
26. 5. 2019 - 7. 7. 2019 

Číslo 210 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 25. 5. pěší pouť z Jaroměřic  

do Hlubokých Mašůvek 

 29. 5. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 31. 5. po mši svaté schůzka 

biřmovanců v dětské kapli 

 1. 6. v 18 hod. v kostele  

       pobožnost 1. soboty  

 4. 6. v 17.30 hod. mše svatá  

v Ratibořicích 

 4. 6. v 19 hod. MM v Lidovém 

domě 

 5. 6. ve 20 hod. setkání Pastorační 

rady farnosti v Lidovém domě 

 7. 6. v 19.30 hod. společenství 

mládeže 

 7. 6. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 14. 6. farní výlet do Třebíče 

 14. 6. po mši svaté schůzka 

biřmovanců v dětské kapli 

 23. 6. bude mše svatá v 8 hod.!!! - 

Slavnost Těla a Krve Páně  

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

BŮH NEMŮŽE NEŽ MILOVAT i tebe 
 
    Bůh nemůže než milovat. 
   Na každého lidského tvora 
      se dívá s nekonečnou láskou 

       a s hlubokým soucítěním. 
        Pochopíme-li, že Bůh miluje 
       i toho nejopuštěnějšího člověka, 
      naše srdce se může otevřít druhým, 
   budeme vnímavější k důstojnosti každé osoby. 
    Jedině soucit nám umožňuje 
   vidět druhého takového, jaký je. 
      Pohled lásky najde v každém člověku 
       hlubokou krásu lidské duše. 
 

převzato z www.vira.cz 
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 29. 6. v 7.30 hod. mše svatá 

 5. 7. v 11 hod. poutní mše sv.  

v Ratibořicích, od 10.30 hod. 

růženec 

 5. 7. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 6. 7. v 18 hod. v kostele  

       pobožnost 1. soboty  

 7. 7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

Mimo farnost: 

 8. 6. od 13 hod. Zahradní 

slavnost v areálu Domu  

sv. Antonína v Mor. Budějovicích 

 1. - 14. 6. AKCE CIHLA v Třebíči  

 15. 6. ve 14.00 hod. program pro 

děti s rodinami  - Mlýn Vísky 

 20. 6. v 18 hod. večer chval              

v kostele Proměnění Páně 

Úvodní slovo 

 

 

   „Když neusiluješ o nemožné, nedosahuješ toho, na co bys jinak měl. 

         Pavel Kosorin           

Moji milí farníci! 

Hned úvodem Vám velice děkuji za modlitební službu na úmysl 

opravy našeho chrámu. Je nepříjemnou skutečností, že se nám doposud 

nepodařilo dospět k cíli naší velké snahy o podepsání smlouvy s vybranou 

stavební firmou, a tím pádem se nemůže začít s vyklízením kostela a jeho 

opravami. Zatím nemáme nikoho, kdo by se mohl pustit do realizace opra-

vy a záchrany našeho farního kostela. Nicméně považuji za velice důleži-

té, že pořád máme naději a pevnou víru, že se nám to nakonec podaří. Stá-

le vnímám, že se pohybujeme v tajemné sféře zázraku, který je spojen se 

záměrem a úmyslem náš kostel zachránit.  

Nedávno jsme my křesťané prožili Svatý týden a Velikonoce. 

Možná bychom mohli v tomto kontextu najít nějaké podobenství pro naši 

situaci. To, co mě fascinuje na Velikonocích, je tajemná hloubka celého 

tohoto příběhu a postoje a reakce jednotlivých aktérů. Nejprve ohromné 

nadšení Květné neděle - téměř všichni vítají krále a mávají ratolestmi. Ná-

sleduje radostné prožívání společenství apoštolů při poslední večeři  

na Zelený čtvrtek s kalichy vína. Potom v noci v Getsemanech všichni 

klidně spí a aniž by si toho kdokoliv všiml, Ježíš potí krev z toho, jak to 

bude probíhat dál. Následuje tvrdá realita, všichni apoštolové zbaběle utí-

kají, Ježíš je souzen a odsouzen. Jediní, kteří jsou mu nablízku, jsou jeho 

maminka, opravdový kamarád apoštol Jan a bývalá prostitutka – hříšnice – 

Marie Magdaléna. Kde jsou ti, co jej na Květnou neděli vítají a plácají  

po zádech? Petr zradí: „Neznám toho člověka“. Apoštolové se bojí a jsou 

zalezlí doma za zavřenými dveřmi. V pohledu na bezvýchodnou realitu 

mají všichni „v kalhotách“!  

 Bičování, křižování, děsivá smrt. Potom uložení do hrobu. Ne-

dělní ráno je bohužel svědectvím naprosté beznaděje všech. Zemřel! 

Aspoň ho musíme rituálně pomazat a pohřbít! Nikdo, kdo jde v neděli 

ráno ke hrobu, nevěří v zázrak vzkříšení. Mají s sebou mastičky, aby 

pomazali mrtvého Ježíše a dokončili pohřeb! 

 

(Pokračování na stránce 3) 

NABÍDKA 

 možnost zakoupit RŮŽENCE 

k modlitbě; v případě zájmu  

zajděte do sakristie v chrámu  

sv. Markéty 
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6. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29  

2. čtení: Zj 21,10-14.22-23  

Evangelium: Jan 14,23-29  

7. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 7,55-60  

2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20  

Evangelium: Jan 17,20-26  

Slavnost Seslání Ducha svatého 

1. čtení: Sk 2,1-11  

2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13  

Evangelium: Jan 20,19-23  

Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. čtení: Pr 8,22-31  

2. čtení: Rim 5,1-5  

Evangelium: Jan 16,12-15  

12. neděle v mezidobí 

1. čtení: Zach 12,10-11  

2. čtení: Gal 3,26-29  

Evangelium: Lk 9,18-24  

13. neděle v mezidobí 

1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21  

2. čtení: Gal 5,1.13-18  

Evangelium: Lk 9,51-62  

14. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 66,10-14c  

2. čtení: Gal 6,14-18  

Evangelium: Lk 10,1-12.17-20  

Liturgické texty 

 

          
  „Nikdo ti neukáže cíl - vždycky jenom směr.“ 

                                                                      Pavel Kosorin 

My už naštěstí víme, jak to celé dopadlo a co potom následova-

lo. I když jsme u toho nikdo osobně nebyli, tak jsme toto poselství 

evangelia přijali do svého křesťanského života. Ježíš vstal z mrtvých. 

