
27. 11. 2022 - 15. 1. 2023 

Číslo 228 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 30. 11. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 2. 12. v 6:15 hod. RORÁTY 

 2. 12. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 3. 12. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 4. 12. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 9. 12. v 6:15 hod. RORÁTY 

 11. 12.  v 16 hod. a v 19 hod. 

Koncert 4 tenoři v kostele 

 16. 12. v 6:15 hod. RORÁTY 

 18. 12.  od 16 do 18 hod. 

zpovídání v chrámu sv. Markéty 

 23. 12. v 6:15 hod. RORÁTY 

 24. 12. v 15 hod. mše svatá  

na nádvoří zámku v Jaroměřicích 

 28. 12. v 18 hod. Vánoční koncert 

ffESEMBLE v chrámu sv. Markéty 

 28. 12. v 17 hod. v Lidovém domě 

setkání MM - babiček 

 6. 1. bude otec Tomáš navštěvovat 
                       (Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

JAK JEN TOUŽÍM, ABYS PROŽIL ADVENT 

  

 Jak jen toužím, abys prožil advent.  

  Jak jen toužím u tebe bydlet,  

   žít důvěrně s tebou  

    a sdílet všechna tvá břemena.  

  Vždyť ti jdu vstříc  

   ve všech tvých přáních.  

    A přece jsem ti ještě nikdy  

     nesměl žádné splnit.  

      Já, tvůj Bůh. 

 Jak jen toužím, abys prožil advent.  

  Jak jen toužím znovu se zrodit  

   ve tvém městě, tvé ulici,  

    ve tvém domě a ve tvém srdci.  

   Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti.  

  Ale hledám jen tebe.  

    Já, tvůj Bůh. 

(převzato z www.vira.cz/advent) 
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nemocné 

 7. 1. v 17 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 7. 1. v 18 hod. Vánoční koncert 

MUSICA ANIMATA  v chrámu  

sv. Markéty v Jaroměřicích 

 1. 1. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

Mimo farnost: 

 9. - 11. 12. Adventní duchovní 

obnova pro dospělé v Kostelním 

Vydří 

 15. 12. od 18 hod. Večer chval  

v kostele Proměnění Páně  

v Třebíči na Jejkově 

Úvodní slovo 

 
                      „Na Vánoce vedou všechny cesty domů…“ 

Moji milí farníci, 

vstupujeme do doby adventní, která je dobou trpělivého očekávání na-
rození Spasitele. Trpělivost je také zakomponovaná do příběhu naší far-

nosti, kdy jsme se museli společně naučit trpělivě čekat na opětovný ná-
vrat do svého farního kostela.  Všímám si, jak se všichni společně učíme 
objevovat náš kostel, jeho provozní potřeby, jak se rozjíždějí úklidové 
služby (pomocníků máme zatím pořád nedostatek), péče o výzdobu, služ-
by ve farní kavárně atd. Všem vám, kteří se zapojujete do života své 

farnosti, moc děkuji! Další novou výzvou pak bude zahájení přípravy  
na turistickou sezónu pro příští roky, neboť dotace EU IROP byla a je 
vázaná nejen na opravu, ale také na zpřístupnění našeho kostela široké 
veřejnosti.  

Jak jsem vás dříve informoval, mým cílem je kostel zpřístupnit 

v režimu průvodcovské služby tak, aby byl co nejvíce otevřen  
a zpřístupněn. Bohužel kostel nelze otevřít bez dozoru a kontroly. Jen 
v době příprav jeho otevření koncem září, kdy jsem v něm trávil snad 
každý den, se do kostela dobývala spousta lidí. A mnoho z nich   
na mě mluvilo anglicky či německy.  Těžce pak nesli, že je kostel zavřen. 

Nás to může přimět k přemýšlení o tom, jak si náš kostel sám přitahuje 
návštěvníky.  Proto jsem usiloval o zřízení pracovní pozice pro nějakou 
duchovní osobu, nejlépe sestřičku Boromejku, která by v našem kostele 
zastávala službu kastelána. Bohužel jsem dostal zprávu z generální rady 
sester, že sestřičky momentálně nemají nikoho, koho by pro tuto službu 

kastelánky našeho kostela uvolnily. Z toho důvodu jsem oslovil naši farnici 
Bc. Janu Krejcarovou, kterou také mnozí znáte jako varhanici, vedoucí 
dětské scholy a společenství mládeže. Od příštího roku bude Jana za-
městnaná naší farností na pozici kastelánky kostela, aby organizovala 
prohlídkovou činnost a zajišťovala otevírání vyhlídkové věže, pořádání 

