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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 11. 2. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 16. 2. Adorační den v Jaroměřicích 

nad Rokytnou 

 23. 2. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 24. 2. v 9 hod. Rekolekce  

v Lidovém domě 

 25. 2. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 2. 3. Popeleční středa - den 

přísného postu 

 4. 3. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 5. 3. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 6. 3. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 11. 3. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 25. 3. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 

                   (Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. 

Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, 

přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, 

dokonce chválou - žel, že ne Tvým  

květem… 

 

i rozkoší, co šlehat v zakázané 

tvé sedmé nebe zdá se - s horkým létem - 

i nejsladším z tvých darů na zemi, 

jímavým okem, jež se slzou tmí: 

vší svojí dobrotou v tom jednom oku 

jak odraz celých nebes na potoku!… 

 

Veškerým lidstvem s pradávnými domy, 

s oblouky opřenými o sloupoví; 

když zapomněním kroků v prach se zlomí, 

zas obejme je bujný porost nový. 

Vším, vším!… 

 

 

Jen, Pane, že jsem neměl hlasu 

pro hodnou odpověď, - i mlčel jsem; 

blaženým záviděl jsem smrt a spásu 

a k Bolesti jak k matce držel jsem - 

s Nadšením srostlý jako s blížencem, 

do čtyř stran světa paže rozpínal. 

Když dokonalost tvou jsem objímal, 

uměl jsem hlesnout: "klamu" jen -  

a tak v čas nemluvňat se vracím… 

 

Jsem jen znak!… 

Jsem bez hlasu - tys, Pane, slovo dal, 

kdo výpověď však svými ústy zdolá? 

Dík tobě jsem se bohem prachu stal, 

anděla tvého v sobě nesu dál - 

hlas tedy ještě rozvaž, - anděl volá!  

(převzato z knihy:  

       S anděly si nelze připíjet) 

MODLITBA  

Čas nemluvňat 
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 27. 3. začátek letního času  

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

 30. 3. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 1. 4. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 2. 4. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 3. 4. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

Mimo farnost: 

 24. 2. v 18 hod. Večer chval  

v kostele Proměnění Páně  

na Jejkově 

 24. 3. v 18 hod. Večer chval  

v kostele Proměnění Páně  

na Jejkově 

 25. 1.  - 5. 4. každé úterý  

v 19 hod. kurzy Alfa online  

na ZOOM 

Úvodní slovo 

 

 

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

                                                      S. Kierkegaard 

Moji milí farníci, 
 

na úvod vás musím pochválit, jak jste se mnozí aktivně zapojili do syno-

dálních skupinek, které jsou svědectvím o vaší ochotě se angažovat 

v církvi svaté. Další milou skutečností a radostí vašeho faráře je zapojení 

mnohých z vás do připravovaných brigád, které budou pro návrat do 

našeho farního kostela velice důležité. Všechny vás, kteří žijete se svojí 

farností skrze modlitbu, pak také velice prosím, abyste vytrvali a pokud 

možno zintenzivnili své prosby k nebi. Letos nás a naši farnost totiž čeká 

mimořádně zajímavý a svým způsobem náročný rok. Bude dokončena 

stavební činnost firmy Archatt PAMÁTKY s.r.o. za více jak 100 milionů 

korun. Aby se závěr co nejlépe povedl, bude nutné ze strany dodavatel-

ské firmy (jak v čase, tak i v kvalitě bez závad) předat celé dílo záchra-

ny našeho kostela zpět do našich rukou. Dnes vím, že to nebude pro 

všechny zainteresované vůbec snadné a jednoduché. Dokonce si dovolím 

tvrdit, že to bude spíš stresující, hektické a ve finále velice vyčerpávající. 

Jako vždycky jde o peníze. A v tuto chvíli jde o více jak 100 milionů ko-

run, které se při sebemenší chybě v administraci a realizaci dotace mo-

hou krátit v různé výši, může proběhnout penalizace, eventuálně se při 

vážném pochybení celý obnos dotace může vracet. Kdo si toto celou do-

bu neuvědomuje, upřímně mu závidím jeho bláhovost a naivitu. Proto 

bych vás rád poprosil, abyste do tohoto závěrečného období spíše vná-

šeli klid, pokoj, trpělivost, pokoru a nadhled. Velice vás také proto pro-

sím, abyste mi byli v tomto čase především oporou a podporou. Nyní 

musíme jako farnost držet mimořádně při sobě, uchovávat si jednotu  

a vzájemně se povzbuzovat.  Jeden moudrý muž to jednoduše a svým 

způsobem „teologicky“ vysvětloval takto: „Kdyby se stavěl místo kostela 

nevěstinec, kasino nebo varna drog, ďábel bude tleskat radostí a co nej-

více bude tato díla zla a jeho strůjce podporovat a umetat jim cestičku. 

Ale pokud se opravuje kostel a staví se oltář, bude se co nejvíce a ze 

všech svých sil snažit toto „svaté dílo“ překazit, pošpinit a všechno okolo 

znemožnit“. Jeden žalm pak praví: „Nestaví-li chrám Hospodin, marně se 

stavitelé namáhají“. Proto musíme pokorně vytrvat v modlitbě za záchra-

nu a obnovu našeho farního kostela. Také prosím o modlitby za všechny, 

kteří na tomto díle pracují. Odvážně pak musíme všichni podle svých 

možností, sil a schopností přispět ke zdárnému konci. Tím koncem a novým 

začátkem bude nejen náš návrat do chrámu a obnovení posvátné litur-

gie, ale také naše živá víra, která dává smysl celé této opravě.  

   Osobně vnímám závěrečné měsíce, které jsou právě před námi, jako 

naši společnou šanci přispět svou nezištnou pomocí a obětavostí k posílení 

našeho farního společenství. Tento rok bude rokem „milostivého léta“ pro 

naši farnost. Byla by velká škoda u těchto historických událostí chybět! 

Naše farní společenství se vrátí z „exilu provizoria“ domů do svého farní-

ho kostela, kam po staletí patří.    
 

(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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5. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8   

2. čtení: 1Kor 15,1-11  

Evangelium: Lk 5,1-11  

6. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 17,5-8  

2. čtení: 1Kor 15,12.16-20  

Evangelium: Lk 6,17.20-26  

7. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23  

2. čtení: 1Kor 15,45-49  

Evangelium: Lk 6,27-38  

8. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 27,5-8(rec.4-7)  

