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Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 během prázdnin bude středeční 

mše svatá pouze ráno v 7.30 hod. 

 7. 7. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 7. 7. po každé mši svaté před 

kostelem žehnání dopravních 

prostředků před prázdninami 

 7. 7.  v 9 hod. mše sv. v Lesůňkách 

 16. 7.  v 10.00 hod. kněžská pouť 

v Kostelním Vydří, v Jaroměřicích 

mše sv. nebude 

 2. 8. bude otec Tomáš navštěvovat 

nemocné 

 4. 8. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 11. 8. v 10.30 hod. posvícenská 

mše svatá  

 18. 8. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Příložanech 

 25. 8. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Příštpě  

 1. 9. sbírka na opravy a podporu 

pastorace 

 1. 9. při mši sv. žehnání žákům 
 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Dej nám každodenní radost 
neboť člověk nežije jen chlebem. 

Sešli nám každý den trochu radosti,  

milého člověka,  

dobré slovo, 

přátelský pohled,  

očekáváný dopis. 

Dej nám radost, abychom dávali radost, 

aby se potěšili nemocní,  

vyjasnila nedorozumění. 

Radost je „vezdejším chlebem“ nás všech. 

Ty jsi naší radostí - dej, ať přinášíme radost. 

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby 
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a studentům na začátku školního 

roku 

 1. 9. v 11 hod. posvícenská mše 

svatá v Bohušicích 

 6. 9. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 8. 9. posvícenská mše sv. Dolní 

Lažany  - slaví se při mši sv. ve 

farním kostele  

Mimo farnost: 

 10. - 14. 7. v Brně Katolická 

charismatická konference 

 6. - 8. 8. Prázdninové putování 

proti proudu času v Domovince 

Třebíč 

 31. 8. diecézní pouť rodin ve 

Žďáře nad Sázavou  

na začátku prázdnin bych vás 

rád pozdravil na stránkách našeho 

farního zpravodaje. V úvodu bych 

vám rád popřál klidné a krásné 

prožití prázdnin. Jeden moudrý 

muž kdesi napsal: „Život utíká 

jako prázdniny. Zprvu pomalu, 

pak stále rychleji.“  

Tento citát nám snad může 

připomenout, že by byla velká 

škoda v našich životech promar-

nit čas, který nám dobrý Bůh do-

přává k prožívání radosti a štěstí 

ve společenství rodiny a přátel. 

Jako křesťané se také snažme vní-

mat, že je tento čas neustálým 

proudem Božího přátelství k nám 

lidem, které si nebere ani dovole-

nou ani prázdniny a volno.  

Tyto prázdniny pravděpodob-

Moji milí farníci, 

mu nejlépe bez úroků atd. 

Před třemi lety jsem byl povo-

lán do Jaroměřické farnosti. Tuto 

farnost jsem si nevybral. Nedo-

stal jsem možnost si ji vybrat ne-

bo nevybrat. Dopis od generální-

ho vikáře zněl prostě: „Otče To-

máši, od 1. 7. 2016 tě ustanovuji 

farářem ve farnosti Jaroměřice 

nad Rokytnou a tvé dosavadní 

ustanovení ve farnosti Křižanov 

a Heřmanov bude ukončeno.“ 

Z čista jasna radikální změna ži-

vota, jiný domov, rychlé loučení, 

nové vítání, nové výzvy. Od po-

čátku jsem v tomto ustanovení 

brněnským biskupem viděl to, co 

může vnímat jen věřící křesťan 

a co nevěřící člověk nikdy neuvi-

dí. Boží povolání! To s sebou 

také například nese nelehké roz-

hodování ve věcech budoucnosti 

naší farnosti. Jak bývá zvykem, 

v případě úspěchu máte mnoho 

přátel, kteří chtějí také zásluhy 

na tom, co se podaří. V případě 

neúspěchu vás většinou všichni 

opustí. V případě vyhlášení hava-

rijního stavu statiky kopule bez 

možnosti získání finančních pro-

středků nebo v případě neúspě-

chu realizace plánované opravy 

našeho chrámu nastane situace, 

kdy se s největší pravděpodob-

ností do našeho chrámu za naše-

ho života už nikdy nevrátíme.  

