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Číslo 213 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 20. 10. v 11 hod. v Ratibořicích 

posvícenská mše svatá,  

od 10.30 hod.  růženec  

 25. 10. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 22. 10. změna času večerních mší 

svatých, budou bývat v 18 hod. 

 30. 10. v 18.30 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 1. 11. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 1. 11. po mši svaté schůzka 

biřmovanců na faře 

 2. 11. v 18 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 3. 11. sbírka na opravy  

a podporu pastorace 

 3. 11. v 15 hod. dušičková 

pobožnost na hřbitově  

v Jaroměřicích nad Rokytnou 

 3. 11. v 16 hod. dušičková 

pobožnost na hřbitově  

v Myslibořicích 

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta ... 

     Četba Božího slova pozvedá naši duši, 
     aby nás nepřemáhalo zoufalství, 
     a na druhé straně v nás vyvolává respekt, 

     aby námi nezmítala vichřice pýchy. 

      Jít po střední, pravé a přímé cestě, 
      která nás – obrazně řečeno – vede 
      mezi zoufalstvím po levici 
      a falešným sebevědomím po pravici, 
      by bylo mnohem obtížnější, kdyby Kristus neřekl: 
     „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,16). 
      Tím jakoby napovídal: 

     „Kudy chceš jít? Já jsem cesta.“ 

Kráčejme proto s jistotou po této cestě a mějme  
se na pozoru před léčkami, které nás ohrožují." (sv. Augustin) 

 
(převzato z www.vira.cz) 
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 8. - 10.  11. duchovní obnova 

biřmovanců v Kostelním Vydří 

 15. 11. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 19. 11. v 19 hod. MM v Lidovém 

domě 

 21. 11. v 9 hod. rekolekční mše 

svatá v Lidovém domě 

 22. 11. po mši svaté schůzka 

biřmovanců na faře 

 29. 11. v 16 hod. adventní 

tvoření v Lidovém domě 

 29. 11. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 1. 12. sbírka na opravy  

a podporu pastorace 

Mimo farnost: 

 17. 11. v 10.30 hod. v katedrále 

sv. Petra a Pavla pontifikální 

bohoslužba při příležitosti 

30. výročí listopadových událostí 

roku 1989, večer v katedrále 

zazní koncert duchovní hudby  

 20. 11. v 18 hod. večer chval              

v kostele Proměnění Páně 

v Třebíči  na Jejkově  

 

Úvodní slovo 

 

 

           „Život je možná jenom upoutávka na něco mnohem lepšího.“ 

         Pavel Kosorin           

Moji milí farníci, 

 rád vás opět zdravím na stránkách našeho farního zpravodaje, kte-

rý pro vás připravil tým obětavých spolupracovníků farnosti. V nedávné 

době jsem byl svědkem velké obětavosti mnohých z vás, kteří jste výrazně 

pomáhali s vyklízením farního kostela, aby byl připraven  

na předání stavební firmě Archatt, s úpravou kaple sv. Josefa pro konání 

pohřbů a s přípravou prostor Lidového domu a fary pro konání bohoslu-

žeb. Jako farnost v současnosti prožíváme období v exilu. Období bez 

krásného domova, který je naší jistotou – našeho farního kostela.  

Někdo pomohl své farnosti a farnímu společenství modlitbou  

či brigádnickou pomocí, jiní se slovy „nezlobte se, už jsme staří a nemůže-

me chodit na brigády“ pomohli obálkou s finančním darem na opravy ne-

bo na svačiny pro brigádníky.  

 Když v posledních letech sleduji dění v naší společnosti  

 v mnoha farnostech, kterými jsem prošel, všiml jsem si zajímavého jevu, 

který obchází a ničí nejedno lidské a farní společenství. Kdo má rád Tolki-

ena, možná by se nebál tento jev ilustrovat obrazem země Mordor. Nezá-

jem, apatie, rezignace,  odevzdanost osudu, destrukce a zmar. Ruku v ruce 

jde s tímto společenským jevem určité sobectví a neschopnost nezištně se 

angažovat a obětovat pro druhé nebo pro ušlechtilé a krásné věci celého 

společenství. Je to možná důsledek jakési „surové privatizace“ našich ži-

votů bez ohledu na okolí, které jde ruku v ruce s výrazným sobectvím, 

které přišlo s „drsným kapitalismem“ a sobeckým konzumem.  