2. čtení: 1Kor 15,54-58  

Evangelium: Lk 6,39-45  

1. neděle postní 

1. čtení: Dt 26,4-10  

2. čtení: Rim 10,8-13  

Evangelium: Lk 4,1-13  

2. neděle postní 

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18   

2. čtení: Flp 3,17-4,1  

Evangelium: Lk 9,28b-36  

3. neděle postní 

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15  

2. čtení: 1Kor 10,1-6.10-12  

Evangelium: Lk 13,1-9  

4. neděle postní 

1. čtení: Joz 5,9a.10-12  

2. čtení: 2Kor 5,17-21  

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32  

5. neděle postní 

1. čtení: Iz 43,16-21  

2. čtení: Flp 3,8-14  

Evangelium: Jan 8,1-11  

Liturgické texty Někteří z nás takovou milost bohužel nedostali a tohoto oka-
mžiku se nedožili.  Když se kostel na tři roky uzavíral, všiml jsem si, 
jak někteří z vás dojetím plakali. A to zvláště při představě, že tři 
roky jsou přece jen dlouhá doba! Věřím, že až mnozí z vás zažijí prv-
ní mši svatou v nově opraveném kostele, budete opět plakat radostí  
a štěstím. A snad nejen proto, že uvidíte překrásně opravený kostel, 
kde bude mimořádně krásný interiér (restaurovaná freska, oltáře, 
nová dlažba, dále pak obětní stůl, ambón, věčné světlo a křtitelnice 
od Otmara Olivy z Velehradu), ale proto, že budeme skrze mši sva-
tou a posvěcení nového oltáře svědky dotyku Božího požehnání, které 
nás během celého díla bezpochyby provází.   
   Protože všichni dobře víme, jak křehký je život a nic na světě není 
jednouché a jisté, o to víc potřebujeme svůj kostel pro konání liturgie 
a udělování svátostí. Mám také velkou radost, že donátor, který fi-
nancuje náš nový oltář, souhlasil s tím, aby do oltáře byly vloženy 
ostatky svaté Zdislavy z Křižanova, která je patronkou rodin.  
   Nechť nás a naši farnost chrání nejen svatá Markéta, která je vzo-
rem statečnosti víry, ale také svatá Zdislava, patronka našich rodin! 
   

váš otec Tomáš 
 

brigádníci na přípravě lavic a podest před stěhováním zpět do kostela 

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
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=2&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=2&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=2&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=2&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=2&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=2&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=2&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=2&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=2&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=3&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=3&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=3&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=3&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=3&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=3&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=3&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=3&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=3&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=3&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=3&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=3&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=4&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=4&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=4&r=2022#EV
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Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi 

   Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi. Za touto poněkud taju-

plnou šifrou se skrývá skupina různorodých světců, jejichž 

uctívání sahá přinejmenším do XIV. století. Vzývání 14 po-

mocníků v nouzi bylo (dnes už jejich společné uctívání takř-

ka vymizelo) doporučováno stejně jako třeba vzývání osob-

ních patronů. Tato tradice má svůj původ v německých ze-

mích, a to především v dobách morových epidemií, hlado-

morů, velkého soužení a ustavičných bojů.  

 
   Proto je dobré si je připomenout zvláště dnes, kdy řádí epi-
demie jiného druhu, dnes, kdy jsme si navykli spoléhat v první 
řadě nebo výhradně na lidské prostředky, kdežto pomoci Boha 
či Jeho svatých se už tak nedovoláváme a nespoléhám na ně.   
   Jakkoli mohou a jsou pomocníky a přímluvci všichni světci  
a světice, tuto čtrnáctku vyvolených spojuje výslovná prosba, 
kterou vznesli k Bohu krátce před svou smrtí – aby mohli, resp. 
směli být nápomocni každému, kdo se na ně obrátí. Výjimečnost 
jejich přímluvy uznala církev tímto způsobem.  
   A o koho vůbec šlo? Ve výčtu 14 pomocníků v nouzi jsou za-
stoupeni velcí, resp. známí svatí i dnes již zcela zapomenutí je-
dinci, kteří, jak již bylo řečeno, mysleli v posledních chvílích své-

ho pozemského života na ty, kdo přijdou po nich. 

Sv. Akácius /Acház/ (vlastní slavení 8. 5.) – tento Kappadocan 
žil ve 4. stol. Byl římským legionářem – zastával post jednoho  
z vyšších důstojníků. Jako křesťan odmítl obětovat římským bo-
hům, za což byl natažen za údy mezi čtyři kůly a od hlavy až  
k patě zbičován. Potom dostal sedmidenní pauzu na rozmyšlení, 
jež strávil o hladu ve vězení, a poté nastalo další kolo krutého 
mrskání, tentokrát bičíky zakončenými olověnými kuličkami. Na-
to si jej jeho věznitel odvezl do Konstantinopole. Akácius mu po 
cestě obrátil všechny vězně na víru, pak byl znovu krutě 
zmrskán a nakonec popraven. Bývá vzýván ve smrtelných úz-

kostech a při různých nehodách; 

Sv. Barbora (4. 12.) – dcera fanatického pronásledovatele 
křesťanů Dioskura v Nikomédii (dnes Turecko), jež se proti jeho 
vůli, v době, kdy bylo křesťanství v Římské říši postaveno mimo 
zákon (přelom 3. a 4. stol.), nechala pokřtít. Dioskurus ji, aby se 
jí nová nauka nezalíbila jako řadě jiných žen v kraji, nechal 
zavřít do věže, aby tam k ní slova misionářů nepronikla. Aniž by 
to věděl, zajistil jí tak jakési soukromé exercicie, protože Barbo-
ra, jsouc o samotě, mohla v klidu rozjímat o tom, co do té doby 
o křesťanství slyšela. Milostí Boží uvěřila. Požádala otce, aby jí 
zřídil v jejím vězení jakýsi bazének. Ten tak milerád učinil, měl 
za to, že je to její počínající marnivost. Jenže ona se v něm se 
nechala pokřtít. Když se Krista odmítla vzdát i při krutém muče-
ní (bičování, pálení ohněm a uřezání prsou), když vydržela hla-
dovění, setnul jí její otec vlastnoručně hlavu mečem. V další vteři-
ně byl zasažen bleskem, který sjel z čistého nebe, a na místě 
bylo po něm. Rovněž Barbora je přímluvkyní za dobrou smrt, 
dále pak ochránkyní vězňů, proti ohni, bouřce, horečce, moru; je 
patronkou havířů, zedníků, tesařů, stavebních dělníků, dělostřel-
ců, kovářů, tesařů, kuchařů, hasičů, slévačů zvonů… Bývá též 
zobrazována s věží, do níž ji uvrhl otec a v níž si ke dvěma  

oknům nechala vybourat ještě třetí – na znamení Boží Trojice; 

Sv. Blažej (3. 2.) – biskup z arménského Sebaste, současník 
Acháze a Barbory. Když v roce 313 vydal císař Konstantin 
Edikt milánský, v němž dal křesťanům úplnou svobodu vyznávat 
svou víru, mysleli si vyznavači Krista, že mají vyhráno. Jenže 

ouha, Licinius vládnoucí na Východě říše na nějaký císařský 
edikt nereflektoval a i nadále křesťany pronásledoval. Jedním 
z těch, kdo na to doplatil, byl Blažej. Dlouho se mu sice dařilo 
unikat pronásledování Licinových pochopů, až byl r. 316 přece 
jen chycen (Skrýval se v lesích, kde si náramně rozuměl s lesní 
zvěří, ale jednoho dne jej čirou náhodou objevili lovci a odvlekli 
k Liciniovi.), strašlivě ztýrán (jeho tělo bylo rozdrásáno železný-
mi hřebeny) a sťat. Do vězení za ním jednou přišla jedna místní 
chudá žena, jíž měl vlk odnést její jediné prase. Blažeji jí bylo 
líto a za jejího pašíka se pomodlil. Rozradostněná žena jej na-
zítří zase našla ve svém chlívku. Z vděčnosti pak nosila Blažejovi 
do vězení svíčky. Známá je legenda, kdy Blažej jakožto bývalý 
lékař vytahuje uvězněnému chlapci rybí kost z krku a zachraňuje 
jej tak tím před udušením. Díky tomu se stal ochráncem při one-
mocnění krku, ale také bývá vzýván jako přímluvce za dobré 
počasí; je patronem dobré zpovědi, lékařů, obuvníků, krejčích, 
pekařů, tkalců, hudebníků…; je vzýván proti moru, kolikám, 
bolestem zubů, vředům, krvácení, nemocem měchýře, ochránce 

domácích zvířat; 

