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Kalendář: 
 

 8. 10.  v  9 hod. mše svatá 

pro spolužáky a širokou  

veřejnost slouží pan biskup 

Pavel Posád  

 9. 10. 1. svaté přijímání a křty 

 21. 10.  po mši svaté 

společenství mládeže 

v Lidovém domě 

 26. 10. v 18. hod. - Modlitby 

matek a babiček v Lidovém 

domě 

 29. 10. společenství mládeže 

Bratislava  - Godzone program 

 4. 11. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 4. 11.  po mši svaté 

společenství mládeže 

v Lidovém domě 

 5. 11. v 17 hod. v kapli na faře 

pobožnost 1. soboty  

 6. 11. sbírka na opravy 

a podporu pastorace 

 18. 11. po mši svaté 

společenství mládeže 

(Pokračování na stránce 2) 

Poklad věřícího člověka 

  Poklad věřícího člověka nazývám radost. Radost z jistoty,  
že je milován a že se díky své svobodě může učit milovat. 
Křesťané vědí, že Bůh je Láska a evangelia nám umožňují  
trochu do tohoto tajemství proniknout. Tato láska je jedním  
ze základních rysů, na kterých se zakládá podobnost člověka 
a Boha. V Bohu je láska v plnosti, v každém člověku se teprve 
rozvíjí.   

Co spojuje „nevěřící“ a věřící ? 

Člověk, kterého věřící nazývají „nevěřící“, je úžasným 

svědkem naděje. 

  Moje naděje je totiž stejná jako ta, kterou hledá on; já mám 
jen tu výhodu, že naději pokládám za neomezenou, ani ne-
moc, ani smrt neznamenají této naděje konec. Podíváme-li  
se na to, co se skutečně děje každého rána, pak je to tatáž 
naděje, která staví na nohy jak tebe, tak mého bratra nazý-
vaného „nevěřící“, ale i mě. Nedokážu samozřejmě říci, o co 
se opírá naděje těch, kteří nevěří. Vím jen jedno: existuje. 
                                      Zpracováno podle knížky „Abbé Pierre: Testament“ 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Testament_101337.html
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v Lidovém domě 

Mimo farnost: 

 15. 10. v 10 hod. žehnání zvonů 

ve Znojmě   

Úvodní slovo 

Rozdíl mezi poslechem rozhlasového kázání a chozením do kostela je téměř jako  
rozdíl mezi telefonováním dívce po telefonu a večerem s ní. 

                                                                                Dwight L. Moody 

Moji milí farníci,   

rád bych vám všem poděkoval za pomoc a oporu, kterou jste mně a své far-

nosti po celou dobu mého působení v jaroměřické a myslibořické farnosti po-

skytovali. Jakékoliv lidské snažení by ovšem bylo marné, pokud by nebylo vy-

stavěno na pevných základech víry. Vaši podporu a Boží požehnání jsem mohl 

překrásně vnímat během brigád spojených s přípravou na znovuotevření naše-

ho kostela. V podstatě vaši stálou podporu vnímám u většiny z vás a jsem  

za to velice vděčný. Tak jako jste si nevybrali mě, tak jsem si ani já nevybral 

vás. Věřím ale, že se to stalo Božím řízením. Patříme navždy k sobě. 

     Rád bych vám také poděkoval jménem vedení brněnské diecéze za vaši 

obětavost a ochotu nést ve svých modlitbách a finančních darech nelehké bře-

meno opravy a záchrany svého farního kostela.   

     V církvi svaté jsme často zvyklí slyšet: „Pán Bůh zaplať“. Bohužel to někdy 

bereme jako formalitu, nad kterou se pousmějeme. Možná někdy zapomínáme, 

jak významné poselství to vlastně je. Věřím, že ona „vatikánská měna“, kterou 

platí Bůh, je nejlepší a nezná inflaci.  Věřím, že Bůh nezůstane nikomu nic dlu-

žen. Je jen otázka, nakolik tomu věříme.  

     Přeji vám mnoho radosti a víry, kterou společně budeme chodit čerpat  

do našeho farního kostela.  

Na cestu do chrámu svaté Markéty a k Pánu vám všem žehná otec Tomáš.  

 

                                                             otec Tomáš  

!!! 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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28. neděle v mezidobí 
1. čtení: 2 Kral 5,14-17  
2. čtení: 2 Tim 2,8-13  
Evangelium:  Lk 17,11-19  

29. neděle v mezidobí 
1. čtení: Ex 17,8-13  
2. čtení: 2 Tim 3,14-4,2  
Evangelium: Lk 18,1-8  

30. neděle v mezidobí 
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a  
2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18  
Evangelium: Lk 18,9-14  

31. neděle v mezidobí 
1. čtení:  Mdr 11,22-12,2  
2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2  
Evangelium: Lk 19,1-10  

32. neděle v mezidobí 
1. čtení: 2Mak 7,1-2.9-14  
2. čtení: 2Sol 2,16-3,5  
Evangelium: Lk 20,27-38  

33. neděle v mezidobí 
1. čtení: Mal 3,19-20a  
2. čtení: 2 Sol 3,7-12  
Evangelium: Lk 21,5-19 

34 neděle Slavnost Ježíše Krista 
Krále 
1. čtení: 2 Sam 5,1-3  
2. čtení: Kol 1,12-20  
Evangelium: Lk 23,35-43  

35. neděle 1 neděle adventní 
1. čtení: Iz 2,1-5  
2. čtení: Rim 13,11-14  
Evangelium: Mt 24,37-44  

Liturgické texty „TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE 
A ČESKÉ REPUBLIKY” 

„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU MĚSTA JAROMĚŘICE 
NAD ROKYTNOU” 

„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU NADACE ČEZ” 
„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU KRAJE VYSOČINA” 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=12&r=2021#C1
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Každá situace našeho života je vhodná k setkání s Bohem 

Ježíš v chrámě zastihl prodavače býčků, 

ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. 

Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal 

všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, 

směnárníkům rozházel peníze a stoly jim 

zpřevracel a prodavačům holubů řekl: 

„Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu  

mého Otce tržnici!“ (Jan 2,14-16) 

 

„Nevíte, že jste Božím chrámem 

a že ve vás bydlí Boží Duch? 

Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. 

Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám 

jste vy!“ (1Kor 3,16-17) 

Mnoho lidí říká, že nepotřebuje chodit 
do kostela, protože Boží přítomnost 
mnohem víc cítí v přírodě. Mnoho jiných 
naopak vyhledává chrámy jako místa 
ztišení, zastavení se uprostřed shonu  
kolem, jako vhodné prostředí  

pro popovídání si s Bohem. 

Oba dva postoje mohou paradoxně 
a často nevědomky vycházet z jedné 
skutečnosti – že totiž chrámem Božím  
je naše nitro. Bůh v nás přebývá a my  
se s ním můžeme setkávat ve svém srdci. 
A každému z nás se to lépe daří v jiném 
prostředí – buď v kostele, nebo v příro-
dě, anebo v soukromí svého pokojíku… 
Bůh je ale s námi všude, protože do nás 
vložil svého Ducha. Každé místo,  
okamžik, situace našeho života je  
vhodná k setkání s ním, ne vždy si to  

ale uvědomujeme.   

Ježíšovo prorocké gesto v jeruzalém-
ském chrámě odkazuje na naše nitro, 
které má být chrámem Božím. Co jsme 
ale do něj pustili či přímo nanosili? 
Co jsme z něj udělali? 

Nepotřebuji také, aby z něj Ježíš vyhnal 

všechno, čím jsem svoje srdce zaneřádil? 

Božím chrámem jsme také dohromady, 
jakožto společenství. Křesťanské kostely 
nejsou zvláštním místem, kde přebývá 
Bůh, ale místem ke shromáždění křesťa-
nů, kde je možné zakusit, že Ježíš je 
uprostřed nás právě tam, kde jsme  
se v jeho jménu sešli. Učíme se vnímat 
Boží přítomnost i v našich vztazích? Čím 
jsme je zatížili? Ježíš chce očistit i tento 

chrám… 

Víra je hvězdou, jež osvěcuje naši cestu 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo 
z nás ale předem neví, kudy naše cesta 
k naplněnému životu v Bohu povede.  
Vydáváme se na cestu bez mapy, jako  
se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit 

nově narozenému Kristu. 

Mnohdy máme dojem, že jsme sešli 
z cesty, že bloudíme a že jdeme oklika-
mi. Jsme-li však rozhodnuti Boha najít, 
bude naše stezka v jeho očích vždycky 
přímá. Jediná věc nás může skutečně 
zavést na scestí, a sice že ztratíme z ob-
zoru pevný cíl. Není-li jím Bůh, počítejme 
s tím, že promarníme hodně času. Neví-
me-li už, kam směřujeme, vnitřně se una-
víme a zestárneme. Máme-li však pořád 
Boha před očima, naše srdce si uchová 

mládí a svěžest. 

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. 
Po všechny dny a noci života, ve všech 
údolích i na vrcholcích hor máme  
vždycky vztažný bod.                                                          
     www.vira.cz 
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Papež František - střípky z pestrého života 

Budoucí papež pobývající ve slumu 

  „Pamatuji si, jak Jorge přicházíval do mého domku 

z plechu a udusané hlíny. Zdržel se několik dnů. Právě 

v těch okamžicích bylo možné pochopit, že není člově-

kem, který by si jen tak někde v chládku povídal a četl  

o teologii. Byl to muž misie. Chudým naslouchal, chudé 

pozoroval v jejich bídě i v jejich rozletu. Ponořil se do 

jejich světa, do jejich utrpení, spouštěl se do hlubin jejich 

srdcí, a když se z nich opět vynořil, předával jim své po-

selství naděje.“ (Sergio Gobulino – sociální pracovník, 

který se dobrovolně rozhodl pro život a pomoc 

v chudinské čtvrti „villa miseria“ na periferii Buonos 

Aires). 

Byl prostým člověkem 

  Byl vždy člověkem velmi prostým a mužem velké inteli-

gence, a to i v praktických věcech. Je schopný dělat víc 

věcí najednou. U nás takové jako on nazýváme „muži 

orchestru“, v tom smyslu, že jsou schopni hrát na různé 

nástroje.  