Tak, jak v duchovním životě 

funguje Boží požehnání, musíme 

také připustit nemalý tlak Božího 

nepřítele – ať jej nazveme jakko-

liv. Boží nepřítel jistě hodně zuří 

při představě záchrany našeho 

farního kostela a duchovní a ma-

teriální prosperity naší farní rodi-

ně budou také velice výjimečné 

pro naši farnost. Odhaduji, že 

koncem července vyjde speciální 

číslo farního zpravodaje, kde 

Vám již budu moci podrobně 

sdělit zatím neveřejné informace 

k výsledku výběrového řízení 

a výběru firmy na záchranu 

a obnovu našeho chrámu. Tyto 

informace zatím s organizačním 

týmem nesdělujeme. Rozhodně 

to není z důvodu, že bychom 

před Vámi farníky cokoliv chtěli 

tajit. Je to mnohem prostší. Jaké-

koliv nyní zveřejňované informa-

ce by mohly způsobit například 

„napětí“ v rámci konkurenčního 

boje jednotlivých firem, které by 

ve finále mohly nepříjemně po-

škodit naši farnost a realizaci 

opravy našeho chrámu. Brzy nás 

také čeká definitivní vyklizení 

kostela a přesunutí bohoslužeb na 

faru a do Lidového domu. 

V našem realizačním týmu, 

společně s členy zástupců staveb-

ního odboru brněnského biskup-

ství a členy farní ekonomické 

rady, jsem si  „vysloužil“ zajíma-

vou roli. Za tuto roli  se nesty-

dím, naopak jsem na ni poslední 

dobou svým způsobem  hrdý. 

S úsměvem  nebo ironií je mi ně-

kdy vytýkáno, že příliš hájím zá-

jmy naší farnosti a vás farníků. 

Možná někdy takovým způso-

bem, že to vypadá, jako bych 

chtěl například od dodavatel-

ských firem během opravy koste-

la vše pro naši farnost nejlépe 

zadarmo.  Také jsem slyšel, že 

bych si asi „já blázen“ přál pro  

farnost úvěrování celého projektu 

obnovy a záchrany našeho chrá-
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14. neděle v mezidobí 

1. čtení: Iz 66,10-14c  

2. čtení: Gal 6,14-18  

Evangelium: Lk 10,1-12.17-20  

15. neděle velikonoční 

1. čtení: Dt 30,10-14  

2. čtení: Kol 1,15-20  

Evangelium: Lk 10,25-37  

16. neděle velikonoční 

1. čtení: Gn 18,1-10a  

2. čtení: Kol 1,24-28  

Evangelium: Lk 10,38-42  

17. neděle velikonoční 

1. čtení: Gn 18,20-32   

2. čtení: Kol 2,12-14   

Evangelium: Lk 11,1-13  

18. neděle velikonoční 

1. čtení: Kaz 1,2;2,21-23  

2. čtení: Kol 3,1-5.9-11  

Evangelium: Lk 12,13-21  

19. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 18,6-9  

2. čtení: Zd 11,1-2.8-19   

Evangelium: Lk 12,32-48  

20. neděle v mezidobí 

1. čtení: Jer 38,4-6.8-10  

2. čtení: Zd 12,1-4  

Evangelium: Lk 12,49-53  

21. neděle velikonoční 

1. čtení: Iz 66,18-21  

2. čtení: Zd 12,5-7.11-13  

Evangelium: Lk 13,22-30  

22. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 3,19-21.30-31  

2. čtení: Zd 12,18-19.22-24a  

Evangelium: Lk 14,1.7-14  

23. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 9,13-18  

2. čtení: Flm 9b-10.12-17  

Evangelium: Lk 14,25-33  

Liturgické texty ny. V posledním čísle farního zpravodaje jsem psal, že v záchranu 

našeho chrámu věřím. Také bych znovu poděkoval vám všem, kteří 

si taktéž uvědomujete duchovní zápasy, které jsou neustále vedeny. 

