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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 25. 1. v 19 hod. společenství 

mládeže 

 30. 1. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 30. 1. v 19 hod. setkání Pastorační 

rady farnosti v Lidovém domě 

 1. 2. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 2. 2. v 7.30 hod. mše svatá 

 2. 2. v 17 hod. v kostele  

       pobožnost 1. soboty  

 3. 2. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 5. 2. v 19 hod. MM v Lidovém 

domě 

 8. 2. po mši svaté schůzka 

biřmovanců v dětské kapli 

 14. 2. v 9 hod. rekolekční mše sv. 

 17. 2. v 9 hod. v Lidovém domě 

Členská schůze Jednoty sv. Josefa 

 17. 2. Adorační den farnosti 

Myslibořice 

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

"Dávejte si dobrý pozor, jak máte jednat... 
  Nepočínejte si jako nemoudří, ale jako moudří: dobře využívejte  
  času, protože žijeme ve zlých dobách." (srov. Ef 5,15)  

  Asi každý člověk by si přál, aby to nebo ono nezažil, 
 aby se některé události nestaly. 
  Někdo by možná rád žil v jiné době, 

   kde by byl život "jednodušší a klidnější", 

    kde by k sobě byli lidé slušnější... 

 O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme. 

  Asi ji ani výrazně nezměníme. 
   Můžeme ale rozhodnout o tom, 

    k čemu využijeme čas svého života. 

   Moudrost nespočívá v tom, 
    jak nejlépe proplout a prosadit se, 

     ale jak naplnit život. 

     I můj život totiž přispívá k tomu, 

      jaká je dneska doba.  

Autor: Pavel Semela  

https://www.vira.cz/rejstrik-autorsky/pavel-semela
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 17. 2. Adorační den farnosti 

Jaroměřice - začátek po mši 

svaté v 10.30 hod. 

 17. 2. od 14 hod. dětský karneval 

v Lidovém domě 

 22. 2. po mši svaté schůzka 

biřmovanců v dětské kapli 

 27. 2. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 1. 3. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 2. 3. v 17 hod. v kostele  

       pobožnost 1. soboty  

 3. 3. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

Mimo farnost: 

 17. 1. v 9.30 hod. rekolekční mše 

sv. v Moravských Budějovicích 

 24. 1. v 17 hod. v Centru Ruth            

na Karlově nám. sebepoznávácí 

cyklus „Seznámení se sebou“ 

 24. 1. v 18 hod. Večer chval              

v kostele Proměnění Páně 

v Třebíči  na Jejkově  

 8. 2. v 20 hod. ples Třebíčských 

farností v Klubu Hájek v Třebíči 

 

 

Úvodní slovo 

 

 

  „Jednou z nejčastější příčin neúspěchu je strach z toho, že by se nám něco mohlo podařit.“ 

Pavel Kosorin           

Moji milí farníci! 

S velkou radostí vás všechny zdravím. 

Úvodem bych chtěl předeslat, že mi děláte velkou radost. Zvláš-

tě ti z vás, kteří pomáháte a podporujete naši farnost v celé pestrosti 

úkolů a výzev. Velice vám děkuji za to, že jste stále mí vynikající           

a obětaví farníci. Je to pro mě velice důležité právě teď, kdy před námi                 

stojí velké výzvy. A čím více vás znám, tím raději zde s vámi jsem. 

Na úvod si dovolím malé zamyšlení. Možná dnes společně                

se mnou mnozí vnímáte s ostychem, když nás někdo označí slovem cír-

kev. Jako by toto slovo bylo ve spojení s restitucemi, různými aférami               

a problémy vnímáno jako nečisté. „Ta církev…“, „ti z církve…“, „je 

potřeba zdanit církev“, „ti černop… z církve“, „hamižní hodnostáři 

církve“ atd. Takto to možná mnozí znáte ze svého nekřesťanského oko-

lí, z práce, z hospody apod. Do církve se dnes kdekdo strefuje, a jak 

známo, lidé rádi „nálepkují“ a pak nemilosrdně kamenují. Přesto mnozí 

vnímáme, že církev je něco, co vystihuje překlad latinského slova            

ecclesia, v řečtině εκκλησιακή, které by se dalo volně přeložit jako „ti, 

kteří jsou oddáni svému spasiteli – Ježíši Kristu“, nebo „ti, kteří se 

shromažďují ve jménu svého Pána a spasitele Ježíše Krista“. Farnost je 

pak názvem pro místo, kde konkrétní „církev“ žije a kde se křesťané 

scházejí ve svém farním kostele. Jednou jsem zažil v hospodě zajíma-

vou diskusi, kdy někdo nadával na církev a co já jako na to. Moje odpo-

věď byla jednoduchá: „Víš, pro mě je slovo církev něco jako má rodina. 

Když tedy někdo nadává na církev, je to stejné, jako kdyby nadával na 

moji rodinu. Pokud bude chtít někdo onálepkovat moji rodinu jen tím 

špatným, může. Nic s tím nenadělám. Ale bude mě to mrzet, protože 

moje rodina - církev za 2000 let své existence udělala mnoho mimořád-

ného pro tento svět. Církev jsem taky já, Tomáš Holcner. Takže svým 

nadáváním taky nadáváš mně a mě nálepkuješ.“ Nad tím se dotyčný za-

myslel a řekl: „No, církev nemusím, ale tebe beru a tebe si vážím.“ 

Církev, farnost, to jsem opravdu já, ty, on a celá milá i nemilá 

historie. Jak to tak bývá třeba v rodinách, v nichž máme mnoho krásné-

ho, čím se můžeme pochlubit, na co rádi vzpomínáme a co současně 

rádi připomínáme ostatním. No a to smutné? O tom přirozeně raději ml-

číme. To je asi normální a zcela pochopitelné. Říká se: „V nouzi poznáš 

přítele.“ Toto přísloví určitě potvrdí i naše osobní zkušenost. Když totiž 

začnou problémy nebo se začne něco komplikovat, mnozí nás opouštějí. 