I když byla pro nás křesťany doba komunismu nesmírně krutá, přece jen 

jsme uměli více žít pro své společenství a druhé lidi a ve společnosti tak 

bylo více obětavosti. Výsledkem tohoto jevu posledních desetiletí svobody 

jsou pak prázdné kněžské semináře, opuštěné kostely a mrtvé farnosti bez 

angažovaných a aktivních farníků. My křesťané máme naštěstí toho nej-

lepšího učitele – je to Ten, který se ponížil, aby byl povýšen nad anděly. 

(srov. Fil 2,6).    

 Tím, že jste se mnozí z vás aktivně zapojili a stále aktivně zapoju-

jete do života své farnosti, jí mimořádným způsobem pomáháte a jste in-

spirací pro celou naši společnost.  

 Jednoho dne budu z jaroměřické farnosti přeložen na další místo 

svého působení. Pokud bych si na základě této osobní zkušenosti 

z předchozího působení a zcela jisté budoucí nevyhnutelnosti řekl, že ne-

má cenu nic dělat, opravovat a budovat, tak dříve či později nastane pro-

ces konce našeho kostela, fary a nakonec i farnosti. Jednou jsem někde 

řekl, že jsem ve svých 44 letech po čtyřech rozvodech.  

(pokračování na stránce 3) 
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29. neděle v mezidobí 

1. čtení: Ex 17,8-13  

2. čtení: 2Tim 3,14-4,2  

Evangelium: Lk 18,1-8  

30. neděle v mezidobí 

1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a  

2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18  

Evangelium: Lk 18,9-14  

31. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mdr 11,22-12,2  

2. čtení: 2Sol 1,11-2,2  

Evangelium: Lk 19,1-10  

32. neděle v mezidobí 

1. čtení: 2Mak 7,1-2.9-14  

2. čtení: 2Sol 2,16-3,5  

Evangelium: Lk 20,27-38  

33. neděle v mezidobí 

1. čtení: Mal 3,19-20a  

2. čtení: 2 Sol 3,7-12  

Evangelium: Lk 21,5-19  

Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. čtení: 2Sam 5,1-3  

2. čtení: Kol 1,12-20  

Evangelium: Lk 23,35-43  

1. neděle adventní 

1. čtení: Iz 2,1-5  

2. čtení: Rim 13,11-14  

Evangelium: Mt 24,37- 44  

Liturgické texty Kdo jste rozvod bez svého zavinění prožili, jistě mi dáte zapravdu. Je 

to velice intenzivní osobní zkušenost, kdy vás váš bývalý partner obere 

o všechno, co jste vybudovali, a vezme vám váš domov, kraj, kde jste 

si zvykli, děti, kamarády a lidi, ke kterým máte vztah. Často se nedivím 

svým kolegům kněžím, kteří po této vlastní zkušenosti několikátého 

přeložení do další farnosti, kterou jsem přirovnal k rozvodu, již nic ne-

budují, nevytvářejí žádné vztahy a přijmou pasivní standard většiny 

svých farníků ve farnosti a diecézi se slovy: „Ono to přece nějak do-

padne ... Ať to zařídí někdo jiný. Nemám čas ani chuť něco budovat.“  

 Abychom se mohli ubránit této náladě ve společnosti, církvi  

a farnosti, je nutné znovu a znovu objevovat smysl věcí, činů  

a vlastně celého našeho života. Pokud si totiž nebudeme vzájemnou 

oporou, nakonec církev, naši farnost a možná i celou společnost nečeká 

nic dobrého. Bohužel!  

 Nedávno mi jeden člověk vyprávěl, jak pochopil důležitost kos-

tela teprve tehdy, když do něj přestal chodit z důvodu jeho uzavření.  

