
8. 3. 2020 - 19. 4. 2020 

Číslo 216 

Jsme na webu! 

www.farnostjaromerice.cz 

Kalendář: 
 7. 3. v 18 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 13. 3. po mši svaté schůzka 

biřmovanců na faře 

 13. - 14. 3. Laser game v Jihlavě 

(informace u Jany Krejcarové) 

 17. 3. v 19 hod. MM v Lidovém 

domě 

 19. 3. v 16 hod. přenáška otce 

Tomáše „Balkán na mašině“  

v Lidovém domě 

 20. 3. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 21. 3. Bleší trh v Lidovém domě 

 25. 3. v 18.00 hod. v Lidovém 

domě setkání MM - babiček 

 25. 3. bude mše svatá až večer  

v 18 hod. na faře 

 27. 3. po mši svaté schůzka 

biřmovanců na faře 

 29. 3. začátek letního času  

(z 2:00 hod. na 3:00 hod.) 

 

 

(Pokračování na stránce 2) 

JAROMĚŘICKÝ 
LEták Farnosti LEF 

Neboj se, bratře, který trpíš  
 Neboj se, ty, který trpíš. 
 I pro tebe nastává 
 snímání z kříže. 
  
   I pro tebe přichází 
   nadzemské slitování. 
   Už se blíží probodená ruka, 
   Jež tvou ruku oddělí od dřeva... 
  
       Neboj se! 
  
    Jen pár okamžiků chybí 
    do tvé třetí hodiny odpolední. 
  
 Za chvíli tma uvolní místo světlu, 
 země znovu získá své barvy 
 a velikonoční slunce 
 vtrhne mezi prchající mraky.      

 
(převzato z www.vira.cz) 
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 3. 4. bude otec Tomáš 

navštěvovat nemocné 

 4. 4. v 18 hod. v kapli na faře 

       pobožnost 1. soboty  

 5. 4. sbírka na opravy  

a podporu pastorace 

 10. 4. v 15 hod. křížová cesta  

v zámeckém parku 

 17. 4. v 19 hod. společenství 

mládeže v Lidovém domě 

 17. - 19. 4. duchovní obnova 

biřmovanců v Kostelním Vydří  

 25. 4. Ochutnávka vín v Lidovém 

domě od 15 hod. 

Mimo farnost: 

 10. - 11. 3. Prázdninová cesta  

za poznáním řemesel, Oblastní 

charita Třebíč 

 12. 3. rekolekce v Jemnici 

 19. 3. oslava svátku Ruth  

v prostorách centra  v Třebíči 

 21. 3. v 14 hod. v Třebíči  

u sv. Martina duchovní obnova 

„Žízním“ 

 26. 3. v 18 hod. večer chval              

v kostele Proměnění Páně 

v Třebíči  na Jejkově  

Úvodní slovo 

 

 

           „Máte právo být tím, kým jste, ale potřebujete dobrého obhájce.“ 

         Pavel Kosorin           

Moji milí farníci, 

 

jak čas letí, přehoupli jsme se od Vánoc do doby postní, která nám 

připomíná, že život s sebou také nese různou nepohodu a obtíže. Jedno 

moudro říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Je to obrazné připo-

menutí toho, že není špatné se učit překonávat různé překážky a obtíže 

života. Doba postní by tedy pro nás mohla být právě takovým výcviko-

vým časem, kdy se můžeme naučit překonávat své limity. Když má 

někdo problém s pitím alkoholu, nestřídmostí v jídle, občasnou nelas-

kavostí, neochotou, náladovostí vůči svým bližním, ledabylou modlit-

bou, vysedáváním u internetu (věřím, že každý z nás by si z tohoto 

výčtu vybral, nebo k němu přidal další nešvar), může právě v tento 

postní čas zkusit něco, byť třeba malého, změnit. Těmito drobnými 

změnami se pak můžeme cvičit v tom, abychom nakonec dosáhli cel-

kově lepšího života. Tyto změny však, jakkoli mohou být drobné, pro 

nás často nejsou příjemné. Nejčastějším pokušením při pokusu o změ-

nu je proto pro nás snaha odkládat tato svá rozhodnutí na později. 

Zkusme ale změnu udělat hned, právě v letošní době postní.  

Jedno z pravidel vojenského výcviku moudře říká, že si máme sta-

novit dosažitelné a splnitelné cíle. Snaha chtít se hned a radikálně změ-

nit k lepšímu ve všem, s čím mám problém, zcela jistě nebude dlouho 

fungovat. Je proto mnohem lepší začít provádět změny pomalu  

a postupně přidávat na jejich rozsahu. Jedině tímto způsobem mů-

žeme dosáhnout výsledku, který v celé své šíři bude obrovský 

a stejně tak trvalý. Přeji Vám, abyste se v letošní době postní odhod-

lali k dobrým, byť drobným změnám, a abyste si stanovili takové cíle, 

jejichž postupné plnění a konečné splnění Vám přinese radost z toho, 

že jste se díky tomu posunuli blíže ke Kristu. 

         
 otec Tomáš 
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2. neděle postní 