přednášek, koncertů, výstav a dalších aktivit, které náš kostel a naše far-
nost bude pořádat.  Připomínám, že tato činnost bude současně službou 
evangelizace a katecheze těch, kteří do našeho kostela zavítají jako tu-
risté a hosté. Z tohoto důvodu je totiž velice obtížné provozovat průvod-
covskou službu v jakémkoliv kostele lidmi, kteří nejsou věřící a nemají 

k hodnotám víry elementární nebo pozitivní vztah.  Zcela jistě pak bude 
nutné v hlavní turistické sezoně posílit personální kapacitu o další brigád-
níky, tedy průvodce a pomocníky. Pokud byste měli někteří z vás o tuto 
brigádnickou službu v naší farnosti zájem, dejte mi prosím vědět. Dnes už 
vím asi o třech z vás, kteří máte zájem pracovat jako průvodci na doho-

du pro náš kostel, a mnozí také máte jazykovou vybavenost němčinou 
nebo angličtinou. Zpřístupnění a otevření našeho kostela a vyhlídkové 
věže pak bude ve stejném otevíracím režimu a době, jako je tomu  
na zámku.  

V případě úspěchu se pak může návštěvní čas postupně rozšiřo-

vat a naše služby se mohou - a budou - zdokonalovat. Nyní se dokončuje 
instalace expozice v severních chodbách, byl instalován monitor ve vy-
hlídkové věži tak, aby byly splněny podmínky digitalizace. Ještě bude 
instalován model kopule krovu, který bude umístěn na bočním kůru vedle 
varhan.          

    (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!  

POZVÁNKA 
 

Každou středu  
v 17:00 hodin  

se v Lidovém domě modlí 
MM - babičky za mír 

na Ukrajině a v celém světě. 
Kdo se chce k modlitbě  

připojit,  
je srdečně zván! 
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1. neděle adventní 

1. čtení: Iz 2,1-5  

2. čtení: Rim 13,11-14  

Evangelium: Mt 24,37- 44  

2. neděle adventní 

1. čtení: Iz 11,1-10  

2. čtení: Rim 15,4-9  

Evangelium: Mt 3,1-12  

3. neděle adventní 

1. čtení: Iz 35,1-6a.10  

2. čtení: Jak 5,7-10  

Evangelium: Mt 11,2-11  

4. neděle adventní 

1. čtení: Iz 7,10-14  

2. čtení: Rim 1,1-7  

Evangelium: Mt 1,18-24  

1. Svátek vánoční 

1. čtení: Iz 9,1-3.5-6  

2. čtení: Tit 2,11-14  

Evangelium: Lk 2,1-14  

Slavnost Matky Boží Panny 

Marie 

1. čtení: Nm 6,22-27  

2. čtení: Gal 4,4-7  

Evangelium: Lk 2,16-21  

2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 49,3.5-6  

2. čtení: 1Kor 1,1-3  

Evangelium: Jan 1,29-34  

 

Liturgické texty Turistická trasa tak bude dokončena v souladu se studií pro-
veditelnosti, čímž bude realizační část projektu fakticky u konce. Rád 

bych tímto poděkoval manželům Prokopovým, kteří se o tuto důleži-
tou část projektu zasadili a o její realizaci se výrazně zasloužili.   

Také máme určitě všichni radost z uživatelsky příjemného způ-
sobu topení. Systém tepelných čerpadel pro nás bude zcela jistě zna-
menat zvýšení komfortu a snad také snížení výdajů na topení. Celý 

topný systém je pak rozdělen do tří zón. První zóna je vytápění pod-
lah u vstupu do kostela a celé vstupní předsíně, podlahy na WC  
a vytápění podlahy v přední částí kostela - v presbytáři. Další zónou 
jsou topná tělesa pod sedáky v lavicích a třetí zónou jsou radiátory 
v bočních spodních chodbách, kavárně a zákristii. Bohužel takřka 

hned po spuštění byl jeden ze tří agregátů čerpadel uveden do po-
ruchy. Dodavatelská firma tuto závadu řeší a odstraňuje. Celý systém 
je dnes naprogramován a nastaven, postupně se ladí, a za současné-
ho zkušebního provozu zvyšujeme jeho efektivitu. Za tímto účelem bu-
de systém rozšířen o aplikaci řízení a regulace, která nám umožní 

řídit ještě hospodárněji výkon systému pro konkrétní čas bohoslužeb  
a pořádaných akcí, a tím budeme schopni efektivně optimalizovat 
náklady na topení. 

To, co nám dnes ještě chybí, je dokončit kamerový bezpeč-
nostní systém rozšířený o  speciální kameru, která bude počítat prů-

chod návštěvníků přes hlavní vchod. Tento ukazatel je pak nezbytně 
nutný k doložení počtu návštěvníků, který vyžaduje poskytovatel do-
tace. Také věřím, že se nám podaří po Novém roce připravit poklad-
ní systém kostela tak, aby dárci, turisté nebo návštěvníci kostela či 
věže mohli používat bezhotovostní platby kartami, mobilem nebo QR 

kódy. Na základě provozních zkušeností se také musí upravit a vy-
lepšit osvětlení kostela, zvláště osvětlení lavic a místa u ambonu. Na 
tomto úkolu a zlepšení se také nyní pracuje.  

