
zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně potěšit nebo přinej-
menším nezarmoutit, jaké jsou „zcela nové“  
i „neuvěřitelně staré“ vánoční zvyky, v časopisech jsem 
viděl množství lákavě vypadajících pokrmů a receptů, 
jak je zhotovit. (Po Vánocích se na stejných stránkách 
věnovali pro změnu tomu, jak zhubnout, ale to sem dnes 
nepatří). Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při 
holení dozvěděl z hlavních rozhlasových zpráv, které 
běžně  připomínají  domácí i světovou černou kroniku, 
výjimečně radostnou novinu: Zlevnili kapry!  Stále jsem 
čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vnitřním smys-
lu Vánoc, proč  vlastně podstupujeme všechny přípravy, 
co se chystáme slavit. Zdá se, že odpovědi na tyto 

otázky lidi ani nezajímají. 

Nejsem zarytým bojovníkem proti  vnější stránce svátků. 
Spíš je mně líto nepoměru mezi vnitřním a vnějším.  
A vím, že v tomto pohledu nejsem sám.  Převládající 
zaměření na komerční stránku Vánoc, na to, do čeho 
jsou sváteční dny „obaleny“, je povrchní a obvykle nás 
příliš hluboce nezasáhne. Člověk má mnohem větší du-
chovní kapacitu než si sám myslí a ta o Vánocích, pova-
žovaných za nejoblíbenější svátky,  tím víc hladoví. To 
je také jeden z důvodů, proč o Vánocích chodí na boho-
služby tolik lidí. Protože cítí, že obal,  ta vnější stránka 

Vánoc,  není všechno. 

Co tedy vlastně tvoří jádro a podstatu Vánoc? 

Podstatou křesťanských Vánoc je radostné poselství  
o Bohu a jeho vztahu k člověku. Radostné poselství je 
představováno prostřednictvím události, která se stala 
před dvěma tisíci lety v judském městě Betlémě, událos-
ti, kterou vidíme znázorněnou tak často, že její vztah  
k sobě samým už ani nevnímáme. Mnozí touží tomuto 
poselství v průběhu svého života  lépe porozumět, pro-
tože cítí, že může mít pro jejich život větší hodnotu 
než  dary, které kdy  dostali. Tím poselstvím je: Bůh tě 
má rád. Proto ti posílá svého Syna, aby ti pomáhal  
a jako přítel provázel ve tvém životě… Právě na při-

pomenutí této radostné události se křesťané scházejí na 
půlnočních děkovných bohoslužbách, protože vědí,  
že štědrovečerní večeře a dárky pod stromečkem nej-

sou tím nejpodstatnějším. 

Když si zadáte ve vyhledávači Google slova vánoční 
příběh, objeví se vám přes dva miliony nejrůznějších  
a nejroztodivnějších odkazů. Když si zadáte anglický 
ekvivalent, tedy Christmas Story, bude těchto odkazů 
přes tři sta dvacet milionů. Pod slovy vánoční příběh 
jsou schovány různé reklamy, nabídky, osobní příběhy, 
vzpomínky. Seznam, Google, Wikipedia, Facebook, 
YouTube, komunikační prostředky dnešní doby, nabízejí 
nepřeberné množství informací těžících z narození Ježí-

še Krista. Přesto je Vánoční příběh jen jeden. 

Ježíš přišel, aby nás obdaroval, proto si jako připomín-
ku této události dáváme dárky. Přišel, abychom v něm 
nacházeli smysl života. Abychom v něm spojovali svůj 

čas s věčností. 

Mnozí z vás si možná řeknou: Změnil se nějak Ježíšovým 
narozením svět? Není to naivita věřit v nějaké vykoupe-
ní, tedy vysvobození ze zla, když kolem sebe vidíme 
bujet terorismus a sobectví, když vidíme statisíce lidí 
mimo svůj domov, když se setkáváme s řadou  destruk-
tivních závislostí? A každý den, tedy i dnes, umírá na 
světě víc jak třicet tisíc dětí hlady - proč to Bůh nezmě-
ní? Je to těžká otázka. Ale není její řešení v tom, že 
jsme se nezměnili my? Že ostatní lidi nepřijímáme jako 
své bratry? Není to důsledek našeho sobectví, nezájmu 
a zloby, a to nejen v globálním světě, ale v našem nej-
bližším? A právě betlémské dítě, Ježíš, přichází, aby se 
dotkl toho, co je v nás dobré. Co může růst a přinášet 
ovoce. Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít 
a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý. Jenže kolik lidí 
to tak chápe a kolik se jich na to těší? A tak se ptám: 
Jsme skutečně připraveni na Vánoce? Nemyslím, jestli 
máme uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo, nakou-
peno, zabaleno, omašleno, odesláno, vyřízeno, i když 
ani tuto stránku Vánoc nechci zavrhovat a podceňovat. 
Ale jsme připraveni na to, kvůli čemu se to všechno dě-
je? Podle toho také prožijeme Vánoce buď radostné  