1. čtení: Gn 12,1-4a  

2. čtení: 2Tim 1,8b-10   

Evangelium: Mt 17,1-9  

3. neděle postní 

1. čtení: Ex 17,3-7  

2. čtení: Rim 5,1-2.5-8  

Evangelium: Jan 4,5-42  

4. neděle postní 

1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a  

2. čtení: Ef 5,8-14  

Evangelium: Jan 9,1-41  

5. neděle postní 

1. čtení: Ez 37,12-14  

2. čtení: Rim 8,8-11   

Evangelium: Jan 11,1-45  

6. neděle postní - Květná neděle 

1. čtení: Iz 50,4-7  

2. čtení: Flp 2,6-11  

Evangelium: Mt 26,14-27,66  

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1. čtení: 2Sam 5,1-3  

2. čtení: Kol 3,1-4   

Evangelium: Jan 20,1-9   

2. neděle velikonoční 

1. čtení: Sk 2,42-47   

2. čtení: 1Pt 1,3-9   

Evangelium: Jan 20,19-31   

Liturgické texty OPRAVA KOSTELA 

   Moji milí farníci, 

 

rád bych vám opět poděkoval za vaše modlitby na úmysl opravy 

našeho farního kostela. Velké poděkování také patří všem těm z vás, 

kteří pravidelně přispíváte na jeho obnovu, která právě nyní intenzivně 

probíhá. Jsem také nesmírně vděčný všem, kteří si všimli mé naléhavé 

prosby a poskytli naší farnosti půjčku na financování jednotlivých sta-

vebních etap. Přestože těch, kteří naší farnosti půjčili peníze na opravu 

kostela zatím není mnoho, činí zápůjčka od farníků (vedle desetimilio-

nové pomoci od farnosti Velké Meziříčí) neuvěřitelné 3 810 000,- Kč! 

Proto za všechny tyto lidi upřímně děkuji Bohu. Rád bych ale připome-

nul, že oprava našeho kostela je naprosto nevídaná, co do rozsahu pro-

váděných prací i co do výše celkových nákladů. V tomto kontextu je 

těchto 13 810 000,- Kč opravdu zanedbatelnou částkou. Jak to tedy 

funguje? Faktury vystavené firmou ARCHATT PAMÁTKY a dalšími 

dodavateli musíme ve splatnosti uhradit my z účtu farnosti a po ukon-

čení první a každé další stavební etapy v objemu cca 25 milionů Kč 

odeslat doklady na Ministerstvo pro místní rozvoj. Po kontrole správ-

nosti může dojít v řádu měsíců ke zpětnému proplacení a vrácení pro-

středků  

na náš účet. To znamená, že v době, kdy nám peníze budou „viset“  

na ministerstvu, budeme už platit další faktury za pokračující práce. 

Součet všech těchto prostředků dá dohromady vysoutěženou cenu opra-

vy, která přesahuje 100 milionů Kč.  

 Nemusíme být velcí ekonomové na to, abychom si lehce spočí-

tali, že mám nyní velice nelehký úkol, neboť pro naši farnost stále mu-

sím pro zaplacení první etapy rekonstrukce sehnat onu chybějící část-

ku, která přesahuje 10 milionů Kč. Znovu připomínám, že bych ne-

chtěl jít do banky, která naší farnosti „s radostí“ poskytne úvěr  

za nekřesťanské úroky. Také zatím nejsme schopni odhadnout, 

jestli se nám podaří vytvořit a ukončit více stavebních etap, což by 

znamenalo snížení stropu potřebných peněz na jednotlivou etapu. 

Pokud by někdo z vás stále uvažoval o bezúročné půjčce naší farnosti, 

vězte, že právě nyní by tento krok byl vnímán jako velice prospěšný. 

Doufám také, že si mnozí z vás uvědomují, jaké právě nyní já (jako váš 

farář a statutární zástupce farnosti) nesu břemeno. Ohromnou tíhu zod-

povědnosti však nese společně se mnou celý realizační tým stavebního  

(pokračování na stránce 4)

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=3&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=3&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=3&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=3&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=3&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=15&m=3&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=3&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=3&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=3&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=3&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=3&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=3&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=4&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=4&r=2020#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=12&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=4&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=4&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=4&r=2020#EV
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odboru Biskupství brněnského v čele s manažerem 

celého projektu panem Vlkem. Proto Bohu děkuji 

i za ně a za jejich odvahu a vstřícnost. 

Nedávno jsem si v souvislosti s opravou našeho 

kostela vzpomněl na příběh z mojí první farnosti, kam 

jsem dojížděl jako kaplan. Farnost Mrákotín je jednou 

z nejvýše položených farností v naší diecézi, protože 

se nachází pod horou Javořicí, která se tyčí do výšky 

837 m n. m. V této obci jsou mimořádně nepříznivé 

klimatické podmínky a výkyvy počasí nemilosrdně 

bičují místní farní kostel, který se zvedá jako domi-

nanta nad celým městečkem. Místní farníci, kterých 

není mnoho, se vždy snažili udržovat svůj kostel 

v pořádku. Avšak vyprávěli mi, že za dob komunismu 

neměli dostatek financí na to, aby živly poničený kos-

tel zachránili. Na jejich poměrně velkém kostele byla 

totiž v té době zcela shnilá dřevěná došková střecha. 