Protože není ještě zpětně proplacena poslední část dotace, 
požádal jsem pana děkana z farnosti Velké Meziříčí, aby nám pro-

dloužil termín vrácení zápůjčky, která byla poskytnuta naší farnosti. 
Nový velkomeziříčský pan děkan otec Jiří Kaňa nám vyšel maximálně 
vstříc a po podepsání dodatku nám prodlouží o několik měsíců navrá-
cení této půjčky. Ostatním farnostem a fyzickým osobám, které nám 

zapůjčily peníze, budou finanční prostředky, v souladu s podmínkami 
smluv, v nejbližších dnech vráceny.  Obětavé a nezištné pomoci si pak 
všichni velice vážíme a upřímně za ni děkujeme. Také tato důležitá 
část projektu záchrany farního kostela, jako je velkorysá finanční po-
moc naší farnosti v časech její nouze, je krásným důkazem o vaší obě-

tavosti a laskavosti. Moc si toho i já osobně vážím. Upřímné Pán Bůh 
zaplať! 

Naši farnost po Vánocích navštíví pan farář Záleský ze Žďáru 
nad Sázavou se svými spolupracovníky, aby nám sdělil, jakou oni 
mají zkušenost z průvodcovské služby v areálu kostela sv. Jana Ne-

pomuckého na Zelené hoře a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, 
kam ročně zavítá několik desítek tisíc platících turistů a návštěvníků. 
Pan farář Záleský nám představí jejich ekonomickou rozvahu a stra-
tegii. Jeho spolupracovníci nás pak seznámí se svojí průvodcovskou  
a evangelizační činností a prací pro farnost. Naše společné setkání je 

naplánováno po Vánocích, a to na nedělní odpoledne 22. ledna 
2023.  

                                                          (pokračování na str. 4) 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=12&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=12&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=12&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=12&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=12&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=12&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=12&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=12&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=12&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=12&r=2022#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=12&r=2022#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=12&r=2022#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=1&r=2023#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=1&r=2023#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=1&r=2023#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=1&r=2023#C1
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=1&r=2023#C2
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=1&r=2023#EV
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Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Připomínám,  
že stejný model průvodcovské služby jako má farnost 

Žďár, bude zaveden také v našem kostele, což pod-
poruje nový generální vikář a vedení diecéze.  
 Také jsem vám slíbil, že naši farnost navštíví 
Mistr Oliva, aby nám vyprávěl svůj životní příběh 
umělce. Otmar Oliva (* 19.února 1952, Olomouc) je 

český akademický sochař (http://www.otmaroliva.cz), 
který se specializuje na tvorbu liturgických předmětů 
a úpravu chrámových prostor. Má zcela jistě mimo-
řádný a zajímavý život. Byl jako politický vězeň tři 
roky v komunistickém kriminále.  Za svou tvorbu byl 

mnohokrát oceněn jako významný umělec sakrálního 
umění a do jeho příběhu patří i to, že jako jediný 
Čech pracoval ve Vatikánu pro papeže. V papežské 
soukromé kapli Redemptoris Mater, stejně jako 
v našem kostele, je pak z jeho dílny vytvořen soubor 

liturgického vybavení včetně oltáře. O hodnotě této 
instalace a díle Mistra Olivy pak bude bezpochyby 
vypovídat nejen její současnost, ale hlavně budoucí 
zájem návštěvníků, kteří budou chtít toto dílo spatřit 
na vlastní oči, což se jim v našem chrámu sv. Markéty 

podaří. Dnes je bohužel Mistr po vážné operaci  
a musí podstoupit ozařování. Proto vás prosím o mod-
litbu za dar zdraví pro Mistra Olivu a trpělivost s na-
lezením termínu pro jeho návštěvu u nás 
v Jaroměřicích. Těším se, jak nám všem převypráví 

svůj umělecký život a popíše dílo, které pro náš kostel 
na vrcholu své umělecké tvorby vytvořil a instaloval.  

Podobně se také připravuje  setkání a bese-
da naší farnosti s akad. malířem Janem Knorrem, kte-
rý v našem kostele restauroval fresku kopule a podí-

lel se na dalších  restaurátorských činnostech.  
V příštím roce bude naše farnost pořádat určitě mno-

ho zajímavých besed, koncertů, setkání a aktivit, které 
se budou odehrávat v kostele. Těším se, že tyto akti-
vity pořádané a organizované kastelánkou našeho 
kostela, budou krásným obohacením kulturního a spo-
lečenského života naší farnosti a naší místní komunity.   