Argentinský vojenský režim 

24. března 1976 provedla armáda v Argentině politický 

převrat. Byl vyhlášen výjimečný stav, zrušena ústavní 

práva, byla pozastavena politická činnost a aktivity 

spolků, byly zakázány odbory, cenzurován tisk. Byla to 

barbarská doba. Diktatura zlikvidovala mnoho nevin-

ných. Mučení a znásilňování se stalo běžnou praxí k zís-

kávání informací a jeho součástí byla metoda systematic-

kého masového mizení osob, která měla vytvořit atmo-

sféru strachu.  Většina Argentinců, unavená předchozím 

dlouholetým (levicovým) násilím a ideologií, na vzestup 

armády nezareagovala. Zásah vojska byl vyžadovaný 

částí společnosti, která do něho vkládala naději na vyře-

šení napětí a konfliktů, kterým předchozí vlády nebyly 

schopny čelit. Třebaže bylo nezbytné zasáhnout energic-

ky, vojsko zašlo mnohem dál, než nakolik to společnost 

očekávala. Bleskový zásah přinesl výsledky už po několi-

ka málo měsících. Definitivně zmizelo minimálně 30 000 

osob, bylo odejmuto více než 500 dětí rodičům odsouze-

ným k smrti, byly uvězněny tisíce politických aktivistů,  

do exilu uteklo  přibližně dva miliony osob a mimo to 

bylo cca 19 000 lidí jen tak zastřeleno na ulici.  

  Toto byla Argentina Jorgeho Maria Bergoglia, který  

se v roce 1973 stal provinciálem jezuitů. Byla to situace, 

z níž, jak se zdálo, nebylo úniku. Země se ocitla v těch 

nejhorších rukou. Uniforma udělala z násilníků státníky. 

Tohle byli lidé, před nimiž bylo nutné mít se na pozoru.  

A byli to právě tito lidé s nimiž bylo třeba se vypořádat, 

aby se mohly zachránit nevinné životy. 

Pod svícnem tma 

  Prezident vojenského režimu Jorge Rafael Videla žil  

a působil v salonech prezidentského paláce Casa Rosa-

da, vzdáleného několik set metrů kostela sv. Ignáce  

se sídlem jezuitů a katolickou školou. A právě zde se Ber-

goglio setkával s pronásledovanými. Vojáky by určitě 

nikdy ani ve snu nenapadlo, že to vše jim Bergoglio dělá 

přímo před nosem. Byli příliš arogantní na to, aby je na-

padlo, že by provinciál spolu s disidenty, které ochraňo-

val a kterým pomáhal na svobodu, mohl mít takovou od-

vahu, aby se jim „procházel“ přímo před prezidentským 

palácem Casa Rosada. A právě kostel sv. Ignáce byl 

strategickým článkem Bergogliova „seznamu“.  

Byl bych směšný, kdybych se v mém věku měnil  

  „Milý Quique, …  neztratil jsem pokoj tváří v tvář té 

vskutku překvapivé události [volbě papežem], kterou 

vnímám jako Boží dar. Snažím se zachovat si stejný způ-

sob života a jednání, jaký jsem vedl v Buenos Aires. Kdy-

bych se v mém věku měnil, byl bych směšný. Nechtěl jsem 

se přestěhovat do Apoštolského paláce. Chodím tam jen 

pracovat a na audience. Zůstal jsem v konventu Casa 

Santa Marta, v němž jsou ubytováni biskupové, kněží  

i laici. Vídám se s lidmi a žiju normální život: ráno mše 

svatá pro veřejnost, stravuji se v jídelně s ostatními atd. 

To vše mi dělá moc dobře a chrání mě to 

před izolovaností. Prosím Tě o Tvou laskavou modlitbu  

i o modlitby druhých.“   

 

 Z dopisu pepeže Františka  

pro  Enriqua – Quique – Martinéze Ossoly,  

kněze pracujícího mezi chudými). 
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Návštěvníci kostela jsou jako uhlí v ohni. Když se drží jeden druhého, udržují plamen zářící; když se 
rozdělí, vymřou. 

Billy Graham 

Papež František – krátký životopis 

  Původním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší 
z pěti dětí. 

  Po maturitě na chemické průmyslovce pracoval nějaký čas jako dělník. Ve 21 letech vážně onemocněl  
a dostal se do bezprostředního nebezpečí smrti. Kvůli infekčnímu onemocnění mu pak byla odebrána část 
plíce. 

  Následně se rozhodl pro kněžství. V roce 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). V letech 1964 
až 1966 vyučoval literaturu a psychologii . 13. prosince 1969 byl vysvěcen na kněze. V letech 1970-1971 
absolvoval další řádovou formaci ve Španělsku. Pak se sám stal formátorem řádového dorostu 
(novicmistrem), vyučoval na teologické fakultě a byl rektorem semináře. Dne 31. července 1973 byl zvolen  
provinciálem argentinských jezuitů a tuto funkci vykonával po šest let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V situaci velkých ekonomických existenčních rozdílů byl aktivní v pomoci chudým a podporoval iniciativy, 
které s chudými pracovaly. Byl tak někdy (neprávem) označován i  za „marxistu“. On ale zdůrazňoval,  
že „Bůh, ač byl bohatý, se stal pro nás chudým a primárně mezi chudými působil a my křesťané máme být 
jeho následovníky…“ 

  V době kruté vojenské diktatury v Argentině (1976-1983), kdy například beze stopy zmizelo 30 000 lidí, 
Bergoglio skrytě pomáhal mnoha pronásledovaným a „dostal za hranice mnoho pronásledovaných i za cenu 
vlastního života. Díky jeho pomoci ve mně nezůstala ani jedna pochybnost, když jsem se sebe sama ptávala, 
na čí straně je Stvořitel“ (Alice Olivierová). 