Sbírky naprosto nestačily na to, aby se udělala nová 

střecha, a tak se odvrátil jinak bezprostředně hrozící 

pád krovu. Ten by pak následně jistě komunisté využi-

li k tomu, aby kostel nechali zbořit, stejně jako to udě-

lali i na jiných místech např. v Hustopečích. Přes tento 

smutný příběh však kostel dodnes stojí, má nový krov 

a krásnou měděnou střechu. Když jsem se místních 

ptal, jak je to možné, že mi předtím povídali, jak kos-

tel padal a málem byl zbořen, odpověděli mi: „To má-

te tak, pane faráři, u nás v Mrákotíně je kraj tvrdý. 

Máme zde jen dvě roční období, zimu a krutou zimu. 

Většina lidí odjakživa vykonávala tvrdou práci 

v místních kamenolomech, peněz bylo vždy málo  

a celý kraj byl vždy relativně chudý. Ale žili zde dva 

bratři. Přesto, že byli hodní a pracovití, nikdy se neo-

ženili a společně žili ve svém velkém domě po rodi-

čích. Než zemřeli, oba si dali do závěti, že jejich dům 

má být prodán a veškerý výnos z prodeje a jejich 

úspory mají být použity na záchranu našeho kostela. 

Takže díky nim máme na kostele novou měděnou stře-

chu, která bude po staletí připomínat jejich ušlechtilý 

čin, díky kterému zachránili mrákotínský kostel pro 

další generace.“ 

Proto bych i vám zde v Jaroměřicích chtěl popřát, 

abyste i vy kolem sebe měli dostatek obětavých lidí, 

díky kterým budeme moci pro další generace uchovat 

náš kostel. Možná i díky vám za dalších dvě stě let 

budou lidé obdivovat krásy našeho kostela a vzpomí-

nat na vás podobně, jako na ty dva mrákotínské bratry, 

kteří pomohli zachránit svůj kostel. 

Náš projekt záchrany kostela v Jaroměřicích pro tyto 

případy proto počítá s tím, co můžeme najít 

ve vitrážích oken některých kostelů, co můžeme nalézt 

vytesáno do dlažeb některých bazilik a chrámů např. 

v Itálii. Náš projekt počítá s uvedením jmen dárců  

a sponzorů. Těm z Vás, kteří mimořádným způsobem 

pomohou a přispějí na opravu našeho chrámu, totiž 

zajistíme, že jejich jména (samozřejmě pokud o to bu-

dou stát) budou vyryta do cihlové dlažby v jižní chod-

bě kostela. Tato dlažba pak bude po další staletí připo-

mínat naši dobu a jména těch z vás, na které by, díky 

mimořádné pomoci učiněné pro záchranu našeho chrá-

mu nebo mimořádnému finančnímu daru, nemělo být 

v budoucnu zapomenuto! 

otec Tomáš  

Expedice BOSNA A HERCEGOVINA na motorkách 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

P. Tomáše Holcnera a Martina Husy 

 

KDE: sál Lidového domu v Jaroměřicích n. Rok. 

KDY: 19. března 2020 v 16.00 hod.  
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„Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes: možná už zítra nebudete mít čas.“                                                                                                         

                                                                                                                                       sv. Jan Bosco 

Papežská misijní díla 

Misijní úmysly papeže Františka 

BŘEZEN:   Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně – Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu  

                  a rostla v jednotě.  

       Národní úmysl: za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro  

                  hledající, katechumeny, trpící a nemocné.  

DUBEN:    Všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí - Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí 

                  našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.  

       Národní úmysl: za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo  

                  internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.  

POMOZTE S NÁMI DĚTEM V UGANDĚ! 

Realita zde je tak syrová, že si ji lze stěží před-
stavit. Sestra Demmy z kongregace sester Marie, 
Matky Církve, sbírá děti na ulicích, na veřejných 
toaletách nebo v buši. Mnoho matek opouští své 
děti ze zoufalství kvůli HIV nákaze, kterou samy 
mají, a nemají sílu starat se o dítě. Nebo jde 
 o matky, které jsou zoufalé z válečného konfliktu, 
před kterým sem z blízkého Súdánu uprchly. Dům 
je sám velmi chudý, někdy sestra může jen sedět 
 a plakat spolu s hladovými dětmi… Naše pod-
pora jí pomáhá částečně pokrýt náklady na jídlo, 

lékařskou péči a například cesty do nemocnice. 

Přispějte darem dle svých možností na číslo účtu:  
72 540 444/2700 

Variabilní symbol: 40 – UGANDA 

ZE SRDCE DĚKUJEME! 

převzato z  www.missio.cz 

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu 
 o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají mi-
sionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje 

kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou 
a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá  
k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými 

nemocemi atd. 