Sv. Diviš (9. 10.) – jinak též Dionýsius. Právě po něm je pojme-
nována proslulá pařížská katedrála Saint-Denis. Byla vystavěna 
na jeho hrobě. Sv. Diviš byl prvním pařížským biskupem, do 
tehdejší Galie přišel v půlce 3. stol. jako jeden ze sedmi bisku-
pů, které sem vyslal papež Fabian. Jeho misie měla mimořádný 
úspěch, nejen v Lutécii (dnešní Paříži), ale i v širém okolí obrátil 
na víru nespočet pohanů. Jenže pak přišla další vlna pronásle-
dování křesťanů a biskup Diviš to odnesl: byl zatčen, zmučen  
a nakonec i popraven – podle starých podání na Hoře mučední-
ků neboli na Montmartre. Tělo vhozené do Seiny jakýsi zbožný 
křesťan vytáhl a potají pochoval. Nad jeho hrobem pak  
sv. Jenovéfa vybudovala kapličku, král Dagobert pak založil 
benediktinské opatství a sv. Ludvík IX. je pak rozšířil a vybudo-
val onu slavnou katedrálu, jež vloni vyhořela. Byl pak prvním 
franc. králem, jenž tu byl pochován. Je patronem střelců, proti 

bolestem hlavy, psímu kousnutí či vzteklině. 

Sv. Erasmus (2. 6.) – další biskup a další mučedník pocházel  
z Antiochie, byl jedním z mnoha, na nichž se vyřádil maniak 
jménem Dioklecián, který až fanaticky pronásledoval Kristovy 
vyznavače. Sedm let se před ním skrýval na jedné libanonské 
hoře, kam mu podle legendy přinášel potravu havran. Jednou 
se mu zde zjevil anděl, jenž ho přiměl k návratu. Vrátil se, ale 
chytli ho pronásledovatelé a začali ho mučit. Šídlem jej bodali 
bod nehty, navijákem trhali z těla vnitřnosti, což podle legendy 
přežil a přeplavil se do Itálie, kde na rozbouřeném moři za-
chránil svou modlitbou posádku při životě. V Itálii pak kolem  
r. 303 ve vysokém věku s totálně zbídačeným tělem zemřel. 
Je patronem námořníků, provazníků, soustružníků, tkalců, dále 
pak domácích zvířat, je pomocníkem při zvládání přemíry emo-
cí, při kolice, křečích, nemocích žaludku, bolestech v podbřišku, 

při porodu a dobytčím moru; 

Sv. Eustach (20. 9.) – česky Dobromír, nejstarší z celé skupiny – 

žil v době vlády císařů Trajána a Hadriána, tedy na přelomu  

1. a 2. stol.; důstojník římských legií vyznačující se mimořádnou 

statečností a hrdinstvím, příklad špičkového vojáka a pohana; 

zničehonic však uvěřil v Krista, obrátil se a změnil jméno (z Pla-

cida na Eustacha) i způsob života.  

 

(pokračování na str. 5) 
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                   „Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi;  

        odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ 

   Podle legendy se na jednom lovu odloučil od družiny a pro-
následoval velikého jelena. Když už napjal luk, aby ho skolil, 
spatřil mezi jeho parohy lesklý kříž a uslyšel hlas: „Placide, proč 
mě pronásleduješ? Já jsem Kristus, který za tebe zemřel. Přišel 
jsi na lov, ale já ulovím tebe.“ „Co mám udělat, Pane?“ ptal se 
šokovaný lovec. „Jdi za místním biskupem a nech se i se svou 
rodinou pokřtít.“ Doma zažil druhý šok, když mu jeho žena řek-
la, že i ona měla vidění, kdy ji neznámý muž řekl, ať přijde 
zítra i s dětmi k němu. Druhý den se nechali pokřtít a novopeče-
ný Kristovec měl v lese další vidění – budeš trpět pro mé jméno, 
ale čeká tě odměna, když vytrváš. V krátké době rodině pou-
míralo veškeré služebnictvo na neznámou chorobu, pak i doby-
tek, zloději jim vyplundrovali a vypálili dům. Sousedi to chápali 
jako znamení pomsty římských bohů, začali mu to dávat najevo, 
proto se rodina raději odebrala pryč. Při plavbě přes moře 
neměl na zaplacení, pragmatický kapitán mu sebral ženu  
a vysadil ho bez milosti na břeh. Brzy přišel Eustach i o oba 
malé syny. Bývalý voják „narukoval“ jako čeledín u jakéhosi 
sedláka. Jenže Řím pro své války potřeboval vojáky – ty výteč-
né především. Císař Trajánus tedy povolal Eustacha do zbraně. 
Vojenské řemeslo měl v krvi a legie vedl od vítězství k vítězství.  
Služba v legiích mu vrátila i oba syny – poznal je ve dvou vojá-
cích vyprávějících si navzájem své osudy. A zanedlouho se sešel 
i se svou milovanou Theopistou, která pracovala jako zahradni-
ce v domě, kde se ubytovali. Když se však nový císař Hadriánus 
dozvěděl, jakou že to víru jeho vojevůdce vyznává, nutil jej  
k odpadu. Marně. R. 118 jej proto nechal upálit v kovové fi-
guríně býka. Sv. Eustach je patronem myslivců, lovců, klempířů  
a soukeníků je i pomocníkem při rodinném smutku a proti škodli-

vému hmyzu; 

Sv. Jiljí (1. 9.) – athénský rodák žijící na přelomu 7. a 8. stol. 
po smrti svých zámožných rodičů rozdal všechno, co měl, a stal 
se poustevníkem. Jako Řek si však nevybral Řecko, ale řeku 
Rhônu ve sladké Francii (tehdy ještě Galii). V hlubokých lesích 
jej po dlouhé době odloučení a samoty vyrušili vizigótští lovci  
v čele se svým králem Wambou, honící laň. Zvíře hledalo skrýš  
v blízkosti lesního muže, kam za ním naslepo vystřelil svůj šíp 
sám panovník. Místo laně však trefil Jiljího. Chtěl ho odškodnit, 
ale ten žádal jediné – aby zde směl vybudovat klášter, což mu 
panovník učinil k vůli. Stal se pak jeho prvním opatem, řídil jej 
dle benediktinské řehole a opatoval až do 1. 9. 720, kdy ode-
šel na věčnost. Předtím jej však musel zbudovat ještě jednou, 
protože klášter padl za oběť řádění plenících Maurů.  
Jiljí je patronem myslivců, pastevců, trosečníků, žebráků, kojících 
matek, malomocných, přímluvcem při duševních chorobách, ne-
plodnosti lidí i zvířat, proti suchu, ohni a bouři, pomocníkem  

v dobré zpovědi a při opuštěnosti; 