  V letech 1980 až 1986 byl rektorem semináře a filozofické i teologické fakulty i farářem. V roce 1986 
pobýval v Německu. V roce 1992 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem v Buenos Aires.   
Dne 3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem v Buenos Aires. 

  Dne 3. 3. 2013 byl zvolen papežem a přijal jméno František. 

Autor: František - papež 

 

https://www.vira.cz/rejstrik-autorsky/frantisek-papez
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Zajímavá kniha  

Šlapat vstříc i nejisté budoucnosti 
 
  Často se setkávám u lidí s velkým neklidem, který pramení z obav o budoucnost, která se jakoby topí 
v mlze a tmě. Nebývá snadné být člověku pomocí v takovéto životní situaci. Nejdůležitější je ale vytrvat 
na cestě vpřed a nečekat, že řešení jen tak spadne z nebe. K tomu mě napadlo přirovnání o dynamu a ma-
jáku aneb jak správně rozeznávat svou cestu životem dál. 
Víte co je to dynamo? 
  Dynamo je velmi jednoduché důmyslné zařízení, které se dříve hojně používalo na jízdních kolech jako 
zdroj elektrické energie pro světlomet na kole. Fungovalo zcela jednoduše: když se šlapalo do pedálů  
a kolo jelo, vyráběla se potřebná energie pro osvětlení. Když však kolo zastavilo, světlomet zhasl. Postu-
pem času bylo dynamo vytlačeno bateriovými světly, které je ale nutné dobíjet. A tak se dnes výrobci opět 
vrací k systému dynama, které dodává potřebnou energii pro osvětlení kola (i pro baterii). Tolik technický 
exkurz kvůli textu níže... 
Maják 
  Když hledáme odpovědi týkající se naší budoucnosti, jsme tak trochu jako loď ponořená v mlze nebo  
ve tmě. Sníme o tom, že objevíme maják na pobřeží, který nám konečně ukáže správný směr. „Aha! Už vím 
kudy do přístavu! Teď stačí jen plout za tím světlem, všechno je jasné!“ 
  Ale Bůh takto nefunguje nikdy, nebo jen velmi zřídka. Dává nám světlo, jistě, ale vlastně spíš jen světýl-
ko… jako když jedete na kole s dynamem. Nerozsvítí vám v dálce před vámi halogen, k němuž máte smě-
řovat, ale poskytne vám jen světlo, které ozáří sotva pár metrů před vámi – pokud ovšem šlapete do pedá-
lů. Když přestanete šlapat, nehýbete se dopředu, dynamo se přestane točit a světlo nesvítí. 
  Tak je to v životě se vším. Platí to jak pro záležitosti běžného života, tak i pro náš život s Bohem. On nám 
dává své světlo na každý den, protože „každý den má dost vlastního trápení,“ jak říká Ježíš v Písmu  
(Mt 6,34). Neodkládejme tedy na zítřek to, co můžeme udělat už dnes. Sice ještě neznáme budoucnost, kte-
rou pro nás Pán chystá, ale už víme, co od nás dnes očekává tady a teď: věrnost našemu životnímu stavu 
(student, pracující, rodič…), věrnost našemu kontaktu s Bohem v modlitbě, věrnost alespoň denní krátké čet-
bě z Bible, věrnost setkávání s ostatními křesťany na bohoslužbách a při dalších příležitostech, pozornost 
vůči potřebným lidem… Nečekejme na nějaká velkolepá Boží zjevení, vydejme se na cestu už dnes! Když 
budeme věrně šlapat dál a dál, hlavní směr našeho života se nám bude den za dnem postupně rýsovat. 
Nevíme, jakou cestu zvolit 
  V počátcích našeho života s Bohem většinou šlapeme do pedálů, aniž bychom věděli, kam přesně směřuje-
me. A navíc kolem sebe vidíme stopy rozbíhající se na všechny strany. Je tolik různých nabídek. Nevíme, ja-
kou dráhu zvolit. Ale to nevadí! Je potřeba pokračovat v cestě dopředu. 
S naším životním směřováním a povoláním je to stejné, musíme věrně pokračovat pořád dál, jakmile  
se v jednu chvíli ocitneme na cestě. Možná to ještě nebude přesně ta správná, pokud jde o naše poslání,  
ale v tom případě bude stačit, když později zatočíme a odbočíme na jinou cestu. Až postupem času objeví-
me stezku, kde si řekneme: To je ono, tady se cítím na svém místě! 
  Boží vůle nás vede k radosti a pokoji 
  Když křesťan po klopotném tápání pocítí, že jeho život už se přiblížil Boží vůli, zakouší neobyčejnou vnitřní 
radost a pokoj. Je to radost z toho, že se stal opravdovým členem Ježíšovy rodiny: „Kdo činí vůli Boží, to je 
můj bratr, má sestra i matka.“ (Mk 3,35) 
  Takovéto přenastavování či „poštelování“ našich životů podle Boží vůle se v životě často opakuje,  
až do posledního okamžiku. Vzpomeňme si na Ježíše několik hodin před smrtí. V Getsemanech se modlí  
ke svému otci těmito slovy: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ 
(L 22,42). Sám si často opakuji tuto jeho prostou modlitbu: „Ne, co já chci, ale co ty chceš.“ Totéž vlastně 
říkáme každý den, když se modlíme Otče náš: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi,“ v mém životě.  
(Mt 6,10) 

  Tak tedy odvážně šlápněme do pedálů na své cestě životem! 
 