Pomoc dětem v misiích 

Dětský domov Bambini v Ugandě potřebuje naši pomoc! 

https://www.missio.cz/o-nas/kdo-jsme/misijni-dila/#PMDD
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Velikonoční zamyšlení 
Kříž 
Co vlastně znamená kříž?  
    Kříž je nejznámější symbol 
křesťanství. I v naší době, která  
o náboženství mnoho nedbá, se-
tkáváme se s tímto znamením stá-
le: na chrámových stavbách, na 
významných místech a budovách, 
v polích u Božích muk, na hřbito-
vech, v mnoha domácnostech  
a také v pracovnách, na zlatých 
řetízcích zdobících šíje žen, na 
schránkách se smrtelným obsa-
hem, nad lékárnami, na záchran-
ných vozech, nad stanovištěm lé-
kařů ... Co vlastně znamená kříž? 
Kříž ještě dříve, než byl posvěcen 
tajemstvím smrti Božího syna, byl 
znám a užíván. Označoval důleži-
tá místa. Hle, zde se cos paměti 
hodného stalo. Zde někdo zahy-
nul, jiný unikl, zde někdo věčným 
spánkem odpočívá. Zde je to mís-
to, od něhož lze pochopit rozličné 
příběhy.  
    Kříž, ať už v jakémkoli tvaru, 
byl vždy především setkáním 
dvou směrů, vertikály a horizontá-
ly, odjakživa spojovaných s di-
menzí ducha a těla a s mužským a 
ženským principem. Jeho střed 
byl bodem, od něhož se budovalo 
pochopení prostoru, v němž vše 
mohlo být popisováno jako ležící 
nad a pod, vlevo a vpravo. Pod-
statným na tvaru kříže bylo právě 
setkání a tajemství. Vždyť v běžné 
zkušenosti máme vepsáno, že na 
křižovatkách cest setkávají se osu-
dy a stojíme před rozhodnutím, 
kterým směrem se vydat. Ne ná-
hodou, ale s intuitivní jistotou by-
lo písmeno x vybráno za označení 
neznámé v rovnicích. Stejně přiro-
zeně označíme v knize křížkem 
místo, kde se tok autorových myš-
lenek setká, střetne či rozchází se 
směrem našeho uvažování. Nemé-
ně důležitá je však i zkušenost, že 
v tvaru kříže vážeme a otvíráme. 
Sotva lze nerozsypat náklad jen 
jedním směrem převázaný a každý 
sadař a lékař ví, že očistný řez 
musíme vést ve tvaru kříže. 

    Toto vše si kříž přináší z doby 
předkřesťanské. Význam kříže je 
však dnes dán nepochopitelnou 
velkopáteční událostí Kristovy 
smrti. U kříže na Kalvárii stojíme 
před oním bodem, do něhož jako 
by vše směřovalo a odkud je mož-
no odvinout veškerý smysl a po-
chopení každého života.  
    Když si učení návštěvníci sva-
tého Bonaventury udiveni celist-
vostí a hloubkou hostitelova po-
znání přáli prohlédnout jeho kni-
hovnu, odvedl je svatý mistr do 
alkovny, kde nebylo nic než toliko 
veliký krucifix, nejčistší, nejživěj-
ší, nejhlubší pramen poznání.  
Z téhož zdroje poznání čerpal i sv. 
František z Assisi a bezpočet dal-
ších. 
    Již sám tvar kříže obsahuje ve-
liké poučení. Je to tvar vyvážený, 
ne však podle všech os symetric-
ký. Pozemská horizontála, přesně 
vymezená a zřetelně kratší, jako 
by byla duchovní silou vynášena 
do výše po neomezené vertikále 
kořenící v zemi a vztahující se  
k nebi. Její potřeba pro vznik kří-
že je ovšem nutná. Čistá vertikála 
je toliko kůl. V určitém bodě musí 
se duchovní trysknutí rozevřít  
v náruč horizontály, aby mohlo 
vzniknout znamení lásky. Gotická 
úcta k duchu a renesanční úcta  
k tělu v úměře kříže stojí v pozadí 
oněch nádherných obrazů žen-
duší, které vytvořili mistři z počát-
ku renesance. Stačí jediný příklad, 
aby se objasnila tato skutečnost. 
Na anatomických studiích Leonar-
da da Vinci nelze přehlédnout tvar 
kříže v pozadí. Tyto studie jsou 
však také hledáním nejdokonalejší 
proporcionality krásného lidského 
těla a posloužily jako východisko 
k mnoha hermetickým úvahám  
o vyváženosti lidského žití. Aby-
chom pak nebyli na pochybách, že 
Leonardo vskutku byl veden kří-
žem, vzpomeňme na to, že na 
svém posledním velkém díle ne-
chá svatého Jana Křtitele  
s úsměvem skrývaného tajemství, 