a požehnané, nebo jiné. 

Přeji vám i sobě ty požehnané. 

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 
 

(převzato z www.cirkev.cz)  
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Ct. Martin Středa (Martinus Stredonius) - kněz, lidový misionář, provinciál TJ 

  Ct. Martin Středa pocházel z Horního Slezska, studoval v Praze. V Brně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Byl hor-
livý v řeholních povinnostech a v askesi. Dalších znalostí nabyl ve Štýrském Hradci. Stal se věhlasným řečníkem, 
doktorem filosofie a později i doktorem bohosloví. Roku 1627 byl ustanoven rektorem brněnské koleje. Dík jemu  
a Panně Marii bylo zachráněno město Brno za obléhání Švédy v r. 1645. Dvakrát byl provinciálem jezuitů a zemřel  
v 62 letech v Brně.  

ZACHRÁNCE MĚSTA BRNA  

   Narodil se 11. 11. 1588 v Hlivici v Horním Slezsku (Gliwice na polském území) do české rodiny. S matkou Barbo-
rou se v mládí účastnil poutí do Čenstochové. V době moru sloužil mezi postiženými roznášením vody  
a chleba. V 17 letech odešel studovat do Prahy, kde byl přijat do semináře pro chudé studenty. V roce 1608 vstoupil 
k jezuitům. Po dvou letech noviciátu v Brně byl poslán na filosofická studia do Štýrského Hradce. Roku 1615 se vrá-
til do Prahy, kterou však jako jezuita musel za stavovského povstání opustit. Přes Moravu se dostal opět do Štýrské-
ho Hradce, kde v roce 1621 přijal kněžské svěcení. Téhož roku začal učit na pražském gymnáziu. 
   Ovládal češtinu, latinu, polštinu a němčinu. V Praze na universitě byl promován doktorem filosofie a teologie. Pak 
se stal universitním profesorem a v době prázdnin konal lidové misie na venkově. V roce 1625 byl na 4 roky poslán 
učit na universitu ve slezské Nyse. Pak byl v roce 1629 ustanoven rektorem v Klementinu na universitě v Praze  
a založil kolej v Litoměřicích. Další kolej v Klatovech založil v roce 1636. V roce 1638 a po druhé v roce 1648 byl 
zvolen provinciálem českých jezuitů, k nimž patřili i moravští a slezští. V jednom spisu napsal: "Chudoba ať je mi 
matkou, pokora a trpělivost ať jsou mi sestrami!" To byl jeho praktický život. Zavedl mimo jiné roráty a šířil marián-
skou kongregaci. 
   Nejznámějším se stalo Martinovo působení v Brně, kde byl rektorem koleje v letech 1641-1646. V té době na Mo-
ravu vpadli Švédové, obsadili olomouckou pevnost a z ní vyjížděli do okolí. Pod vedením Torstensona Švédové  
6. 3. 1645 porazili u Jankova císařskou armádu a pak řádili v jižní části naší země. Dne 4. 5. začali obléhat Brno. Je-
ho obraně velel Ludvík Radvit de Souces proti dvacetinásobné přesile. Nepřítel se 112 dnů snažil o pokoření města. 
   Rektor Martin Středa chodil mezi obránce a povzbuzoval je k důvěrné modlitbě. Jak po jeho smrti v roce 1671 pí-
semně potvrdil Ludvík Raduit de Souches, "Sílu statečnosti obráncům dodávaly vroucí modlitby a vytrvalé posty 
pátera Martina Středy, jimiž přinášel z nebe sílu a bezpečnost obležených… Vždy jsem si od něho odnášel útěchu  
a vnitřní pokoj." 
Z dalšího svědectví městské brněnské rady se dovídáme, že při obležení města těšil lid a ujišťoval ho předpověďmi, 
aby se nebál, že nepřítel město nedobude, ani neobsadí, což se v průběhu dalších událostí potvrdilo. Kdykoliv mělo 
dojít k boji, Martin Středa po celou dobu ležel na zemi a modlitbami prosil o přispění nebeské moci. 
   Díky jeho modlitbám, na svátek Nanebevstoupení Panny Marie, Švédové vzdali po neúspěšném rozhodujícím úto-
ku obléhání Brna a odtáhli. Městská rada P. Martina nazvala zachráncem města a vlasti a slíbila, že bude slavným 
průvodem a bohoslužbami každoročně 15. 8. oslavovat Bohorodičku P. Marii. 
   Martin Středa byl v roce 1646 povolán k pražským studentům jako spirituál. V lednu 1648 se znovu stal provinciá-
lem, což představovalo řadu vizitací s obtížným cestováním. Při vizitaci ve Slezsku ho slabost upozornila na blížící 
se konec pozemského putování. Vrátil se proto 9. 8. do Brna, kde po 17 dnech zemřel. Pohřben byl do krypty jezuit-
ského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Při otevření hrobu r. 1876 bylo shledáno jeho tělo neporušené a bylo pře-
místěno do prosklené rakve. Tvář stále neztratila jeho rysy, shodné s dobovými portréty. 
Jako doporučení Martina Středy je citováno: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší 
každý den." „Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj." Dál si zaznamenal: „Nic z pomíjivých 
věcí příliš nemilovat!" 
 