Se svolením zpracováno podle knížky: P. René Luc, Patnáct podobenství, 
kterou vydalo nakladatelství Doron. Redakčně upraveno. 
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 Lidský život je putováním 

Až bude stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha 

Lidský život je putováním. K jakému cíli? Jak nalézt cestu? Je to, jako kdybychom na plavbě  
po často temném a rozbouřeném moři dějin vzhlíželi ke hvězdám, aby nám ukazovaly cestu. 
Světlo samotné je Ježíš Kristus, slunce, které vyšlo nad všemi temnotami dějin. Abychom k tomu-
to světlu dospěli, potřebujeme i nám blízká světla – osoby, které světlo čerpají z jeho světla  
a podle nichž se tak můžeme orientovat při svém putování. (Benedikt XVI.) 

Až bude stan našeho pozemského života stržen, 
čeká nás příbytek od Boha, 
věčný dům v nebesích. (Bible, 2. Korintským 5,1) 

Svítilnou mým nohám je tvé slovo 
a světlem na mé stezce. (Bible, Žl 119,105) 

 

Vydáváme se na cestu bez mapy, víra je hvězdou, která osvěcuje naši cestu 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. 
Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozené-
mu Kristu. Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li 
však rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá. Jediná věc nás může 
skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím totiž Bůh, počítejme  
s tím, že promarníme hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárne-
me. Máme-li však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest. Víra je 
hvězdou, jež nás vede k cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích hor 
máme vždycky vztažný bod. (Wilfrid Stinissen) 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, 
a pouč mě o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě a uč mě,  
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Bible, ŽL 25)  

 

Prožíval jsem na cestě životem stále Boží přítomnost 

Po celý svůj život jsem zakoušel Ježíšovu přítomnost, zvláště ale v kritických okamžicích. Nevě-
řím v Boha některých teologů, kteří o něm mluví abstraktně a často nesrozumitelně. Já věřím  
v Boha, který je mi neustále nablízku, přítomen se svou nezměrnou láskou. Prožíval jsem na ces-
tě životem stále jeho přítomnost a přispění. Cítil jsem se vždy zcela v Božích rukou. Bůh je pev-
nou půdou pod mýma nohama. Na vlastní kůži jsem zakusil, že obrací k dobrému všechno  
v životě těch, kteří ho milují. Když už nevíš jak dál, leť poslepu jako pilot v mlze a svěř se vede-
ní toho druhého – neviditelného. (Phil Bosmans) 

Veleb Boha v každé době 
a žádej od něho, 
aby řídil tvé cesty 
a všechny tvé stezky. (Bible, Tob 4,19) 

 

Základy křesťansko-židovského náboženství byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém 
putování 

Naše náboženství nás učí nezajištěnosti, spoléhání na Boha a vnímání všeho jako projevu milos-
ti. Je to náboženství, jehož základy byly položeny na cestách, v cizině, v nejistém putování –  
v příběhu Abraháma, který opustil své město a šel pryč do neznáma, i v příběhu Mojžíše a jeho 
putování v Sinajské poušti. V těchto dvou archetypálních událostech se formovalo židovství.  
V Novém zákoně se spasitel světa narodí nikoli v zařízené porodnici, nýbrž na cestách, impro-
vizovaně, v jeskyni a později bude mluvit o tom, že sice ptáci mají hnízda a lišky doupata,  
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil (Lk 9,58). A Ježíš nás dokonce před tou zajištěností 
varuje. (Marek Orko Vácha) 

„Lišky mají doupata 
a ptáci hnízda, 
ale Syn člověka nemá, 
kde by hlavu složil". (Lk 9,58)                                                                                   www.vira.cz 



Zajímavá kniha 

Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta… 

Ježíš říká: "Já jsem cesta" 

Ježíš řekl:  „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 
Věříte v Boha, věřte i ve mne. 

V domě mého Otce je mnoho příbytků. 
Odcházím vám připravit místo. 

Cestu, kam já jdu, znáte. Já jsem cesta, pravda a život. 
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (srov. Jan 14,1-6) 

Kráčejme po této cestě s jistotou 

Četba Božího slova pozvedá naši duši, 
aby nás nepřemáhalo zoufalství, 

a na druhé straně v nás vyvolává respekt, 
aby námi nezmítala vichřice pýchy. 
Jít po střední, pravé a přímé cestě, 
která nás – obrazně řečeno – vede 

mezi zoufalstvím po levici 
a falešným sebevědomím po pravici, 

by bylo mnohem obtížnější, kdyby Kristus neřekl: 
„Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,16). 

Tím jakoby napovídal: 
Kudy chceš jít? Já jsem cesta. 

Kráčejme proto s jistotou po této cestě 
a mějme se na pozoru před léčkami, 

které nás ohrožují." (Podle sv. Augustina). 
 

Se svolením zpracováno podle knihy 
Lectio Divina na každý den v roce 4, str. 204, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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Svátek Všech svatých 

   

Začátek listopadu je tradičně spojen s oslavou svátku Všech svatých 

a památky všech věrných zemřelých – Dušiček. 