 

(Pokračování na stránce 3) 
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2. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 62,1-5  

2. čtení: 1Kor 12,4-11  

Evangelium: Jan 2,1-12  

3. neděle v mezidobí 

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10  

2. čtení: 1Kor 12,12-30  

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

4. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19  

2. čtení: 1Kor 12,31-13,13  

Evangelium: Lk 4,21-30  

5. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8  

2. čtení: 1Kor 15,1-11  

Evangelium: Lk 5,1-11  

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: Kol 3,12-21 

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  

Liturgické texty 

 

          

Například jsem si nedávno všiml, jak byl náš překrásný kos-

tel v minulosti vyhledávaným místem pro konání pompézních sva-

teb atd. Pro letošní rok, kdy se začne kostel opravovat a bude uza-

vřen, již takřka nikoho naše farnost pro konání svateb nezajímá, což 

je asi pochopitelné. Nicméně mě to vede k jednoduchému zamyšle-

ní! Bude takových lidí víc, kteří nás opustí a raději budou během 

opravy kostela chodit jinam? Asi si teď říkáte, proč se na to ptám. 

Jde mi o to, abychom si znovu uvědomili, že je oprava našeho pře-

krásného chrámu spojena s finančním břemenem, které bude muset 

naše společenství – farnost – nést. V této souvislosti mě napadá dal-

ší přísloví, které říká: „Bez peněz do hospody nelez.“ Toto platí rov-

něž pro opravu našeho kostela. Bez peněz jej neopravíme, a pokud 

by nebyl opraven, nastalo by nevyhnutelně jeho dlouholeté uzavře-

ní. Všichni už dnes asi víme, že během oprav bude náš kostel muset 

být uzavřen. Jako farnost tím přijdeme o výtěžek ze vstupného                  
z prohlídkové turistické trasy „C“. Od mnoha lidí jsem pak také sly-

šel nářky typu: „Až bude kostel uzavřen, tak to do žádného kulturá-

ku (myšleno Lidového domu) na mše chodit nebudu. Buď nebudu 

chodit vůbec, nebo budu chodit jinam.“ Když toto slyším, vybaví se 

mi jeden příběh z evangelia, kdy před učedníky stojí těžká zkouška. 

Mnozí to nevydrží a od Ježíše odchází. Potom se Pán zeptá svých 

věrných: „A co vy? I vy mě chcete opustit?“ 

Obě dvě varianty náhradního prostoru pro konání bohoslu-

žeb jsou pro naše farní společenství nemilé a svým způsobem boles-

tivé. Myslím si, že naše farnost bude právě nyní prožívat jedno 

z nejtěžších období své mnohasetleté historie. Když se náš kostel 

stavěl, křesťanů byla většina. Finanční břemeno nesl místní země-

pán, který jako vlastník polí a lesů sám financoval celou stavbu                 
ze svého ohromného majetku. Farnost (místní církev) pak tento ar-

chitektonický skvost dostala darem do svého majetku. Bohužel nám 

už dnes pan Questenberk finančně nepomůže. Při současné politické 

situaci se nemůžeme spolehnout ani na stát. Mám zprávy, že postoj 

dnešních zástupců státu je vůči církvi (naší farnosti) spíše nepřízni-

vý. Stačí sledovat úmysl vlády zdanit farnosti a jejich restituce, ja-

kož i náhrady za nevydaný církevní majetek. Velkou radost pak 

mám naopak z nového vedení našeho města, které veřejně deklaro-

valo ústy pana starosty Müllera, že je oprava kostela a finanční po-

moc farnosti jeho prioritou a že se chce aktivně podílet na pomoci 

naší farnosti. Věřím, že se i na Kraji Vysočina setkáme s podobnou 

snahou a že nám vedení kraje poskytne pomoc. Ty farníky, kteří bu-

dou naši farnost po dobu uzavření našeho kostela opouštět a budou 

chodit a přispívat do kasičky v jiné farnosti, také svým způsobem 

chápu.  

(Pokračování na stránce 4) 

  „Na konci každé cesty začíná další.“ 

                                                              Pavel Kosorin 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=3&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=3&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=3&r=2019#EV


Stránka 4 Jaroměřický LeF 

Farní rady Kdo by chtěl mít nedělní mše v „kulturáku“ nebo v kapli na zastrčené 

faře? Co teprve potom mít v „kulturáku“ křest, svatbu, biřmování nebo 

první svaté přijímání! Nedej Bůh pak pohřeb v budově obřadní síně 

navržené ve stylu socialistického realismu. 

O to víc si pak vážím těch z vás, kteří nyní chápou naši těžkou  

a skličující situaci v době před uzavřením našeho farního kostela. Zno-

vu bych chtěl ocenit úsilí těch, kteří pomohli vytvořit v přízemí fary 

kapli pro konání mší svatých pro starší farníky. Ti by se totiž jinak jen 

obtížně dostávali do prvního patra Lidového domu. Mám velkou radost 

také z těch, kteří se aktivně podílejí a budou podílet na brigádách při 

vyklízení kostela a na svépomocné brigádnické činnosti. A velice si 

budu vážit i těch, kteří neodejdou a vytrvají navzdory všem úskalím, 

těch, kteří ponesou kříž a bolesti své farní rodiny po dobu uzavření 

kostela. Fandím vám všem, kteří s klidem, obětavostí a bez reptání při-

jímáte různá omezení, úskalí a svízele spojené s uzavřením a opravou 

našeho kostela. Děkuji zvláště vám starším, kteří tak silně vnímáte po-

třebu modlitby na úmysl opravy a záchrany našeho farního kostela. 

Žehnám vám všem, kteří jste a také nadále budete vnímaví 

k finančnímu břemenu, které je spojeno s opravou našeho vzácného 

farního kostela. 

Druhý týden v lednu jsem trávil čas na svatém Hostýně na du-

chovních cvičeních, které nám dával pomocný biskup olomoucký 

Mons. Josef Nuzík. Zaujala mě jeho skromnost a víra. Vyprávěl nám, 

že pochází z úplně obyčejné vesnické rodiny z 10 dětí. Pak se ho někdo 

zeptal, proč vlastně měli jeho rodiče tolik dětí. Jeho odpověď byla jed-

noduchá: „Protože naši chtěli mít hodně dětí.“ Potom se rozvyprávěl 

dál: „Můj tatínek byl v 50. letech na jedné pouti a bylo jasné, že pro 

církev nastávají krušné časy. Kláštery se zavíraly, nevinní faráři končili 

na šibenicích a v uranových dolech. A ten kněz, který tam kdysi na té 

pouti kázal, říkal lidem: „Víte, jak dnes můžete pomoci své farnosti          

a naší ponižované a pronásledované církvi? Můžete mít hodně dětí, 

které se budete snažit dobře vychovat a povedete je k úctě k lidem                 

a Pánu Bohu.“ A pak pan biskup Nuzík dodal: „No a náš tatínek si to 

vzal k srdci, a proto jsem já a mých devět sourozenců na světě.“ 

Možná je to také výzva a inspirace pro vás, když přemýšlíte, jak 

dnes můžete pomoci své církvi a své farnosti. Možná ta pomoc nemusí 

spočívat jen v aktivní účasti na brigádách a v podobě finančních darů 

do kasičky při nedělních bohoslužbách. Věřím, že s opravou kostela to 

dopadne dobře. Vím, že s týmem techniků z biskupství jsme schopni to 

společně zvládnout. Vidím ve vašich řadách mnoho lidí, kteří se již 

dnes zapojují do realizace projektu opravy našeho kostela. Nakonec je 

ovšem dobré připomenout jednu podstatnou věc. Co s opraveným far-

ním kostelem, kdyby měl být za 20, 30, 50 let prázdný? Možná tím nej-

větším darem, který dnes své farnosti můžete dát, jsou děti, které pove-

dete ke kořenům naší víry a budete je jednou učit chodit do našeho 

opraveného farního kostela - do společenství víry, naděje a lásky. 