A tady možná vidím něco, nad čím můžeme popřemýšlet. Dokud totiž 

věci fungují, máme bezstarostný život. Když se ale blíží konec tohoto 

bezstarostného života, většinou si nechce nikdo z nás přiznat a připus-

tit, že mohou být věci i jinak. Zažitý systém se najednou zhroutí  

a všichni jsou v šoku, protože nedokážou pochopit, jak se to mohlo 

stát. Najednou se začneme divit a ptát: „Jak to, že nemáme to, na co 

jsme byli zvyklí? Co budeme dělat? Jak to, že nemáme kněze? Jak to, 

že nemáme farnost, kostel? Jak to, že není nikdo, kdo by učil naše děti 

hodnotám víry?“ 

 Výrazným symbolem tohoto stavu společnosti jsou pro mě tisí-

ce stojících uschlých a mrtvých stromů v našich lesích. Stojí a vypadají 

z dálky jako živé, když ale přijdeme blíž, zjistíme, že jsou většinou  

uschlé a mrtvé. Všichni se velice divíme, jak se to mohlo stát, a usilov-

ně přemýšlíme, co bude dál.  

 Pro nás křesťany to snad může být poučením. Problémům, ka-

tastrofám a nepříznivé budoucnosti je totiž potřeba předcházet a pokud 

už k nim dojde, měli bychom se jim postavit čelem, protože je zcela 

jasné, že se samy nevyřeší a bohužel ani nikdo další je nevyřeší za nás. 

Pokud tedy chceme fungující farnosti, musíme se všichni naučit ochot-

ně a obětavě se angažovat. Pokud nechceme zpustlé a bezbožné děti, 

musíme je obětavě společně vychovávat ke křesťanským hodnotám. 

Pokud chceme slušnou a dobrou společnost, ve které žijeme, musíme 

se sami angažovat a takovou společnost vytvářet. Pokud chceme usmě-

vavé a spokojené kněze, musíme jim s tím opět pomoci. Pokud chceme 

opravený kostel, musíme se o to všichni společně postarat!  

 Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale nenapadá mě nic jiného 

než vám milí čtenáři připomenout, že „Právě na vás záleží!“  

 Svatý Benedikt by pokorně dodal: „Ora et labora!“  - Modli se 

a pracuj! A já mohu jen skromně dodat: „A potom vám Bůh rád  

požehná!“                                                                                     

     otec Tomáš   

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=10&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=10&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=10&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=11&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=11&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=11&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=11&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=11&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=11&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=17&m=11&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=17&m=11&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=17&m=11&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=11&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=11&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=11&r=2019#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=12&r=2019#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=12&r=2019#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=12&r=2019#EV
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Rozloučení s chrámem sv. Markéty 

„Život není snadný pro nikoho z nás, ale co na tom? 

Musíme mít vytrvalost a především sebedůvěru. Musíme věřit, 

že jsme byli pro něco předurčeni a že to dokážeme vykonat  

za každou cenu.“ (Marie Curie Sklodowská, 1867 – 1934) 

Neomylný čas odměřuje naše konání a činí tak spravedlivě 

– vteřinu po vteřině (to snad je pod naši rozlišovací schopnost), 
minutu po minutě (a při čekání na něco příjemného se to opravdu 
vleče), hodinu po hodině (záleží na tom, zda nás čeká operace 

nebo narození nového človíčka), den po dni (v důchodu si všichni 
stěžujeme, jak je ten týden rychle pryč), měsíc po měsíci (už zase 
budou Vánoce), rok po roce (opět jsme o rok starší). Desítky let 

uplynuly od doby, kdy vystoupil první člověk na Měsíc a kdy jsme 
si někteří z nás řekli své „ano“, a měřit běh času staletími (což je 
podobné jako na začátku u vteřin) je až na výjimky trochu jiná 

dimenze. 
A právě nyní v kontextu staletí si můžeme uvědomit, jakou 

dobou procházíme, ať už je nám jeden rok, pět, dvacet jedna, 

padesát, sedmdesát osm nebo devadesát devět let. Určitě jsme 
schopni si představit, co bude za pár měsíců nebo let s námi, naši-
mi rodinami a s místy, kde dnes žijeme. Ale jaká je naše představa o tom, co bude v roce 2299? Možná tro-

chu zvláštní otázka … Někdo se nad tím opravdu zamyslí, ale většina z nás považuje takovéto úvahy  
za ztrátu drahocenného času – tak je to daleko. Jedno je ale jisté … nikdo z nás už tady v té době  
nebude! Nikdo se tak nebude moci přesvědčit, zda měl správný odhad nebo byly jeho úvahy mylné. A ono 