Rád  bych vám poděkoval za finanční podporu a po-
moc, která je a bude nezbytná k dalšímu životu této 
farnosti a růstu našeho společného kulturního života.  

Rád bych vás také informoval o  mé nedávné 
návštěvě a pracovním obědě u nového diecézního 

biskupa Mons. Pavla Konzbula. Otce biskupa jsem 
informoval o dění v jaroměřické farnosti a o staros-
tech a radostech místního faráře. Otce biskupa Pavla 
jsem k nám do Jaroměřic pozval na nedělní mši sva-
tou a pan biskup moji nabídku přijal. Bohužel zatím 

není stanoveno datum jeho návštěvy. Jakmile ho budu 
znát, bude oznámeno v nedělních ohláškách. Jeho 
návštěva pro nás bude jistě zajímavá také tím, že se 
s námi pan biskup setká ve farní kavárně, provedeme 
ho kostelem a seznámíme s pastorační vizí našeho 

farního společenství, stavbou nové fary atd. V rámci 
společného nedělního programu také bude možnost 
besedy a aktivního zapojení našeho farního společen-
ství do diskuze o dění v diecézi, o její pastorační  
a ekonomické vizi apod. Myslím, že bychom si neměli 

toto setkání nechat ujít, proto se již nyní na ně může-
me společně těšit.  

Na další život z Víry v našem kostele se spo-
lečně s vámi těší  

otec Tomáš 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T17XX6RK/19.února
http://www.otmaroliva.cz
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Fotografie ze slavnostního otevření chrámu sv. Markéty 
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                     „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ 

GODZONE TOUR 2022 

 Godzone tour je každoroční, celotýdenní, 

slovenský, evangelizační projekt, který nese každý 

rok jiné téma, na jehož základě je vytvořen třího-

dinový program, který tvůrčí tým následně prezen-

tuje na různých místech Slovenské i České republi-

ky.  

 Letos jsme společně s dalšími čtyřmi tisíci 

účastníky vyrazili do Bratislavy, kde se konal pro-

gram Godzone v Incheba Expo Aréně. Téma letoš-

ního turné bylo „Nevzdavaj to!“, které mělo jasné 

poselství - podpořit a povzbudit všechny zúčastně-

né v tom, že když věci nejdou podle plánu a vše 

se zdá být náročné, není důvod se vzdávat, proto-

že je tu Bůh, který za nás bude vždy bojovat.  

 Program tvořily známé chválové písničky od kapely EsPé v podání křesťanských rapperů, kteří svými 

písněmi roztančili publikum a oslovili hlavně mladší účastníky.  

 Součástí propracovaného programu byly divadelní i taneční scény, které nebudily pouze úžas,  

ale zprostředkovávaly svým příběhem Boží přítomnost v nesnadných životních situacích, kdy to člověk chce 

vzdát.  

 Na závěr programu vystoupil italský biskup, který promluvil s velkým nadšením k mladým, kdy jim 

kladl na srdce, aby nebyli vlažní, ale naopak zapálení pro dobré věci, které mají dělat, za pomoci svých 

darů, jak nejlépe umí. Hlavně to nevzdávat, jak naléhavě opakoval: „Don't give up, don't give up, don't 

give up!". 

 Děkujeme společnosti BK Bus s.r.o. za zapůjčení autobusu, otci Tomášovi za pomoc při zprostředková-

ní dopravy a také všem zúčastněným, kteří neměli zážitek jen ze samotného programu, ale i z cesty autobu-

sem.   

 Chvála Tobě Pane, že jsme mohli být účastni tak dobrého díla a najít další povzbuzení do každo-

denního života.  

Nevzdávejme to!                             Autor: Jana Krejcarová  
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MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC 

OZNÁMENÍ 

Farní charita Jaroměřice nad Rokytnou oznamuje změnu otvírací doby.  

Otevřeno pro příjem a výdej bude každou sobotu od 9:30 hod.  

do 11:00 hod. (mimo svátky a vánoční prázdniny).  

Do charity přijímáme pouze čisté, funkční oblečení a drobnosti  

pro domácnost.  

Prosíme, NENOSTE obuv, deky, hračky, polštáře a podobné věci. 

Je možné telefonicky se domluvit (tel. číslo je uvedeno na dveřním štítku charity).  

Charita se nachází na dvoře Lidového domu na náměstí Míru č. 24. 

          Děkujeme! 

„Adventus“ znamená příchod 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latin-

ského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se tím příchod Ježíše Krista. 

Každoročním prožíváním adventu oživují křesťané očekávání starozákonních pro-
roků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že věřící prožívají atmo-
sféru této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu  

po jeho druhém příchodu na konci časů, a rovněž do svého vlastního života. 