  Slavnost „Všech svatých“ se mnohokrát  nesprávně zaměňuje za vzpomínku na všechny věrné zemřelé 

(památka zesnulých, „Dušičky“). Zatímco posledně jmenovaný svátek může mít podobu tradiční podzimní ná-

vštěvy hřbitova spojené se zapalováním svíček a nezřídka pouze se vzpomínkou bez modlitby, slavnost 

„Všech svatých“ znamená pro křesťany více. 

  Svátek vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech 

olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům dne 13. 5. 609. Na křesťanském Východě se sla-

vil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. 

  V 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. 11. 

Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Dnes vyhovuje i kvůli těsné blíz-

kosti s památkou na zemřelé a s melancholickými  podzimními pocity. Slavení svátku Všech svatých se brzy 

rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. V současné řeckokatolické církvi se  pamětný den věnova-

ný svatým připomíná v neděli  po Seslání  Svatého Ducha (je to pohyblivý svátek, neděle „Všech svatých“ 

připadne většinou na některou červnovou). 

  Jde o společnou slavnost lidí, kteří po smrti vstoupili do nebe, to znamená do stavu svrchovaného a koneč-

ného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi žijícími, kteří jsou spojeni s Kristem, jenž svou smrtí 

a zmrtvýchvstáním zajistil lidem věčný život. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jaké-

koliv chápání a představivost. 

  Ne každý, kdo zemřel, je svatý, proto se svátek „Všech svatých“ netýká všech zemřelých, jak se často uvá-

dí. Všem, kteří odešli z tohoto světa, je věnovaná vzpomínka  2. listopadu. Pro věřící je však také spojena  

s modlitbou, buď ve spojení s blízkými zesnulými, nebo pokud ještě nepřišli do nebe, za uvedení duší zesnu-

lých do věčné blaženosti s Ježíšem Kristem. 

  Plnomocné odpustky (odpuštění trestů za hříchy) pro duše, které potřebují očištění, mohou křesťané získat 

v oktávu svátku „Všech svatých“, tj. v prvních osmi listopadových dnech. Musí přijmout svátost smíření, eucha-

ristie a pomodlit se na úmysl Svatého otce (Otče náš, Zdrávas Maria nebo jinou modlitbu). 

                                                                                                                                     www.katolik.cz  

  Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – 
paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle 
Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je 
ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.                                    (Aleš Opatrný) 
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Něco pro děti 

Průvodce kostelem  
  Milé děti, víte, jak vypadá uvnitř kostel? Někdo z vás možná ví, jiní ne. Připra-
vili jsme pro vás proto omalovánku vnitřku krásného kostela. 
  V omalovánce se dozvíte, jak se jmenují jednotlivé věci v kostele. 

Jaroměřický LeF 
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Modlit se za zemřelé? 

Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. 
Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. 

Pro Něj jsou všichni lidé živí. 
 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM 
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je 
jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt 
není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou 
vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc,  
a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je 
silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. O modlitbě za zemřelé hovoří 
již Bible Starého zákona: „Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly 
odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,46). 
 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ 
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště 
eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. Cír-
kev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: „Pojďme jim na pomoc  
a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim 
přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme  
za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je 
dnem, kdy se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb zavedl roku 998 
clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Be-
nedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. „Jsme přesvědčeni, že když prosíme  
za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá…“ (podle sv. Cyrila Jeruzalémského 
*315 + 386) 
 

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI 

„V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již modlit nemůžeme. Ale během 

let jsem dospěl k jinému názoru... Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli  

a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha násle-

dovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených po-

zemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako 

křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a po-

chybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit 

např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." 

                                                                                    (Kenneth McAll) 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici.  
  Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby 
(eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý 
den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato vý-
roční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. Její slavení 
zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozší-
řilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Arago-
nie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil  
pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe;  

v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev. 

                                Zpracováno podle Denní modlitby církve - breviáře.  

http://ikarmel.cz/knihy.php?styp=all&search=brevi%E1%F8
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 
9. 10. 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                            

8:00 Myslibořice - za farnost 

9:30 
Jaroměřice 
 

na společný úmysl                                                    1. svaté přijímání    
- za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu 

- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu, Kousalíkovu a Brindovu 

18:00 Jaroměřice  

41. týden                                                                                                                10. října - 16. října 2022 

Pondělí 
10. 10. 

sv. Paulin 

      

Úterý 
11. 10. 

 sv. German 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Tomšíčkovu a Doležalovu  

Středa 
12. 10. 

sv. Radim 

7:30 Jaroměřice  

Čtvrtek 
13. 10. 

sv. Eduard 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská  a řeholní povolání – vzpomínka na P. Jana  
  Podveského (*10.10.1909), P. Václava Drbolu (*16.10.1912)  
                                                                       po mši svaté tichá adorace                                                    

Pátek 
14. 10. 

sv. Kalist 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Prokopovy, manžela, bratry a přízeň  

Sobota 
15. 10. 

sv. Terezie od Ježíše 

     

Neděle 
16. 10. 