Hrob je prázdný! 

 V tomto příběhu vidím mnoho přirovnání k naší situaci opravy 

chrámu sv. Markéty. Máme za sebou oslavu získání dotace. Stejná ra-

dost, jako když Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na Květnou neděli. Oslava, 

jak to vše půjde snadno a krásně, je jako radostná večeře apoštolů  

a Ježíše. Pak přichází dnešní realita: „Kostel se pořád neopravuje!“ 

Někdo si může myslet: „Kdo ví, jak to dopadne!“ „Povede se to vů-

bec?“ „Máme na to?“ „Povstane náš kostel z mrtvých?“   

Přes všechny komplikace, úskalí a překážky v tento zázrak 

vzkříšení našeho kostela já osobně věřím. Mám také radost, že tomu 

věří i členové celého realizačního týmu ze stavebního odboru  

Brněnského biskupství. Máme totiž jen dvě možnosti. Buď náš kostel 

zemře, nebo vstane z mrtvých.  

Já věřím v zázrak vzkříšení! Děkuji Vám všem, kteří věříte 

s námi! 

 

otec Tomáš 

 

Všemohoucí Bože, 

 
s důvěrou vkládáme do Tvých rukou opravu našeho chrámu. 

Prosíme Te, stůj při nás v jejím průběhu a dej nám dílo  

zdárně dokončit. 

 

Svým Svatým Duchem provázej všechna rozhodování  

a ochraňuj ty, kteří budou pracovat na obnově chrámu. 

 

Svěřujeme Ti veškeré starosti s finančním  zajištěním  

a prosíme, abys Ty sám byl odměnou všem, kteří dílo  

podporují modlitbou nebo finančním přispěním. 

 

Všemohoucí Bože, 
 

prosíme Tě, ať je chrám svaté Markéty požehnáním  

pro naši farní rodinu, ať je v budoucnu místem,  

kde ty přebýváš, a my tvoříme živé společenství.  

 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen. 

 

Svatá Maria, prostřednice všech milostí, oroduj za nás.  

Svatý Josefe a svatá Markéto, orodujte za nás. 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=5&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=6&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=6&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=6&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=6&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=6&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=6&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=6&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=6&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=6&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=6&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=6&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=7&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=7&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=7&r=2019#EV
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12. ročník ochutnávky vín je již minulostí 

Pod taktovkou místní organizace KDU-ČSL 

v Jaroměřicích nad Rokytnou se dne 27. 4. 2019 v Lidovém  

domě konala tradiční ochutnávka moravských vín – letos již  

12. ročník. 

     Pro nás jako pořadatele je to již takřka rutinní záležitost 

a je namístě všem spolupracovníkům upřímně poděkovat. Hlavní 

dík pak patří všem, kteří buď přímo nebo nepřímo  

přispěli vzorky vín. Protože bez vína není ochutnávka!  

    Každá minulá ochutnávka nastavuje laťku té budoucí a opět jsme 

ji překonali – letošní rekord je 123 vzorků vín. A nebyla to vína 

ledajaká. Dárci vzorků si dali na jejich výběru opravdu záležet  

a v nabídce tak byla vy-

nikající vína 

s nejrůznějšími přívlast-

ky. 

    Sál byl skvěle připra-

ven včetně pohoštění, které obrovskou rychlostí mizelo před očima. 

Děvčata připravila chutné tradiční i netradiční pomazánky, škvarková 

pak patří k těm tradičním. 

     Během uplynulých let jsme zkoušeli zpestřit průběh nejrůznější 

hudbou a v posledních třech letech si 

již nedokážeme ochutnávku vín před-

stavit bez cimbálové muziky. Našim 

muzikantům ze Zlína patří další naše 

poděkování. 

    Ke každé naší akci patří samozřejmě i duchovní vedení, a to jak 

bývalé, tak současné. Jsme rádi, že k nám našlo cestu také vedení 

našeho města - pan starosta, radní i zastupitelé. 

      I když naším cílem není zisk, příspěvek farnosti i naší organizaci na čin-

nost se samozřejmě vždy hodí. Nicméně největší odměnou je pro nás sál plný spo-

kojených návštěvníků. 

    Sečteno a podtrženo, všichni se již  

těšíme na další ročník ochutnávky vín!  

Nechť vinná réva pučí, hrozny zrají a jejich přeměna v nápoj nápojů 

se vydaří! 

MUDr. Tomáš Preininger 

Předseda MO KDU-ČSL v Jaroměřicích nad Rokytnou 
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Dne 10. 5. 2019 proběhlo na farní zahradě  

na druhý pokus pálení čarodějnic. Doprovodným  

programem bylo malování na obličej a sportovní  

odpoledne pro děti zakončené opékáním špekáčků. K po-

slechu hrála skupina Candrkáři. Na samý závěr večera 

se ještě děti mohly povozit s panem farářem v gaziku. 

Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s městem Jaroměřice nad Rokytnou. Můžeme říct,  

že se vše vydařilo a farní zahrada byla plná dětí i dospěláků z řad věřících i nevěřících. 

 Děkujeme všem, kteří nám s programem pomohli. 

           

    Martina Svobodová,  

     Alexandra Maňurová  

      Ladislava Hartmanová 

Oheň na faře a pálení čarodějnic 
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Pouť ke sv. Stanislavu 

Dlouho dopředu avizovaná pouť do 

farnosti Lomnice u Tišnova se uskutečnila 

v neděli 12. května 2019. Zúčastnil se jí velký 

počet farníků z Jaroměřic a okolí, naplnily se 

dva autobusy, jejichž řízení se ujaly dvě nanej-

výš zodpovědné osoby – náš otec Tomáš a šéf 

třebíčského pěveckého sboru Karel Tomek. 

Několik lidí se také vydalo na cestu vlastními auty.  

 Cílem cesty bylo navštívit našeho rodáka P. Ervína Jansu, který působí jako farář v Lomnici u Tišno-

va a který nás pozval na pouť do Osik, kde se nachází v krásném prostředí filiální kostel sv. Stanislava. Zde 

se pod širým nebem konala tradiční každoroční mše svatá. Za účasti několika set poutníků, kteří se spojili 

ze tří směrů do jednoho proudu a doputovali těsně před jedenáctou hodinou na připravené prostranství 

u kostela, sloužil mši otec Tomáš spolu s otcem Ervínem Jansou a dalšími dvěma koncelebranty. 