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
 
   Ctihodný Martin Středa je v naší zemi vzor obětavosti a náboženské horlivosti, které je zapotřebí obnovit. Pomod-
lím se nejen za probuzení těchto ctností, ale budu prosit i za povýšení Martina Středy ke cti oltáře zařazením mezi 
blahoslavené.  
   Všemohoucí věčný Bože, oslav milostivě svého kněze Martina Středu, vzor obětavosti ve službě Tobě i lidem. Vy-
slyš dobrotivě naše prosby i prosby všech, kdož se k němu s důvěrou o pomoc utíkají, aby tím jistěji vlivem jeho pří-
kladu spěli k Tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Otče náš…  
 
POZNÁMKA 

  Dne 15.8. 2020 biskup Vojtěch Cikrle požehnal sochu P. Martina Středy před jezuitským kostelem v Brně  
a 8.12.2021 Kongregace pro svatořečení udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení.  

 
(autor: Jan Chlumský, převzato z http://catholica.cz/?id=3939) 
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Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 

diecézní biskup brněnský 

EDIKT 

OHLEDNĚ ZAHÁJENÍ KANONIZAČNÍHO ŘÍZENÍ 

P. MARTINA STŘEDY, SJ 

  Jako biskup kompetentní k zahájení kanonizačního řízení zveřejňuji ve shodě s čl. 43 instrukce Sanctorum Mater, že jsem od 

vicepostulátora P. Milana Glasera, SJ, jenž zastupuje žadatele, Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova, obdržel žádost supplex 

libellus o zahájení kanonizačního řízení otce Martina Středy, SJ. Otec Martin Středa, SJ, (1587–1649) je významná historická 

osobnost našeho náboženského a společenského života. V bouřlivých dobách třicetileté války osvědčil pevnou důvěru v prozře-

telnost našeho nebeského Otce, byl obdařen zvláštními prorockými dary a svoji víru prokazoval milosrdnými skutky, majícími 

někdy i podobu mimořádných znamení, doložených mnoha svědectvími. V květnu 2021 jsem po předchozím kladném stanovis-

ku biskupů Čech a Moravy požádal Kongregaci pro kauzy svatých o informaci, zda ze strany Apoštolského stolce není pro kau-

zu otce Martina překážka. Kongregace udělila dne 4. listopadu 2021 souhlas nihil obstat.  

  Nyní se obracím na věřící, především brněnské diecéze, s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se otce 

Martina Středy, SJ. Zvláště prosím svědky, kteří mohou svědčit o případných milostech obdržených od Boha na jeho přímluvu  

a doložit existenci pověsti svatosti. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kau-

zu. Informace zasílejte na sekretariát biskupa (Petrov 269/8, 601 43 Brno) do 31. ledna 2022. Podrobnější životopis a další infor-

mace si můžete přečíst na internetových stránkách Tovaryšstva Ježíšova. 