otec Tomáš 

Rád bych teď připomenul 

instituty vycházející z kodexu ka-

nonického práva katolické církve, 

které jsou doplněny místními pra-

vidly diecéze pod názvem – parti-

kulární právo Brněnské diecéze. 

 Naše jaroměřická farnost 

je zvána společně s dalšími far-

nostmi diecéze, aby ve shodě 

s těmito pravidly měla Ekonomic-

kou radu farnosti (ERF) a pokud 

možno také Pastorační radu far-

nosti (PRF). Tyto dvě rady mají 

své specifické poslání. Charakter             

a poslání farních rad je ovšem 

zcela jiný než jsou například vý-

bory spolků nebo zastupitelstva 

obcí a měst. V těchto radách není 

uplatněn princip hlasování, kde 

rozhoduje většina. Smyslem těch-

to institucí je diskuze a rozumná 

úvaha tak, aby mohl farář – jakož-

to statutární zástupce farnosti – 

rozumně a zodpovědně rozhod-

nout. Členové Ekonomické rady 

farnosti jsou více méně vybíráni 

podle uvážení faráře tak, aby mu 

tito křesťané byli oporou a podpo-

rou v odborných tématech spoje-

ných s údržbou a rozvojem farní-

ho majetku v duchu „Správy dob-

rého hospodáře“. Proto také název 

této rady – ekonomická. Její čle-

nové pak nenesou žádnou právní 

ani statutární zodpovědnost před 

zákony ČR. Tato služba je od 

těchto bratří a sester vykonávaná 

pro konkrétní farnost zcela zdar-

ma. Mohu potvrdit, že je to oprav-

dová služba farnosti. Církevní 

právo pak stanovuje počet nejlépe  

                   (Pokračování na stránce 5) 
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tří až pěti členů v čele se statutárním zástupcem farnosti – farářem.  

 V naší farnosti byla po výměně faráře automaticky prodloužena funkce všem jejím členům jmeno-

vaným P. Janem Kovářem ve složení: Ivo Resl, Luboš Veleba a Ing. Pavel Prokop. Po novém roce mě je-

den z členů požádal o uvolnění z této funkce s tím, že bude nadále farnosti obětavě pomáhat, jak mu jen 

síly budou stačit. Jak sám řekl, raději v oblasti jemu blízké, tj. brigád apod. Sám vím, že výzva v podobě 

opravy našeho chrámu a s tím spojená odborná náročnost vyžadují příslušnou zkušenost, odvahu a pevné 

nervy. Proto jsem přizval do řad naší Ekonomické rady farnosti Ing. Helenu Kunstovou, která má odborné 

a profesní zkušenosti s čerpáním z fondů EU – IROP. Do širšího týmu jsou pak zváni všichni ostatní čle-

nové farnosti, kteří mají pracovní a odbornou zkušenost s opravami a jejich administrací. Mám velkou ra-

dost z podzimního setkání takovýchto farníků v Lidovém domě, které proběhlo za účelem širší diskuze se 

zástupci diecéze na téma opravy našeho kostela. Všem současným a minulým členům Ekonomické rady 

farnosti (ERF – dříve Hospodáři farnosti) pak patří naše velké poděkování. 

Další krok pro dobro našeho farního společenství pak vidím v založení Pastorační rady farnosti 

(PRF). Posláním takto angažovaných farníků je společnými silami vymýšlet, koordinovat a realizovat pes-

trý a aktivní život farního společenství. Farnost je celá paleta lidí se svými osobitými zájmy, zálibami, ko-

níčky, duchovními potřebami apod. Jen těžko bych asi pozval ostřílené hasiče na modlitbu živého růžence 

nebo lepení betlémů. Podobně by třeba zbožní křesťané nemuseli dobře snášet výlet do vinného sklípku. 

Abychom mohli společně nabídnout všem farníkům to, co by je oslovovalo, zajímalo a ve víře a životě 

inspirovalo, je dobré vést na tato témata debatu v rámci setkávání farníků třeba v rámci Pastorační rady 

farnosti. Tato rada pak není omezená počtem členů a ani nebude uzavřena žádnému tvůrčímu farníkovi. 

Uznávám, že nebude vhodná pro lidi typu: „Mělo by se...“, nebo notorické pesimisty, kritiky a destrukto-

ry. Naopak jste zváni ti z vás, kteří máte touhu dělat něco pro druhé a sami se nebojíte tvůrčí iniciativy. 

Všímám si v naší farnosti mnoha z vás, kteří jsou schopní vnést do života farnosti inspiraci a vlastní anga-

žovanost. Vždyť máme dnes tolik možností! Také máme ohromné štěstí na úžasné zázemí v podobě Lido-

vého domu, fary a farní zahrady, které by nám jiné farnosti mohly jen závidět. Proto bych chtěl vás všech-

ny, kteří jste již zapojeni do života naší farnosti nebo se případně chcete více zapojit, pozvat na naše první 

setkání u skleničky vína, které proběhne 30. ledna 2019 v 19.00 hod. v Lidovém domě. 

Tato setkání PRF by pak mohla probíhat v přátelském a radostném duchu třeba každý měsíc. Jejich 

náplní by měla být snaha o to, abychom sladili se svými kalendáři již naplánované aktivity, popřemýšleli    

o dalších a také třeba společně vymýšleli další činnosti pro děti, mládež, seniory, tatínky, maminky, minis-

tranty, potřebné, nemocné, charitativní činnosti, tábory, farní poutě a výlety, společenství, farní zpravodaj 

a jeho obsah, farní WEB atd. To, co dnes opravdu hýbe světem, je týmová spolupráce. Myslím si, že právě 

takováto týmová spolupráce může mimořádně přispět k rozvoji našeho farního života. 