Sv. Jiří (24. 4.) – další důstojník římských legií, co sloužil pod 
císařem Diokleciánem. Postavil se jako křesťan na obranu pro-
následovaných bratří a v neposlední řadě i samotného Spasite-
le. Bylo to v době, kdy s Ježíšovým jménem na rtech umíraly 
denně i tisíce mučedníků. Boj se starým pohanstvím a nepřáteli 
církve symbolizuje mimo jiné i tolik zobrazovaný motiv draka – 
symbol ďábla. R. 305 byl zajat, surově zbit holemi a železnými 
tyčemi, a když ho ani to nepřivedlo „k rozumu“, vhodili jej např. 
do rozpáleného nehašeného vápna. On to však zázračně přežil. 
Jed, který mu jakýsi mastičkář namíchal do nápoje, mu neuško-

dil, což přimělo onoho šamana, aby se před ním vrhl k nohám  
a prosil o křest. Místodržící Dacián, který o Jiřího zřeknutí se 
Boha usiloval, se tak rozlítl, že onomu mastičkáři jedinou ranou 
roztříštil lebku. Pod vlivem této události i Jiřího neochvějného 
setrvávání ve víře se obrátila samotná císařova choť, což i ji 
stálo krk. A sv. Jiří přišel o hlavu hned vedle ní.  
Jako světec byl neobyčejně populární, např. Gruzie nese jeho 
jméno (Georgie). Stal se patronem rytířských řádů, skautů, rolní-
ků, kovářů, bednářů, pocestných, přímluvcem v bojích všeho dru-

hu, v horečce, proti pokušením, za příhodné počasí…; 

Sv. Kateřina Alexandrijská (25. 11.) – Tato egyptská princez-
na pocházející, jak přídomek napovídá, z Alexandrie, byla veli-
ce krásná; také tak byla pyšná a pohrdala každým svým po-
tencionálním ženichem. Po setkání se stařičkým poustevníkem, 
který jí řekl, že nejlepším ženichem je Kristus, se obrátila, necha-
la se pokřtít, a tím také započala své martyrium, jež ji vyneslo 
na oltář. Při jedné slavnosti pořádané na císařský trůn used-
nuvším císařem Maximinem odmítla obětovat pohanským mod-
lám. Maximin byl znám svou až proletářskou nenávistí ke všemu 
křesťanskému, každého, kdo se k nenáviděné víře hlásil, mučil 
tak dlouho, dokud se tento neodebral na věčnost, nebo k soše či 
oltáříku římského boha, aby mu vsypáním kadidla obětoval. 
Kateřina neohroženě císaře obvinila, že věří falešným bohům,  
a vyzvala ho k obrácení. Toho taková odvaha zaskočila a jist si 
svou výmluvností a inteligencí, pozval si ji do paláce, aby ji pře-
svědčil o opaku. Jenže císař po chvíli nevěděl, kudy kam. Nepo-
mohla ani učená disputace s padesátkou věhlasných učenců 
země, které na dívku přivolal. Naopak, všichni tito učenci se pod 
vlivem její řeči obrátili. Stálo je to život – byli upáleni.  
Maximin chtěl Kateřinu obrátit na víru předků nejprve po 
„dobrém“ – týden ji nechal o hladu – a pak po zlém. Dal ji kru-
tě zmrskat a pak pohodit do vězení, aby zde zemřela hladem. 
A odjel na pár dní z paláce pryč. Její příběh neušel pozornosti 
dvora, a zatímco si Maximin užíval slastných chvil volna, navští-
vila osmnáctiletou dívku v kobce císařovna Justina, doprovázena 
vojevůdcem Poryfriem. Z cely poté vyšli dva přesvědčení křes-
ťané. Když Maximin po návratu zjistil, že jeho vězenkyně i na-
dále žije, rozvzteklil se a přikázal ji popravit. Kateřina byla 
vpletena mezi kola, „ozdobená“ hřeby a byla jí nabídnuta po-
slední možnost zachránit si život, když obětuje bohům. Odmítla. 
Popravčí nástroj však selhal, a tu se do toho vložila Justina  
a přemlouvala muže, ať ji už nechá, protože všechny tyto znaky 
- že vydržela tolik dní o hladu, rozlámané kolo - svědčí o ně-
čem, co je přesahuj, načež se přiznala, že i ona je křesťanka, 
aby ho obměkčila. To ale neměla dělat. Maximin to vzal osob-
ně a nechal ji stít, stejně jako Poryfria. A pak došlo i na Kateři-
nu – i ona skončila o hlavu kratší. Stalo se tak 25. 11. 307.  
Sv. Kateřina Alexandrijská je patronkou dívek, panen a manže-
lek, učitelů a studentů, teologů a filozofů, univerzit a knihoven, 
řečníků, nemocnic, všech povolání majících co do činění s nožem 
či kolem, kadeřníků, obuvníků, švadlen, advokátů, pomocnicí při 
migréně, bolestech jazyka, při hledání utonulých a má na sta-

rosti i polní plodiny; 

Sv. Kryštof (25. 7.) – mladý Reprobus byl veljý silák a byl si 
toho vědom. S takovou postavou a s takovou silou budu sloužit  

 
(pokračování na str. 6) 
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                   „Štěstím býváme leckdy obdarováni, když se vyrovnáme s neštěstím.“ 

                                                                  R. Leonardt 

jen největšímu králi, říkával si. Když už se mu takového povedlo 
najít, dost ho zklamalo, že se bojí ďábla. Proto začal sloužit 
právě ďáblu, ale když viděl, že ten se třese strachy, jen co 
spatří kříž, měl o největším králi opět jasno. Nevěděl však, jak 
ho najít a jak mu sloužit, až mu způsob služby poradil jeden 
poustevník: „Jsi silný, přenášej tu v této dravé řece lidi. Není tu 
můstek a loďka by se tu tento utopila.“ Reprobus se tedy stal 
přenašečem lidí přes řeku. Jednoho dne ho o přenesení požádal 
malý chlapec. Už v půli řeky toho měl ale Reprobus dost. Tak 
tak že se dopotácel ke břehu. Tam mu dítě řeklo: „Víš, koho jsi 
nesl? Ježíše Krista. Nesl jsi víc než celý svět.“ A hned vzápětí 
„přenosníka“ ponořil do vody, aby se vynořil už jako křesťan 
Christophorus, tj. Nosič Krista. A jako křesťan skončil Kryštof  na 
mučidlech a pak na popravčím špalku. A opět ta samá písnička 
– mučili ho, aby se zřekl Krista, ale on odolal. Zkusili to tedy 
jinak. Do vězeňské cely mu podstrčili dvě krasavice, které měly 
za úkol ho svést. Místo toho svedl on je – ze scestí na pravou 
cestu. Je patronem řidičů, lodníků, převozníků, poutníků, cestují-
cích, atletů, havířů, tesařů, zahradníků, kopáčů pokladů, dětí, 
ochráncem proti náhlé smrti, proti nákazám, suchu, nebezpečí 

ohně a vody, nečasu a kroupám, proti nemocem očí a zubů; 

