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LEták Farnosti
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Číslo 219
6. 9. 2020 - 25. 10. 2020

Kalendář:
 4. 9. v 19 hod. společenství
mládeže v Lidovém domě
 6. 9. sbírka na opravy a podporu
pastorace
 6. 9. v 11 hod. posvícenská mše
svatá v Bohušicích
 18. 9. Den Evropského dědictví den otevřených dveří památek
 11. 9. po mši svaté schůzka
biřmovanců na faře
 18. 9. v 19 hod. společenství
mládeže v Lidovém domě
 25. 9. po mši svaté schůzka
biřmovanců na faře
 27. 9. v 10 hod. posvícenská mše
svatá v Blatnici
 30. 9. v 18 hod. v Lidovém domě
setkání MM - babiček
 2. 10. bude otec Tomáš
navštěvovat nemocné
 2. 10. v 19 hod. společenství
mládeže v Lidovém domě
(Pokračování na stránce 2)

„Modlitba je cesta k Bohu, cesta
k sobě a k druhým lidem. Modlitba je
prosba, naplněná dobrem, láskou, vírou
a nadějí. Modlitba je pokora, láska
a vděčnost za Boží lásku, Boží

pomoc a Boží milost.
Každý člověk
má
schopnost
tvořit
svoje
modlitby.
Modlitba je

Jsme na webu!
www.farnostjaromerice.cz

ztišení v sobě
při rozhovoru s Bohem.“
(převzato z www.carusell.cz)
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 3. 10. v 18 hod. v kapli na faře
pobožnost 1. soboty
 4. 10. sbírka na opravy
a podporu pastorace
 13. 10. v 19 hod. MM v Lidovém
domě
 16. 10. v 19 hod. společenství
mládeže v Lidovém domě
 16. 10. po mši svaté schůzka
biřmovanců na faře
 18. 10. v 11 hod. posvícenská
mše sv. v Ratibořicích
 18. 10. Den modliteb za misie,
sbírka na misie
 23. 10. po mši svaté schůzka
biřmovanců na faře
 25. 10. začátek zimního času
(z 3:00 hod. na 2:00 hod.)
 28. 10. v 18 hod. v Lidovém
domě setkání MM - babiček

 30. 10. v 19 hod. společenství
mládeže v Lidovém domě

Mimo farnost:
 17. 9. rekolekce v Jemnici
 17. 9. v 18 hod. Večer chval
v kostele Proměnění Páně
 22. 9. Vranov u Brna nebo Brno studijní den
 15. 10. rekolekce v Moravských
Budějovicích
 15. 10. v 18 hod. Večer chval
v kostele Proměnění Páně