 

 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 

diecézní biskup brněnský 

V Brně 30. listopadu 2021 

Čj.: Ep/777/2021   

   Jak jsem psal v posledním čísle zpravodaje, budu potřebovat vytvořit seznam pomocníků a brigádníků, které 

bych formou SMS svolával na brigády. Bude nutné pomoci se stěhováním lavic a dalších věcí z depozitářů zpět 

do našeho kostela. Určitě nebude v mých silách, abych obvolával a přesvědčoval všechny farníky. Ani nepotře-

buji slyšet důvody, proč někdo nemůže, nebo se mu to nehodí. Systém bude celkem prostý.  

Vytvoříme seznam se jmény a telefonními čísly těch z vás, kteří byste se chtěli do této brigádnické pomoci při-

hlásit. Bude se jednat o pomoc někdy vhodnou pro muže (např. nošení a stěhování předmětů a drobné montáže) 

a jindy pro ženy (zvláště balení předmětů do bublinkových fólií, úklidy apod.).  

   Samozřejmě se tyto brigády budou také hlásit v nedělních ohláškách. Mám ovšem zkušenost, že když se to 

ohlásí, není jisté, že vůbec někdo přijde. Zažil jsem totiž v Jaroměřicích situace, kdy jsem ohlásil v ohláškách 

brigádu, ale nikdo nepřišel. Také se budu snažit pro brigádníky zajistit občerstvení a svačinu. Proto je dobré 

dopředu vědět, kolik vlastně přijde lidí.  

   Přes Vánoce bude v zákristii na faře a v Lidovém domě seznam, kam se můžete zapisovat. Také se můžete 

hlásit na e-mail pana Ivo Resla - iiresl@seznam.cz a u paní Marie Večeřové na tel. čísle 605 028 611. Nahlaste 

jméno, telefon a kdy budete moci pomáhat (kdykoli, víkendy atd.).  

   Věřím, že tyto brigády nás také vzájemně povzbudí a budou zajímavým časem, který společně prožijeme. 

Myslím si, že budeme jednou vzpomínat, jak jsme se mohli společně zúčastnit oprav našeho farního kostela  

a jak jsme sami přispěli k jeho záchraně. 

   Ještě jednou také děkuji za vaše finanční dary na opravu a záchranu našeho chrámu a také za vaši obětavou 

angažovanost.                                                                                                                                  

Ze srdce žehná otec Tomáš 

Hledání pomocníků pro brigády v kostele 

mailto:iiresl@seznam.cz
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         „Bůh neslibuje jednoduchý život v bohatství a bez výzev.  

                             Ale mění nás, abychom výzvám čelili s jeho pomocí.                worshipsister 

Papežská misijní díla 

MISIJNÍ AKTIVITY 

Misijní jarmark® 
 

  Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze 
projekty PMD posílány, ale zároveň je možností mezigenerační spolupráce. Jarmark totiž zapojuje 
do misijní činnosti doslova celou farnost. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymo-
delovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou  
s organizací. 
  Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně 
přidá i rozměr pomoci potřebným. Velmi oblíbený je například u příležitosti říjnové Misijní neděle. 
Kromě podpory misií nabízí také možnost informovat další lidi o činnosti Papežských misijních děl 
prostřednictvím nabízených misijních materiálů. 

  Prostředky vybrané za Misijní jarmark® posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 640.  
                

Misijní koláč® a Misijní štrúdlování® 
 

  Jsou zábavnou a atraktivní formou pomoci chudým, kdy dobrovolníci napečou koláče, záviny a jiné sladké či slané dobroty, 
které pak nabízejí formou pohoštění nebo připravených balíčků za dobrovolný dar s prosbou o pomoc misiím. Do této akce je 
vhodné zapojit celé společenství – klubko, farnost, třídu… 
  Pro pořádání Misijního koláče® je vhodná 4. neděle postní „Laetare“ – neděle radosti. Nemusí se péci pouze koláče. Podle 
potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce, např. období před Misijní nedělí. Misijní štrúdlování® lze uspořádat kdykoliv 
během roku. 
  Prostředky vybrané za Misijní koláč® posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 840. 
Misijní štrúdlování® má variabilní symbol 141. 
  Obě tyto aktivity podporují výživové projekty PMD. Malí i velcí misionáři jsou při přípravě a nabídce misijních štrúdlů vynaléza-
ví, a tak můžeme pro Vaši inspiraci nabídnout několik receptů zpracovaných v krátkých videích nebo reportážních zpráv z pro-
běhlých akcí, které najdete na Youtube kanále MissioCZ. 