Nelze nevidět, že se duchovní zápas odehrává také v podobě tohoto 

projektu. Děkuji vám, že se stále modlíte za celý realizační tým, kte-

rý je vystaven doslova „mnoha úkladům ďáblovým“ ze všech stran.  

Mým úkolem je z pověření otce biskupa Vojtěcha za každých 

okolností zastupovat každého z vás. Bojovat ve prospěch poslední 

babičky, která se modlí a prosí za záchranu svého kostela. Odvracet 

všechny úklady nepřátel a nést toto břemeno za všech okolností. Dě-

kuji vám, že tento kříž nenesu sám.  Jak věřím a doufám, neseme jej 

společně s Boží pomocí. Tuto tíhu ohromného úkolu neseme s celým 

realizačním týmem. Bezpečně vím, že  za podpory modliteb našeho 

otce biskupa Vojtěcha, otce Václava, mě a bezpočtu z vás. Nyní jsme 

již nezměnitelně  vykročili na cestu našeho příběhu, jehož konec je, 

jak všichni věříme a doufáme, v podobě zachráněného a opraveného 

farního kostela v Jaroměřicích. 

Otec Tomáš 

Stalo se před 50-ti lety ... 
1969 - Ve farní budově dole vlevo bylo velké skladiště, kde prý 

v r. 1926 byla zřízena orelská tělocvična. Tam orel cvičil až do zruše-

ní Němci - pak tam měla 1940 - 1945 německá armáda zbraně. Orel 

obnoven po válce 1945, ale opět zrušen 1950. Orlovna - tělocvična 

sloužila jako sklad nábytku, podlahy pro jeviště v parku atd. V březnu 

a v dubnu jsme vše vyklidili, udělali z tělocvičny farní sál, kde 17. -  

18. května byla velká sešlost mládeže; Kurs nábož. nauky pro mládež 

vedl P. Soukup Josef z Brna. Účast 119 mladých z naší farnosti, 84 

ostatní z okolí. Druhý kurs byl 10. října 1969 - účast 150. Třetí kurs 

byl 29. listopadu 1969 - účast 170. Na chodbě v přízemí vzadu jsme 

zřídili záchody pro muže a ženy. Každých 14 dnů se ve farním sále 

schází mládež k besedě s náboženským programem. Účast 30 - 40 

mladých. 

U vítězného oblouku na epištolní straně směrem do lodi naproti 

kazatelně byl oltář s Lurdskou Pannou Marií v ponurém hlubokém 

vysekaném výklenku jako v jeskyni se sochou lurdské Panny Marie. 

Poněvadž stylem a ponurou jeskyní se do prostoru barokní lodi neho-

dí, jeskyni jsme zazdili, oltář jsme dali dozadu kostela do předsíně na 

pravou stranu, upravili. Sehnal jsem barokní sochu Panny Marie ve 

Slavonicích u Dačic. Tam ji měli ve skladišti, pochází ze zrušné kaple 

v zámku v Maříži u Slavonic. Sochař Vaněk Jaroslav z Brna nám 

(Pokračování na stránce 4) 

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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Občas se mě lidé ptají, kdy začne oprava kostela, a já 

jim  neumím odpovědět. Zřejmě je to složitá věc. 

Přitom tuto záležitost vyřešili jaroměřičtí skauti již 

před šestadvaceti lety, ale nebyli vyslyšeni. 

A tak navrhuji vrátit se k původní myšlence. 

Nehledejme složitá řešení, když se nabízí jednodu-

ché, praktické a finančně dostupné. 

K.K. 

Oprava kostela - náhradní řešení 
upravil a zhotovil celé okolí sochy 

i s andělíčky, mráčky, paprsky. Opravil i pod-

svícení barokní a instaloval vše na místě; ještě 

má něco dokončovat. Slavnostní svěcení ba-

rokního oltáře Panny Marie bylo v neděli 

27. dubna 1969. Oltář – sochu – světil dp. Jo-

sef Handlíř, děkan z Mor. Budějovic při druhé 

mši sv. o ¼ 9 hod. 