Sv. Kyriak (8. 8.) – další oběť Maximinova běsnění. Původně 
snad byl arcijáhnem papeže Marcelina, pak byl zajat a několik 
let dřel v císařových jílových dolech. Do stejných dolů chodil 
předtím posilovat křesťanské vězně a jeho časté návštěvy ne-
ušly bdělému zraku dozorců, kteří o tom podali hlášení na pat-
řičných místech. Už tehdy se modlitbami nad slepými podílel na 
jejich nabytí zraku. Celou dobu byl nucen k tomu, aby přijal za 
své římské božstvo a zřekl se pravého Boha. Ve vězení uzdravil 
z posedlosti císařovu dceru Artemii, jež pak měla dokonce po-
žádat o křest – podobně jako sv. Blažej při příhodě s krkem se 
tak stal sv. Kyriak patronem proti posedlosti. Nato byl propuš-
těn, a protože se jeho čin neutajil, ale dostal až do Persie, 
pozval si ho perský král, aby uzdravil jeho dceru Jobii. Kyriak 
tak učinil a zároveň obrátil Jobii s rodiči a mnoha lidmi od dvo-
ra na víru. Po návratu do Říma jej nějaký čas čekal poklidný 
život v domě, který mu věnoval sám Dioklecián. Poté co tento 
císař abdikoval, nový vladař se se zázračným léčitelem nemaz-
lil. Zatkl jej a nutil k odpadu. Když tak Kyriak odmítal učinit, 
musel podstoupit mučednickou smrt. Po krutém týrání, kdy byl 
např. poléván vroucí smolou, mu byla useknuta hlava.  
Sv. Kyriak je přímluvcem v hodině smrti, při pokušení, patronem 

dělníků na nucených pracích; 

Sv. Markéta (20. 7.) – kromě mléka předávala kojná malé 
Markétě i křesťanskou víru. Tajně, tehdy se to nesmělo. Najevo 
to vyšlo, až když Markéta vyrostla. Otec s ní neměl slitování  
a udal ji. Místodržící Olybrius se do ní zamiloval a zatoužil po 
ní. Markéta se mu ale vysmála, srovnala jej s prachem země, 
načež ji dal odmítnutý milovník pálit pochodněmi, pověsit za 
vlasy a bičovat. Ve vězení se jí zjevil ďábel v podobě draka, 
aby ji zastrašil, ale zahnala jej znamením kříže. Její rány se 
zázračně uzdravovaly, což přimělo nemálo svědků k obrácení. 
Rozběsněný Olybrius jí pak nechal na náměstí veřejně srazit 
hlavu. Psal se rok 305. Velké úcty se těšila v Řecku (Marina), do 
západní církve pronikla její sláva až díky zařazení mezi Čtrnáct 
pomocníků v nouzi. Markéta je patronkou panen, kojných, rodi-
ček, manželek, při těžkém porodu, neplodnosti, při nemocech 

obličeje a při ranách; 

Sv. Pantaleon z Nikomedie (27. 7.) – Sv. Pantaleon, vychová-
vaný křesťanskou matkou, se stal ve svém oboru lékaře uznáva-
nou kapacitou, navrátil zrak slepci nebo vyléčil chlapce uštknu-
tého hadem, takže není divu, že si jej na svůj dvůr povolal sám 
prefekt Maximin. Tam Pantaleon obrátil jeho ženu na křesťan-
ství. Leč špehoval je tribun Galerius, který Pantaleona udal jako 
tajného křesťana. Ten to nijak nepopíral, naopak zdůrazňoval, 
že jeho úspěchy jsou takové jen proto, že mu pomáhá Lékař 
nejvyšší – Kristus. Maximin pak prý se svou ženou opustil zemi  
a jeho nástupce – nikdo jiný než Galerius – se na Pantaleonovi 
vyřádil. Se zvířeckou zběsilostí jej mučil, ale když se mu s nebo-
žákových úst nepodařilo vyloudit slůvko odpadu, nechal mu 
přibít ruce na hlavu a pak popravit. Z jeho ran prý namísto krve 
vytékalo mléko. I zde se psal rok 305. Je patronem lékařů, po-
rodních asistentek, kojných; pomocníkem proti bolestem hlavy, 

nemocem dobytka, proti lučním kobylkám a při opuštěnosti; 

Sv. Vít (15. 6.) – další případ člověka, jenž chce po svém dítěti, 
které uvěřilo v Krista, aby se své víry vzdalo. Vítův otec svého 
syna tloukl, nařídil mu domácí vězení, ale nepomohlo to. Společ-
ně s jinými byl malý Vít (bylo mu 7 let) vydán císaři, kterého 
neobměkčilo ani náhlé zázračné uzdravení jeho synka svatým 
Vítem z padoucnice. Se svou kojnou a vychovatelem byl vržen 
do kotle s vroucím olejem, z něhož však podobně jako sv. Jan 
vyvázli bez úhony. Lev, kterému je pak předhodili, o ně nejevil 
zájem. Proto je dal císař natáhnout na skřipec a poté popravit 
setnutím hlavy. Stalo se r. 304. Tento světec je patronem mláde-
že, hospodských, vinařů, sládků, lékárníků, herců, je vzýván při 
ochraně cudnosti, domácích zvířat, pramenů, proti padoucnici, 
posedlosti, hysterii, vzteklině, křečím, očním i ušním chorobám, 
proti blesku, nečasu a nebezpečí ohně, proti neplodnosti, za 
dobrou setbu a sklizeň. 

(převzato z www.doo.cz) 
 
 
 

Josef  Ignác Raab 

 

Čtrnáct svatých 
pomocníků 

 
Ostravský obraz  

zachycuje skupinu sva-
tých, kteří byli uctíváni 
římskokatolickou církví  
a je ukázkou Raabova 
mistrovství. Bohatě figu-

rálně a prostorově členitá 
kompozice vykazu-

je všechny prvky Raabo-
va autorství bez zásahů 

jiné ruky.  
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         Mnozí lidé vědí, že jsou nešťastni. Ale více lidí neví, že by mohli být šťastni.  

                 A. Schweitzer 

Papežská misijní díla 

Adorace pro misie 
 
je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze,  
farnosti a další zájemce. 
 
Co je cílem? 

• setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě 
a bdění vybízí 

• sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, 
předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby 

• nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky 

• modlit se za Sv. otce, který Papežská misijní díla a církev vede 

• spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby  
      chudých, nemocných a trpících 

• vyprošovat milost víry pro ty, kteří ji nemají, a odvahu pro věřící, aby se o víru chtěli a dokázali dělit  

• podporovat misijní úsilí světové církve, misionáře a rozkvět misií 

• svěřovat Pánu misie v naší zemi, aktivity PMD a vzájemnou spolupráci 
      vkládat do Božích rukou prosbu za dostatek lidí ochotných dát se plně do služeb evangelia, za hojnost   
      povolání u nás i ve světě 
 
Jak na to ... 

• zajistit si možnost adorace, návštěvu kostela či kaple 

• určit si pro adoraci pravidelný čas 

• oslovit a pozvat lidi z okolí 

• adorace může být v tichu, doprovázená hudbou a četbou Písma sv. 
      pokud se již při jiných příležitostech adorací účastníte, stačí, když přidáte úmysl na misie. 
 
Co získáte? 

•  Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Adorace pro misie) je ve vatikánské bazilice  
       sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá. 