je to tak vlastně dobře.  
Já sám jsem si to uvědomil v pátek 20. září 2019, kdy jsme se s dojetím a pokorou loučili s naším 

chrámem svaté Markéty. Odstrojeným kostelem zněla nadlouho poslední slova otce Tomáše i dalších řečníků, 

zpěv sboru, recitace dětí a častý potlesk všech vděčných účastníků. Bylo za co odměnit alespoň touto formou 
ty, kteří opravu chrámu připravili, realizují ji, podporují ji, modlí se za ni, nebo jí jen fandí. Kdo byl v té chví-
li v kostele, zažil velkou sílu onoho okamžiku. Byli jsme spojeni jedinou myšlenkou – zachránit náš chrám  

a něco pro to udělat. Tuto šanci nepromarněme, čas rychle letí … 
Generace po desetiletí (ba i po staletí) před námi se toho nedožily. My v současné a nejbližší době 

jsme předurčeni a povoláni k tomuto velkému dílu – nejen být toho svědky, ale můžeme (a měli bychom)  

se na všem tom dění také podílet. Měli bychom zkrátka přiložit ruce k dílu, využít všech našich schopností, 
znalostí i dovedností a věřit, že vše dobře dopadne a dílo se podaří. 
Naposledy zazněl do přicházející noci krásný hlas svaté Markéty, našeho největšího zvonu ze severní věže. 

Pozlacený klíč od hlavních vrat kostela byl předán. Poslední pohled do prázdné chrámové lodi a už odchá-
zíme …  

Nebojte se, nic nekončí … V ten pátek večer jsme byli svědky něčeho 

opravdu velkého, něčeho, co se nepodaří zažít každému a v jakémkoliv 
čase. Ta čest byla dána jenom nám a právě dnes – v tyto vteřiny, minu-
ty, hodiny, dny a roky. Sice si ve své malosti nedokážeme představit, 

co bude za nějakých tři sta let, ale jedno je jisté. Až se po krátké době 
probudí náš chrám ze „zimního spánku“ v celé své nové kráse, bude to 
právě ON, který bude po další staletí svědčit o tom, že naše rozhodnu-

tí pro jeho záchranu a obnovu bylo správné. Stejně tak jako dávné roz-
hodnutí pana hraběte Jana Adama z Questenberka před třemi sty lety, 
kdy se rozhodl vystavět tento chrám a zasvětit ho svaté Markétě.                                                             

 
    napsal: Ivo Resl 
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„Věř tomu, o čem sníš - ne tomu, co se ti zdá.“ 

                                                                                  Pavel Kosorin 

Papežská misijní díla 

  Papežská misijní díla (PMD), v některých zemích známá spíše pod názvem Missio, 
jsou katolická celosvětová síť misijních aktivit a spolupráce pod přímou kanonickou 
jurisdikcí římského biskupa (papeže).  

  Tato díla zahrnují: Dílo šíření víry, Papežské misijní dílo dětí, Dílo sv. Petra apoš-
tola a Misijní unii. Od roku 1922 jsou PMD oficiální organizací katolické církve pro 
pomoc zámořským misiím. Zvyšují povědomí a podporují modlitbu a spolupráci  

v rámci celé katolické církve, přináší Kristovo poselství celému světu, zvláště zemím, 
kde křesťanství je nové, mladé nebo oslabené. PMD pečují o mladé církve a pod-
porují je, dokud se nestanou soběstačnými. Papežská misijní díla existují díky  

štědrosti katolických věřících. V současnosti je prezidentem PMD arcibiskup  
Giampietro Dal Toso.  

 

Mimořádný misijní říjen 2019 
 

  „Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci  

k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježí-
šem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce  
setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebe-

menší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože  
„z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude 
Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že 

On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, 

Evangelii Gaudium) 

  Dne 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského 

listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV.  
po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat 
evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti 

má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života 
a dobrými skutky (celý dokument v neoficiálním překladu PMD si 
můžete přečíst na níže uvedených stránkách, okolnostem vzniku MI 

se věnuje článek v Misijním zpravodaji č. 26). 
(převzato z www.missio.cz) 

Misijní úmysly papeže Františka 

LISTOPAD: Všeobecný úmysl  – Dialog a smíření na Blízkém východě – aby se v zemích Blízkého východu, v němž  

                  rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru. 