Význam adventu pro každého 

Adventní doba není naštěstí pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. Vyzývá nás k setkávání s Kris-

tem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný definitivní příchod. 

V biblické knize Zjevení říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já 
u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř 

je můžeme otevřít jen my... 

Prožít plodně advent 

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který každému z nás nabízí naplněný život a cestu dál. Při-
jmout výzvu adventu znamená vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a i s těmi, 

kdo jsou kolem nás. Znamená to i odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách… 

Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco „udělat“ 

Poznání, že Bůh přichází na svět, aby se stal služebníkem člověka, aby mu dal část své svatosti, je pramenem nevysychající radosti. 
Bylo by osudné odmítat tuto radost. Těšíme-li se ovšem a připravujeme na velké vánoční tajemství, na příchod Boha v lidské podo-

bě na zemi, bylo by příliš jednoduché uvažovat o něm jen jako divák a pozorovatel. 

Podstatné je, že mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme brány dokořán“, jak zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké 
vánoční radosti, musíme něco „udělat“: ne ale žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život 
podle tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme naje-

vo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. 

Brzy přijdeme na to, že tato předsevzetí nedokážeme dokonale naplnit, ale právě tím, že si uvědomíme svou bezmoc, otvírají 

se v nás dveře, jimiž může vstoupit Spasitel. Dokud jsme nezačali zpytovat hlubiny své bezmoci, necítíme jeho potřebu, a tak 

jsou před námi zavřeny brány velké radosti, kterou přináší Ježíš. Prožijeme-li bolestně vlastní neschopnost a zatoužíme-li po po-

moci, jsme připraveni přijmout osvobozující vánoční poselství.     převzato z www.pastorace.cz 
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„V adventu vyhlížíme toho, který osvěcuje a proměňuje náš život.“ 

                                                                                                   Anselm Grün 

Blíží se Vánoce... 

 
„Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna.“  
(Gal 4,4) 

 
Reální lidé s reálnými pocity 

 
 Bylo nebylo – tak bychom mohli naše vyprávění 
začít. Jenomže nejde o žádnou pohádku, mýtus, babskou 
povídačku nebo zkrátka výplod něčí představivosti,  
ale o opravdový příběh. Postavy v něm vystupující nejsou 
pouhá papírová pimprlata. Jsou to lidské bytosti z masa  
a kostí, které prožívaly nejrůznější pocity, zápasy, naděje 
a sny, podobně jako dnes my. 
 Téměř všichni měli společnou velmi důležitou 
věc. Navštívil je totiž Boží posel - anděl a zjevil jim,  
že jsou povoláni ke spolupráci na dramatu naplnění nej-
většího příslibu, jaký kdy Bůh dal svému lidu: že Bůh 
sám sestoupí mezi svůj lid. Přestože se tento příběh ode-
hrál před více než dvěma tisíci lety, promlouvá každičká 
jeho část i každá postava, která v něm vystupuje, 
s velkým důrazem přímo do našich životů. 
 

Příběh Ježíšova narození oprášený jen  
o Vánocích? 

 Příběh Ježíšova narození obyčejně odpočívá  
po většinu roku v knihovničce. V prosinci ho vytáhneme, 
oprášíme, necháme na pár týdnů zazářit, načež ho krátce 
po Vánocích opět odložíme na jedenáct měsíců stranou. 

Tento úžasný příběh nám ovšem má co říct každý den 
našeho života. 

Je to poselství naděje, jež zvěstuje, 
že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby 

a plní je v dokonale zvolený čas. 
 

Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi, 
kteří ho milují, aby pro jeho království 

vykonali mimořádné věci. 
 

Nabádá nás, abychom věřili, 
že Bůh v nás dokáže způsobit 

zrození něčeho velikého, 
ačkoli dobře víme,  

že sami bychom to nikdy nezvládli. 
 

Ujišťuje nás, že u Boha není nic nemožného. 
Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval, 
že poslal svého Syna – část sebe sama -, 

aby s námi byl jako světlo v naší temnotě, 
jako naděje uprostřed naší beznaděje 

aby nás přivedl na cestu, 
která je v souladu s jeho vůlí. 

  

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

(převzato z  https://vanoce.vira.cz) 

„Ježíš Kristus,  
ačkoliv byl  
bohatý, stal  

se pro nás chudým, 
abychom my  

zbohatli z jeho chudoby“  

(srov. 2 Kor 8,9).  