Původně jsem na toto místo chtěl dát ba-

rokní křtitelnici. Ale lidé dělali moc zle, že 

odstraňuji oltář Panny Marie, vytýkali, protes-

tovali, jejich je kostel … atd. Však to znáte. 

Cínovou křtitelnici, původní z r. 1612, která 

byla dosud vzadu v kostele, vpravo, kde je 

dnes lurdský oltář, jsme dali k oltáři Nejsv. 

Trojice, pak vedle toho nového barokního ol-

táře Panny Marie. 

Revisa in vis. can. habita: 2. 7. 1969: Jan 

Noha, arcikněz. 

Relikviáře s ostatky sv. Reparaty, muč., 

a sv. Vincence, muč., jsme dali opravit k ctih. 

sestřičkám do kláštera v Lechovicích 

u Znojma. Opatřily je novým barokním oble-

čením, jen za materiál. Rakve jsme zavezli do 

dílen uměleckých řemesel do Jihlavy na gene-

rální opravu a zlacení; rovněž chybějící pod-

stavce pod rakve doplňujeme podle jediného 

oltáře dochovaného v barokním slohu. Na 

rakvi sv. Vincence byl veliký obraz sv. Cyrila 

a Metoděje (oltář u kazatelny) na rakvi se sv. 

Reparatou byl velký obraz Panny Marie rů-

žencové. Obrazy jsme dali na chodbu. 

z farní kroniky 

(Pokračování ze stránky 3) 

Ježíš umírá a zdá se, že jeho učení nepřežije 

Boha lze najít v přírodě, ale též v dějinách. Charismatický rabbi Ježíš umírá na kříži poté, co jej zradil 

jeden z jeho žáků, jiný z jeho žáků se k němu nehlásí a prohlašuje, že jej nezná, jeho přívrženci jsou rozprá-

šeni a zdá se, že nové učení nepřežije ani o minutu smrt svého zakladatele. 

Vinný kmen roste dál 

Přece se cosi stalo. Jakoby se metafora o vinném kmeni uskutečnila. Žáci, kteří jej přímo pamatují, ale i 

ti, kteří jej ty roky neznali osobně, se napájejí z mízy kmene, z pramene, půjdou a obrátí Evropu vzhůru 

(Pokračování na stránce 6) 

... aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane 
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před několika týdny jsem od přítelkyně vyslech-

la životní příběh jejího spolužáka, kamaráda. Pří-

běh o obyčejné rodině, o obětavé a neuvěřitelné 

práci lékařů i lhostejnosti úředníků. 

Příběh rodiny Votavovy z Biskupic.                                                                                                                                                                                                                           

Vojtěch a Evička se poznali už na střední škole 

a v roce 2014 přijali svátost manželství. Po prvních 

dvou letech společného života se jim začal naplňo-

vat sen o velké rodině plné dětí.  

Evička otěhotněla, ale bohužel v průběhu těho-

tenství se dostavil první epileptický záchvat. Po 

několika vyšetřeních zněla diagnóza jasně – mal-

formace mozku. Přes všechny komplikace přivedla 

mladá maminka na svět zdravého synka Matěje.     

Pak začala náročná léčba, radiační terapie gama 

nožem, medikace, vše se zdálo být v nejlepším po-

řádku, a tak po dvou letech lékaři povolili Evičce 

další těhotenství.                                                                                 

Na nového potomka se Eva a Vojta velice těšili. 

V 16. týdnu těhotenství nastal bohužel v jejich ži-

votech zásadní zvrat. 

  Vojta se zrovna vrátil z noční směny, pracuje 

jako psovod u policie. Doma našel malého Matěje, 

jak pláče nad bezvládnou maminkou. „Evička do-

stala další epileptický záchvat,“ myslel si tenkrát 

Vojta. Na tuto situaci byl připraven, zachoval 

chladnou hlavu, manželka dýchala, stabilizoval ji a 

čekal až se probere. Když se neprobírala, zavolal 

záchranku. 

   Záchranáři nejprve zamířili do třebíčské ne-

mocnice,  stav se však náhle zhoršil, a tak byl při-

volán vrtulník a Eva byla převezena do Brna. 