(Zajímavost: mezi poutníky jsme mohli zahlédnout i bývalého hejtmana jihomoravského kraje pana Stani-

slava Juránka.) I v tak nepříznivém počasí jsme si moc rádi vyslechli srdečné přivítání od otce Ervína, pro-

mluvu otce Tomáše i doprovodný zpěv místní scholy. (Zajímavost: ne všichni si všimli, že při poryvu větru 

spadl kříž před obětním stolem. Zvedla ho paní, která měla první čtení.) Jak řekl v kázání otec Tomáš: „Jít 

na takovou pouť znamená přinést jistou oběť.“ Všichni účastníci pouti to dokázali, dostalo se jim Božího 

slova i pokrmu a určitě nikdo nelitoval času stráveného v takovém příjemném společenství. Na závěr mše 

zazpíval i náš sbor jednu skladbu dle přání otce Ervína – „HYMNUS  

AKATIST“.  

 Nelze zapomenout ani na občerstvení, které nás čekalo bezprostřed-

ně po mši – koláčky, rohlíčky, kremrole, biskupský chlebíček (ani nevím, jak 

se to všechno jmenovalo) – od hodných žen, které to vše s velkou péči při-

pravily a rozdávaly při rozchodu poutníků. Ještě jsme dostali nějakou tu kra-

bici i do autobusů. Následoval přesun do 8 km vzdálené Lomnice, do farního 

kostela Navštívení P. Marie, který prošel během dvanácti let velkými opra-

vami. Navíc nás v městečku (po duchovním vrcholu u sv. Stanislava) čekal 

druhý, tentokrát kulinářský zážitek – teplý oběd v restauraci Pod sýpkou.  

     

      (Pokračování na stránce 7) 
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(Zajímavost: Víte, že těch obědů pro nás připravili 120?) To jsme už 

byli rozděleni na dvě skupiny z důvodů obslužnosti v restauraci.  První sku-

pina si šla prohlédnout místní kostel, po němž nás P. Ervín provedl a povy-

právěl o náročném období, kdy za velké pomoci farníků, se jim podařilo 

toto dílo završit. (Zajímavost: dle hlasování veřejnosti je to nejlépe oprave-

ná památka jihomoravského kraje v roce 2018. Jsem přesvědčen, že i díky 

našim hlasům.) Nejvíce nás však nadchnul rekonstruovaný Boží hrob. Na 

závěr a na poděkování otci Ervínovi zazněla chrámovým sborem provedená 

„Regina coeli“. (Zajímavost: „našemu“ rodákovi otci Ervínovi patří poděko-

vání nejen za úžasnou práci, kterou ve farnosti koná, za organizaci pouti, za 

krásný přístup k nám všem – i jednotlivě, ale také za šlechetný dar, který 

nám na závěr předal – 12.600,- korun českých na opravu našeho chrámu! 

Pán Bůh zaplať!) Po společném fotografování před kostelem, po rozloučení s otcem Ervínem a s velkým 

díkem za vše krásné, co jsme prožili, jsme se vydali na další putování. 

Po zastávce na rozhledně dorazily oba autobusy do Bedřichova - rodné to vísky našeho otce Tomá-

še a bydliště jeho rodičů, kteří nás již v místě očekávali. Na programu byla májová pobožnost za účasti 

chrámového pěveckého sboru (skladba „Bavorské litanie“), prohlídka fary a ubytovacího zařízení pro 

poutníky, ale to až po občerstvení podávaném rodiči Holcnerovými. Díky za vše v Bedřichově! Na zpáteční 

cestě jsme zastavili v Křižanově, kde jsme si prohlédli památník sv. Zdislavy a vyslechli zasvěcený výklad 

paní Vodičkové. To je právě paní, která přišla s myšlenkou postavit pomník této světici, a to je i „náš“ otec 

Tomáš, který ten nápad realizoval. Krásná myšlenka i provedení, ať slouží na věčnou památku! 

 Pouť skončila, zůstanou nám vzpomínky a určitě i dobrý pocit z dobrého skutku i oběti, kterou 

jsme rádi přinesli, potkali jsme dobré lidi a snad jsme jim i něco dobrého ze sebe předali. Tak zase příště – 

na pouti!  

(Zajímavost: Víte, že trasa pouti měřila přes 220 km?)      

 

 

          Alexandra Maňurová a Ivo Resl 
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Charita 

Co si pod tímto slovem  
představíte? Šatník? Humanitární  
pomoc? Pomoc lidem v nouzi? Zdra-
votní sestřičky navštěvující pacienty 
v domácím prostředí? Mýlit se nebude-
te při žádné z těchto variant, ale… je 
toho víc...  

Víte, že na území našeho okre-
su máme možnost využít kteroukoli 
z 26 služeb Oblastní charity Třebíč? Dá 
se říct, že služby jsou určeny pro všech-
ny bez rozdílu, nezáleží na věku ani 
typu potřeby. Každý, kdo krizovou situ-
aci prožívá, může najít pomoc při jejím 
řešení u naší organizace. Asi nejvíce 
využívanou, přesto však stále ještě ne 
úplně známou, je služba Domácího 
hospice sv. Zdislavy Třebíč. Je nutné 
vysvětlit rozdíl mezi Charitní ošetřova-
telskou službou Třebíč a domácí hospi-
covou službou. V prvním případě na-
vštěvují pacienty pouze zdravotní 
sestřičky. Cvičí s nimi, aplikují inzulín, 
měří krevní tlak, hodnoty cukru v krvi 
aj. Domácí hospicovou péči můžeme 
srovnat s péčí nemocniční pouze s tím 
rozdílem, že je poskytována 
v přirozeném prostředí nevyléčitelně 
nemocným lidem, u kterých byla ukon-
čena léčba vedoucí k vyléčení. Těm, 
kteří chtějí dožít doma a o které jejich 
blízcí mohou a chtějí celodenně pečo-
vat. Život přináší různé podmínky  
a zkoušky, umřít však musíme všichni. 
Většina pacientů si přeje umírat doma 
mezi svými blízkými. Bez domácího 
hospice by to možné nebylo. S touto 

službou, kdy lékaři, sestry, pečovatelky, 
sociální pracovníci i duchovní jsou při-
praveni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
přijet a pomoci překonat náročné ob-
dobí nejen pro pacienta, ale pro všech-
ny pečující, jsou emočně silné okamži-
ky nejen smutné, ale i velmi oslovující  
a obohacující pro celou rodinu. Vždyť 
co víc udělat pro své blízké, než je dr-
žet za ruku při jejich loučení s tímto 
světem? Máme tak příležitost ulehčit 
jim odchod ujištěním, že na to nejsou 
sami, že je máme rádi a budou s námi 
stále… Ač je to téma nepopulární, 
k životu prostě patří.  