•  Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech. 
       Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je  
       Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály jako např. Misijní růžence, svíčky,  
       kalendář… 
 

(převzato z www.missio.cz) 

Misijní úmysly papeže Františka 

ÚNOR: Všeobecný úmysl: Za řeholnice a zasvěcené ženy - Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich  
                                              poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby. 

 Národní úmysl: Za zimní olympijské hry - Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému  

                                          rozvoji lidských práv v Číně.  

BŘEZEN: Všeobecný úmysl: Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy - Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář  
                                                 novým bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby  
             i konkrétního nasazení ve společnosti.  
    Národní úmysl: Za katechumeny - Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu  
                                 a jeho církvi.  

https://www.missio.cz/podporte/dalsi-pomoc/modlitba/misijni-umysly-papeze/
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Zajímavá kniha 

   Anselm Grün opět čerpá ze studnice Božího slova a moudrosti pouštních 

otců, aby nám poskytl vzácnou pomůcku pro každodenní zápas o čistotu 

srdce, o „smýšlení Kristovo“ (srov. Flp 2,5). „Každý z nás si v sobě neseme 

vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbož-

nost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým nega-

tivním myšlenkám slovo Písma, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou 

a tím svatým, co je v nás, i když se právě mocně hlásí o slovo to nesvaté.“  

Pozvánky a akce  

 

Nemáš rád(a) zimní sporty? 

Bojíš se, že by Tě o prázd-

ninách přepadla nuda?  

Na Mamre se můžeš ocit-

nout v Hladových hrách 

Přihlašování zde:  

https:forms.gle/8WZwY5Uh

oWRf1MZb6  

 

Kraj Vysočina: 13. – 18. 2. 

 Seminář o obnově identity, vnitřní proměně a uzdravení  

Cesta uzdravení   
dne 5. března 2022 

Přednášející jsou Tony Kalma, Eddy de Pender, Míla Jochmanová 

Program 
8.45-9.00 Čas pro připojování 

9.00-9.30 Přivítání, chvály, úvod 
9.30-10.30 Moje cesta uzdravení – Tony Kalma 

10.30-11.00 Pastorační skupinky 
11.00-12.00 Moje cesta uzdravení – Eddy de Pender 

12.00-12.30 Pastorační skupinky 
12.30-13.00 Přestávka na oběd 

13.00-13.45 Moje cesta uzdravení – Míla Jochmanová 
13.45-14.15 Pastorační skupinky 

14.15 - 14.45 Požehnání a zakončení 

Hlavní řečníci budou mluvit velice prakticky o jejich cestě vnitřního uzdra-
vení, proměny a obnovy identity. Tři různé cesty mají za cíl ukázat,  

že každý z nás má svoji originální cestu, na které se střetávají informace 
z vyučování, Boží zjevení, obrazy, sny a Boží přítomnost,  

která uzdravuje.     
Kontakt: j.miloslava@seznam.cz, tel. 777 748 289 (M. Jochmanová) 

Kontakt: veronika.filipova@kurzyalfa.cz,  

               603 207 725 

https://forms.gle/8WZwY5UhoWRf1MZb6?fbclid=IwAR2smazgl4jn9r2mbja6vix1q6q8qG-5iac6Xcug5syF9SQeIBqFpmR1a_g
https://forms.gle/8WZwY5UhoWRf1MZb6?fbclid=IwAR2smazgl4jn9r2mbja6vix1q6q8qG-5iac6Xcug5syF9SQeIBqFpmR1a_g
mailto:j.miloslava@seznam.cz
mailto:veronika.filipova@kurzyalfa.cz
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Po roční pauze jste v době 1. až 16. ledna mohli v ulicích Jaroměřic vidět dvě skupinky koledníků Tříkrálové 

sbírky. Byla to paní Marta Šulová se svými vnoučaty Honzíkem a Barunkou Šulovými, Miachaelkou 

Jenerálovou a s jejich kamarádkou Ninou Přikrylovou. Další skupinu tvořila Marie Chaloupková se syny 

Toníkem a Jirkou, třetí král byl kamarád Šimon Čech. Na vesnicích se vedoucí koledníků nezměnili, změna je 

spíš někdy nutná u děti, občas je potřeba vyměnit starší děti za mladší. V části Popovice obcházela Radka 

Bartejsová se synem Toníčkem a s Adámkem a Anetkou Sobotkovými, do ratibořických domácností přinášela 

požehnání Eva Špačková se synem Honzou , Monikou Polehlovou a s Jakubem Nikrmaierem. V Ohrazenících 

se k sestrám Michaele a Pavle Denemarkovým letos přidala Eliška Divišová, vedla je opět Dana Hrdá.  

V Příložanech jste mohli slyšet zpívat koledu Aničku, Mikuláška a Tomáška Albrechtovy s Karolínkou 

Vechetovou, za vydatného přispění vedoucí Marie Janouškové. Monika Vébrová měla ve Vacenovicích za 

krále Soničku Zadákovou, Jitku Krotkou a Ivu Špačkovou. V Boňově Hana Slatinská se svými dcerami 

Kamilou a Žanetou letos přibraly Sofii Míčovou.  

Je vidět, že se jen pozvolna vracíme ke starým dobrým zvykům a jelikož jsme s koledníky nepokryli celé 

město, opět jsme využili ochotné majitele obchodů, kde byly umístěné statické pokladničky. Charita Třebíč 

proto děkuje majitelům květinářství panu Pokornému a pekařství panu Malenovi a jejich ochotným 

prodavačkám. Vedení COOP Havlíčkův Brod umožnilo umístit pokladničky i do jejich provozoven, dík proto 

patří i prodavačkám těchto tří obchodů. Lidé z farnosti mohli přispět i v našich dvou „kostelích“, na faře 

a v Lidovém domě, díky patří panu faráři Tomáši Holcnerovi. S poděkováním nesmíme zapomenout na již 

zmiňované vedoucí skupinek koledníků a samotné koledníky, kteří tak krásně kralovali. V neposlední řadě 

děkujeme také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují charitu v její snaze pomáhat potřebným.  

Tady je výsledek Tříkrálové sbírky roku 2022 a pro zajímavost i z roku 2021: 

Ještě jednou děkujeme všem za podporu dobré věci, každá koruna pomáhá. 

  ROK 2022 Rozdíl ROK 2021 

Celkem se vybralo: 65 452 Kč 15 348 Kč 50 104 Kč 

Jaroměřice n. R.  27 053 Kč -7 616 Kč 34 669 Kč 

Popovice  7 210 Kč   

Ratibořice  9 941 Kč 3 663 Kč 6 278 Kč 

Ohrazenice  5 583 Kč 2 233 Kč 3 350 Kč 

Vacenovice  2 687 Kč 1 137 Kč 1 550 Kč 

Příložany  10 688 Kč 6 431 Kč 4 257 Kč 

Boňov  2 290 Kč   
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VÝPIS Z MATRIKY ZEMŘELÝCH , KTEŘÍ BYLI POHŘBENI VE FARNOSTI  

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU ZA ROK 2021 
 

 LEDEN  Josef Svoboda   ČERVENEC Marie Jansová  
   Marie Vejtasová    Anežka Růžičková  
   Josef Žampa   SRPEN  Marie Hanáková 