       Národní úmysl  – Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se  

                  budeme moci jednou radovat s nimi. 

PROSINEC: Všeobecný úmysl – Budoucnost těch nejmladších - aby každá země připravila nezbytné odpovídající  

                   kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 

       Národní úmysl – Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha   

                  pro tento svět. 

https://issuu.com/papezskamisijnidila/docs/misijn__zpravodaj_26_web
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         „Každý musí platit za chyby, které dělá, ale kdo je udělal „z lásky“, dostane slevu.“ 

                                                                                                                         Pavel Kosorin           

Slavnost všech svatých 

Co je na svatých tak zajímavého? Po smrti toho 

dokázali víc než za života, říká Dominik Duka 

    Charakterní osoby, kterým patří náš obdiv – tak popisuje kardinál 
Dominik Duka světce. A K čemu jsou nám tyto osobnosti vlastně  
dobré?  
    Vážení přátelé, četl jsem nedávno na webu: „Kolik vy, katolíci, máte 

svatých. Můžete si vůbec pamatovat, kdo je čeho patronem? A kdo je to ten svatý?“  
    Pravdou je, že není možné si pamatovat všechny naše svaté, ale to vlastně není podstatné. Žili v různých 
dobách, sehráli svoji roli v různých povoláních a životních situacích a někteří jsou inspirací i dnes, a to bez 
ohledu na vzdálenost času, místa nebo kultury.  
    Naši evangeličtí bratři takovéto osobnosti nazývají svědky víry, já se je občas odvážím nazvat charakter-
ními osobnostmi, kterým patří naše vděčnost, úcta a často i obdiv. Úcta k nim vytvořila malé i velké tradi-
ce. O některé se opírá také idea našeho státu nebo některých institucí.  
    Možná mi namítnete, že mohli být zneužiti k různým postranním účelům. A to se také stalo. Například 
se svatými Cyrilem a Metodějem, svatým Václavem a dalšími. To se však stalo i jiným osobnostem. Třeba 
mistru Janu Husovi při budování beztřídní společnosti nebo Janu Amosu Komenskému při vytváření ateis-
tické školy.  
    Některé patronáty jsou trochu sarkastické. Svatý Vavřinec, který může být patronem sociální a charita-
tivní péče, však byl upálen na rožni a odvolávají se na něho také pekaři. Jindy převzal světec resort někte-
rého pohanského božstva v rámci christianizace v dobách raného středověku.  
    A co je na těchto světeckých osobnostech tak zajímavého? To, že po smrti dokázali víc než  
za pozemského života. To je důvod, proč je považujeme za přátele, ochránce a přímluvce.  

 
(převzato z https://radiozurnal.rozhlas.cz) 

 1. listopad 

Den Všech svatých: těch se svatozáří 
i těch, kteří za svaté nebyli prohlášeni. 

Den Všech svatých: lidí, kteří žili klidně a tiše,  
nepoutali pozornost,  

těch, kteří na konci časů budou následovat Beránka. 

Dnes je den Všech svatých: svatých, kteří byli holiči, 
svatých kuchařů, fotbalistů a – proč by ne? 
také podnikatelů, obchodníků, výrobců kotlů 

a uvaděčů (taky žen uvaděček, protože právě ony 
nejčastěji uvádějí lidi k jejich sedadlům). 

Po dlouhá staletí, v tichu noci 
i za denního světla byli všichni tvými svědky, 
říkali ano ano a ne ne, jen zřídka se pouštěli 

do dlouhých rozprav a odboček.  
Napodobovali tebe 

a v průzračnosti jejich gest 

bylo snadné tě zahlédnout. 

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

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

  Stromy opadaly, často prší a sluníčko se ukáže zřídka. Přichází nejtemnější roční čas. Příroda  
vypadá šedivě, jako by zestárla a ustával v ní život. I lidé cítí víc než jindy, že na světě je také smrt.  

Někdy je proto zmáhá smutek. Čím ho zahnat? 