ba s úsměvem nad divákem posta-
veným před nerozluštitelnou há-
danku, gestem poukazovat na jeho 
křížem ozdobenou hůl. 
    Toto velké, vše ovládající ta-
jemství kříže se zjevuje teprve, 
když byl kříž použit jako míra člo-
věka, když byl přiložen jako 
zkouška životní opravdovosti  
k údům Syna Božího, který tvrdo-
šíjně sám sebe nazýval Synem 
člověka. Když byl Kristus shledán 
pravdivým až k smrti, stal se kru-
cifix mírou veškerého soudu Boží-
ho. Jím jsme a budeme pro věč-
nost souzeni v každém svém skut-
ku. Kříž je především mírou, vůči 
které můžeme hodnotit každý svůj 
záměr a poopravit ho tak, aby sku-
tek z něho vzešlý obstál na soudu 
pravdy a lásky. 
    Pohled na kříž zachraňuje  
ve chvílích, kdy nás pokřivenost 
tohoto světa drtí až k smutku smr-
ti. Všichni se samozřejmě a po-
chopitelně obáváme a děsíme smr-
ti. Milujeme život. Smrt nám ho 
bere. Zde však hledíme na vydání 
života.  
    V poklesnutí Kristovy hlavy 
uhlídáme gesto nejhlubšího, 
nejpokornějšího klanění před Bo-
hem, Pánem všeho života. Otevírá 
se nám tu jiný pohled na smrt. 
Smrt, kterou chápeme jako tu, kte-
rá nám vyrve z rukou vše, co jsme 
získali, a sklátí nás z jasu života  
v temnotu hrobu, ustupuje zde 
smrti, která je utichnutím a po-
sledním obdarováním života do-
cházejícího vyvrcholení. Nestačí 
chladně a přesně naplňovat záko-
ny správného jednání.  
    Ani to není ještě vše. Kristův 
kříž ukazuje plnost znamení kříže 
také v tom, že jednak doplní ono 
založení prostoru, když se na 
chvíli objeví v kopí vojákově třetí 
dimenze, jednak ukáže, že cen-
trum tajemství neleží v geometric-
ky daném středu kříže, ale je vy-
sunuto vně, do srdce Ježíšova.  

 
pokračování na další stránce 
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Poukazuje tak k napětí mezi har-
monií a systematikou a ke sporu 
mezi životem a konstruktem. 
    Nestačí být bezcitným dobrá-
kem a slepit z dobrých skutků geo-
metricky přesný obraz života. Je 
nutné svobodně milovat, pocítit 
trysknutí soucitu, nechat se strh-
nout láskou k pravému životu, kte-
rý nelze spoutat do moralistních 
schémat nebo racionálních výpo-
čtů. Centrum tajemství porušující 
geometrii kříže na ni však zároveň 
ukazuje. Známe to dobře  
i z jiných případů malého porušení 
přesné souměrnosti. Víme napří-
klad, jak rozkvete geometricky 
přesně prostřený stůl, když na něm 
drobně posuneme několik předmě-
tů. Víme, jak dokonalost mnoha 
šperků je vyjádřena malou záměr-
nou asymetrií. Víme také, jak se 
podivně změní tvář člověka, když 
k obrazu jedné její poloviny přidá-
me její přesný zrcadlový obraz. 
Položení Kristova srdce na kříži je 
provždy obrazem pevnosti zákona 
a vítězství lásky. 

    V našich domovech je kříž rov-
něž oním centrálním bodem, od 
kterého se počítá prostor, a to pře-
devším prostor sociální. Nikdo  
z členů rodiny nestojí v jejím stře-
du, všichni tu stojí v rodinném 
kruhu kolem Krista. Křesťanská 
rodina i středověká obec jsou tak  
v radikálním slova smyslu demo-
kratické, a to ne jen v rovnosti 
před zákonem dohodnutým lidmi, 
ale právě a především před záko-
nem Božím, který v podvojném - 
jediném velkém přikázání žádá 
úctu a vděčnost k Bohu, lásku  
a zájem pro bližní. 
    Kdyby se člověk dlouhým hle-
děním na kříž vnitřně a ve skut-
cích rovnal do jeho vyváženosti, 
celý svět by se v něm rovnal. Kdy-
by dlouhým hleděním z vlastní 
bědnosti přivykal pohledu do Kris-
tovy tváře, nestal by se mu jeden-
krát tento pohled peklem zděšení. 
Kdybychom s úctou chovali ve 
svých domovech kříž, nestanuli 
bychom ve smrti před neznámým 
soudcem, králem děsivé vzneše-

nosti, ale před mužem slabosti 
znalým, kterému jsme nabídli do-
mov a odřekli se mnohého, co je 
sice sladké, ale také sobecké, aby 
se tu necítil cize. 
   Takové hledění na kříž však vy-
žaduje odvahu. Uvidíme totiž 
pravdu o sobě a máme ji přijmout. 
Nejenom, že se nám objeví mnohé 
naše pokřivení, ale zahlédneme  
i své hrozné podoby. Při pohledu 
na kříž vyvstává před námi celá 
„kalvárská“ scéna a mění se v ja-
kési zrcadlo. Poznáváme se  
v něm. Jednou v bolestí strnulé 
postavě apoštola Jana, jindy  
v hořekující Maří Magdaléně, opět 
jindy ve sprostotě biřiců, či  
v uspokojené učenosti zákoníků 
rozšafně řídících záležitosti svého 
národa. 
 