Také vnímám, že naše farnost stále teprve objevuje možnosti, které se skrývají v našem úžasném 

Lidovém domě. Myslím si, že oprava a uzavření našeho kostela k tomu mohou paradoxně výrazně napo-

moci. Zanedlouho se budeme muset tři roky obejít bez našeho kostela. Tři roky se budeme o nedělích 

scházet v Lidovém domě na mše svaté (ve všední dny na faře). Troufám si tvrdit a odhaduji, že nám Lido-

vý dům přiroste k  srdci víc, než by nás kdy napadlo. Dnes se mnoho věcí točí kolem kostela a fary. Toto 

všechno se postupně přenese do prostor Lidového domu a tuším, že to bude pro naši farnost, resp. pro kaž-

dého z nás a pro budoucnost tohoto pastoračního centra farnosti v Lidovém domě moc dobře! 

otec Tomáš 

 

      „Každý den máte skvělou příležitost udělat pro sebe něco, co jste dlouhou dobu odkládali.“ 

                                                                                                                                      Pavel Kosorin 
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Tříkrálová sbírka 
 Už jsme si zvykli na to, že s nástupem nové-
ho roku obchází naše domovy Tři králové. Skupinky 
koledníků dostaly před začátkem nového roku                
od Oblastní charity Třebíč osmnáct prázdných             
pokladniček. Navzdory větru, sněhu i dešti, bez ná-
roku na odměnu, se vydaly do ulic, aby lidem              
popřály krásný nový rok. Odměnou jim jsou určitě 
úsměvy lidí, malé sladkosti a návštěva filmového 
představení, ale hlavně drobné i velmi štědré             
finanční dary. V sedmi obcích se jim podařilo             
vybrat celkem 86 099 korun.  
Tyto peníze pomohou hlavně:  
 

 vybudovat zázemí pro osobní asistenci, 

 pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, 
která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích 
okresu Třebíč, 

 podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou 
pomoc lidem v krizových situacích, 

 podpořit rozvoj práce s dobrovolníky, 

 podpořit rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů. 
 
 Farní charita děkuje všem malým i velkým koledníkům. Mnozí             
chodí opakovaně mnoho let a vyrostli z malých koledníčků do vedoucích            
skupin. Poděkování náleží také vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv 
částkou do úředně zapečetěných pokladniček. K rozpečetění došlo v úterý 
15. 1. 2019 na Městském úřadu v Jaroměřicích nad Rokytnou a zvláštní 
poděkování za dlouholetou pomoc při počítání výtěžku si zaslouží paní 
Janovská.  
 Děkujeme a těšíme se zase za rok. 

 
Mirka Prokopová, Alexandra Maňurová a Martina Svobodová 

 ROK 2019 Rozdíl ROK 2018 

Celkem se vybralo: 86 099,00 Kč 59,00 Kč 86 040,00 Kč 

Jaroměřice n. R. 54 917,00 Kč -2 142,00 Kč 57 059,00 Kč 

Popovice 4 738,00 Kč 402,00 Kč 4 336,00 Kč 

Ratibořice 7 393,00 Kč 33,00 Kč 7 360,00 Kč 

Ohrazenice 4 950,00 Kč 1 230,00 Kč 3 720,00 Kč 

Vacenovice 3 545,00 Kč -528,00 Kč 4 073,00 Kč 

Příložany 7 656,00 Kč 1 529,00 Kč 6 127,00 Kč 

Boňov 2 900,00 Kč -465,00 Kč 3 365,00 Kč 
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Skupinky: 

     1. vedoucí: Natálie Maňurová 
         Matyáš a Mikuláš Přikrylovi 

    Alexandr Maňur 
 

     2.  vedoucí: Stanislava Odstrčilová 
 Matěj Nedvědický 
 Lucie a Jakub Tomkovi 
 

     3.  vedoucí: Jana Kopečková 
 Michaela a Dominik Zásmětovi 
 Tomáš Bílek 
 
4.  vedoucí: Matěj Kaidl 
 Karel Venhoda 
 Nikola Fejtová 
 Aneta Nováková 
 
5. vedoucí: Marie Kunstová 
 Valerie Svačinová 
 Andrea Pevná 
 Michaela Dobešová 
 
6. vedoucí: Klára Kunstová,  
    Eliška Pokorná 
 Šimon Pacula 
 Michaela Kršková 
 Lucie Kočí 
 
7.  vedoucí: Alžběta Šplíchalová 
 Miriam Špíchalová 
 Tobias Jindřich Vlček 
 Erik Bílek 
 
8.  vedoucí: Kateřina Spilková 
 Daniela Svobodová 
 Tereza Alexová  
 
9. vedoucí: Marie Chaloupková 
 Karel a Antonín Chaloupkovi 
 Alena Čechová 
 
10. vedoucí: Veronika Havlenová 
 Benedikt, Matyáš a Kryštof 

Havlenovi 
 
11. vedoucí: Amálie Hartmanová 
 Žofie Hartmanová 
 Jana Hobzová 
 Eliška Míčová 

 
12. vedoucí: Radka Bartejsová (Popovice) 
 Karolína Bartejsová 
 Anna Petříčková 
 Adéla Šimonová 
 
13. vedoucí: Eva Špačková (Ratibořice) 
 Lukáš a Jan Špačkovi 
 Eliška Nováčková 
 
14. vedoucí: Ing. Dana Hrdá (Ohrazenice) 
 Michaela a Pavla Denemarkovy 
 Eliška Divišová 
 
15. vedoucí: Monika Vébrová (Vacenovice) 
 Monika a Denis Kudovi  
 Anežka a Soňa Zadákovy 
 Eva Pekárková 
 
16. vedoucí: Marie Janoušková (Příložany) 
  Anna, Mikuláš a Tomáš Albrechtovi 
  Anastázie Pléhová 
  Karolína Vechetová 
 
17. vedoucí: Hana Slatinská,  
          Pavla Hochová (Boňov) 
  Lucie Hochová 
  Kamila a Žaneta Slatinských 
 
18. pokladnička v kostele 
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Malé ohlédnutí za dobou vánoční  
Doba vánoční sice skončila v neděli 13. ledna, ale já jsem už od počátku 

svátků přemýšlel, zda přinese něco zaznamenání hodného. Toužil jsem postřeh-

nout nějakou maličkost, která zanechá výraznou stopu ve vzpomínkách na toto 

každoročně krásné a působivé období. Z pohledu našeho chrámového pěveckého 

sboru k tomu bylo mnoho příležitostí. Počínaje zpíváním ještě v adventu (na mši 

svaté o první neděli adventní) a dál, jak jsme se pak připravovali na mše vánoční 

i tradiční vánoční koncert. (Pro vaši představu - za rok 2018 jsme měli asi 40 

dvouhodinových zkoušek, nacvičili jsme téměř čtyřicet skladeb a vystupovali 

nejen v našem chrámu, ale i v Rancířově, Starém Rožmitále, Klokotech i na Sva-

té hoře u Příbrami).  