 
Chléb pro misie 

 
  Chléb je základní potravinou snad ve všech kulturách. Jeden anglický novinář  kdysi provedl poučný test. Koupil bochník chleba 
a na nejrušnějších křižovatkách světových měst ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Ham-
burku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém 
Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den. 
  Členové Misijního klubu každý týden podle možností šetří finanční částku jako dar pro misie  v hodnotě jednoho chleba (tzv. 
Chléb pro misie). 
  Variabilní symbol aktivity Chléb pro misie je 888. 
 

Misijní bonbónek 
 
  Misijní bonbónek je spořící aktivita určená dětem, které si chtějí něco odříct ve prospěch chudých kamarádů. Do misijní poklad-
ničky, jež si mohou sami vyrobit, střádají peníze za tzv. bonbónek nebo jiné věci, které si mohou dopřát, ale kterých se dobrovol-
ně např. jednou týdně vzdají. Tento nastřádaný „poklad“ pak  pošlou pomocí rodičů nebo vedoucího Misijního klubka na účet 
PMD, odkud bude odeslán do  misijních zemí a pomůže chudým dětem.   
  Variabilní symbol aktivity Misijní bonbónek je 940.  

(převzato z www.missio.cz) 

Misijní úmysly papeže Františka 

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. 

https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/
https://www.youtube.com/watch?v=xxgGWE0ccHU&list=PLT7VaHDf2xx-2730sRttzD8bPU-YtdlGv&index=4
https://www.youtube.com/channel/UC_U7L7PTwiv4XQykBIVD7sg
https://www.missio.cz/zapojte-se/clenstvi/misijni-klub/
https://www.missio.cz/zapojte-se/clenstvi/misijni-klubko/
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Zajímavá kniha 

Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích? 
„Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna.“ (Gal 4,4) 

Reální lidé s reálnými pocity 
   Bylo nebylo – tak bychom mohli naše vyprávění začít. Jenomže nejde o žádnou pohádku, mýtus, babskou 
povídačku nebo zkrátka výplod něčí představivosti, ale o opravdový příběh. Postavy v něm vystupující nej-
sou pouhá papírová pimprlata. Jsou to lidské bytosti z masa a kostí, které prožívaly nejrůznější pocity, zá-
pasy, naděje a sny, podobně jako dnes my. 
   Téměř všichni měli společnou velmi důležitou věc. Navštívil je totiž Boží posel - anděl a zjevil jim, že jsou 
povoláni ke spolupráci na dramatu naplnění největšího příslibu, jaký kdy Bůh dal svému lidu: že Bůh sám se-
stoupí mezi svůj lid. Přestože se tento příběh odehrál před více než dvěma tisíci lety, promlouvá každičká 
jeho část i každá postava, která v něm vystupuje, s velkým důrazem přímo do našich životů. 
Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích? 
   Příběh Ježíšova narození obyčejně odpočívá po většinu roku v knihovničce. V prosinci ho vytáhneme, oprá-
šíme, necháme na pár týdnů zazářit, načež ho krátce po Vánocích opět odložíme na jedenáct měsíců stra-
nou. Tento úžasný příběh nám ovšem má co říct každý den našeho života. 
 
Je to poselství naděje, jež zvěstuje, 
že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby 
a plní je v dokonale zvolený čas. 
 
Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi, 
kteří ho milují, aby pro jeho království 
vykonali mimořádné věci. 
 
Nabádá nás, abychom věřili, 
že Bůh v nás dokáže způsobit 
zrození něčeho velikého, 
ačkoli dobře víme, že sami bychom to 
nikdy nezvládli. 
 
Ujišťuje nás, že u Boha není nic nemožného. 
Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval, 
že poslal svého Syna – část sebe sama, 
aby s námi byl jako světlo v naší temnotě, 
jako naděje uprostřed naší beznaděje, 
aby nás přivedl na cestu, 
která je v souladu s jeho vůlí. 

 

Dovolím si tedy tvrdit, že je to příběh příhodný pro všechna roční období. 

(převzato z knihy Stormie Omartianová, Vánoční zázrak, nakl. Paulínky)  

Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát  

narodil v Betlémě, není nám to nic platné, 

jestliže se nenarodí v našich srdcích“.  

Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás 

moc a síla Božího požehnání vede po všech 

nedělních i všedních cestách adventních týdnů.  

   Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry, ale velkých obsahem.  

V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je  

skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace,  

o každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale 

mluví i o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru ne-

popírají, ale vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. 

uzdravení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry,  

o společenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními.  

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Vanocni-zazrak.html
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Pozvání na synodální cestu 

   Církev vstupuje, v rámci naší diecéze, na synodální cestu. Uspořádáním Synody je vstup na cestu dialogu  
a spoluodpovědnosti za církev v atmosféře naslouchání Duchu Svatému. 

   V tomto naslouchání a následném dialogu jednotlivé skupiny vzniklé ve farnostech zpracovávají a rozjímají tato 

témata: 

  1. Na společné cestě s druhými. 

  2. Naslouchání druhým. 

  3. Umění ujmout se slova. 

  4. Slavení liturgie s ostatními. 

  5. Spoluodpovědnost za misijní poslání. 

  6. Vedení dialogu v církvi a ve společnosti. 

  7. Vedení dialogu mezi křesťanskými denominacemi. 

  8. Autorita a spoluúčast. 

  9. Rozlišování a rozhodování. 

10. Formace v duchu synodality.   

   Vzniklá synodální skupinka má tvořit 5 až 8 členů. Ti pak 

v duchu modlitby rozjímají nad jedním tématem, které si zvolili. 

Jednotlivé otázky k tématům budou zájemcům, kteří by chtěli 

utvořit synodální skupinu, zaslány emailem. Pokud se skupina ve 

farnosti nevytvoří, přesto jednotlivým zájemcům zprostředkuje 

diecézní tým zapojení do pracovních skupinek v okolních farnos-

tech. Pracovní skupiny se mají sejít alespoň 3x od listopadu do 

konce ledna. Své podměty pak předají do vyšší úrovně k užšímu zpracování. Duchovní správci jsou zváni, aby se do 

synodální cesty zapojili hlavně v roli naslouchajících.   

  Svou předvánoční službu druhým přijmou skauti a skautky také letos a symbol míru a přátelství v podobě  
plaménku z Betléma opět rozvezou po republice. Průběh akce je však pozměněn vlivem zhoršené pandemické situace. 
Mezinárodní setkání v Salzburku bylo zrušeno a přenos ekumenické bohoslužby bude probíhat pouze formou 
"videozdravice". 

  Naši skauti převezmou Betlémské světlo u hranic na Břeclavsku v neděli 12. prosince 2021, odkud 

ho převezou do Brna, kde ho předají v 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla do rukou brněn-

ského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. V sobotu 18. prosince 2021 budou jaroměřičtí skauti 

přebírat Betlémské světlo na vlakovém nádraží.Následně ho přinesou do města, kde budou po do-

bu dvou hodin Světlo napalovat lidem na náměstí. Betlémské světlo bude umístěno u betléma a udr-

žováno do Štědrého dne.  

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webu Betlémského světla https://www.betlemskesvetlo.cz 

Betlémské světlo 2021 

Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v ČR  
 

▪ 17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích 

▪ začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních společenstvích  

▪ do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek na email: synodalita@dieceze.cz  

▪ duben - květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu diecézní syntézy) 

▪ do 15. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu týmu  

▪ 6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad) 

▪ 15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů 

Modlitba za průběh synody 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 

shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás Ty sám, 

vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 

Jsme zde s přetěžkým břemenem 

svých slabostí a hříchů. 

Nedopusť, abychom propadli zmatku, 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 

a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 

na věky věků. 

Amen. 

https://www.betlemskesvetlo.cz
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Něco pro děti  

CO SLAVÍME O VÁNOCÍCH 
 

   Vánoce jsou opravdu velikými svátky. Začínají 25. prosince slavností Narození Páně. Starým českým jménem se jí 

říká Boží hod vánoční. Ale první sváteční chvílí je Štědrý večer, 24. prosince. Ke křesťanským slavnostem totiž vždycky 

patří už přechozí večer. Vánoční doba pak trvá skoro tři týdny - do svátku Křtu Páně, který je v neděli po 6. lednu. 