Jaroměřický LeF

Úvodní slovo
Moji milí farníci,
takto také začíná můj list, který bude uložen do měděného pouzdra
v Božím oku nad lucernou našeho chrámu a který bude zanedlouho vyzdvižen do výšky 40 metrů nad město Jaroměřice. Troufám si tvrdit, že
tam bude uložen po staletí. Tento list, který je koncipován jako vzkaz
budoucím generacím, jsem si dovolil začít právě oslovením „Moji milí
farníci“, tedy naprosto stejně jak oslovuji vás, neboť věřím, že z pohledu
věčnosti čas a nějaké letopočty nehrají roli. Protože stejně jako jste mými
farníky vy, budou jimi i lidé za 100 a více let. Ostatně je velmi krásné
i vědomí toho, že dokud se bude tyčit tento náš kostel k nebi, tak se zde
budou také sloužit mše svaté za všechny mé milé farníky, kteří jsou již
dávno na věčnosti. S tím souvisí také to, že jsou každou neděli slouženy
mše svaté za farnost, tedy jak za všechny živé farníky, tak za ty zemřelé.
Zajímavé v tomto kontextu je také to, že tradice církve pamatuje obzvláště na ty, kteří nemají nikoho, kdo by za ně dal sloužit mši svatou. Třeba
právě na ty, kteří jsou pochováni na zaniklém hřbitově, který býval kolem
našeho kostela nebo kolem kaple svatého Josefa. Je více než pravděpodobné, že se právě mnozí z těchto lidí zasadili svou prací a umem
o vybudování kostela.
Věřím, že náš kostel bude neměnnou dominantou města po mnoho dalších staletí. Jeho vnější podoba bude pravděpodobně po navrácení původního odstínu fasády na staletí stejná, podobně jako jeho interiér. Tím, co
se bude pravidelně proměňovat, budou lidé, kteří ho navštěvují. Na naše
místa v kostelních lavicích usednou další generace, pro které budeme jen
jejich bezejmennými předchůdci. Věřím proto, že budeme všichni moc
rádi, pokud bude v našem kostele jednou sloužena mše svatá také za nás.
Rovněž mám radost, že právě naše generace může být svědkem této velkolepé opravy, díky které bude chrám sv. Markéty i odrazem naší doby.
Na každé období a s ním spjaté lidské příběhy se vzpomíná. A právě díky
opravě a záchraně chrámu se bude jednou vzpomínat také na všechny,
kteří s ní pomohli, tedy na všechny, kteří se jakkoli zapojili (mnohé firmy, dobrodince a obce farnosti) a bez jejichž finanční pomoci by se oprava nemohla realizovat.
Čas neúprosně letí a za 20 měsíců bude stavba kostela dokončena. Stavební ruch poté zase na desetiletí ustane a přede mě budou poté pravděpodobně postaveny nové výzvy a úkoly. Pokud například pan biskup rozhodne o tom, že bych měl zvelebovat další místa, budu muset přijmout
svůj úkol. Třeba zvelebovat další svatostánky, které bude potřeba opravit
nebo zachránit. Doufám, že se dočkám toho, že jednou jako starý člověk
vstoupím nebo budu přinesen do našeho kostela a budu se moci při pohledu na něj opět těšit z toho, že jsem k jeho obnově a záchraně výrazně pomohl. Svým způsobem je mi vlastně velice líto těch, kteří jednou podobnou radost nezažijí. Navíc ne nadarmo se říká, že opravovat a podporovat
záchranu Božího domu je mimořádně bohumilé.
Doufám také a věřím, že až jednou budou lidé číst můj vzkaz umístěný
v Božím oku našeho chrámu, budu stát díky Boží milosti a díky záchraně
kostela společně s těmi, kteří ho vystavěli, opravovali a podporovali, po
Boží pravici v nebi.
otec Tomáš