Máte svoji zkušenost 
s domácím hospicem? Budeme vděč-
ni, když se o ni podělíte s ostatními.  

Velmi potřebné jsou i další 
služby poskytované třebíčskou Chari-
tou jako je Raná péče Třebíč, která po-
skytuje služby orientované na podporu 
celé rodiny a vývoje dítěte ve věku od 
narození do sedmi let se zdravotním 
postižením či ohrožením ve vývoji.  
Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy 
Třebíč poskytující přechodné bydlení 
pro rodiny, které se ocitly v nelehké 
situaci a nemají, kde bydlet. Pro muže 
bez domova je k dispozici Azylový dům 
pro muže. Velmi žádané jsou denní sta-
cionáře Domovinka (pro seniory)  
a Úsměv (pro lidi s postižením), které  
v příjemném prostředí pomáhají klien-
tům rozvíjet či udržovat schopnosti  
a soběstačnost, zabezpečovat svoje 
potřeby, necítit se osamoceni a smyslu-

plně prožít každý den. Zajímavé 
jsou programy primární preven-
ce do škol. V neposlední řadě je 
třeba zmínit Paprsek naděje, 
který umožní bezplatně a dobro-
volně využívat službu sociální 
rehabilitace dospělým lidem  
s duševním onemocněním,  
i TaxiS sociální rehabilitace, je-
hož posláním je poskytovat oso-
bám se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním podporu, která 
jim umožní najít si odpovídající 
zaměstnání a zapojit se do živo-
ta, který je běžný pro jejich  

vrstevníky.  
Nelze vyjmenovat všechny 

služby, jejichž kvalitu a dostupnost stá-
le zdokonalujeme. Je však nutné podě-
kovat všem podporovatelům, dárcům  
i sponzorům za jejich ochotu pomoci 
pomáhat tam, kde je potřeba a všem, 
kteří pomoc hledají. Víme, že bez jejich 
pomoci by se služby nemohly udržet 
v takové kvalitě, v jaké jsme schopni je 
poskytovat. Že všichni podporovatelé 
jsou nepostradatelnou součástí celého 
komplexu. Ty, kteří stále ještě váhají, 
kam pomoc nasměrovat a mají chuť, 
bych ráda pozvala k nám do Charity, 
aby se přišli seznámit s našimi středis-
ky. Pak se mohou sami rozhodnout, 
zda se k nám připojí jako dobrovolníci, 
nebo budou chtít podporovat Charitu  
a její činnost možnou materiální pomo-
cí, účastí na adopci na blízko konkrét-
ním potřebným, či jinak. Zajímá Vás, co 
se skrývá za pojmem adopce na blízko?  
Na Charitu se obracejí lidé, kteří mají 
problémy. Příběh konkrétní rodiny 
osloví víc než anonymní pomoc. Je 
možné takovou rodinu podpořit jedno-
rázově, např. při úhradě lyžařského 
kurzu, nebo pravidelně podporou zá-
jmových kroužků dětí, zapůjčením cha-
lupy pro rekreaci aj. Charita se tak stá-
vá prostředníkem pomoci.  

Obdarování přináší radost. 
Přála bych Vám, abyste i v této uspě-
chané době takovou radost zakusili při 
pomoci těm, kteří neměli tolik štěstí  
a potřebují druhé k tomu, aby mohli 
zvládnout náročné období. 

 

Jana Karasová 
Oblastní charita Třebíč 

mob.: 734 395 819 
jana.karasova@trebic.charita.cz 

 

mailto:jana.karasova@trebic.charita.cz


Modlitba ke svatému přijímání 

 

Pane Ježíši, přišel jsi ke mně. 

Děkuji Ti a mám Tě za to rád.  

Pomáhej mi, abych byl hodnější. 

Pomáhej také tatínkovi a mamince, 

bratřím i sestrám, kamarádům  

i ostatním lidem, aby Tě měli také rádi. 

Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe. 

 

Pane Ježíši, přišel jsi ke mně. 

Děkuji Ti a mám Tě za to ráda.  

Pomáhej mi, abych byla hodnější. 

Pomáhej také tatínkovi a mamince, 

bratřím i sestrám, kamarádům  

i ostatním lidem, aby Tě měli také rádi. 

Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe. 
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1. svaté přijímání 

 „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 

zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, 

neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5) 

 V neděli Božího milosrdenství 28. dubna 2019 

přijalo 15 ratolestí poprvé ve svém životě Kristovo Tělo 

a Krev. My rodiče jsme byli, spolu s našimi blízkými, 

naplněni úžasnou radostí, protože k našim dětem přišel 

Ježíš, Dar lásky … neopakovatelná chvíle v jejich živo-

tě, chvíle nad všechny jiné …  

Pán Ježíš vešel ten den do srdcí našich dětí. 

 Děkujeme za tuto slavnost víry. Děkujeme za toto setkání a také děkujeme všem, kteří tuto slavnost  

umožnili a připravili. 

text: Veronika Havlenová; fotografie dětí: Veronika Kotlíková 

Přijď ke mně Ježíšku,  

posvěť mi dušičku, 

chci tebe milovat,  

hříchů se varovat 

Nikdy už nezlobit,  

milým tvým dítkem být. 

Modlit se, pracovat  

a tak se hodným stát. 

Jedno jen od Tebe,  

žádám si pro sebe,  

pomoz mi do nebe,  

mezi své anděle. Amen. 
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Zajímavá kniha 

Důvěrná slova - Anselm Grün 

 

   Mnoho lidí říká, že netuší, jak by se měli modlit. 