   Marie Zejdová   ZÁŘÍ  Miroslav Bém 
   František Stohl     Vladimír Martének 
 ÚNOR  Zdeněk Dupal     Antonín Salák 
   František Bohuslav    Bohumila Vejtasová 
 BŘEZEN Jan Procházka   ŘÍJEN  František Pernička 
   Antonín Heralecký    František Fic 
   Anton Filo     Ladislav Veškrna 
 DUBEN  Stanislav Husa     Zdeněk Moravec 
   Jan Vlček   LISTOPAD Vlastimil Smíšek 
   Jindřiška Doláková     Stanislav Votava  

 KVĚTEN Eliška Samková    Emílie Procházková 
 ČERVEN Jaroslava Loucká    Marie Zemanová 
   Anna Šabatková    Blažena Vaštíková 
   Jiří Jeleček   PROSINEC Karel Pudil 
   Štěpánka Dvořáková    Stanislav Hájek 
   Jiří Benda 
   František Trnka 
   Marie Svobodová 
   Anna Pekárková 
 

VÝPIS Z MATRIKY ODDANÝCH FARNOSTI JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU  

ZA ROK 2021 

 

  KVĚTEN  Martin Petříček a Michaela Čermáková 
  SRPEN   Miroslav Macháček a Simona Štěpánková 
  ZÁŘÍ   Alois Zezula a Jana Pevná 
  PROSINEC  Jiří Novák a Lenka Jiříčková 

 

VÝPIS Z MATRIKY POKŘTĚNÝCH FARNOSTI JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU  

ZA ROK 2021 

 

 LEDEN  Amálie Kateřina Tomšíčková 
 KVĚTEN Edita Slatinská, Petr Michael Rygl, Matyáš Roman Svoboda, Filip Josef Hort 
 ČERVEN Ondřej Petr Slatinský, Daniel Billa 
 ČERVENEC Sára Marie Nejedlíková, Dominik Martin Pospíšil, Nina Anděla Kudláčková,  
   Vanessa Jelečková, Amálie Anežka Špačková, Terézia Zezulová 
 SRPEN  Sofie Holíková, Filip Jakub Dobeš, Lucie Terezie Konečná, Theodora Marie Římovská,  
 ZÁŘÍ  Eliška Klusáčková 

 ŘÍJEN  Richard Václav Rach, Mikuláš František Kacetl, Adam Marek Papoušek,  
   Tobiáš Josef Kučera, Dan Josef Voženílek, Jakub Bednář, Natálie Terezie Životová,  
   Kristýna Ištvanová, Eliška Jana Sklenářová, Anna Macháčková 
 PROSINEC Adéla Marie Kafková 
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Něco pro děti  

Víte co jsou to hromnice? 

  Možná jste už někdy slyšeli, že se jeden den v roce nazývá "Hromnice". Jinak se tento den jmenuje také "Svátek Uvedení Páně 
do chrámu". Slaví se 40 dní po Vánocích a připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli malého Ježíše 40 dní po jeho narození 
do chrámu v Jeruzalémě, aby ho svěřili Bohu. 
  Když Maria a Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, potkali zbožného starce Simeona, který malého Ježíška vzal do náručí.  
A řekl, že Ježíš je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než 
jak je bylo možné lidsky vnímat. Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40).  
V katolické církvi se tento svátek označuje pojmem "Uvedení Páně do chrámu", lidově se mu však říká hromnice. V modlitbě růžen-
ce se tato událost připomíná v tajemství "kterého jsi v chrámě obětovala...".  
 

Svíčky hromničky  

  Od slova hromnice je odvozeno také slovo hromničky, což jsou svíčky, které se v tento den žehnají. Hromničky si lidé dříve zapa-
lovali při modlitbě - zvláště v nejrůznějších těžkých chvílích, kdy prosili Boha o ochranu. A protože dříve byla bouřka také velmi 
nebezpečná, zapalovali si lidé tyto svíčky i při bouřkách (a "hromech") - odtud název "hromničky". Hromničky si můžete i sami 
vyrobit. Stačí se podívat na www.deti.vira.cz, kde najdete návod, abyste věděli, jak na to. :-) Metodu namáčení do horkého 
vosku zvládnou i malé děti za pomoci dospělých.  A co je  k tomu potřeba? Vyšší úzká sklenice nebo jiná nádoba (podle požado-
vané délky svíčky), starší hrnec na vodní lázeň, tenký knot, příp. malá matice či jiné závaží, které lze přivázat na spodek knotu, nůžky. 
 

Na Hromnice o hodinu více 

   „Na Hromnice o hodinu více" říká stará pranostika a je v ní kus pravdy. Dříve tímto dnem končila doba vánoční, proto je možno 
ještě občas zahlédnout vystavený betlém v kostele až do tohoto dne. V každém případě můžeme na Hromnice jasně rozeznat při 
ranním vstávání, že je již dříve světlo, že se blíží jaro. 

Popeleční středa  
   je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Je-
žíšova zmrtvýchvstání - Velikonoce. V katolických kostelech lidé v tento den dostávají na čelo zna-
mení kříže, které jim uděluje kněz popelem ze spálených ratolestí posvěcených na Květnou neděli 
předchozího roku. Říká při tom větu „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte 
se a věřte evangeliu“. 
   Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí maso a neměli by se přejídat. Mo-
hou si tím více uvědomit, že tak jako pro tělo je potřeba jídlo, aby bylo zdravé a správně fungo-
valo, tak je pro duši potřeba obrátit se k Bohu, aby byla zdravá a plná života. Děti sice tento 
přísný půst od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako dospělí se mohou snažit o bližší poznání 

Pána Ježíše a obrácení k němu. 

 

https://deti.vira.cz/Liturgicky-rok-kalendar/text/Hromnicky
https://deti.vira.cz/Liturgicky-rok-kalendar/text/Hromnicky
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Co je postní doba? 

   Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku 
přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi sebou 
i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích po-
křtěn, a pomáhají mu. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu 
důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš, čím takové přá-
telství roste? 
   Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odklá-
dají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy za naku-
pováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. 
   Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se 
setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci. 
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Pořad bohoslužeb 

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, Marii Hanákovou, za Stanislava  

  a Jana Kremláčkovy, dvoje rodiče a Kaláškovy 

18:00 Jaroměřice   

6. týden                                                                                                                         7. – 13. února 2022 

Pondělí 

7. 2. 

sv. Richard 

   

Úterý 

8. 2. 

sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada 

18:00 Jaroměřice - za manžela Ladislava, dvoje rodiče a bratra                 mše svatá pro děti 

Středa 

9. 2. 

sv. Apollonie 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

10. 2. 

sv. Scholastika 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

11. 2. 