„Na konci každé cesty začíná další.“
Pavel Kosorin
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Pomoc s výrobou upomínkových předmětů
Milí farníci,
mám k Vám velkou prosbu. Jak jistě víte, oprava kostela a její dokončení závisí na nemalém obnosu peněz, které musíme jako farnost
sehnat na pokrytí podílu v rámci tzv. spolufinancování, který jsme se
zavázali připojit k přidělené dotaci. Chceme-li tedy mít opravený kostel, musíme přemýšlet, jak získáme potřebné peníze. Bylo by popravdě
tragické, kdyby se nám to nepodařilo i s ohledem na to, kolik techniků
se snažilo, abychom vůbec mohli dotaci získat a zahájit opravu našeho
chrámu. Vím, že se mnozí lidé snaží opravu podpořit finančně, brigádnicky nebo modlitbou. Přesto bude více než nutné, aby každý z nás přemýšlel o tom, jak se může osobně více angažovat při snaze o získání
finančních prostředků na pokrytí podílu farnosti, který je potřebný na
záchranu našeho kostela. Jedná se o celkem jednoduché počty. Když se
ponoříme do světa snů, můžeme si říct, že pokud nám 120 000 lidí věnuje stokorunu, máme vyhráno. Také by byla možná ta varianta, že by
nám dalo 12 000 lidí každý po tisícikoruně, to by teprve bylo! V jedné
pohádce se však říká, že sen je sen a den je den, což myslím naprosto
vystihuje naši situaci, a to i přesto, že si od počátku záchrany našeho
kostela velmi často připadám jako v nějaké pohádce, ve které jsem byl
svědkem zázraku v podobě přidělení dotace, zahájení stavby, sundávání lucerny a tak dále. Musím však konstatovat, že je před námi ještě
dlouhá cesta, a především pak krušná realita financování opravy.
Jednou z iniciativ, které byly vymyšleny na pomoc naší farnosti, je
vytvoření platebního portálu, který by nám usnadnil komunikaci
s potenciálními dárci, která by tak mohla probíhat pohodlně přes internet. Další možností je například vyrobení upomínkových předmětů pro
naše sponzory a dárce. Tyto upomínkové předměty by pak mohly být
vyrobeny z artefaktů odstraněných během prací z chrámu. Mohlo by se
jednat třeba o dárkově zabalený hřeb z kostela, dřevěný kříž vyrobený
z poškozených trámů kopule, které byly vyměněny atd. Stačí přijít
s dalšími nápady! Neočekávejte však prosím, že se budu někoho doprošovat o pomoc, účast na brigádě nebo o představení a aktivní spolupráci na realizaci nějaké iniciativy. Je to jen a jen na Vás! Můžete si položit jednoduchou otázku! Chcete znovuotevřený a opravený kostel?
Bohužel se smutkem v srdci vnímám poněkud zvláštní postoje mnoha
lidí, kteří přijali myšlenku, že se o to „nějak“ ten farář postará, „nějak“
to ta firma opraví, „nějak“ se to zaplatí, ale aby se neřeklo, tak dají alespoň pár drobných do košíčku v kostele a tím to mají odbyté. Jestli se
tedy jakkoli zapojíte do pomoci s přípravou dárkových předmětů, nechávám zcela na Vás, i když za každou takovou aktivitu budu upřímně
velice rád a budu z ní mít upřímnou radost. Pokud máte nápady ohledně toho, jak v této chvíli farnosti pomoci, nenechávejte si je prosím pro
sebe. V této souvislosti bych také rád připomněl, že v Lidovém domě
máme společenskou místnost, ve které je kávovar a kuchyňka a kde se
můžete kdykoliv sejít, vytvořit společenství a začít o těchto věcech přemýšlet. Můžete ale i rovnou začít dělat něco konkrétního.
Velice mě také těší to, že se rodina Prokopových nabídla, že bude
dobrovolnické činnosti na podporu záchrany a obnovy našeho chrámu
koordinovat. Velmi si této nabídky vážím a děkuji za ni. Pokud byste
se do těchto činností chtěli zapojit, volejte prosím Mirce Prokopové na
telefonní číslo 724 510 727. Na tomto místě bych chtěl poděkovat také
firmě Tiskařík a Ing. Šulovi za práci na platebním portálu a za pomoc
s propagačními materiály pro potenciální dárce. Všem dobrým nápadům a obětavým a angažovaným lidem ze srdce žehnám!
otec Tomáš

Liturgické texty
23. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 33,7-9
2. čtení: Rim 13,8-10
Evangelium: Mt 18,15-20
24. neděle v mezidobí
1. čtení: Sir 27,33-28,9
2. čtení: Rim 14,7-9
Evangelium: Mt 18,21-35
25. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 55,6-9
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a
26. neděle v mezidobí
1. čtení: Ez 18,25-28
2. čtení: Flp 2,1-11
Evangelium: Mt 21,28-32

27. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 5,1-7
2. čtení: Flp 4,6-9
Evangelium: Mt 21,33-43
28. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 25,6-l0a
2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14
29. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 45,1.4-6
2. čtení: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21
30. neděle v mezidobí
1. čtení: Ex 22,20-26
2. čtení: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
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Článek z městského zpravodaje
Milí spoluobčané,
velice vás zdravím ze stránek našeho městského
zpravodaje. Mám radost, kolik z vás denně pozorně
sleduje mimořádnou akci - opravu a záchranu našeho
farního kostela svaté Markéty, která je prováděna
v rámci projektu financovaného z fondů Evropské
unie. Tento projekt nese příznačný název
„Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích
nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“.
Tato jedinečná dominanta našeho města se brzy začne proměňovat do nové krásy, neboť bude opatřena
novou fasádou a novou výmalbou. Náš kostel tak konečně sjednotí svůj vnější plášť s komplexem státního
zámku. Celou opravu máme dnes a denně před očima
a mě osobně velmi těší, jak postupně, i když pomaloučku, postupuje vpřed. Naše město díky tomu získá nádherný opravený skvost, který bude každému z nás,
a především všem přijíždějícím návštěvníkům, připomínat, jak je naše město unikátní a významné.
Naše Římskokatolická farnost Jaroměřice nad
Rokytnou jako vlastník kostela podala v březnu 2017
žádost o dotaci. Opravu kostela tedy nefinancuje ani
nespolufinancuje Biskupství brněnské, nebo jak někdo
konstatoval - církev. Celá administrace a realizace je
výlučně věcí jaroměřické farnosti, která je žadatelem
o dotaci a zároveň i investorem celé této ohromné
opravy. Farnost zastoupená právě mnou, coby svým
statutárním zástupcem, pak podala žádost na tzv.
IROP (Integrovaný regionální operační program) do
výzvy č. 52 Revitalizace vybraných památek II., specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoje kulturního dědictví. Naše farnost potom díky
ohromnému úsilí a týmové spolupráci shromáždila potřebné materiály, tj. studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci a získala stavební povolení, což byl
základní předpoklad k tomu, abychom vůbec mohli
vstoupit jako žadatelé do tohoto programu. Bez této
přípravné fáze a zpracování mnoha podkladů včetně
závazných stanovisek památkové péče by to vlastně
vůbec nebylo možné.
Projekt od počátku počítal s celkovou předpokládanou cenou stavebních prací a souvisejících činností
(stavební dozor investora, bezpečnost práce, archeologický průzkum, zpracování projektové dokumentace
a dohled projektanta v průběhu stavby) dosahující více
než 100 mil. Kč. I vzhledem k rozsahu projektu se bohužel od počátku potýkáme s celou řadou překážek,
které musíme postupně překonávat. Na začátku bylo
velmi náročné vůbec stihnout získat v mimořádné časové tísni všechna potřebná povolení a „razítka“
tak, abychom nepromarnili termín podání žádosti. Jako
zázrakem se nám však všechno toto podařilo. Další
problematickou otázkou, před kterou jsme stáli, bylo,
zda pouze samotná farnost může garantovat finanční
zajištění celé opravy. A těžké dilema jsme řešili
i v okamžiku rozhodnutí, zda se farnosti podaří - při