Na Štědrý den jsme přispěli ke krásné atmosféře na půlnoční mši svaté, 

která vyvrcholila překvapením, kdy otec Tomáš zazpíval u oltáře v doprovodu 

kytary a houslí vánoční koledu od Václava Neckáře. Bylo to velmi působivé, 

protože v kostele svítily jen ozdoby na vánočních stromcích a lidé se přidávali: 

„Aleluja, aleluja, aleluja…“. 

Následoval Boží hod vánoční a vánoční koncert se závěrečnou písní „Narodil se Kristus Pán“. Myslím, 

že návštěvníci, kteří přišli vnímat krásu našeho chrámu a tóny písní z Horácka (koled a pastorel), které se nesly 

z kůru, nelitovali a navíc přispěli na dobrou věc – na budoucí opravu našeho úžasného kostela.  

Čas vánoční plynul jako voda v nezamrzlém korytě řeky Rokytné a nás čekala poslední dvě vystoupení 

v neděli 13. ledna v Moravských Budějovicích. Nejdříve v klášteře u sestřiček sv. Karla Boromejského a hned 

nato v kostele sv. Jiljí. A právě v domově důchodců, v příjemně vyhřáté kapli, která byla zaplněna obyvateli do-

mova i dalšími návštěvníky bohoslužby, jsem se toho očekávaného okamžiku dočkal. 

Od samého začátku i v průběhu mše svaté bylo cítit, že budeme svědky neobyčejně krásných chvil – spo-

lečenství v Božím objetí. Mši s citem vedl otec František Pospíšil. Jeho promluva byla milá a laskavá a bylo na 

něm vidět, že mu mše i přes námahu s vyjadřováním přináší velkou radost, protože každým slovem hladil všech-

ny účastníky bohoslužby. Někteří přišli sami, jiní byli dovozeni na invalidních vozíčcích, ale všichni byli velmi 

vděční za tyto nádherné chvíle. My jsme se snažili se stejným úsilím podat co nej-

lepší výkon jako na „domácím kůru“, nic jsme neošidili – ten blízký kontakt s lidmi 

nám přinášel velkou radost. Před závěrečným požehnáním nám otec František sr-

dečně a moc mile poděkoval, bylo nám krásně na duši. Poté zazněla závěrečná 

skladba „Narodil se Kristus Pán“ – pro letošek naposledy. Když se pak pan farář 

otočil a odcházel od oltáře, viděli jsme v jeho očích slzy. Byly to slzy radosti a doje-

tí, za které se nikdo nemusí stydět. Možná chtěl ještě jednou poděkovat, ale přistou-

pila k němu sestřička, která ho vlídně objala a odváděla od oltáře. Tak krásně skon-

čila doba vánoční pro náš sbor ve společenství s obyvateli domova důchodců.  

Odpoledne jsem pak jako každý den procházel po ulicích Jaroměřic a vzpomínal 

jsem na tu dopolední mši a na ty krásné okamžiky. Vybavil se mi pohled na stařič-

kého pana faráře, jak odchází dojatý od oltáře v doprovodu sestřičky… a sám jsem 

ještě chvíli neviděl na cestu… Možná pršelo. Nebo mi vletěla vločka sněhu                   

do oka? Díky Bohu za krásnou dobu vánoční.  

Ivo Resl 
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   FARNÍ PLES 

 V sobotu 12. 1. 2019 proběhl v Lidovém domě 1. Farní ples. Děkujeme 

všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho přípravě, mládeži za zpestření programu 

jejich scénkou s názvem POPOLUŠKA a především děkujeme štědrým dárcům 

a sponzorům, kteří přispěli do tomboly v hmotné či finanční podobě. Velké díky 

také patří našim šikovným a ochotným farním cukrářkám. 

Výtěžek z Farního plesu činí 27.550,- Kč a bude věnován                

na opravy našeho chrámu svaté Markéty. 
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Zajímavá kniha 

 Starověký člověk přistupoval k Bo-

hu (či dokonce k bohům) tak, jako obvině-

ný předstupuje před soudce. Pro moderního 

člověka se role obrátily. On je soudcem; 

Bůh je na lavici obžalovaných. Je docela 

shovívavým soudcem; může-li Bůh rozum-

ně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje 

válku, chudobu a nemoci, je připraven tomu 

naslouchat. Soud může dokonce skončit 

tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je 

však to, že člověk zastává roli soudce a Bůh 

se ocitl na lavici obžalovaných. 

 Sbírka vynikajících esejí, které jsou 

považovány za klasické dílo tohoto myslite-

le, spisovatele a apologety. Lewis, známý 

svými jemnými postřehy a téměř neuvěři-

telnou schopností předvídat, nás provází 

takovými problémy 

jako například: vztah 

náboženství a vědy, 

svěcení žen na kněžky 

v anglikánské církvi, 

obhajoba zázraků               

v křesťanské zvěsti               

a celou řadou dalších 

teologických a spole-

čenských témat. 

 
Náš kostel bude mimo provoz. 

Pro duchovní život farnosti je to problém, 
ale také výzva a šance. 

 
 

Jak dál? 
 
 
 

... je téma letošní postní duchovní obnovy, 
která bude probíhat v úterý po mši svaté. 

 
1. týden – 12. 3. 2019 v 18.30 hod.- sestra Vincenta SCB 

Žij svůj život naplno 
 

2. týden – 19. 3. 2019 v 18.30 hod. - P. Jakub Holík 
Základní znaky farnosti aneb bez čeho nemůžeme  

být církví 
 

3. týden  - 26. 3. 2019 v 18.30 hod. - P. Jindřich Bartoš 
Mše svatá 

 
4. týden – 2. 4. 2019 v 19.30 hod.  – P. Pavel Šenkyřík 

Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají  
stavitelé. Ž 127,1 

 
5. týden – 9. 4. 2019 v 19.30 hod. – sestra Marka OF 
Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm,  

kdo milují Boha. Řím 8, 28 

 

Oprava kostela 

Bohužel se nenaplnil náš plán na realizaci výběrového řízení na opravu našeho kostela tak, jak jsme si                 

na podzim plánovali. S tím se také posouvá vyklízení kostela, předání stavební firmě a následné uzavření chrámu. 