Oficiální modlitby jim jsou cizí a modlitba vlastními 

slovy jim činí potíže. Právě pro ně je tato sbírka 

modliteb, jež mají přirozený a vroucí jazyk a záro-

veň se týkají každodenních problémů.  

    Při sepisování úžasných modliteb se autor snažil 

vžít do situace obyčejného člověk, který mnohdy 

opravdu netuší, jak by měl s Bohem rozmlouvat.  

Je velice důležité dát do modlitby vlastní pocity,  

i když se to někomu může zdát obtížné. Když totiž 

Bohu svěříme vše, co máme na srdci, čím se zabý-

váme, naše radosti i starosti, může toto vše Bůh 

svojí láskou proměnit a naše modlitba se pro nás 

stane uzdravením.  

30. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech  

10. - 14. července 2019 v Brně.  

Motto konference: „Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15,9)  

Zahraničním hostem letošní konference bude: Miriam Swaffield. Hlavní  

program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. 

Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. 

Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná 

modlitba a bohoslužby. 

Konference začíná ve středu 10. července 2019 v 19 hodin mší svatou  

v pavilon F BVV. Ve středu se bude též provádět registrace na konferenci, 

a to od 12 do 21.00 hodin v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště 

BVV. Pro registraci budete potřebovat variabilní symbol. 

Při příchodu na konferenci pěšky se hlaste u služby na pokladně u vchodu 

G2 na ulici Hlinky (u zastávky tramvaje Výstaviště - vstup G2), pokud přije-

dete autem, zastavte se přímo u 9. brány výstaviště (GPS 49°11'21.376"N, 

16°34'11.015"E nebo v jiném formátu 49.189271, 16.569726). Tam obdr-

žíte průkaz pro první vstup, případně vjezd a vlastní registrace potom pro-

běhne až v areálu výstaviště v pavilónu F. Na registraci také obdržíte 

všechny objednané služby včetně ubytování. Pokud se přihlásíte na interne-

tu, bude vám okamžitě po přihlášení průkaz pro první vstup zaslán jako pdf 

dokument e-mailem, případně po uhrazení parkovného zasláno e-mailem 

potvrzení opravňující vás k vjezdu do areálu 9. bránou BVV. Kontaktní  

e-mail bude proto v přihlášce povinný údaj. Vstup G2 bude sloužit po celou 

dobu konference jako hlavní vstup pro pěší. V dalších dnech se bude konfe-

rence konat v areálu výstaviště BVV v pavilónu F. Zde bude také probíhat 

každý den registrace, a to od 8.30 do 18 hodin. Areál výstaviště bude 

každý den otevřen od 8:00 do 22:00 hod. Konferenční pavilón F se každý 

den bude otevírat až v 8:15 hodin! Konference bude ukončena mší svatou  

v neděli v 11 hodin. 

Přihlašování přes internet bude ukončeno 25. 6. 2019 v 12.00 hodin.  

Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení.  

Upozornění: Do areálu brněnského výstaviště BVV je přísně zakázaný 

vstup pro psy a domácí zvířata. 
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                 „Schází nám ti, kteří nás opustili, ale ještě víc ti, které jsme opustili my.“ 

                                                                                                    Pavel Kosorin           

Nedělní mše v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích 

Dalším květnovým zastave-

ním chrámového pěveckého sboru 

bylo už skoro tradiční zpívání 

v domově důchodců u sv. Antonína 

v Moravských Budějovicích. Tento-

krát jsme to spojili s májovou pobož-

ností, která se konala v neděli  

19. května dopoledne.  

Čtyři mariánské písně zněly 

už před devátou hodinou, kdy hodné 

sestřičky přivážely na vozících  

nechodící klienty domova. V kapli 

nás vítala slavnostní nálada. Mši celebroval náš oblíbený otec František. Po úvodní „čtyřistadesítce“ 

z kancionálu jsme postupně přednesli všechny připravené skladby z našeho repertoáru.  

Otec František v promluvě zmínil, jak je důležité předávat radost zpěvem i pouhou přítomností  

lidem, kterým se už nedostává sil, a jak je pro ně takovéto setkání důležitou posilou pro další všední dny. 

Bylo to jako by nám mluvil z duše, neboť i nám přináší návštěva domova vždy nevšední zážitky ze setkání 

s jeho obyvateli. Myslím si a cítím, že si toho všichni velmi považujeme.  

Po závěrečné majestátní skladbě „Regina coeli“ a požehnání otce Františka jsme se začali pomalu 

rozcházet. Doprovázely nás vděčné pohledy babiček a dědečků. Tu a tam jsme spatřili úsměv na rtech  

některých přítomných a pokynuli jsme rukou i těm, kteří seděli v zadní místnosti.  

Nakonec se otec František ještě vrátil, aby se s námi osobně rozloučil a hlavně poděkoval. Rádi 

jsme mu slíbili, že zase někdy přijedeme povzbudit jeho i klienty domova důchodců a že je to pro nás velké 

potěšení.  

Sice na poslední chvíli - ale o to srdečněji - vás všechny chci pozvat do našeho kostela 

v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde budeme v neděli 26. května v 19 hodin zpívat na „májové“. 

             Ivo Resl 
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Něco pro děti 

 

Když byl večer prvního dne 

v týdnu přišel Ježíš tam, 

kde byli učedníci. Ze stra-
chu před židy měli dveře 
zavřeny. Stanul mezi nimi  
a řekl: „Pokoj vám!“ 
Po těch slovech jim ukázal 
ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. 
Znovu jim řekl: „Pokoj 
vám! Jako otec  
poslal mne, tak i já posílám 
vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte 
Ducha svatého. Komu  
hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny, komu  je neod-
pustíte, tomu odpuštěny 
nejsou.“ 
  
      (Jan 20;19-23) 
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Mnozí lidé se domnívají, že Duch je pou-
hé působení – nehmatatelné, přítomné 
kolem nás, možná působící hezké pocity, 
ale nějakým způsobem jen zdánlivé.  
V minulosti jsme ho v angličtině nazývali 
„Holy Ghost“, což podporuje představu, 
že není skutečně osobou, ale spíše přízra-
kem; navíc jsme v souvislosti s „Holy 
Ghost“ často používali zájmeno „to“. 
Proto jsme si jen stěží dokázali Ducha 
svatého představit jako osobu. 
   Postava Otce je nám jasnější – malíři 
ho zobrazují v lidské podobě a obecně 
míváme s otci nějakou zkušenost. Proto 
je pro nás jednoduché o Otci uvažovat 
jako o osobě. Ježíš, Bůh Syn, je také 
osobou: v evangeliích o něm čteme, jak 
žil mezi obyčejnými lidmi a většinou 
dělal běžné věci jako my. Jsme obklopeni 
jeho obrazy – v každém katolickém kos-
tele vidíme Ježíše na kříži. Pro většinu  
z nás tak není těžké přijmout, že Bůh 
Otec a Syn jsou osoby. Ale Duch? Je 
obtížné vidět ho jako osobu právě proto, 
že si ho těžko můžeme představit v lidské 
podobě. 
  