  Po nekonečných hodinách čekání se Vojta 

v Brně dozvěděl krutou zprávu, Evičce v jejích 

27 letech praskla malformace a není jí již pomoci. 

Byla prý prakticky mozkově mrtvá již při převozu 

sanitkou.  

  Jednu dobrou zprávu mu však lékaři sdělili.  

Jako zázrakem děťátko, které chovala Evička pod 

Milí farníci, 
srdcem bylo v pořádku a životaschopné. Malá jis-

křička naděje na jeho záchranu by byla v udržení 

těla Evičky na přístrojích až do 24. týdne těhoten-

ství, pak už jsou lékaři schopni se o miminko posta-

rat mimo mateřské lůno. Vojta neváhal. 

  Tento stav trvá již měsíc, mimiko bojuje, je ži-

vé a zdravé. Doufám, že s Boží pomocí brzy přijde 

na svět. 

Prosím Vás touto formou o modlitbu.  

Pokud byste měli zájem pomoci i finančně, od-

borový svaz policie ČR vyhlásil: 

Veřejnou sbírku na pomoc Vojtěchu Votavovi  

Číslo účtu: 4200555535/6800 

Variabilní symbol: 326027 (nutno uvést) 

Konec sbírky: 31. července 2019 

Předem ze srdce děkuji za Vaše modlitby a dary. 
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Cesta na Moravu 

Konstantin s Metodějem se po 

důkladné přípravě na svůj mi-

sijní úkol vydali spolu s posel-

stvem z Byzance na Moravu. 

Po dlouhé a namáhavé cestě 

došli do sídla knížete Rastisla-

va, kde byli slavnostně uvítáni.  

Psal se rok _____ (vyber 

z možností dole). Bratři překo-

nali všechny obtíže cesty. Posi-

lovalo je totiž vědomí, že je 

Bůh posílá zvěstovat Slova-

nům… (dokončení v tajence). 

Projdi cestou z Byzance na 

Moravu. Když posbíráš na 

správné cestě písmenka, získáš 

tajenku. 

Něco pro děti 

nohama. Budou psát texty, které jsou čteny dodnes, překrásné, hluboké texty. Kdybych mluvil jazyky lid-

skými i andělskými, ale neměl lásku, kdybych nebyl napojen na podzemní pramen, nic mi to neprospěje. 

Každý křesťan konvertitou 

Hinduistou se člověk nestává, jím se člověk rodí. I židovství je narození, a víc než to, obřízka symboli-

zuje společný osud, soudržnost horizontální i vertikální, spojení se všemi předky, je to jakási společná 

DNA. Křesťanem se naopak nerodím, nýbrž stávám, stávám se jím v každé další generaci, není rozdíl mezi 

tradičními křesťany odmala a konvertity, neboť všichni jsme konvertité, každý z nás si musí cestu probojo-

vat sám, dotknout se světla, napít se z pramene, dotknout se kmene a nechat proudit mízu. Křest, biřmová-

ní, mše svatá, život ze svátostí, modlitba, lámání Božího Slova. To cosi nepojmenovatelného, co 

z ustrašených žáků vytvořilo odvážné svědky, kteří jeden po druhém pak umírali násilně, každý ve svůj čas, 

skoro každý hodně bolestivou smrtí. Ne že by Přítomnost odstranila jejich chyby, Petr i Pavel mají ty své 

stále s sebou. 

Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich 

V každé další generaci to přichází, a není to způsobeno ani příkladem rodičů, ani čímkoli jiným, co by 

bylo možné pojmenovat. Od začátku křesťanství je naším povoláním žít ve světě, ale nebýt ze světa. 

Narodili jsme se do příběhu našich rodičů a příběhu jejich rodičů. Nyní píšeme ty své, nyní jsme, se vší 

pokorou, pro svět solí a světlem. Nedočkáme se dalších kapitol a nevíme, jak příběh skončí. Jen to jediné 

víme, že svou kapitolu musíme napsat co nejlépe, až se jednou stane součástí historie. Dědictví otců zacho-

vej nám, Pane, a dej, aby i naši vnukové se totéž modlili o nás. Stojíme na ramenou předků a naše děti bu-

dou stát na těch našich. 