Možná tato zpráva někoho potěšila. Musím ale připomenout, že dokončení opravy kostela a vyčerpání dotace je časo-

vě omezené. Při překročení limitu pro dokončení může být naše farnost penalizována ze strany EU v nejdramatičtější 

podobě – krácením nebo neproplacením dotace na opravu našeho chrámu. Na podzim jsme měli připravenou a dohod-

nutou firmu, která nám měla připravit a zrealizovat administraci výběrového řízení na generálního dodavatele (GD) 

opravy kostela. Bohužel nás tato firma překvapila nečekanou neochotou podepsat příkazní smlouvu s naší farností na 

realizaci výběrového řízení na GD. Naneštěstí pro nás toto vypovězení předem dohodnuté spolupráce přišlo nečekaně 

a pro nás v nejméně vhodnou dobu. S týmem spolupracovníků se pak muselo řešit hledání náhradní firmy a musel se 

znovu realizovat zákonný proces výběrového řízení na firmu, která nám vypracuje výběrové řízení na GD. Možná vám 

to zní poněkud komplikovaně, ale takový je život. Ještě před Novým rokem byla podepsána příkazní smlouva s novou 

firmou, která již začala připravovat a realizovat celý proces příprav na GD. Tímto se čas vyklízení kostela a předání 

stavební firmě posouvá podle mého odhadu o dva měsíce. 

Chápu ty z vás, kteří se ptají: „Tak kdy se konečně bude kostel zavírat?“ Možná vás čím dál víc provází nejis-

tota nebo pochybnosti. Mohu jen pokorně konstatovat, že vše chce svůj čas. Zatím nejde o žádnou tragédii nebo dra-

ma. Nyní je naopak potřeba znovu nasměrovat svůj pohled ke Kristu a vytrvat v modlitbě na úmysl opravy našeho 

chrámu. A za to vám děkuji! 

otec Tomáš  
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                 „Kdo oslavuje předčasně, truchlí pak zbytečně dlouho.“ 

                                                                                                    Pavel Kosorin           

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019 

 Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně modlit 
za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 

16,18-20). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible 

nebo v soukromé modlitbě.  

 Přípravy textů pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se ujala skupina zá-
stupců různých křesťanských společenství v Indonésii. Texty sestavilo Společenství církví v Indonésii (Persekutuan Gereja-gereja          
di Indonesia, PGI) pod vedením Rev. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang a Indonéská katolická biskupská konference (Konferensi 

Waligereja Indonesia, KWI), v jejímž čele stojí Mons. Ignatius Suharyo. 

 Nově zvolený koordinátor Rady pro ekumenismus při České biskupské konferenci biskup Tomáš Holub ve svém úvodu 

české brožury (vydala ČBK a ERC) textů povzbuzuje, v souvislosti s ekumenickými modlitbami, k tzv. řemeslnosti modlitby, jak              
o ní v exhortaci Radost evangelia píše papež František. V části o ekumenickém dialogu a modlitbě píše toto: „Musíme si stále při-

pomínat, že jsme poutníci a putujeme společně. Proto je třeba své srdce očištěné od nedůvěřivosti otevírat před svými souputníky                 
a upírat zrak především k tomu, co hledáme: pokoj ve tváři jediného Boha. Umění důvěřovat druhému má v sobě cosi řemeslného, 

podobně jako i pokoj má v sobě kus řemesla.“ 

 „Chtěl bych Vás, milé sestry a milí bratři, povzbudit k nepodceňování této řemeslnosti. Je opakovanou zkušeností, že ekume-
nické modlitby v sobě nemají takový stupeň spontánnosti a přirozenosti jako standartní modlitby v našich domácích společenstvích.              

To je přirozené, protože nejsou neseny společnou modlitební zkušeností a žitou tradicí,“ prosí o zapojení do dění v polovině ledna 

2019 biskup Holub. 

 

Apoštolát modlitby 

 
 

  Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem                 
na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. 

Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evan-
gelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu pape-
že a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují míst-

ní biskupové.  

Více naleznete na stránkách www.jesuit.cz/am. 

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk 

http://www.jesuit.cz/am/
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Svátost křtu přijali: 

  4. 2. Daniel Falhar 
          Filip Falhar   
          Kateřina Krejčí 
          Gabriela Krejčí   
          Nela Marie Dobešová 
          Ondřej Kalenda 
10. 2. Ella Fišerová 
  1. 4. Robin Karel Karpíšek 
          David Jiří Karpíšek  
          Šimon Jiří Klouda 
          Adam Jan Skucius 
15. 4. Nela Matoušková 
          Šimon Matoušek  
          Tereza Kopečková 
          Zuzana Marie Kafková 
  6. 5. Adam Kolesa 
          Tomáš Petr Pavel Černý   
          Matěj Petr Doležal 
          Jiří Petr Karšulín  
          Aneta Kateřina Nikrmaierová 
20. 5. Anna Kateřina Vespalcová 
27. 5. Rudolf Jan Štáhl 
  3. 6. Amálie Květoslava 
          Vlastislava Dlouhá 
10. 6. Adéla Marie Anna Cejpková 
          Karolína Zdislava Tomková 
  5. 8. Adam Jakub Sobotka 
          Daniel Bohumír Haylock 
          Viktorie Martina Velebová 
          Petr David Pospíšil  
          Nicole Mašková 
          Ladislav Augustin Štěpánek 
18. 8. Teodor Maleček 
25. 8. Sofia Kalendová 
26. 8. Pavel Filip Kudláček 
  1. 9. Anna Judita Marie Kazdová 
          Linda Filová  
          Laura Kubová 
28. 9. Jonáš Jáchym Nahodil  
7. 10. Tomáš Martin Šabatka 
          Šimon Tomáš Veleba  
          Laura Holánková 
4. 11. Johana Markéta Michalová 
          Matyáš Urbánek  
          Daniel Jakub Kosiv 
          Tomáš Míča 
2. 12. Simona Bistáková 

Svátost manželství přijali: 

    
    7. 4. Pavel Brokl a Lenka Haklová   

            Martin Kabelka a Kateřina Durajová 

  14. 4. Ondřej Jelínek a Jana Abrahámová 

  21. 4. Vojtěch Tomšíček a Kateřina Špačková 

  28. 4. Tomáš Venhoda a Miroslava Čmaradová 

    2. 6. Ondřej Antoš a Kamila Dvořáková 

    9. 6. Libor Hrůza a Alena Kovaříková  

 Zdeněk Sláma a Andrijana Rusynová 

  16. 6. David Bednář a Michaela Mácová 

  23. 6. Karel Klubal a Martina Přibylová 

  21. 7. Marek Konvalina a Kateřina Hanková 

  18. 8. Zdeněk Maleček a Šárka Kučerová 

    1. 9. Michal Špaček a Anežka Štolzová 

    8. 9. Zdeněk Černý a Kristýna Svetová 

  27. 9. Jiří Chalupa a Hana Kovářová 

12. 10. Unnat Yadav a Lenka Klárová 

20. 10. Jiří Jonáš a Eliška Hrdá 
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Obrazy, které si děláme o Bohu, jsou jako okna, kterými hledíme správným směrem. 