Symboly Ducha 
  
   V Bibli je Duch svatý popisován jako 
vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech, světlo. 
Při Ježíšově křtu na něj sestoupil v podo-
bě holubice, což bývá často znázorňová-
no i v náboženském umění: „Když se 
všechen lid dával pokřtít a když byl  
pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se 
nebe, Duch svatý sestoupil na něj v těles-
né podobě jako holubice“ (Lk 3,21–22).  
I kdyby nám žádný z výše uvedených 
biblických symbolů nepomohl vnímat 
Ducha jako osobu, je důležité podívat se 
alespoň stručně na to, co nám každý  
z atributů o Duchu svatém zjevuje. 
  
Holubice - symbol pokoje a lásky, je 
něžná a může letět kamkoli chce, to je 
dobrý obraz Ducha svatého. Po potopě 
posílá Noe nad vody holubici, „aby viděl, 
zda voda z povrchu země opadla“ (Gn 
8,8). Může nám to připomenout počátek 
příběhu o stvoření v Gn 1,2: „…a Boží 
duch se vznášel nad vodami.“ 
  
Vítr může být silný a ničivý, anebo jem-
ný, tichý, příjemný, osvěžující – téměř 
nepozorovatelný. To nám ukazuje, 
že Duch k nám přichází mnoha různými 
způsoby, třeba jako mocný vichr nebo 
jemný vánek: „Vítr vane, kam chce; sly-
šíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází  
a kam jde. Tak je to s každým, kdo se 
narodil z Ducha“ (Jan 3,8). 
  

Oheň představuje žár, energii a sílu,  
anebo očišťování a ničení. Oheň Ducha 
nás očistí a naplní silou. Tak, jak to řekl 
Jan Křtitel o Kristu: „Já vás sice křtím 
vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který 
má přijít po mně, je mocnější než já;  
jemu nejsem hoden ani opánky přinést. 
On vás bude křtít Duchem svatým a oh-
něm“ (Mt 3,11). Oheň je znamením Boží 
přítomnosti – vzpomeňte si na Mojžíše  
u hořícího keře, na ohnivý sloup, Eliáše 
na hoře Karmel a na oheň z nebe. Autor 
listu Židům nám připomíná: „Náš Bůh je 
oheň stravující“ (Žid 12,29). 
  
Oblaka jsou tajemná a stále v pohybu – 
mohou obzor zakrýt a znenadání zase 
ukázat. Mohou být jasná a průsvitná, ale 
mohou také zastiňovat a clonit. Jak to 
vysvětluje Katechismus katolické církve 
v článku 697: „Oblak – někdy temný, 
jindy zářivý – zjevuje živého Boha a Spa-
sitele, zahaluje přesažnost jeho slávy.“ To 
platilo o Mojžíšovi na hoře Sinaj  
(Ex 24,15–18), u stanu setkávání  
(Ex 33,9–10), během putování pouští  
(Ex 40,36–38) i při posvěcení chrámu  
(1 Král 8,10–12). Duch sestoupil na Ma-
rii a moc Nejvyššího ji zastínila  
(Lk 1,35), při proměnění zahalil oblak 
Ježíše a učedníky (Lk 9,34–35), při jeho 
nanebevstoupení (Sk 1,9) zahaluje oblak 
Ježíše do té doby, kdy opět přijde v obla-
ku s velikou mocí a slávou (Lk 21,27). 
  
Voda osvěžuje, očišťuje a oživuje – mís-
to bez vody nazýváme poušť. Voda je 
nezbytná pro veškerý život a Duch je 
vodou pro náš život duchovní: „Kdo žíz-
ní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě 
věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod 
z jeho nitra.’To řekl o Duchu, jehož měli 
dostat ti, kdo v něho uvěřili“  
(Jan 7,37–39). 
  
Olej slouží k vaření, ke svícení i k ošet-
ření unaveného těla. V Písmu je olej pou-
žíván k pomazání, k zasvěcení pro službu 
Bohu, k uzdravení a jako pečeť. Když 
Samuel přichází do Jesseova domu poma-
zat Davida na budoucího krále Izraele, 
říká Bůh: „Nuže, pomaž ho! To je on“  
(1 Sam 16,12). Sám Ježíš prohlašuje: 
„Duch Páně je nade mnou, proto mě po-
mazal…“ (Lk 4,18). A Pavel nám připo-
míná, že „se nám dostalo potvrzení od 
slíbeného Ducha svatého… a Duch je 
zárukou, že nám jednou připadne dědic-
tví“ (Ef 1,13–14). 
  
Dech je nezbytný pro náš přirozený ži-
vot: „Tehdy Hospodin Bůh… vdechl do 
jeho chřípí dech života; tak se stal člověk 

živou bytostí“ (Gn 2,7). Právě tak je 
Duch svatý nezbytný pro náš život du-
chovní: „… (Ježíš) na ně dechl a řekl jim: 
‘Přijměte Ducha svatého!’“ (Jan 20,22) 
  
Světlo - abychom viděli přirozeně i du-
chovně, potřebujeme světlo. Bůh sám 
sebe popisuje jako světlo: „… a tma  
v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Bůh nás 
povolal „… ze tmy ke svému podivuhod-
nému světlu“ (1 Petr 2,9) a žalmista říká: 
„Hospodin je mé světlo…“ (Žl 27,1). 
Víme, že toto světlo k nám přichází skrze 
přítomnost Božího Ducha v nás, a proto 
nás Ježíš povzbuzuje: „Ať vaše světlo 
svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky 
a velebili vašeho Otce v nebesích“  
(Mt 5,16). Duch svatý vlévá Boží světlo 
do našich srdcí a myslí. Každý z těchto 
symbolů nám sděluje něco podstatného  
o Duchu svatém a ukazuje nám způsoby, 
jakými chce působit v našich životech. 
  