 
„Jesličky nám říkají, 

že Bůh se nikdy nevnucuje silou. 
Z jesliček k nám promlouvá  

Boží něha. 
Nazíráme v nich Boží  

milosrdenství, 
které se stalo tělem, 

aby pohnulo naším srdcem.“ 
 papež František 
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Zajímavá kniha 

OČEKÁVÁNÍ VÁNOC 
Richard Rohr 
 

 Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí za-

myšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává 

čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní 

obnovou a posilou. Rohr se staví proti infantilizaci Vánoc a vybízí naopak k tomu, 

aby se staly opravdovými svátky křesťanské dospělosti. Dává podněty k objevení 

Boží lásky, velkorysosti, jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých 

promluvách nabízí na každý den adventu téma, které je možné celý den promýšlet. 

K tomu slouží i podněcující otázka v závěru, jež obrací pozornost na konkrétní život 

čtenáře. Richar Rohr je americký františkán, mezinárodně uznávaný ekumenicky 

smýšlející učitel duchovního života. Základem jeho učení je kontemplativní praxe  

a žitá kenoze (oprošťování se), které se projevují radikálním soucítěním, především se sociálně slabými. Je auto-

rem mnoha duchovních bestsellerů a zakladatelem Rohrova institutu a Živé školy akce a kontemplace.  

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY PRO POTĚCHU DUŠE 

Bruno Ferrero 

 Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, ten-

tokrát zarámované časovým úsekem od adventu do tří králů, s vánočním vyzněním a te-

matikou. V knize se setkáme se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hra-

jí, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, 

kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života.  

(převzato z www.knihydobrovsky.cz) 
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Něco pro děti  

CO JE ADVENT? 

 Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek 
nového liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Váno-
ce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíč-
ku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer! Latinské 
slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel 
na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; tě-
šíme se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby 

obnovil celý svět do Boží krásy. 

 Veliký adventní věnec určitě uvidíš v každém kostele. Lidé si ale rádi rozsvěcují podobný věnec i do-
ma. Jak se takový věnec dělá? Jehličnaté větvičky se svážou do kruhu, přidají se barevné stužky, a třeba 

ještě další ozdoby, a pak to nejdůležitější – čtyři svíce (více k výrobě adventního věnce na www.vira.cz). 

 Jak ubíhá čas do Vánoc, můžeš vidět i na adventním kalendáři. Lidé jich vymysleli celou spoustu. Tře-
ba dům s okénky, která skrývají překvapení na každý adventní den. Nebo šňůru z korálků: postupně si je 
vybarvuješ a vidíš, jak se blíží Vánoce. Kalendář i věnec mají jediný úkol: naučit nás dobře čekat, ne omrze-

le a s nudou, ale trpělivě a s radostí. Kdo se sám umí těšit, umí přinášet radost a pomoc i druhým lidem. 

Se svolením zpracováno podle  knihy:  
„Od adventu do adventu“ vydal(o): Karmelitánské nakladatelství. 

 

http://www.vira.cz/glosar/index1.php?sel_id=59
http://www.ikarmel.cz/detske
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Adventní svatí (zajímavosti pro děti) 

Svatá Barbora 

4. prosince slaví svátek všechny Barunky, Barborky, Barušky nebo jak všelijak jinak jim říkáme. 
Jejich patronkou je svatá Barbora. Pokud budete mít chuť, je na www.deti.vira.cz připraven 
její vitrážový obrázek nebo omalovánka s povídáním o jejím životě. Dozvíte se i původ zvyku 
řezat na sv. Barboru větvičku z třešně. 
Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli  křesťané pronásledovaní a za svou 
víru umírali. Podle legendy byla  Barbora jedinou dcerou v rodině bohatého kupce. Tajně  
se seznámila s Ježíšovým učením  a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal 
ji uvěznit v kamenné věži.  Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela 
utéct. Když ji chytili, byla  uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věr-
nost ve víře popravena. 

Svatý Mikuláš 

Před mnoha lety, velmi daleko na Východě, se jedněm bohatým rodičům narodil syn Mikuláš. Bylo to více než před 
1700 lety a to město se jmenovalo Patara. Mikulášovi rodiče byli křesťané, a tak také svého syna vychovávali ve víře 
v Boha. Ještě když byl Mikuláš velmi mladý, jeho rodiče zemřeli, a on zdědil mnoho majetku. Z něho pak štědře roz-
dával chudým, nemocným a všem, kdo se ocitli v nouzi. Dělal to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. 
Důležité bylo, že to ví Bůh. 
Jednoho dne se dozvěděl, že jeden ze sousedů je ve velké nouzi a nemá peníze na věno pro své tři dcery. Znamenalo 
to, že o ně nebude mít zájem žádný ženich. Mikuláš se také dozvěděl, že otec chce, aby dívky vydělávaly peníze vel-
mi špatným způsobem, proto se rozhodl pomoci. V noci přišel k domu svého souseda a do otevřeného okna vhodil 
hroudu zlata. Totéž se opakovalo další noc. Otec i jeho dcery byli velmi šťastní. Zároveň byli také zvědavi, kdo je ten 
štědrý dárce. A tak když se totéž opakovalo i potřetí, vyběhl otec do tmy za utíkajícím Mikulášem a nakonec ho i do-
honil. Ten ho ale velmi prosil, aby to vše uchoval jako tajemství. 