Marek Vácha, Radost z Boha ( www.pastorace.cz) 

(Pokračování ze stránky 4) 

TAJENKA: _____________________________   Rok příchodu - možnosti:  368, 386, 638, 683, 836, 863 
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 28. týden 8. – 14. července 2019 

Pondělí 
8. 7. 

        

Úterý  
9. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
10. 7. 

  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
11. 7. 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Pátek 
12. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
13. 7. 

        

Neděle 
14. 7. 

    

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Jindřicha Doláka, dvoje rodiče, duše v očistci a celou rodinu 

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

9:00 Myslibořice     - za farnost 

10:30 Jaroměřice       - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice       - za Jana Vyskočila, rodiče, bratra a duše, na které nikdo nepamatuje 

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

Neděle 
7. 7. 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl           po mši svaté žehnání dopravních prostředků 

- 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 

9:00 Lesůňky - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl           po mši svaté žehnání dopravních prostředků 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Ve dnech 10. až 14. července 2019 proběhne v areálu výstaviště 

BVV v Brně již po třinácté další ročník Katolické charismatické kon-

ference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem letos bude P. Ing. 

ThLic. Michal Zamkovský, CSsR ze Slovenska, řeholní kněz a misi-

onář. 

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude hlavním celebran-

tem bohoslužby v neděli 14. července v 11.00 hodin. 

Další informace a program http://konference.cho.cz/   

Katolická charismatická konference 
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 30. týden 22. – 28. července 2019 

Pondělí 
22. 7. 

        

Úterý 
23. 7. 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

19:00 Jaroměřice - za Karla Polického, manželku a syna 

Středa  
24. 7. 

  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

16:30 Myslibořice   

19:00 Jaroměřice - za rodinu Jansovu                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
26. 7. 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  

19:00 Jaroměřice   

Sobota 
27. 7. 

Památka sv. Gorazda a druhů  

      

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Neděle 
28. 7. 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Neterdovu, Maškovu, Kutálkovu a Pustinovu 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Františka Dvořáka,  dvoje rodiče a za duše v očistci 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

 29. týden 15. – 21. července 2019 

Pondělí 
15. 7. 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

      

Úterý 
16. 7. 

Panny Marie Karmelské                     

10:00 Kostelní Vydři  Kněžská pouť  -  !!!  mše v Jaroměřicích nebude  !!! 

Středa 
17. 7. 

  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
18. 7. 

  

16:30 Myslibořice   

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

Pátek 
19 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
20. 7. 

        

Neděle 
21. 7. 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci 

- za Jana Velebu, dvoje rodiče a sestru 

9:00 Myslibořice na společný úmysl 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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 32. týden 5. – 11. srpna 2019 

Pondělí 
5. 8. 

        

Úterý  
6. 8. 

Svátek Proměnění Páně 

19:00 Jaroměřice - za manžele Gallovy a jejich rodiče 

Středa 
7. 8. 

  

7:30 Jaroměřice - za rodinu Pánkovu, Dobešovu, Pokornovu, Procházkovu a Pilerovu 

Čtvrtek 
8. 8. 

Památka sv. Dominika, kněze 

16:30 Myslibořice   

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

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek  
9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  

19:00 Jaroměřice - za Antonína Kalába, rodiče a rodinu Košákovu 

Sobota 
10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

      

Neděle 
11. 8. 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                              Posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou  

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Dušana Dukovského, dvoje rodiče a bratry 

- za Josefa Čecha, syna, příbuzné a nemocné 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Kremláčkovy a Dobešovy, syna Vladimíra a rodinu Nahodilovu, 
Dvořákovu a Horkovu 

 31. týden 29. července – 4. srpna 2019 

Pondělí 
29. 7. 

Památka sv. Marty 

      

Úterý 
30. 7. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
31. 7. 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
1. 8. 

Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a učitele církve 

16:30 Myslibořice   

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

Pátek  
2. 8. 

                                                                                      návštěva nemocných         první pátek v měsíci 

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za rodiče Kopečkovy, Salákovy a syny 

Po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 
3. 8. 