kladném posouzení a přidělení dotace do výše 94,9
mil. Kč z Evropské unie a ze státního rozpočtu – sehnat
zbývající částku, tehdy 5 mil. Kč, na realizaci stavby
v ceně, která byla stanovena matematickým výpočtem
na základě teoretických cen prací a materiálu v celkové
výši 100 mil. Kč. Jinými slovy nám bylo řečeno: „My
vám díky teoretickému výpočtu dáme možnost získat
na opravu kostela 95 mil. Kč a Vy se musíte rozhodnout, jestli „pouhých“ 5 % zvládnete spolufinancovat.“
Naše farnost se tedy po důkladném promýšlení rozhodla, že tuto částku zvládne sehnat a garantovat.
Celá oprava našeho kostela je ve farnosti od počátku vedena na základě této reálné úvahy a v těchto souvislostech: „Buď bude náš kostel opraven a bude
chloubou našeho města, nebo tu bude mech, oprýskané
omítky, kostel v havarijním stavu s výhledem na jeho
dlouholeté uzavření pro statickou nestabilitu krovu.
Nakonec bude uzavřen pro veřejnost úplně a stane se
ostudou farnosti a města“. Je jasné, která varianta pro
nás byla od začátku tou preferovanější. Kladné rozhodnutí pustit se do komplexní rekonstrukce kostela však
přináší další „ale“. Od počátku věříme, že jsme se rozhodli moudře a správně. To ovšem neznamená, že se
stále nemusíme potýkat s dalšími překážkami a problémy. To, co nás také bohužel postihlo, je zejména
nárůst cen prací a materiálu za dobu, která uběhla mezi
datem podáním žádosti a přidělením dotace. To vedlo
k tomu, že předpokládaná cena díla stanovená teoretickým výpočtem byla nižší než cena, za kterou jsou dnes
stavební firmy schopny tento druh staveb a oprav realizovat.
Vítězem veřejné soutěže, která samozřejmě proběhla podle zákonných kritérií, se stala firma, která nabídla nejnižší cenu, za kterou je schopna opravu našeho
kostela zrealizovat. Tím splnila všechna požadovaná
kritéria pro realizaci opravy uskutečňované v režimu
„oprava Národní kulturní památky“. Zhotovitelem
stavby je tedy společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o., která splnila všechny kvalifikační požadavky a v soutěži nabídla, že kostel kompletně zrekonstruuje za 107 mil. Kč. Jen pro zajímavost uvádím, že jiná
konkurenční firma za opravu našeho kostela požadovala částku přesahující 140 mil. Kč.
Dnes víme, že cena celého projektu by měla být 113
mil. Kč. Tato částka zahrnuje nejen samotnou rekonstrukci kostela, ale i související činnosti, mezi které
patří pořízení projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, zajištění výběrového řízení, archeologický průzkum, stavební práce, restaurování, technický
dozor investora, autorský dozor, zajištění koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další. Mimořádnou komplikací je pro nás i systém zpětného proplácení dotace. To pro nás znamená, že si musíme na zaplacení faktur jednotlivých stavebních etap půjčovat
peníze a naše farnost za to musí platit komerční úroky.
(pokračování na stránce 5)
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Další naší obavou je také finální cena rekonstrukce,
která ještě může narůst, neboť při opravě také musíme
zohlednit fakt, že se nejedná o novostavbu, kde jsou
předem známy všechny detaily. Bohužel u oprav památek a historických budov se často musí vzít v úvahu
i nepředpokládané výdaje, které by pak mohly negativně komplikovat stavbu a konečnou cenu.
Jak jsem již popsal výše, podle rozhodnutí o poskytnutí
dotace můžeme na akci opravy našeho farního kostela
získat podporu do výše 94,9 mil. Kč z Evropské unie
a ze státního rozpočtu. Zbývající částku, a to tedy minimálně 18 mil. Kč, budeme muset jako farnost pokrýt
z vlastních zdrojů. Do 30. 6. 2020 jsme na krytí vlastního podílu financování získali od dárců a podporovatelů projektu více než 6 mil. Kč. To je naprosto úžasné
číslo, které svědčí o tom, kolik lidí a dárců fandí této
mimořádné opravě a záchraně našeho společného kulturního dědictví. V této částce jsou zahrnuty i dotace
ve výši 1,5 mil. Kč poskytnuté městem Jaroměřice nad
Rokytnou. Věřím, že drtivá většina našich spoluobčanů má z této podpory města naší farnosti a jejích
snah o záchranu a opravu našeho farního kostel
upřímnou radost. Velkou pomocí při financování nákladů pro nás byl také příspěvek ve výši 600 tisíc Kč
od Nadace ČEZ. Na tento projekt pak také přispěly
některé místní firmy, živnostníci a další podporovatelé,
kteří z různých důvodů zatím nechtějí být veřejně jmenováni. Věřím také, že pomoc města Jaroměřice nad
Rokytnou bude vynikajícím příkladem pro okolní obce