(z knihy Velikonoce, vydalo: 
COMDES)                                                    
                 převzato z www.vira.cz 

 Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se mod-

lit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu 

rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vy-

tvořil velmi inspirující dílo. Jeho kniha se pokouší odpovědět na většinu otázek 

týkajících se života a lásky, smyslu a funkce, lidí a lidských vztahů, dobra  

a zla, viny a hříchu, odpuštění a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla… prostě 

všeho. Pojednává o sexualitě, moci, penězích, dětech, manželství, rozvodech, 

životním poslání, zdraví, posmrtném životě i životě před narozením… prostě  

o všem. Zabývá se problematikou války a míru, vědění a nevědění, dávání  

a přijímání, radosti a smutku. Zamýšlí se nad konkrétním i abstraktním, viditel-

ným i neviditelným, pravdou i nepravdou. Lze říci, že tato kniha je „posledním 

Božím slovem“, přestože některým lidem to může připadat neuvěřitelné, 

zejména domnívají-li se, že Bůh přestal hovořit před dvěma tisíci lety, nebo že 

pokud stále ještě hovoří, pak jen se světci, šamany nebo s lidmi, kteří meditují 

třicet let nebo jsou dobří dvacet let nebo jsou alespoň částečně dobří deset 

let.... Ve skutečnosti však Bůh hovoří ke každému - k dobrému i špatnému, ke světci i lotrovi a k nám v životě 

přichází mnoha způsoby – tato kniha může být dalším z nich. Autor přiznává, že krátce po tom, co ho takový 

dialog začal napadat, uvědomil si, že hovoří s Bohem a že Bůh mu odpovídá takovým způsobem, jaký je scho-

pen pochopit. Tato skutečnost do značné míry vysvětluje hovorovou formu knihy i občasné odkazy na látku, 

kterou autor získal z jiných zdrojů a ze své dřívější zkušenosti.  

Zajímavá kniha 

https://www.vira.cz/texty/knihovna/velikonoce
http://www.comdes.cz
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Něco pro děti 

POSTNÍ DOBA 

 Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře  

připravit. Mívají mezi sebou i někoho, kdo teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. Všich-

ni společně hledají, co je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. Víš, čím takové přátelství roste? 

Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odkládají: třeba 

zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu 

půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. 

Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával  

s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci. 

www.deti.vira.cz 

Popeleční středa  
 
   je prvním dnem postní doby, která trvá čtyřicet 
dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšo-
va zmrtvýchvstání - Velikonoce. V katolických 
kostelech lidé v tento den dostávají na čelo zname-
ní kříže, které jim uděluje kněz popelem ze spále-
ných ratolestí posvěcených na Květnou neděli 
předchozího roku. Říká při tom větu „Pamatuj, že 
prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se  
a věřte evangeliu“. 
   Pro dospělé je tento den také dnem přísného po-
stu – nejedí maso a neměli by se přejídat. Mohou 
si tím více uvědomit, že tak jako pro tělo je potře-
ba jídlo, aby bylo zdravé a správně fungovalo, tak 
je pro duši potřeba obrátit se k Bohu, aby byla 
zdravá a plná života. Děti sice tento přísný půst  
od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako do-
spělí se mohou snažit o bližší poznání Pána Ježíše 
a obrácení k němu. 
 

www.deti.vira.cz  

„KDYŽ SVĚT KOLEM BAREVNÝ JE, HNED SE 
NA NĚM LÉPE ŽIJE!“ Jako postní cestu můžete použít  
i některý z  omalovánkových postních kruhů, které  
najdete na stránkách www.děti.vira.cz. 

Obrazce můžete využít jako "motivační cestu" pro postní 

dobu: když se dětem povede nad sebou vyhrát, někoho 

potěšit nebo udělat něco hezkého, kousek obrazce si  

vybarví. Děti mohou sledovat, jak svými dobrými skutky 

prozařují svět. 

https://deti.vira.cz/Omalovanky/Postni-omalovanky/Postni-cesty-a-kruhy
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Vzkaz v lahvi nalezený při opravách na horní římse pod freskou nad varhanami 
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Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera 

    V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkan-
dera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem  
května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od 
jeho svatořečení v Olomouci. Svatý Jan Sarkander je patronem Moravy  
a se svatou Zdislavou, rodačkou z Křižanova, patří k nejmladším morav-

ským světcům. 

    Brněnská diecéze připomíná ještě jednu velkou událost – 22. března 
1609 v tehdejším kapitulním chrámu (dnes katedrála sv. Petra a Pavla) na 
Petrově přijal Jan Sarkander (dnes světec - kněz a mučedník) z rukou olo-
mouckého pomocného biskupa Jana Křtitele Civalliho své kněžské svěcení. 
Při příležitosti 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na 
Petrově byla při této příležitosti v sobotu 21. března 2009 slavena  
v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba, které se účastnil také 

moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a litoměřický biskup Josef Koukl. 

   Jan Sarkander, narozený roku 1576 v polském Skočově, prožil prakticky celý svůj život na Moravě. Po kněžském 
svěcení působil na několika místech jako farář, naposled v Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn z velezra-
dy a v Olomouci ho vyslýchali a mučili, aby vyzradil zpovědní tajemství. Sedmnáctého března 1620 popálený  
a s vykloubenými rameny zemřel. Stal se patronem kněží, zpovědního tajemství, vytrvalosti v útrapách a odpuštění 

nepřátelům. 

   Dnes již také svatý papež Jana Pavel II. při kanonizaci Jana Sarkandera řekl: „Dnes já, papež římské církve, jménem 

všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, 

že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze 

následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: „Aby všichni jedno  

byli.“ (Jan 17,21).“ 

Farnost Jaroměřice nad Rokytnou pořádá 

Bleší trh 

Kdy: v sobotu 21. března 2020  

        od 8.00 do 11.00 hod. 