   Pamatuješ ještě, jak jsi prožil poslední Vánoce? A víš, proč se dělají všechny ty vánoční přípravy, proč se zdobí stro-

meček a stavějí jesličky, proč chodíme na slavnostní bohoslužby, zpíváme koledy, prostíráme sváteční stůl a s láskou 

připravujeme dárky? 

   Křesťané to dělají kvůli narození Ježíše, který přišel na svět jedné noci před dvěma tisíci lety. Ale proč tolik rozruchu 

kolem narození jediného člověka? Víš, tohle dítě Bůh kdysi lidem slíbil. Už dávno se na ně těšili. S velikou touhou čekali 

na Mesiáše (řecky Krista), Bohem poslaného, který přemůže na světě zlo i smrt a navždycky přinese život a pokoj. 

Ježíš je Syn Boží. A Boží slib, který se začal plnit! 

   Když Ježíše jeho maminka očekávala, musela se vydat s Josefem, svým snoubencem, do Betléma... Co bylo dále, se 

dozvíte v našem obrázkovém Vánočním příběhu na www.deti.vira.cz. A kdo by náhodou nevěděl, co všechno ještě Je-

žíšovu narození předcházelo, může si prohlédnout také náš Adventní příběh s obrázky na www.deti.vira.cz. 

   Jako se z Ježíšova narození radovali pastýři, tak se o Vánocích radujeme i my. A jako pastýři přinesli Ježíšovi dár-

ky - pro radost a aby neměl nouzi - tak i my na Štědrý večer obdarováváme druhé. Vždyť Bůh se s námi rozdělil  

i o svého Syna. Aby nám byl blízko, stal se člověkem. Je štědrý a my se mu můžeme podobat! Ježíšovo narození začí-

náme oslavovat právě na Štědrý večer. Scházíme se v kostele ke mši, všechno je slavnostní, uvidíš tam postavený Bet-

lém, zpívají se koledy. Děkujeme Bohu za Ježíše a modlíme se za radost a pokoj pro všechny lidi na světě. 

(převzato z www.deti.vira.cz) 

 

http://www.deti.vira.cz/Liturgicky-rok/Vanoce/Vanocni-pribeh
http://www.deti.vira.cz/Liturgicky-rok/Advent/Adventni-pribeh
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

19. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ                                                         16:00 – 18:00 zpověď v Lidovém domě 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za Josefa a Marii Doležalovy a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

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

18:00 Jaroměřice   

51. týden                                                                                                                   20. – 26. prosince 2021 

Úterý 

21. 12. 

sv. Petr Kanisius 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                   mše svatá pro děti 

Středa 

22. 12. 

sv. Servul 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

23. 12. 

sv. Jan Kentský 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

24. 12. 

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ / mše svaté v 15:00 hod. a 22:00 hod. na nádvoří zámku 

15:00 Jaroměřice - volný úmysl 

20:00 Myslibořice - volný úmysl 

22:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

25. 12. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Mika a duše v očistci 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Neděle 

26. 12. 

SVÁTEK sv. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka, SVÁTEK SVATÉ RODINY 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

9:00 Myslibořice - za rodiče Čermákovy a celou rodinu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

Úterý 

28. 12. 

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za přijatá dobrodiní                               mše svatá pro děti 

Středa 

29. 12. 

sv. Tomáš Becket 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

30. 12. 

sv. Evžen 

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

18:00 Jaroměřice 
- za dceru Ivu a její děti 

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

31. 12. 

sv. Silvestr / Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 

14:30 Jaroměřice - setkání k synodě na faře v kapli 

16:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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1. týden                                                                                                                            3. – 9. ledna 2022 

Úterý 

4. 1. 

bl. Anděla z Foligna 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                 mše svatá pro děti 

Středa 

5. 1 

sv. Telesfor 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

6. 1. 

SLAVNOS ZJEVENÍ PÁNĚ / Tři králové 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

7. 1. 

sv. Rajmund z Penafortu                                                            1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za Marii a Karla Minaříkovy 

Sobota 

8. 1. 

sv. Severin 

        17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

9. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 
- za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci 
- za živou a zemřelou rodinu Pokornovu a Slámovu 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy 
- za děti, vnoučata, jejich rodiny a na poděkování za 80 roků života  
  a Boží ochranu pro celou rodinu 

18:00 Jaroměřice  

Sobota 

1. 1. 