  Křesťané si často připomí-
nají, že Bůh umí udělat srdce 

každého člověka svěží  
a krásné od mládí až do stá-
ří. Navzdory těžkostem živo-

ta, nemocem, dokonce i na-
vzdory smrti. Bůh je stále pl-
ný života a dobra, z lásky se 

radostně rozdává, je svatý  
a lidé se mu mohou podobat, 
když jsou s ním. I oni se stá-

vají svatými, podobně jako 

jejich Otec. 

  Svatí žili i zemřeli jako věrní 

a stateční Boží přátelé. Dne 
1. listopadu je společná 
slavnost Všech svatých. Bůh 

má mnoho přátel: někteří jsou 
velice slavní, o jiných ví jen on sám, někteří žili velice dávno, jiní docela nedávno, a patříme k nim vlastně  

i my, kteří v přátelství s ním teprve rosteme. Je to svátek celé Boží rodiny, církve. 

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ 

  V prvních listopadových dnech chodíme na hřbi-
tovy a myslíme s láskou na své mrtvé. Křesťané je 
v modlitbě svěřují Bohu, děkují za jejich život  

a také mu vyprávějí o své bolesti z jejich smrti. 
Den společné vzpomínky na všechny zemřelé je  
2. listopadu. Na hrobech bývá spousta květin  

a malých světýlek, která zapalujeme kvůli naději - 
věříme, že život zemřelých lidí nezhasl. Je teď 
skrytý u Boha. A Bůh nás všechny chce jednoho 

dne vzít k sobě. Pak nás už nic nerozdělí! 
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Pořad bohoslužeb 

Neděle 

20. 10. 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                  Den modliteb za misie, Sbírka na misie 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za manžela, rodinu Dolákovu, Nahodilovu a duše v očistci 

- za farníky z Lesůněk 

9:00 Myslibořice - na poděkování za úrodu 

10:30 Jaroměřice 
- na společný úmysl 

- na poděkování za maturanty 

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

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

43. týden                                                                                                                           21. – 27. října 2019 

Pondělí 

21. 10. 

sv. Hilarion 

      

Úterý 

22. 10. 

sv. Marie Salome                                                                                                         mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

23. 10. 

sv. Jan Kapistránský 

7:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Tomšíčkovu a Doležalovu 

Čtvrtek 

24. 10. 

sv. Antonín Maria Klaret 

16:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za zemřelou Orisiji Husovou a duše v očistci                                                           

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

25. 10. 

sv. Kryšpín 

18:00 Jaroměřice - za Františka Pokorného a živé a zemřelé z rodiny a duše v očistci 

Sobota 

26. 10. 

sv. Rustik 

18:00 Jaroměřice - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

27. 10. 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                                změna času (3:00 – 2:00 hod.) 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - na společný úmysl 

- za Bohuslava Mika a duše v očistci 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

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

18:00 Jaroměřice - za rodiče Vitamvásovy, Sigmundovy a Jana Šabatku 

44. týden                                                                                                            28. října – 3. listopadu 2019 

Pondělí 

28. 10. 

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

      

Úterý 

29. 10. 

sv. Narcis                                                                                                                      mše svatá pro děti 

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

Středa 

30. 10. 

sv. Marcel 

7:30 Jaroměřice - za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince 
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Čtvrtek 

31. 10. 

sv. Wolfgang                                                                                 Otec Václav má narozeniny - 65 let 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

1. 11. 

Slavnost VŠECH SVATÝCH                                           První pátek v měsíci, návštěva nemocných 

7:30 Jaroměřice - za rodinu Jansovu, Hálovu a duše v očistci 

14:30 Příložany - volný úmysl 

18:00 
Jaroměřice 

- za všechny zemřelé z rodiny Čechovy, Hobzovy a příbuzné 

                                                 po mši svaté adorace a svátostné požehnání 

Sobota 

2. 11. 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

7:30 Jaroměřice - za živé a zemřelé kněze 

Neděle 

3. 11. 