Mikuláš se také vydal na cestu do Svaté země – tedy do míst, kde žil Ježíš  
a odkud pocházeli jeho první učedníci. Cestou zpět se zastavil ve městě Myra, 
kde zrovna v té době volili nového biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, 
i když se tomu velmi bránil. Přestože se nyní stal velmi váženým člověkem  
v očích ostatních lidí, zůstal Mikuláš stále stejný – miloval Boha i lidi, každého 
přijímal a pomáhal chudým. 
Nedlouho poté, co byl zvolen biskupem, začalo velké pronásledování křesťa-
nů. Také Mikuláš byl vězněn a nakonec i vyhnán. Až když se císařem stal Kon-
stantin, mohl se zase vrátit a dále vykonával svůj biskupský úřad. I nadále  
se staral o lidi v nouzi. Říká se také, že v noci obcházel domy chudých rodin  
a nechával za oknem vždy něco dobrého pro děti. 

Svatá Lucie 

 Sv. Lucie je podle tradice připomínána od 5. století jako panna a mučednice.  
V době velkého pronásledování křesťanů se nebála odmítnout ruku pohanského aristo-
krata. Místo něho chtěla zachovat mravní čistotu po svém rozhodnutí pro Ducha svatého. 
Byla proto pohnána před místní úřady v Syrakusách na Sicílii. 
Od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vy-
loupla a podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici předal. Do druhého dne se jí 
však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima. 
Když pobouřený správce zjistil, že je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat 
zneuctít. Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že ji tak Duch 
svatý opustí. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní však pohnout. Stejně tak neú-
spěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili  
na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem, předpověděla pád císaře Diokleciána a po-
volení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let později císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství.  
Později byla sv. Lucie prohlášena patronkou města Syrakus. Přesně tak, jak jí ve snu pro Luciinu velkou víru předpově-
děla sv. Agáta.                                              (převzato z www.deti.vira.cz; www.wikipedie.cz) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dednice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%A1sledov%C3%A1n%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristokrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristokrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cudnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syrakusy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diokleci%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syrakusy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ag%C3%A1ta
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

27. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

8:00 Myslibořice - za rodinu Melkusovu a Fišerovu 

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 Miloslava Popelku 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

48. týden                                                                                                     28. listopadu - 4. prosince 2022 

Pondělí 
28. 11. 

sv. Mansuet (Miloslav) 

   

Úterý 
29. 11. 

sv. Saturnin 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Šulovu                                     zpívá schola 
                                                                                      mše svatá pro děti 

Středa 
30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
1. 12. 

sv. Edmund Kampián 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
2. 12. 

sv. Bibiána                                                                             První pátek v měsíci/návštěva nemocných 

6:15 Jaroměřice 
RORÁTY 
- volný úmysl 

Sobota 
3. 12. 

sv. František Xaverský 

17:00 Jaroměřice - pobožnost první soboty na faře 

Neděle 
4. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ                           Křestní neděle/Sbírka na opravy a podporu pastorace 
 

8:00 Myslibořice - na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších  
  let 

9:30 Jaroměřice 
na společný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

49. týden                                                                                                                       5. - 11. prosince 2022 

Pondělí 
5. 12. 

sv. Sába 

      

Úterý 
6. 12. 

sv. Mikuláš 

18:00 Jaroměřice - za zemřelou Marii Maršíkovu a zemřelou rodinu                zpívá schola 
                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 
7. 12. 

sv. Ambrož 

7:30 Jaroměřice - za rodiče, dceru Ivu a bratra 

Čtvrtek 
8. 12. 

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za kněze a nová kněžská a řeholní povolání 
                                                                           po mši svaté tichá adorace 
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Pátek 
9. 12 

sv. Valerie 

6:15 Jaroměřice 
RORÁTY 
- za Víta Hobzu a celou rodinu 

Sobota 
10. 12. 

sv. Julie a Eulálie 

      

Neděle 
11. 12. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

8:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Čermákovu 

9:30 Jaroměřice - za Jaroslava a Annu Kudláčkovy z Trnavy a duše v očistci 

16:00 Jaroměřice KONCERT 4 TENOŘI V KOSTELE 

18:00 Jaroměřice 
(fara) 

- za farnost 

19:00 Jaroměřice KONCERT 4 TENOŘI V KOSTELE 

50. týden                                                                                                                   12. – 18. prosince 2022 

Úterý 
13.12. 

sv. Lucie (Světluše) 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání 
                                                                                                zpívá schola 
                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 
14. 12. 

sv. Jan od Kříže 

7:30 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna 

Čtvrtek 
15. 12. 

sv. Valerián 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za kněze a nová kněžská a řeholní povolání: vzpomínka na děkana  
  Josefa Peksu (zemřel 15.12.1947) 
                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
16. 12. 

sv. Adelhaida (Adéla) 

6:15 Jaroměřice 
RORÁTY 
- volný úmysl 

Sobota 
17. 12. 

sv. Lazar 

      

Neděle 
18. 12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ                                               zpovídání v kostele od 16:00 do 18:00 hod. 