Kde: velký sál Lidového domu  

           v Jaroměřicích nad Rok. 
Akce proběhne pod heslem „Vše za 30 Kč“ 

Veškerý výnos poslouží k opravě našeho 

chrámu sv. Markéty. 

PŘÍJEM ZBOŽÍ DO BLEŠÍHO TRHU 

Kde: velký sál Lidového domu 

Kdy: pátek 20. března 2020  

        od 16.00 do 18.00 hod. 

Co: sportovní vybavení, knihy, domácí  

      potřeby, elektro, hračky, oblečení …   

      - vše v čistém a použitelném stavu! 

Hledáme spolupracovníky pro pořádání Blešího trhu 
 
Co je třeba: 
 - rozšíření informací mezi lidi, vylepení plakátů… před  
    akcí 
 -  příprava sálu 
 - služby při přebírání, roztřídění a rozmístění zboží  
     v pátek 20.3. od 16 do 18 hod. 
 - služba při dozoru v sále a prodeji vlastního zboží  
     v sobotu 21.3. od 8 do 11 hod.  
 -  závěrečný úklid po akci 
 
Prosím zájemce, aby se přihlásili přímo nebo telefo-
nicky: MUDr. Tomáš Preininger, tel. 603 164 360 
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Postní duchovní obnova na téma: 
 

Křesťan v dnešním světě 
 

Bude probíhat v kapli na faře každé úterý po mši svaté. 
 

1. 1. týden – 3. 3. 2020 v 18.30 hod. - sestra Maxmiliána SCB 

2.  

Křesťané mají být sůl a světlo 
 

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila 
ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.  
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo 
před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5. 13-15 

 

2. týden – 10. 3. 2020 v 18.30 hod. - P. Jindřich Bartoš 

 

Nepravosti ve světě 

 

A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.  
Mt 24. 12-13 
Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán,  
ale tělo slabé.  Mk 14. 37-38 

 

3. týden – 17. 3. 2020 v 18.30 hod. - P. Josef Hudec O.Cr.  

 

Ježíš chce zachránit všechny 

 

Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“  
Lk 9.54 
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3 
 

4. týden – 24. 3. 2020 v 18.30 hod - P. Jacek Kruczek 

 

Modleme se za ty, kdo mají moc 

 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce  
a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti 
a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali 
pravdu. 1Tim 2. 1-4 

5. týden – 31. 3. 2020 v 19.30 hod. - Jiří Vávra  

Křesťan v dnešním světě 
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; 
abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které  
z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Fil 1.9-11 
A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.  Řím 5. 20 



Stránka 12 Jaroměřický LeF 

Pořad bohoslužeb 

Neděle 

8. 3. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodiče Hobzovy a přízeň 

- za prarodiče, rodiče a sestry, děti a jejich rodiny 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Čermákovu s poděkováním za dar života 

10:30 Jaroměřice 

na společný úmysl 

- za rodinu Šplíchalovu, Andlovu, Dvořákovu, Velebovu a zemřelou tetu  

  Ludmilu 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

11. týden                                                                                                                         9. – 15. března 2020 

Pondělí 

9. 3. 

sv. Františka Římská 

      

Úterý 

10. 3. 

sv. Jan Ogilvie                                                                                                             mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

11. 3. 

sv. Eulogius z Kordoby 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

12. 3. 

sv. Kvirin 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice 

- za rodiče Kremláčkovy, Hobzovy, syna Víta, všechny zemřelé  

  Kaláškovy, manžele Láskovy, Andělu Sedláčkovou, Věru Pelánovou  

  a Anežku Tesařovou     

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

13. 3. 

sv. Patricie (Vlasta), Výroční den zvolení papeže Františka (2013) 

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

Sobota 

14. 3. 

sv. Matylda 

    

Neděle 

15. 3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Rivolovu a Švaříčkovu 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Votavovu a Krejcarovu 

10:30 Jaroměřice 
na společný úmysl 

- za Vlastimila Cecha a dvoje rodiče 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

12. týden                                                                                                                       16. – 22. března 2020 

Pondělí 

16. 3. 

sv. Heribert 

      

Úterý 

17. 3. 

sv. Patrik                                                                                                                      mše svatá pro děti 

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

Středa 

18. 3. 

sv. Cyril Jeruzalémský 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 



Číslo 216 Stránka 13 

Čtvrtek 

19. 3. 

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek 

15:30 Myslibořice - volný úmysl  

16:00 Lidový dům 
- „Balkán na mašině“  – přednáška otce Tomáše a kamarádů hasičů  

   motorkářů 

18:00 Jaroměřice 
- za Josefa Čecha, syna, příbuzné a nemocné            

                                                                            po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

20. 3. 

sv. Archip 

18:00 Jaroměřice - za rodinu Vojtěcha Česneka 

Sobota 

21. 3. 

bl. Serapion 

8:00 - 11:00  Lidový dům  - Bleší trh  

Neděle 

22. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ 

7:30 Jaroměřice - za Josefa Dobeše a dvoje rodiče 

9:00 Myslibořice - za Jaroslava Ondráka a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- poděkování za uzdravení dcery a celou živou a zemřelou rodinu  
  Svobodovu a Kosmákovu 

- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu 

- za Lucii Salákovu, rozenou Kašparovu 

18:00 Jaroměřice - za farnost 

13. týden                                                                                                                       23. – 29. března 2020 

Úterý 

24. 3. 

sv. Kateřina Švédská                                                                                                   mše svatá pro děti 

18:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

25. 3. 