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

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Jansovu, Menšíkovu a Škorpíkovu 

9:00 Myslibořice - za Františka Denemarka 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za Štěpánku Šabackou, manžele Špičkovy a celou rodinu 

- za Karla a Helenu Pavelkovy a duše v očistci 

15:00 Jaroměřice Dušičková pobožnost na hřbitově 

16:00 Myslibořice Dušičková pobožnost na hřbitově 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

45. týden                                                                                                                     4. – 10. listopadu 2019 

Pondělí 

4. 11. 

sv. Karel Boromejský 

      

Úterý 

5. 11. 

sv. Zachariáš a Alžběta                                                                                               mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Hrdých, celou přízeň a duše v očistci 

Středa 

6. 11. 

sv. Leonard (Linhart) 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

7. 11. 

sv. Wilibrord 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

8. 11. 

sv. Gottfried (Bohumír) 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

      

Neděle 

10. 11. 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za rodinu Melkusovu a Fišerovu 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Kratochvílovy a Růžičkovy 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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46. týden                                                                                                                   11. – 17. listopadu 2019 

Pondělí 

11. 11. 

Památka sv. Martina, biskupa 

      

Úterý 

12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka                                                               mše svatá pro děti 

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

Středa 

13. 11. 

Svátek sv. Anežky české, panny 

7:30 Jaroměřice - za rodiče Prokopovy, dceru a bratry 

Čtvrtek 

14. 11. 

sv. Mikuláš Tavelič 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

15. 11. 

sv. Albert Veliký 

18:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Sobota 

16. 11. 

sv. Markéta Skotská 

      

Neděle 

17. 11. 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Stejskalovu 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za manžela, děti a jejich rodiny 

- za živou a zemřelou rodinu Kunstovu 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

47. týden                                                                                                                   18. – 24. listopadu 2019 

Pondělí 

18. 11. 

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 

   

Úterý 

19. 11. 

sv. Mechtilda                                                                                                              mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

20. 11. 

sv. Felix z Valois 

7:30 Jaroměřice - na poděkování 

Čtvrtek 

21. 11. 

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

9:00 Jaroměřice – 

Lidový dům - rekolekce kněží 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

Pátek 

22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

18:00 Jaroměřice - za rodiče Svobodovy, Roupcovy, dva syny a dceru 

Neděle 

24. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodiče Křivánkovy a jejich zemřelé děti 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Čermákovu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 
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48. týden                                                                                                      25. listopadu – 1. prosince 2019 

Pondělí 

25. 11. 

sv. Kateřina 

      

Úterý 

26. 11. 

sv. Silvestr                                                                                                                   mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - na úmysl dárce 

Středa 

27. 11. 

sv. Virgil 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

28. 11. 

sv. Mansuet (Miloslav) 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 
- za Marii Pokornou, Marii Bartošovou a Marii Klenskou a jejich  

  manžele                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

29. 11. 

sv. Saturnin 

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

Sobota 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

10:30 
Jaroměřice - 

fara 
- na poděkování za 80 let života maminky 

Neděle 

1. 12. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ          
Žehnání adventních věnců                 Křestní neděle                Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za manžela Jana Zavadila, sourozence a jejich rodiče 

9:00 Myslibořice - za farnost 

10:30 Jaroměřice - na společný úmysl 

- za rodinu Svobodovu, Kratochvílovu, Dočekalovu, Kuchaříkovu a duše 
   v očistci 

- za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče 

18:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Šulovu 

 

Gertruda a Jiří Prokopovi 

děkují za 65 roků 

společného života. 

BLAHOPŘEJÍ 

děti a vnoučata s rodinami 

 a pět pravnoučat. 



 

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: 

ADVENTNÍ
DUCHOVNÍ OBNOVA

pro dospělé

KDE? V Kostelním Vydří

KDY? 6. – 8. 12. 2019

ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO 
EXERCITUUM - HORLIVOSTÍ HORLÍM PRO 

HOSPODINA BOHA ZÁSTUPŮ

CENA: 860 Kč

SRAZ: v pátek 6.12. 2019
v 18.OOh na mši sv. v kostele 
Panny Marie Karmelské
odjezd v neděli 
8.12. 2019 cca ve 12 hodin 
(po obědě) nebo po domluvě

Přihlášte se, prosím, do 29.11. 2019, emailem: evasplichal@seznam.cz , SMS 737975487

TĚŠÍME SE NA VÁS! Eva a Jiří  Šplíchalovi

25. 10. 2019 

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