  

      

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

Neděle 
4. 8. 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za P. Václava Drbolu, výročí úmrtí 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Jaroslava Krátkého, rodiče a sourozence 

19:00 Jaroměřice - za Miroslava Němce, dvoje rodiče, sestru a duše v očistci 
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 34. týden 19. – 25. srpna 2019 

Pondělí 
19. 8. 

        

Úterý 
20. 8. 

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

19:00 Jaroměřice  - volný úmysl 

Středa 
21. 8. 

Památka sv. Pia X., papeže 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
22. 8. 

Památka Panny Marie Královny  

16:30 Myslibořice   

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

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 
23. 8. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
24. 8. 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

      

Neděle 
25. 8. 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice 
na společný úmysl 

- za živé a zemřelé z rodiny Líbalových, Cupákových, přízeň a duše          
v očistci 

- za rodinu Jansovu a duše v očistci 

9:00 Myslibořice   

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Květoslavu Kacetlovu 

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

19:00 Jaroměřice   

 33. týden 12. – 18. srpna 2019 

Pondělí 
12. 8. 

        

Úterý 
13. 8. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
14. 8. 

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
15. 8. 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

16:30 Myslibořice   

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

Pátek 
16. 8. 

  

19:00 Jaroměřice  - za Jiřího a celou rodinu Zygmountovu 

Sobota 
17. 8. 

        

Neděle 
18. 8. 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl 

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

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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 36. týden 2. – 8. září 2019 

Pondělí 
2. 9. 

        

Úterý 
3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Noskovu, Stehlíkovu a Bínovu 

Středa 
4. 9. 

  

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Doležalovu a Svobodovu 

Čtvrtek  
5. 9. 

  

16:30 Myslibořice   

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

Pátek  
6. 9. 

                                                                             první pátek v měsíci  návštěva nemocných                   

14:30 Příložany - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Dvořákovu, Jelečkovu a Čamrovu 

Po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 
7. 9. 

      

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Poděkování za úrodu  

Neděle 
8. 9. 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - za babičku Antonii Ševčíkovu a její dcery Zdeňku, Helenu a Annu 
a pravnuka Honzíka Hermana  

10:30 Jaroměřice - za farnost a farníky z Dolních Lažan (posvícení) 

19:00 Jaroměřice - za rodinu Pokornovu, Puklickovu, Lukáškovu a přízeň 

 35. týden 26. srpna – 1. září 2019 

Pondělí 
26. 8. 

        

Úterý 
27. 8. 

Památka sv. Moniky 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 
28. 8. 

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 
29. 8. 

Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

16:30 Myslibořice   

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

Pátek 
30. 8. 

  

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 
31. 8. 

 

Neděle 
1.9. 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                křestní neděle              sbírka na opravy a podporu pastorace 
                                                                žehnání studentům a žákům na začátku školního roku 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - volný úmysl  

11:00 Bohušice - za farnost a farníky z Bohušic – posvícení 

19:00 Jaroměřice - za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy 



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: 

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské 

diecéze se uskuteční v úterý 16. července 

2019 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. 

Hlavním celebrantem poutní bohoslužby 

bude brněnský pomocný biskup Pavel 

Konzbul. 

Chrám Panny Marie Karmelské v Kostel-

ním Vydří, významné poutní místo brněn-

ské diecéze, o němž se dochovaly první 

zmínky až ze 14. století, se každoročně stává dějištěm kněžské pouti. 

V den svátku Panny Marie Karmelské (16. 7.) se na místě, kde nyní 

působí Řád karmelitánů, pravidelně setkávají 

kněží s biskupem. 

Neděle 14. 7. Malá pouť 

- mše sv. v 8.00 a v 9.30 hod. 

Úterý 16. 7. Malá pouť 

- mše sv. v 8.00 a v 10.00 hod. s o. biskupem 

Neděle 21. 7. Velká pouť 

- mše sv. v 7.00, 8.00, 9.30 a v 11.00 hod. 

 

Kněžská pouť 

Správné řešení ze str. 6 

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