Slavnost Matky Boží Panny Marie                                                          Světový den modliteb za mír 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Neděle 

2. 1. 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ             Křestní neděle / Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

18:00 Jaroměřice   

2. týden                                                                                                                        10. – 16. ledna 2022 

Úterý 

11. 1. 

ct. Marie Elekta 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                 mše svatá pro děti 

Středa 

12. 1. 

sv. Probus (Pravoslav) 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 
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Čtvrtek 

13. 1. 

sv. Hilarius z Poitiers 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

                                                                         po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

14. 1. 

sv. Sáva Srbský 

18:00 Jaroměřice - za Miroslava Němce, syna, sestru a duše v očistci 

Sobota 

15. 1. 

sv. Pavel Poustevník 

    

Neděle 

16. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Kremláčkovy, syny Stanislava a Jana, za rodiče Hobzovy,  

  syna Víta, za oboje zemřelé přízně, za obrácení, za duše v očistci, na  

  které nikdo nepamatuje 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice  

3. týden                                                                                                                         17. – 23. ledna 2022 

Pondělí 

17. 1. 

sv. Antonín Veliký 

   

Úterý 

18. 1. 

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

18:00 Jaroměřice - za nemocnou snachu a její rodinu                               mše svatá pro děti 

Středa 

19. 1. 

sv. Márius a Marta a jejich synové 

7:30 Jaroměřice  - za Marii Pokornou, živou a zemřelou rodinu a za uzdravení 

Čtvrtek 

20. 1. 

sv. Fabián a Šebestián 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání: vzpomínka na Mons.  

Aloise Pekárka (* 22.1.1915)                         po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

21. 1. 

sv. Anežka Římská 

18:00 Jaroměřice - za Jiřího Šimečka a oboje rodiče 

Sobota 

22. 1. 

sv. Vincenc 

    

Neděle 

23. 1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Vejtasovu a Mikulovu 

9:00 Myslibořice - za rodiče Dusíkovy, dceru Marcelu a celou rodinu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice  
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4. týden                                                                                                                        24. – 30. ledna 2022 

Pondělí 

24. 1. 

sv. František Saleský 

      

Úterý 

25. 1. 

Svátek Obrácení svatého Pavla 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                  mše svatá pro děti 

Středa 

26. 1. 

sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

27. 1. 

sv. Anděla Mericiová 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání: vzpomínka na P. Františ-

ka Pařila (*27.1.1911)                                    po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

28. 1. 

sv. Tomáš Akvinský 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

29. 1. 

sv. Sulpicius 

    

Neděle 

30. 1. 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za zemřelé rodiče Pojerovy, syna, vnuka a celou přízeň 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - za Vlastimila Cecha a dvoje rodiče 

18:00 Jaroměřice  

5. týden                                                                                                               31. ledna – 6. února 2022 

Úterý 

1. 2. 

sv. Pionius 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                 mše svatá pro děti 

Středa 

2. 2. 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

7:30 Jaroměřice - za Ervína a Marii Jansovy, rodiče a duše v očistci 

Čtvrtek 

3. 2. 

sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání  po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

4. 2. 

sv. Ondřej Corsini                                                                      1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

18:00 Jaroměřice - za Františka Bohuslava a duše v očistci 

Sobota 

5. 2. 

sv. Agáta (Háta, Dobruše) 

17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

6. 2. 

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

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za Vladimíra Dobeše a celou přízeň, za Marii Hanákovou, za Stanislava  
  a Jana Kremláčkovy, dvoje rodiče a za Kaláškovy 

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: 

  7. 1. 2021 

 21. 1. 2021 

   4. 2. 2021 

 18. 2. 2021 

TERMÍNY: 

Ignaciánský examen 

V rámci jubilejního roku sv. Ignáce z Loyoly (500 let od jeho obráce-

ní v r. 1521) nabízí Tovaryšstvo Ježíšovo nové materiály (kartičky) 

vycházející z ignaciánských exercicií, které mohou být užitečné těm, 

kdo chtějí dělat pokroky v duchovním životě. Kartičky je možno ob-

jednat na info@jesuit.cz. Pro milovníky digitálních technologií exis-

tuje rovněž aplikace Ignaciánský examen, zdarma ke stažení pro An-

droid nebo iOS. Examen je 10 -15 minut dlouhá modlitba. Jde o sys-

tematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost v událos-

tech, v lidech kolem nás i v nás samotných.  

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