  

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ            

8:00 Myslibořice - volný úmysl 

9:30 Jaroměřice na poděkování za Boží pomoc a ochranu 

- za živou a zemřelou rodinu  Šimečkovu , Malenovu a Svobodovu 

- za Stanislava a Emílii Procházkovy 

11:00 Blatnice - za farnost a farníky z Blatnice (posvícení)  

18:00 Jaroměřice  - volný úmysl 

42. týden                                                                                                                17. října - 23. října 2022 

Pondělí 
17. 10. 

sv. Ignác Antiochijský 

      

Úterý 
18. 10. 

Svátek sv. Lukáše 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
19. 10. 

sv. Izák Jogues a druhové 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 
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43. týden                                                                                                               24. října - 30. října 2022 

Pondělí 
24. 10. 

sv. Antonín Maria Klaret 

   

Úterý 
25. 10. 

sv. Kryšpín 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
26. 10. 

sv. Rustik 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
27. 10. 

sv. Frumencius 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

                                                                         po mši svaté tichá adorace                                                    

Pátek 
28. 10. 

Svátek sv. Šimona a Judy 

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

Sobota 
29. 10. 

sv. Narcis 

      

Neděle 
30. 10. 

  

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                            Změna času      

8:00 Myslibořice - za duše na které nikdo nepamatuje 

9:30 Jaroměřice - na poděkování za Boží pomoc a ochranu  

- za Františka pokorného, manželku a dvoje rodiče 

- za Františka Svobodu, jeho sourozence a oboje rodiče  

18:00 Jaroměřice  - za farnost 

Čtvrtek 
20. 10. 

sv. Irena 

15:30 Myslibořice  

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

                                                                        po mši svaté tichá adorace                                                    

Pátek 
21. 10. 

sv. Hilarion 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
22. 10. 

Sv. Marie Salome 

   

Neděle 
23. 10. 

  

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                     Sbírka na Misie                                     

8:00 Myslibořice - volný úmysl 

9:30 Jaroměřice - za farnost 

- na poděkování za Boží pomoc a ochranu 

18:00 Jaroměřice  - volný úmysl 

44. týden                                                                                                          31. října - 6. listopadu 2022 

Pondělí 
31. 10. 

sv. Wolfgang 

      



Stránka 17 Jaroměřický LeF 

45. týden                                                                                                   7. listopadu - 13. listopadu 2022 

Pondělí 
7. 11. 

sv. Wilibrord 

      

Úterý 
8. 11. 

sv. Gottfried 

18:00 Jaroměřice - za všechny kněze, kteří v naší farnosti působili, za všechny 
  zemřelé kněze, za duše, na něž nikdo nepamatuje  

Středa 
9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
10. 11. 

sv. Lev Veliký 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
11. 11. 

Sv. Martin                                                                 

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

Úterý 
1. 11. 

Slavnost všech svatých 

7:30 Jaroměřice - poděkování za uzdravení a celou živou a zemřelou rodinu 
  Svobodovu a Kosmákovu  

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Středa 
2. 11. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

7:30 Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Menšíkovu a Škorpíkovu  

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
3. 11. 

sv. Martin de Porres 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
4. 11. 

sv. Karel Boromejský                                                                                           První pátek v měsíci 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
5. 11. 

sv. Zachariáš a Alžběta 

17:00   Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty na faře  

Neděle 
6. 11. 

  

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

8:00 Myslibořice na společný úmysl 

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

8:00 Jaroměřice Pobožnost na hřbitově  

9:30 Myslibořice Pobožnost na hřbitově  

9:30 Jaroměřice na společný úmysl  
- za Karla Pudila a celou živou a zemřelou rodinu 

18:00 Jaroměřice  - volný úmysl 
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Neděle 
13. 11. 

  

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                      Svátek sv. Anežky České 

8:00 Myslibořice na společný úmysl 

- za Leopolda Kroupu a duše v očistci 

9:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za živou rodinu Nedvědických, Novotných, Kuželovu 
  a Dvořákovu 

- za Karla a Helenu Pavelkovy, Františka Heřmánka a duše 
  v očistci 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

46. týden                                                                                                 14. listopadu - 20. listopadu 2022 

Pondělí 
14. 11. 

sv. Mikuláš Tavelič 

      

Úterý 
15. 11. 

sv. Albert Veliký 

18:00 Jaroměřice - za manžela, děti a jejich rodiny  

Středa 
16. 11. 

sv. Markéta Skotská 

7:30 Jaroměřice - za rodiče Roubcovy, Svobodovy a Anežku Svobodovu, Marii 
  Svobodovu a Josefa Svobodu  

Čtvrtek 
17. 11. 

sv. Alžběta Uherská 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
18. 11. 

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 

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

Sobota 
19. 11. 

sv. Mechtilda 

      

Neděle 
20. 11. 
  

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                  Slavnost Ježíše Krista Krále 

8:00 Myslibořice - za farnost 

9:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Františka Kunsta a živou a zemřelou rodinu Kunstovu 

- za rodiče Louckých a duše v očistci 

- za Antonína a Marii Vocílkovy a živou a zemřelou přízeň 

18:00 Jaroměřice  - volný úmysl 

47. týden                                                                                                 21. listopadu - 27. listopadu 2022 

Pondělí 
21. 11. 

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

      

Úterý 
22. 11. 

sv. Cecílie 

18:00 Jaroměřice - na poděkování  

Sobota 
12. 11. 

sv. Josafat 
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Čtvrtek 
24. 11. 

sv. Ondřej Dung—Lac a druhové 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
25. 11. 

sv. Kateřina 

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

Sobota 
26. 11. 

sv. Silvestr 

      

Neděle 
27. 11. 