8:00 Myslibořice - za farnost 

9:30 Jaroměřice - za farnost 

- za živou a zemřelou rodinu Polínkovu a Pudilovu 

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

- na úmysl dárce 

18:00 Jaroměřice - na společný úmysl 

51. týden                                                                                                                     19. - 25. prosince 2022 

Úterý 
20. 12. 

sv. Dominik Siloský 

18:00 Jaroměřice - za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci                          zpívá schola 
                                                                                     mše svatá pro děti 

Středa 
21. 12. 

sv. Petr Kanisius 

7:30 Jaroměřice 
- volný úmysl 

https://www.proglas.cz/svatek/?date=9_17
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Čtvrtek 
22. 12. 

sv. Servul 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
23. 12. 

sv. Jan Kentský 

6:15 Jaroměřice 
RORÁTY 
- volný úmysl 

Sobota 
24. 12. 

Adam a Eva - Štědrý den/Vigílie Narození Páně 

15:00 Jaroměřice - mše svatá pro rodiny s dětmi na NÁDVOŘÍ ZÁMKU 

20:00 Myslibořice - volný úmysl 

22:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Neděle 
25. 12. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ                         Vánoční sbírka na opravy a podporu pastorace 

8:00 Myslibořice - za Bohuslava Mika a živou a zemřelou rodinu 

9:30 Jaroměřice na společný úmysl 
- za živou a zemřelou rodinu Hobzovu a Vlčkovu 
- za Oldřicha a Marii Machovcovy, rodiče a příbuzné 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

52. týden                                                                                                  26. prosince 2022 – 1. ledna 2023 

Pondělí 
26. 12. 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

8:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Čermákovu 

9:30 Jaroměřice - za klienty a pracovníky oblastní charity Třebíč 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za přijatá dobrodiní 

  

Úterý 
27. 12. 

sv. Jan Evangelista 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Pudilovy a Trojanovy                                           zpívá schola 
                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 
28. 12. 

sv. Betlémské děti (mučedníci) 

7:30 Jaroměřice - za dceru Ivu a její děti 

18:00 Jaroměřice - VÁNOČNÍ KONCERT 
 
 
  

Čtvrtek 
29. 12. 

sv. Tomáš Becket 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 
30. 12. 

sv. Evžen 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
31. 12. 

sv. Silvestr                                                                                                  poděkování za uplynulý rok 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

???  Myslibořice - volný úmysl 

https://www.proglas.cz/svatek/?date=9_29
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Neděle 
1. 1. 

NOVÝ ROK                                                                         Sbírka na opravy a podporu pastorace 

8:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Havelkovu 

9:30 Jaroměřice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

1. týden                                                                                                                             2. – 8. ledna 2023 

Úterý 

3. 1. 

Nejsvětější jméno Jěžíš / sv. Jenovéfa 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                          zpívá schola 
                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 

4. 1. 

sv. Anděla z Foligna 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

5. 1. 

sv. Telesfor 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

6. 1. 

Slavnost Zjevení Páně                                                        První pátek v měsíci/návštěva nemocných 

18:00 Jaroměřice - na společný úmysl 

Sobota 

7. 1. 

sv. Rajmund z Penafortu 

17:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty na faře 

18:00 Jaroměřide - VÁNOČNÍ KONCERT: smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA,  
  Orchestr Musica animata a hosté 
                                                                                   vstupné dobrovolné 

Neděle 

8. 1. 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                                                                                                Křestní neděle 

8:00 Myslibořice - volný úmysl 

9:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

2. týden                                                                                                                           9. - 15. ledna 2023 

Úterý 

10. 1. 

sv. Agathon (Dobromil) 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                                          zpívá schola 
                                                                                       mše svatá pro děti 

Středa 

11. 1. 

ct. Marie Elekta 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

12. 1. 

sv. Probus (Pravoslav) 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

13. 1. 

sv. Hilarius z Poitiers 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Neděle 

15. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

8:00 Myslibořice - volný úmysl 

9:30 Jaroměřice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 



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 
 

Ing. Marcela Kuchařová 

e-mail: m.kucharova@spucr.cz 

mobil: 776265551 

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

mobil: 607808609 

 

Tisk nezištně zajišťuje: 

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