a firmy, které patří do naší farnosti a že i ony stejně
pozitivně zareagují na naši prosbu o pomoc. Ještě však
nemáme vyhráno. Jak si totiž všichni jednoduchými
počty můžeme dovodit, musíme na splnění podílu
vlastního spolufinancování ještě shromáždit téměř 12
mil. Kč. A to je pro naši farnost opravdu velká částka.
Proto bych rád poděkoval vám všem, kterým tato oprava a záchrana našeho kostela není lhostejná. Od počátku vnímám celou stavbu s velkou pokorou a vím, že
její realizace stojí a bude stát na velkorysosti a obětavosti mnoha lidí.
A protože si uvědomujeme, že přes všechny potíže
je oprava kostela naprosto unikátní, chceme všem obětavcům a dobrodincům jako částečné poděkování
umožnit vhled do zákulisí oprav. Z toho důvodu jsme
také na Facebook a YouTube naší farnosti umístili dokumentární filmovou sérii o probíhajících opravách.
V nejbližší době připravujeme další díly této série
a doufáme, že se nám aspoň takto virtuálně podaří vám
přiblížit a zprostředkovat probíhající práce na opravách
našeho chrámu. Jako novinku dále připravujeme spuštění dárcovského portálu, který by měl být funkční
koncem léta a který by vám měl usnadnit poskytnutí
vašeho případného finančního daru na obnovu a záchranu našeho kostela. Ti z vás, kteří se rozhodnou
poskytnout finanční příspěvek přes tento portál, budou
moci získat podle výše svého finančního příspěvku na
památku například 300 let starý hřeb z krovu kostela,
kousek 300 let starého původního krovu, úlomek omít-
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ky nebo hodnotnou fotoknihu dokumentující epochální
a neopakovatelné chvíle opravy našeho chrámu.
Uvědomuji si, jaké ohromné břemeno zodpovědnosti za celou opravu a záchranu našeho kostela nesu
i já sám. Jsem proto velice vděčný za to, že díky mnohým z vás toto břemeno nenesu sám a věřím, že se nám
podaří překonat všechny překážky a nakonec dojít do
cíle, kterým bude zachráněný a překrásně opravený
kostel. Také stále věřím a nikdy nepřestanu věřit tomu,
že jsme se rozhodli správně, když jsme se odhodlali
tento nelehký a mimořádně těžký projekt realizovat.
Mohu vám osobně garantovat, že stavební dozor, firma
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o., manažer projektu
zastupující Biskupství brněnské, já jako statutární zástupce farnosti a váš farář a mnoho dalších – včetně
všech řemeslníků pracujících na našem kostele - děláme všechno pro to, aby se rekonstrukci podařilo zrealizovat v co nejlepší kvalitě a podle podepsaných smluv
a rozpočtů.
Na závěr mi dovolte jedno malé zamyšlení.
V našem městě je jedna velmi mimořádná slavnost,
ktrou si připomínáme my všichni. Jedná se o posvícení.
Je to slavnost, která nám připomíná okamžik, kdy byl
náš kostel dostavěn a slavnostně posvěcen. Stal se tak
sakrálním místem neboli domem Božím či chrámem
Boží přítomnosti. Od toho dne není náš kostel žádnou
obyčejnou stavbou. Je nanejvýš zajímavé, že si naši
předkové nepřipomínali každoroční slavností nějakou
jinou událost, třeba postavení zámku, školy nebo radnice. Oni si k oslavě města vybrali datum posvěcení
(posvícení) svého kostela. Proto pokládám za velkou
čest, že naše generace může navázat na dílo těchto
předků a že můžeme společnými silami náš kostel zachránit a uvést do vynikající podoby a jedinečné krásy
tak, že se stane chloubou celého města. V návaznosti
na výše zmíněné bych proto chtěl oznámit, že v neděli
9.8. proběhne v 10:30 hod. v areálu pěší zóny mše svatá, která bude sloužena za zdárné dokončení oprav našeho chrámu. Po mši svaté pak bude pro veřejnost
k nahlédnutí zpřístupněna předsíň kostela. Na tuto
slavnostní mši jste samozřejmě všichni srdečně zváni!
Děkuji ještě jednou za všechny vaše finanční dary,
které pomohou zachránit náš farní kostel – Chrám svaté Markéty, barokní perlu Vysočiny a v konečném důsledku tak přispějí ke zvelebení našeho krásného města!
Mám osobně velkou radost, že:
„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY”
„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU MĚSTA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU”
„TENTO PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S PODPOROU NADACE ČEZ”
otec Tomáš - farář
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Papežská misijní díla
Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie.
Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu
misijní růži, tu tvoří 20 lidí.
S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve.