  

1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                                                         Žehnání adventních věnců 

8:00 Myslibořice - za farnost 

 

9:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Marii a Karla Nedvědických, jejich rodiče a sourozence 

- za Marii Bartošovou, Marii Pokornou, Marii Klenskou 
  a na poděkování 

- za zemřelé rodiče Křivánkovy, jejich děti a vnuky 

- za Bohuslava Novotného a Miloslavu Popelku 

  

18:00 Jaroměřice   

Středa 
23. 11. 

sv. Klement I 

7:30 Jaroměřice  

Žehnání zvonů ve Znojmě 

  V sobotu 15. října 2022 v 10.00 hodin požehná brněnský biskup 

Pavel Konzbul při slavnostní bohoslužbě tři nové zvony, které  

se umístí do věže kostela Nalezení svatého Kříže ve Znojmě. Po osm-

desáti letech se tak znojemský chrám rozezní všemi zvony, protože  

z původních čtyř zůstal kromě umíráčku ve zvonici jen jeden menší. 

Ostatní v první i druhé světové válce zabavili vojáci. Kromě žehnání 

tří nových zvonů oslaví ve Znojmě 300. výročí obrazu Panny Marie 

Znojemské.  

  Šéfredaktor farního zpravodaje Život farností Znojma Ondřej La-

zárek k blížící se slavnosti upřesňuje: "Farní kostel Nalezení sv. Kříže 

ve Znojmě byl od svého počátku dominikánským řádovým kostelem. 

V roce 1722, když olomoucký biskup schválil prokazování veřejné 

úcty u zdejšího obrazu Panny Marie, se stal i kostelem poutním.  

Od uznání této úcty letos uplyne 300 let, a právě k tomuto výročí  

se zdejší farnost rozhodla pořídit tři nové zvony: Vzkříšení (543 kg), 

Marie (372 kg) a Josef (257 kg). Nové zvony po 80 letech doplní 

zvon z roku 1780, který unikl zničení během obou světových válek 

a společně vytvoří soubor sladěný v tónech g1-a1-c2-d2. V součas-

nosti jsou nové zvony vystaveny v lodi kostela." 

  Originální uměleckou výzdobu zvonů provedla brněnská dílna 

Všech svatých. "Zvony propojují biblické scény, u kterých asistují an-

dělé jako Boží poslové. Zvony budou podobně jako andělé oznamo-

vat biblickou radostnou zvěst a vyzývat i nás k tomuto hlásání.  

V době plné nejistot a strachů budou nové zvony promlouvat jasným 

Božím slovem tlumočeným anděly a zapsaným na zvonech: Nebojte 

se!" uzavírá Ondřej Lazárek. 



Informační leták farnosti 

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 

 

Ing. Marcela Kuchařová 

e-mail: m.kucharova@spucr.cz 

mobil: 776265551 

Tisk nezištně zajišťuje: 

 
. 

25. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA 

Datum konání akce: 25. 11.— 27. 11. 2022 

  Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se spo-
lečně na cestu za tajemstvím, které s sebou přinesl a stále při-
náší sám Ježíš Kristus. Každý den bude co nejvíce prostoru  
pro ticho a osobní modlitbu, mše svatá, 2 x denně společné 
setkání nad Písmem svatým, možnost adorace v podkrovní hor-
ské kapli, procházky přírodou a jiné. Ticho střediska Eljon  
a krása našich nejvyšších hor budou našimi věrnými společníky. 
Tento víkend je určen pouze pro dospělé. Lektor: P. Jiří Šlégr 
Více informací na https://www.eljon.cz/cs/25-adventni-

vikend-ticha 

8. POUSTEVNICKÝ POBYT 

Datum konání akce: 17. 10.— 21. 10. 2022 

  Nabízíme prostředí vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání na promodleném místě ve více než 200 

let staré, zrekonstruované budově katolické fary. Najdete zde prostor ticha bez televize a radia; uby-

tování v pokojích nesoucích jména světců; kdykoli přístupnou horskou podkrovní kapli zasvěcenou Panně 

Marii a patronce misií sv. Terezii z Lisieux. Čeká vás denně mše svatá; 2 x za den společné setkání  

nad Písmem svatým. Můžete si posedět ve venkovním altánu, u krbu ve společenské místnosti  

nebo před hořícím ohněm venku u ohniště; můžete si udělat procházky po okolí nebo horské túry po  

krkonošských kopcích, protože ze střediska Eljon je to do krásné přírody jen několik kroků. Ticho středis-

ka Eljon i krása našich nejvyšších hor jistě umocní setkání duše s Pánem. Přejeme pěkné poustevničení! 

Lektor: P. Günther Ecklbauer, OMI, člen kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné 

(OMI), pochází z Rakouska. Kromě Česka působil také např. 6 let jako misionář v Pákistánu. Teď je čle-

nem týmu oblátů v duchovní správě Římskokatolické farnosti Plasy a Manětín na Plzeňsku 

(www.farnostmanetin.cz)  

Více informací na https://www.eljon.cz/cs/8-poustevnicky-pobyt 

 

TERMÍNY: 

21. 10. 2022 

4. 11. 2022 

18. 11. 2022 

29. 10. 2022 

Bratislava 

Godzone 

program 

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