Slavnost Zvěstování Páně                   Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti 

18:00 Jaroměřice - za Marii Kořínkovu, rozenou Papouškovu z Blatnice a celou rodinu 

Čtvrtek 

26. 3. 

sv. Kastulus (Haštal) 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

18:00 Jaroměřice - za životní partnery našich dětí a dar víry 

                                                                          po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

27. 3. 

sv. Rupert 

18:00 Jaroměřice - za Jana Špačka a rodiče 

Sobota 

28. 3. 

sv. Rogát 

      

Neděle 

29. 3. 

5. NEDĚLE POSTNÍ                                                začátek letního času (z 2:00 na 3:00 hod.) 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Čermákovu – Řepovu 

- za rodiče Svobodovy, Roupcovy a Anežku Svobodovou 

- za Františka Hálu, rodiče a duše v očistci 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Crhovu 

10:30 Jaroměřice - za farnost 

19:00 Jaroměřice 
na společný úmysl 

- za Marii a Karla Nedvědických, rodiče a sourozence 
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14. týden                                                                                                             30. března – 5. dubna 2020 

Pondělí 

30. 3. 

sv. Jan Klimak 

      

Úterý 

31. 3. 

bl. Balbína 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

1. 4. 

sv. Makarius (Blahomír) 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

Čtvrtek 

2. 4. 

sv. František z Pauly 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

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

Pátek 

3. 4. 

sv. Nikita                                                                            První pátek v měsíci / návštěva nemocných 

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

Sobota 

4. 4. 

sv. Izidor                                                                 Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem 

 18:00 Jaroměřice  - pobožnost 1. soboty 

Neděle 

5. 4. 

6. NEDĚLE POSTNÍ - KVĚTNÁ NEDĚLE                         Sbírka na opravy a podporu pastorace 

7:30 Jaroměřice - za farnost 

9:00 Myslibořice - za Jiřího Horta a živou a zemřelou rodinu 

10:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za Jarmilu Pudilovou a dvoje rodiče 

- za živou a zemřelou rodinu Němcovu, manžela a vnuka Milana 

                                                                                 zpívá chrámový sbor 

19:00 Jaroměřice - za živou i zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Slaninskou,  

  Šlápotovu a Bartejsovu 

15. týden                                                                                                                          7. – 24. dubna 2020 

Pondělí 

6. 4. 

sv. Notger 

   

Úterý 

7. 4. 

sv. Jan Křtitel de la Salle                                                                                             mše svatá pro děti 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

8. 4. 

sv. Albert 

7:30 Jaroměřice  - volný úmysl 

Čtvrtek 

9. 4. 

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku večeře Páně 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Pátek 

10. 4. 

Velký pátek – velkopáteční obřady                                                           DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU 

15:00 Jaroměřice - křížová cesta v zámeckém parku 

19:00 Jaroměřice - bohoslužba slova s uctíváním kříže 

Sobota 

11. 4. 

Bílá sobota / SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – velikonoční vigilie 

20:00 Jaroměřice 

- místo bude 

upřesněno 

 - volný úmysl 



Číslo 216 Stránka 15 

Neděle 

12. 4. 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – v den slavnosti                                   žehnání pokrmů 

                                                                                                                                             křestní neděle 

7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - za Bohuslava Mika a dvoje rodiče 

10:30 Jaroměřice - za Marii Svobodovou, za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci 

                                                                                    zpívá chrámový sbor 

19:00 Jaroměřice - za farnost 

16. týden                                                                                                                        13. – 19. dubna 2020           

Pondělí 

13. 4. 

sv. Martin I. / Velikonoční pondělí 

 7:30 Jaroměřice - volný úmysl 

9:00 Myslibořice - volný úmysl 

Úterý 

14. 4. 

sv. Lambert                                                                                                                   mše svatá pro děti 

19:00 Jaroměřice - volný úmysl 

Středa 

15. 4. 

sv. Anastázie 

7:30 Jaroměřice - za Františka Pokorného, živou a zemřelou rodinu a na poděkování  

  za přijatá dobrodiní 

Čtvrtek 

16. 4. 

sv. Bernadetta Surbirousová 

15:30 Myslibořice - volný úmysl 

19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci 

                                                                           po mši svaté tichá adorace 

Pátek 

17. 4. 

sv. Inocenc 

19:00 Jaroměřice - na úmysl dárce 

Sobota 

18. 4. 

sv. Krescenc (Rostislav) 

    

Neděle 

19. 4. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

7:30 Jaroměřice na společný úmysl 

- za rodinu Pokorných a Smíškovu 

- za Blaženu a Františka Janých 

- za zemřelého Františka Kopečka 

9:00 Myslibořice - za živou a zemřelou rodinu Bendovu 

10:30 Jaroměřice - za rodiče Louckých, Škrdlovy a živou rodinu 

19:00 Jaroměřice - za farnost 



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: 

20. 3. 2020 

17. 4. 2020 

Velikonoce 

 

Nebojte se!  
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,  
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.  

(Jan Pavel II.) 

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