Panna Maria Lourdská 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

12. 2. 

sv. Benedikt Aniánský 

      

Neděle 

13. 2. 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za oboje sourozence, jejich děti, vnoučata, jejich rodiny, za víru,  
  za vyslyšení proseb, za dobrodince a ke cti sv. Judy Tadeáše 
- na poděkování za dar zdraví a života pro celou rodinu Líbalovu,  
  Hořínkovu, Michálkovu, Pospíchalovu a duše v očistci 
- za Bereničku, celou rodinu a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Tomanovu, Reslovu a Chocholoušovu 

- za Františka Svobodu, rodinu Svobodovu, Smutnovu a Vlčkovu 

18:00 Jaroměřice   

7. týden                                                                                                                        14. - 20. února 2022 

Pondělí 

14. 2. 

sv. Valentin 

      

Úterý 

15. 2. 

sv. Jiřina 

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

Středa 

16. 2. 

sv. Juliána                                                                                              ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 
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Čtvrtek 

17. 2. 

sv. Alexius a druhové 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

18. 2. 

sv. Simeon 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Bednářovu 

Sobota 

19. 2. 

bl. Godšalk 

      

Neděle 

20. 2. 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Velebovy, syna a vnuka 

- za rodiče Hobzovy, syna Víta, za rodiče Kremláčkovy, za Stanislava,  
  Jana, za Vladimíra Dobeše, za zemřelé manžele Kaláškovy, za Petra  
  a Jiřího, za manžele Láskovy 

9:00 Myslibořice - za rodiče Čermákovy a za celou rodinu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice   

8. týden                                                                                                                       21. – 27. února 2022 

Pondělí 

21. 2. 

sv. Petr Damiani 

      

Úterý 

22. 2. 

svátek Stolce sv. Petra 

18:00 Jaroměřice - za Antonína Polického, rodiče a duše v očistci           mše svatá pro děti 

Středa 

23. 2. 

sv. Polykarp 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

24. 2. 

sv. Modest 

9:00 Jaroměřice Rekolekce v Lidovém domě 

- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka na P. Václava  

  Küchlera (zemřel 24. 2. 2010) a za P. Josefa Toufara (umučen 25. 2.   

  1950)                                                              po mši svaté tichá adorace 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

Pátek 

25. 2. 

sv. Valburga  

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Pokornovu a Slámovu 

Sobota 

26. 2. 

sv. Alexandr 

      

Neděle 

27. 2. 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice 
- za farnost 
- za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a ostatní příbuzné 

9:00 Myslibořice - za Miroslava Horta, za živou a zemřelou rodinu Hortovu 

10:30 Jaroměřice - poděkování za 27 let společného života 

18:00 Jaroměřice   
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9. týden                                                                                                            28. února – 6. března 2022 

Pondělí 

28. 2. 

sv. Roman 

      

Úterý 

1. 3. 

sv. Suitbert 

18:00 Jaroměřice - za Věrku, manžela, rodiče Prokopovy a manžela       mše svatá pro děti 

Středa 

2. 3. 

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

3. 3. 

sv. Kunhuta 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání – vzpomínka na děkana  

  Josefa Peksu (*26. 2. 1869)                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

4. 3. 

sv. Kazimír                                                                                1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Černých 

Sobota 

5. 3. 

sv. Teofil / Bohumil 

17:00 Jaroměřice - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

6. 3. 

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

7:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za prarodiče, rodiče Vechetovy a Jílkovy, sestry, děti a jejich rodiny 

- za Jaroslava Večeřu, rodiče a sourozence 

- za Anežku Tesařovou, její zemřelou přízeň, Andělu Sedláčkovou,  

  Věru Pelánovou, Marii Získalovou, za manžela, za Petra, Jiřího,  

  Zdeňku, Pavlu a Rezkovy 

- za rodinu Pacolovu 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za rodiče, sestru, bratra a celou rodinu Joslovu 

18:00 Jaroměřice   

10. týden                                                                                                                        7. – 13. března 2022 

Pondělí 

7. 3. 

sv. Perpetua a Felicita (Blažena) 

   

Úterý 

8. 3. 

sv. Jan z Boha 

18:00 Jaroměřice - za Jaroslava Šulu a manželku, za živou a zemřelou rodinu a duše  

  v očistci                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 

9. 3. 

sv. Františka Římská 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 
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Čtvrtek 

10. 3. 

sv. Jan z Ogilvie 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

11. 3. 

sv. Elogius z Kordoby 

18:00 Jaroměřice - za rodiče, dceru a celou přízeň 

Sobota 

12. 3. 

sv. Kvirin 

    

Neděle 

13. 3. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Krejčovu, Nechvátalovu a Velebovu 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za Martina Kusého, za živou a zemřelou rodinu Kusých a Šimečkovu 

18:00 Jaroměřice   

11. týden                                                                                                                     14. – 20. března 2022 

Pondělí 

14. 3. 

sv. Matylda 

      

Úterý 

15. 3. 

sv. Longin 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Tomanovu, Chocholoušovu a Reslovu 

                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 

16. 3. 

sv. Heribert 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

17. 3. 

sv. Patrik 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

  Josefa Valeriána (*15. 3. 1925)                     po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

18. 3. 

sv. Cyril Jeruzalémský 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Vojtěcha Česneka a duše v očistci 

Sobota 

19. 3. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek 

    

Neděle 

20. 3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Josefa Dobeše a dvoje rodiče 

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

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Koldanovu, Cechovu, Šmídovu, Adamovu a duše v očistci 

- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu, Kousalíkovu a Brindovu 

18:00 Jaroměřice   
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12. týden                                                                                                                        21. - 27.března 2022 

Úterý 

22. 3. 

sv. Epafrodit 

18:00 Jaroměřice 
- poděkování za uzdravení a za celou živou a zemřelou rodinu Svobodo-

vu a Kosmákovu                                                            mše svatá pro děti 

Středa 

23. 3. 

sv. Turibius z Mongroveja 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

24. 3. 

sv. Kateřina Švédská 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

25. 3. 

Slavnost Zvěstování Páně 

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

Neděle 

27. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ                                     začátek letního času (posun z 2:00 hod. na 3:00 hod.) 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl: 

- za živou a zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Slatinskou,  
  Šlápotovu a Bartejsovu 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Marii a Karla Nedvědických, jejich rodiče a sourozence 

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

18:00 Jaroměřice   

13. týden                                                                                                            28. března - 3. dubna 2022 

Úterý 

29. 3. 

sv. Ludolf (Slavomil) 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Bohuslavovu                    mše svatá pro děti 

Středa 

30. 3. 

sv. Jan Klimak 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

31. 3. 

sv. Balbína 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

1. 4. 

sv. Makarius (Blahomír)                                                           1. pátek v měsíci / návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za Marii a Otu Majzlíkovy, děti a celou přízeň 

Neděle 

3. 4. 

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

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Boženu Texlovou, manžela a celou přízeň 

- za rodinu Kabelkovu a Dvořákovu 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

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: 

  11. 2. 2021 

  22. 2. 2021 

  11. 3. 2021 

   25. 3. 2021 

TERMÍNY: 

Duchovní příprava  

na znovuotevření kostela 
v Jaroměřicích nad Rokytnou 

 

…bude probíhat v kapli na faře každé úterý po mši svaté. 

 

1. týden – 8. 3. v 18.30 hod. – P. Jindřich Bartoš 

Podobenství o hostině (Lk 14,15-24) 

2. týden – 15. 3. v 18.30 hod. – P. Jacek Kruczek 

Svatba v Káně Galilejské (Jan 2.1-11) 

3. týden – 22. 3.  18.30 hod. – sestra Alena SCB 

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých  

(Mt 24,12) 

4. týden – 29. 3. v 19.30 hod. – P. Tomáš Holý 

Magnificat (Lk 1,46-55) 

5. týden – 5. 4. v 19.30 hod. – sestra Viannea CSSsS 

Mistře, kde bydlíš?  Pojďte a uvidíte. (Jan 1,38-39) 

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