Ale Bůh je za těmito obrazy, nenechá se jimi spoutat. Je stále zcela jiný, nevysvětli-

telný, je veskrze tajemství samo. Když se začneme modlit, je pro nás dobré zapo-

slouchat se do Božího tajemství, přenést se přes všechny obrazy a vytušit něco ze 

stále většího Boha. … 

 

Ohlížet se po Bohu znamená snášet jeho nepřítomnost, a přece současně věřit, že je 

zcela blízko, že nás obklopuje jeho láskyplná a uzdravující přítomnost, že je v na-

šem srdci. Setkat se s Bohem znamená pro nás, že jsme prošli pochybnostmi své do-

by a že právě s jejich pomocí plně důvěřujeme Bohu, který se nám viditelně ukázal 

v Ježíši Kristu a zjevil nám v Kristu své srdce. … 

 

Pochybnosti udržují živým naše hledání pravého Boha, zabraňují nám, abychom se 

příliš rychle nespokojovali se svým vztahem k Bohu. Musíme se stále nově prodírat 

do jeho tajemství.... V Ježíši je tento nepochopitelný Bůh viditelný, v něm se Nesrozu-

mitelné stalo srozumitelným. … 

 

Existují fáze modlitby, kdy trpíme Boží nepřítomností. Máme pocit, že mluvíme k prázdné stěně a že nedostáváme 

žádnou odpověď. Ano, bojíme se, že jsme v modlitbě sami se sebou. Nesmíme příliš rychle „přeskočit“ Boží nepřítom-

nost, ale musíme ji snášet. Přirozeně, Bůh je přítomen, ale my ho pociťujeme jako nepřítomného, poněvadž my sami 

nejsme u sebe, poněvadž nejsme v pravdě. Snášet Boží nepřítomnost proto znamená dostat se před Bohem znovu do 

pravdy, vzdát se toho, jak jsme si ho sami promítli, a za všemi představami odkrýt zcela jiného Boha. A to znamená, 

že modlitbu nemůžeme „udělat“ sami, ale že jsme odkázáni na Boží příchod. Je to jeho svobodné rozhodnutí, že se 

chce s námi setkat. Snad se setkáním vyčkává, protože nejsme ještě schopni jít mu v ústrety. Čeká tak dlouho, až jsme 

ochotni jít mu naproti. A tuto ochotu nazývá bible „obrácení“. ...Snášet Boží nepřítomnost znamená trpělivě se stále 

znovu vracet do svého srdce, abychom tam slyšeli Boha. … 

 

Modlitbou rozumí Evagrius zaměření všech duševních sil na Boha. Být plně přítomen před přítomným Bohem. To je nej-

vyšší dar, jaký může dát Bůh člověku. … 

 

Tím popisuje Bernard cíl modlitby: osvobodit se od všech rušivých myšlenek, pohroužit se do propasti božské lásky, 

tam se v mlčení zklidnit, uzdravit, smířit se se sebou i s Bohem, a tím se smířit s celým světem, stát se zcela přítomným, 

zcela opravdovým, čistým  

a jasným, živým a svobodným. Setkat se s Bohem znamená konečně sjednotit se s ním, a tím i získat novu totožnost, 

ponořit se do Otcova klína a společně s Kristem, věčným Slovem, zase povstat jako nový člověk. Modlitba jako setká-

ní je proměna, nové stvoření člověka skrze věčného Otce. … 

 

Rozhodující je, abych se v modlitbě setkal s Bohem a v setkání s ním abych byl proměněn. … 

 

Boží přítomnost je jako kyslíkový stan, v kterém může nemocný svobodně dýchat. Zahalen do Boží přítomnosti se náš 

duch uzdraví. ... 

 

Nemoc, z které se chci uzdravit, nemusím bezpodmínečně znát. Když zdravě žiji, když přijímám každodenně lék mod-

litby, uzdravím se i z nemocí, které neznám. Protože modlitba mě spojuje s Bohem, pravým lékařem, který zná mé 

rány mnohem lépe než já. Vydat se mu v modlitbě je proto nejlepší terapeutický prostředek, který nám mniši doporu-

čují.  … 

 

Anselm Grün OSB: Modlitba a sebepoznání, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997  

Anselm Grün: Modlitba jako setkání (úryvky z knihy) 
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Něco pro děti 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice) 
 

  Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli 

Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu, aby ho odevzdali 

Bohu. 

  Na obrázku vidíte muže, který malého Ježíška drží v náručí. 

Jmenuje se Simeon. Tento člověk řekl o Ježíšovi, že je Světlem 
pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl proroc-

kého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné 

lidsky vnímat. 

  Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapito-

la 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40) 

Tradice 

  Lidově se tento svátek nazývá Hromnice. S tímto názvem 

souvisí i slovo hromničky, což jsou svíčky, které se tento den 

žehnají. Ty se dříve dávaly během bouřek zapálené do oken 

a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Svíce nám 

však také připomíná Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby 

jiným dala světlo“. Dříve v tento den končila doba vánoční, 

proto na některých místech můžeme ještě do Hromnic vidět 

vystavený betlém. 

MODLITBA 
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

20. 1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                                           Den uprchlíků  

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Marii Pokornou, manžela, jejich rodiče a duše v očistci 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za Jana Svobodu a rodiče, rodiče Škrdlovy a Bulovy 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

4. týden                                                                                                           21. – 27. ledna 2019 

Úterý 

22. 1. 

sv. Vincenc 

18:00 Jaroměřice - za Jiřího Šimečka a dvoje rodiče 

Středa 

23. 1. 

sv. Ildefons 

18:00 Jaroměřice - za Františka Svobodu, jeho sourozence a dvoje rodiče 

Čtvrtek 

24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za rodinu Čermých a děti                                 po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

25. 1. 

Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola 

18:00 Jaroměřice   

Sobota 

26. 1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

      

Neděle 

27. 1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Pojerovy, syna a vnuka 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Janu Čechovou, rodiče, děti a přízeň 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

5. týden                                                                    28. ledna – 3. února 2019 

Pondělí 

28. 1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

      

Úterý 

29. 1. 

sv. Sulpicius 

18:00 Jaroměřice - na poděkování za dar zdraví, přijatá dobrodiní společného života 

Středa 

30. 1. 

sv. Martina 

18:00 Jaroměřice - za Vlastimila Cecha, dvoje rodiče a duše v očistci 

Čtvrtek 

31. 1. 

Památka sv. Jana Bosca, kněze 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za manžele Krejčí a jejich rodiče                     po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

1. 2. 

sv. Pionius                                                                           První pátek v měsíci, návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

18:00 
Jaroměřice 

- za Věrku Hájkovou, rodiče a bratry 

                                                 po mši svaté adorace a svátostné požehnání 
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Sobota 

2. 2. 

Svátek uvedení Páně do chrámu                                                        Světový den zasvěcených osob 

7:30   Jaroměřice - za Vladimíra Dobeše a celou přízeň, za Stanislava Kremláčka, dvoje 

  rodiče a Kaláškovy 

Neděle 

3. 2. 

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

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Ervína Jansu, rodiče a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za zemřelého syna Zdeňka Chrásteckého (+ 4. 2. 2018) 

- za Františka Hálu, rodiče 

18:00 Jaroměřice  

6. týden                                                                              4. – 10. února 2019 

Úterý 

5. 2. 

sv. Agáta (Háta, Dobruše) 

18:00 Jaroměřice - za Dr. Bedřicha Bittera a syna Radka 

Středa 

6. 2. 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů 

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 

7. 2. 

sv. Richard 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za Josefa Noska, manželku a vnuka 

                                                             po mši svaté 30 min. tichá adorace 

Pátek 

8. 2. 

sv. Jeroným Emiliani - ct. Milada 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Bednářovu 

Sobota 

9. 2. 

sv. Apollonie 

      

Neděle 

10. 2. 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Krejčovu, Nechvátalovu a Velebovu 

- za Bereničku, celou rodinu a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice 
- za P. Josefa Peksu (150. výročí narození), za živé a zemřelé dirigenty 

  a všechny členy chrámového pěveckého sboru při kostele sv. Markéty 

18:00 Jaroměřice - za Ladislava Götha a dvoje rodiče 

7. týden                                                                            11. – 17. února 2019 

Pondělí 

11. 2. 

Panny Marie Lurdské                                                                                        Světový den nemocných 

      

Úterý 

12. 2. 

sv. Benedikt Aniánský 

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

Středa 

13. 2. 

sv. Kateřina Ricciová 

18:00 Jaroměřice - za obrácení dětí, vnoučat, za víru, vyslyšení proseb, dobrodince, 

  za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje 
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Čtvrtek 

14. 2. 

sv. Valentin 

9:00 Jaroměřice - za rodinu Kratochvílovu                                         rekolekční mše svatá 

15:30 Myslibořice  

Pátek 

15. 2. 

sv. Jiřina 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Hrdých, jejich děti a duše v očistci 

Sobota 

16. 2. 

sv. Juliána 

      

Neděle 

17. 2. 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Jana Velebu, dvoje rodiče a sestru 

- za Josefa Jelečka a vnuka Lukáška 

9:00 Myslibořice - na společný úmysl 

                                                         Adorační den ve farnosti Myslibořice 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Františka Svobodu, rodinu Svobodovu a Vlčkovu 

- za rodiče Kosmákovy, Krátkých a duše v očistci 

                                                          Adorační den ve farnosti Jaroměřice 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

8. týden                                                                            18. – 24. února 2019 

Pondělí 

18. 2. 

sv. Simeon 

      

Úterý 

19. 2. 

bl. Godšalk 

18:00 Jaroměřice - za oboje rodiče, za Stanislava, Víta, Vladimíra a celou velkou zemřelou 

  přízeň a duše v očistci 

Středa 

20. 2. 

sv. Nikefor 

18:00 Jaroměřice   

Čtvrtek 

21. 2. 

sv. Petr Damiani 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a ostatní příbuzné 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

22. 2. 

Svátek Stolce sv. Petra  

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

Sobota 

23. 2. 

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

      

Neděle 

24. 2. 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Viléma, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše 

   v očistci 

9:00 Myslibořice - za rodiče Čermákovy a celou rodinu 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Louckých, Škrdlovy a živou rodinu 

18:00 Jaroměřice - za farnost 
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9. týden                                                                  25. února – 3. března 2019 

Úterý 

26. 2. 

sv. Alexandr 

18:00 Jaroměřice - za Antonína Polického, rodiče a duše v očistci 

Středa 

27. 2. 

sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 

18:00 Jaroměřice 
- volný úmysl 

Čtvrtek 

28. 2. 

sv. Roman 

15:30 Myslibořice   

18:00 Jaroměřice - za rodinu Denemarkovu a duše v očistci 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

1. 3. 

sv. Suitbert                                                                   První pátek v měsíci, návštěva nemocných 

14:30 Příložany   

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

                                               po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

2. 3. 

sv. Simplicius 

      

Neděle 

3. 3. 

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

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratry 

9:00 Myslibořice - na společný úmysl 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za farnost 



25. 1. 2019 

Redakční rada  

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

mobil: 777831550 

Jan Vlček,  
e-mail: j-vlcek@centrum.cz, 

mobil: 776303384 

Miroslava Prokopová,  
e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, 

mobil: 724510727  

Jana Kopečková,  
e-mail: Honzik.Kopeckova@seznam.cz, 

mobil: 777014575 

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

mobil: 607808609 

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

mobil: 608558266 

Tisk nezištně zajišťuje: 

 
Jednota sv. Josefa, z.s. v Jaroměřicích nad Rokytnou zve všechny své členy na 

ČLENSKOU SCHŮZI 

 (dříve na valnou hromadu), 

která se koná 

v neděli 17. února 2019 v 9:00 hodin v Lidovém domě  

Program: zahájení, schválení ukončení činnosti našeho spolku, diskuse                 

a občerstvení. 

Účast všech členů nutná. 

Za výbor Jednoty sv. Josefa předseda spolku 

2. 1. 2019 Petr Hobza 

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