Osoba Ducha svatého - pro nás je však 
velmi důležité vědět, že Duch svatý je 
božská osoba, stejně jako jsou božskými 
osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden 
naší lásky, chvály a uctívání; je někým, 
komu můžeme věřit a složit v něj svou 
důvěru. Mylná je představa, že by Duch 
byl jen jakýmsi vzdáleným zdrojem síly, 
který my, slabí lidé, musíme připojit  
a zapnout. On je totiž osobou s nekoneč-
nou moudrostí, svatostí a něžností. On je 
tím, koho máme pozvat, aby byl aktivně 
činný v našich životech, aby působil  
v nás a skrze nás. Řecké slovo paraklétos, 
jak je často Duch nazýván, znamená „ten, 
kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“. 
Ti, kteří ho poznali jako osobu, mohou 
svědčit o požehnání, jež Duch při svém 
příchodu přinesl do jejich života. Nepři-
šel jako nějaký hřejivý pocit, ale jako 
všudypřítomný, milující přítel a pomoc-
ník, rádce a obhájce, podle Ježíšova zaslí-
bení: „A já budu prosit Otce, a dá vám 
jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal na-
vždy: Ducha pravdy“ (Jan 14,16). 
  
Když začneme vnímat Ducha svatého 
jako osobu toužící po vztahu s námi, bu-
deme schopni změnit i svůj přístup k ně-
mu, a tak může začít proces proměny 
našeho života. 
  

zpracováno podle knihy  
Charles Whitehead – V síle Ducha,  

kterou vydalo Karmelitánské  
nakladatelství 

 
převzato z www.pastorace.cz 

Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha.  

http://ikarmel.cz/kniha/V-sile-Ducha_101759.html
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Zajímavosti a akce 

Good Ways – nový projekt pro mládež 

 Sdružení Petrov, z. s. pořádá letos o prázdninách (19. – 26. 8. 2019) závod 
po městech v České republice, během něhož účastníky čeká spousta výzev a úkolů. 

Cílem akce, která vychází z křesťanství a jeho hodnot, je vystoupit ze své komfortní 

zóny a zaměřit se i na potřeby druhých. 

Více informací o závodu na www.goodways.cz. 

Festival Kefasfest  

 Kefasfest je open air festival odehrávající se v areálu bývalého kláštera 

Rosa coeli v Dolních Kounicích již od roku 2012. Tento nádherný areál vdechuje 

akci neopakovatelnou atmosféru, kterou nelze zažít nikde jinde. 

   Jedná se o křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným 

hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy, fil-

my, divadlo a přednášky na aktuální témata. 

 Cílem akce je zprostředkovat křesťanskou kulturu široké veřejnosti, ať už 
skrze různé hudební žánry, fotky nebo divadlo. Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi 

dobrou společnost a pozitivní atmosféru. 

    Kefasfest je „alkohol free“. Mladým lidem chceme ukázat, že bavit se lze 

i bez alkoholu a drog. 

    Na organizaci festivalu se každoročně spolupodílí team dobrovolníků  
z řad mládeže, kteří se zapojují do moderování, propagace, tvorby grafiky, po-

máhají pořadatelům, stravovatelům nebo stagemanagerovi. Aktivně tak spoluvy-

tváří výslednou podobu festivalu.  

 

 Jak již krátký název napovídá, jedná se o zkratku pro Setkání  

Křesťanské Aktivní Mládeže. Koná se každý rok jednu sobotu v červnu, 

kdy mají mladí možnost si se svými partami, skupinami, spolči atp. zaspor-

tovat v několika disciplínách, zúčastnit se různého doprovodného programu 

a také vyhrát putovní pohár. Akce je určena pro mladé lidi ve věku 12-26 

let a vše probíhá ve sportovním areálu hned vedle kostela a fary 

v Dolních Počernicích.  

http://www.goodways.cz
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Apoštolát modlitby 

Nikdy neříkej: „Až budeš mít čas!“ Může se totiž stát, že ten čas nebudeš mít nikdy.                                                                            

 Mnoho lidí si často stěžuje na to, co neustále ukazují v televizi.  
Nikdo je však nenutí, aby se na stejnou černou kroniku dívali třikrát po sobě.  
Naopak. Místo rodinného sledování zpráv, následného rozčilování se nad lidskou hloupos-
tí a naříkání nad zkažeností světa se společně pomodleme. Ve spojení se Svatým otcem to 
už tak dělají miliony lidí víc jak sto let. Je to známý APOŠTOLÁT MODLITBY, který má kaž-
dý měsíc svůj úmysl. Proč to dělat a jak každý den začít vyplyne z ranní modlitby. 

Co je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)? 
 

Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez 
ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, 
neplatí se členské příspěvky. 

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla  
v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vklá-
dám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám  
v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení. 

Denně se modlím obětní modlitbu Apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám 
k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabý-
vá na hodnotě. 

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím  
k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá. 

V celé své jednoduchosti spojuje Apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se 
skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.  

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do Apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich  
na celém světě asi 50 až 70 milionů. 

Začneme denní modlitbou: 

Nebeský Otče, klademe před tebe celý dnešní den 

a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté  

neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu svě-

ta, ti v Něm nabízíme své modlitby, práce,  

utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše,  

ať je i naším průvodcem a dává nám sílu svědčit  

o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou  

našeho Pána a Matkou církve to všechno  

přinášíme jako svou nepatrnou oběť zvláště  

na úmysly Svatého otce a našich biskupů: 

Pak vyslovíme: 

 1. Všeobecný úmysl 

 2. Evangelizační úmysl  

 3. Národní úmysl  

 

Za každým dodáme: prosíme tě, vyslyš nás. 

Zakončíme prosbou k patronům misií: 

 

 Svatý Františku Xaverský - oroduj za nás. 

 Svatá Terezie Ježíškova - oroduj za nás. 

ČERVEN 2019 

Evangelizační úmysl: Životní styl kněží 

Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm 

nejchudším. 

Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti. 

             převzato z www.jezuit.cz 
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

26. 5. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče 

- za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče 

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

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- za rodinu Hálovu a duše v očistci 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

22. týden                                                                                                           27. května – 2. června 2019 

Pondělí 

27. 5. 

sv. Augustin z Cantebury 

      

Úterý 

28. 5. 

sv. Emil 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Pokorných a na poděkování za přijatá  

  dobrodiní 

Středa 

29. 5. 

sv. Maximin 

19:00 Jaroměřice - za zemřelou Orisiji Husovou a duše v očistci 

Čtvrtek 

30. 5. 

Památka sv. Zdislavy 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice 
- za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné 

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

31. 5. 

Svátek Navštívení Panny Marie 

19:00 Jaroměřice - za vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče 

Sobota 

1. 6. 

Památka sv. Justina, mučedníka                                                                             Mezinárodní den dětí 

18:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

2. 6. 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                  Sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za manžela, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - na společný úmysl 

- na poděkování za dar života, rodiče, sourozence a švagry 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za dar života, za zemřelé rodiče, sourozence a švagry a za všechny duše 
  v očistci 

- za Jaromíra Jelínka a rodiče Svobodovy 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

23. týden                                                                                                                          3. – 9. června 2019 

Pondělí 

3. 6. 

sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci 

      

Úterý 

4. 6. 

sv. František Caracciolo 

19:00 Jaroměřice - za Radka Bittera a živou a zesnulou rodinu Bitterovu 

Středa 

5. 6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka                                                      Pastorační rada farnosti 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci 
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Čtvrtek 

6. 6. 

sv. Norbert 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice 
- za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu 

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

7. 6. 

sv. Robert                                                                            První pátek v měsíci, návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 
Jaroměřice 

- za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence 

                                                po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Neděle 

9. 6. 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                                        sbírka na Charitu 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu 

- za živou a zemřelou rodinu Skuciusovu a Bémovu 

9:00 Myslibořice - za rodinu Polanskou a dceru Annu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 

- za Karla a Julii Pudilovy, za Marii Polínkovou a manžela, za děti 

   a vnoučata 

24. týden                                                                                                                      10. – 16. června 2019 

Úterý 

11. 6. 

Památka sv. Barnabáše, apoštola 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

12. 6. 

sv. Jan z Fakunda 

19:00 Jaroměřice - za Miluši Krátkou, rodiče a přízeň 

Čtvrtek 

13. 6. 

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

sv. Antonín z Padovy 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                    po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

14. 6. 

sv. Anastáz 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Neděle 

16. 6. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana 

- za živou a zemřelou rodinu Husovu, přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy 

- za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou  

  přízeň a Janu Zoufalou 

- za živou a zemřelou rodinu Kruntorádovu, Císařovu a Kopečkovu 

- za Andělu a Vladimíra Pasekovy a Františka Heřmánka 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Vlčkovy a dceru Irenu 
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25. týden                                                                                                                      17. – 23. června 2019 

Úterý 

18. 6. 

sv. Marina 

19:00 Jaroměřice - za Milana Němce, vnuka a ostatní vnoučata 

Středa 

19. 6. 

sv. Jan Nepomuk Neumann; sv. Romuald 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

20. 6. 

 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                    po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

21. 6. 

sv. Alois Gonzaga 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

22. 6. 

sv. Jan Fisher a Tomáš More 

      

Neděle 

23. 6. 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

8:00!!! Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Bohumila Filipského, dvoje rodiče a syna Marka 

- za Františka Janouška, manželku a dvoje rodiče a vnuka Marka 

- za rodinu Krejčovu, Nechvátalovu a Velebovu 

- za rodinu Václavíkovu a Vychytilovu 

9:00 Myslibořice - na společný úmysl 

------- -------- MŠE SVATÁ NEBUDE!!! 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

26. týden                                                                                                                      24. – 30. června 2019 

Pondělí 

24. 6. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

19:00 Jaroměřice - za P. Jana Bulu, výročí narození 

Úterý 

25. 6. 

sv. Vilém, ct. Ivan 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

26. 6. 

sv. Jan a Pavel 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

27. 6. 

sv. Cyril Alexandrijský 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Šabackých                                      po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

28. 6. 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  

19:00 Jaroměřice - za rodiče Husákovy a syna 

Sobota 

29. 6. 

Slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů Brněnské diecéze 

7:30 Jaroměřice  - za živou a zemřelou rodinu Benešovu a Chaloupkovu a duše v očistci 

Neděle 

30. 6. 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Mika a drahé zemřelé 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Procházkovu a Jana Soukupa 

19:00 Jaroměřice - za farnost 
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27. týden                                                                                                                       1. – 7. července 2019 

Pondělí 

1. 7. 

sv. Theobald 

      

Úterý 

2. 7. 

sv. Ota 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

3. 7. 

Svátek sv. Tomáše 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

4. 7. 

sv. Prokop 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl                                                     po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

5. 7. 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy                                   

                                                                                           První pátek v měsíci, návštěva nemocných 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl                         po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

6. 7. 

sv. Simplicius 

18:00 Jaroměřice - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

7. 7. 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ              křestní neděle              sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Salákovy, jejich dceru, zetě a snachu 

- za manžela, děti, vnuky, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za Vladimíra Puklického a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

 

Zveme všechny děti v pátek dne 14. 6. 2019  
na FARNÍ VÝLET do Třebíče.  

Navštívíme Baziliku sv. Prokopa a dáme si něco  
dobrého v nové farní kavárně,  

která je přímo na nádvoří před bazilikou. 
Sraz všech zájemců bude ve 14.15 hod.  

na autobusovém nádraží v Jaroměřicích. 
Odjezd je plánován ve 14.25 hod.  

Návrat bude upřesněn (cca mezi 18 – 19 hodinou). 
Doprovod pro malé děti bude zajištěn,  

případně si s sebou mohou vzít rodiče či prarodiče. 
 
V případě dotazů nás můžete kontaktovat: 

 
Alexandra Maňurová: 732 637 707 

  Martina Svobodová: 736 485 106 

POZVÁNKA 
Ukončení školního roku v nové farní kavárně v Třebíči 



 

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  

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

mobil: 607808609 

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

mobil: 608558266 

Tisk nezištně zajišťuje: 

7. 6. 2019 

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