•

Úmysly modlitby:
Do každého desátku vkládáme misijní úmysly sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí
i své vlastní prosby.
• Při modlitbě prosíme za celý svět.
• Každý kontinent má na misijním růženci svou barvu.
Každý člen misijní růže dostane svoji kartičku s rozpisem jednotlivých tajemství a členským číslem. Kartička zůstává po
celou dobu členství stejná.

Pro členy se systémem modlitby PMD:
Každý přihlášený člen Misijní růže dostává kartičku s rozpisem tajemství, která se střídají po měsíci a jsou pro přehlednost
řazena od ledna do prosince (kartička je oboustranná a je v pouzdře). Kartička je platná nejen v tomto roce, ale i v letech následujících. Jinou kartičku Vám tedy posílat nebudeme. Každý rok začínáte tajemstvím uvedeným v lednu bez ohledu na
to, které tajemství jste měli v prosinci.
Pro skupiny s vlastním systémem modlitby:
Společenství, která se již živý růženec modlí a pro modlitbu MR si ponechávají svůj vlastní systém rozdělení a střídání desátků,
do modlitby navíc přidají úmysl za misie. V tomto případě je s námi v kontaktu jeden zástupce za celou skupinu.
Co členstvím získáte?
• Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijní růže) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně
v 17:00 hod. sloužena mše svatá.
• Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj.
„Modlitba je jako vzácný pramen, dokud z něj člověk neochutná, nemůže být obdarován.“
Živý růženec:
Přáním Pauline Jaricot (1799–1862), zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry, bylo učinit růženec modlitbou všech.
Způsob modlitby růžence, tzv. živého růžence, který se roku 1826 začala modlit sama Pauline, byl o 7 let později zahrnut do
stanov PMD. Oficiální schválení živého růžence udělil papež Řehoř XVI. V roce smrti Pauline Jaricot měl jen ve Francii 3 milióny členů a brzy se stal známým po celém světě.
Chcete se stát členy misijní růže? Přihlaste se na stránkách https://www.missio.cz/prihlaska-clena/
(převzato z www.missio.cz)

Misijní úmysly papeže Františka
ZÁŘÍ:

Všeobecný úmysl: Úcta ke zdrojům planety – Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale
sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl: za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu,
spravedlnost a dobro všech.

ŘÍJEN:

Evangelizační úmysl: Misijní poslání laiků v církvi - Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu
měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl: za misie - ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme,
šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

„Zdolat ty nejvyšší vrcholy předpokládá víc pokory než odvahy.“
Pavel Kosorin
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Vzkaz budoucím generacím (bude uložen do Božího oka lucerny společně s listem pana biskupa)
Moji milí farníci,
nevím, po kolika letech od okamžiku napsání těchto pár řádků budete můj vzkaz číst. V každém případě vám však mohu
upřímně sdělit, že jsem mírně rozechvělý představou, že nyní, tedy v okamžiku, kdy čtete tento vzkaz, již pravděpodobně nebudu mezi živými. Moje křesťanská víra mě však ujišťuje v tom, že budu v milující Boží náruči spolu s většinou obyvatel Jaroměřic, kteří jsou spolu se mnou v roce 2020 svědky záchrany našeho farního chrámu a vyzdvižení opravené lucerny do unikátní
kopule vyzdobené nádhernou freskou. Vůbec netuším, kdo vlastně bude tento můj vzkaz číst. Je až nepředstavitelné adresovat
tuto zprávu vám všem, o nichž nevíme nic víc než to, že se zatím ani nenarodili.
Chci proto všechny poprosit, abyste přijali můj srdečný pozdrav spolu s přáním dobra pro Vás, Vaše blízké a celé město
Jaroměřice nad Rokytnou. S velkou pokorou jsem přijal úkol zachránit a obnovit tento kostel pro budoucí generace, tedy právě
pro Vás!
Netuším, za jak dlouho se bude muset tento kostel znovu opravit a zachránit tak rozsáhlým způsobem, jakým jsme to udělali v naší době my a v dobách minulých pak bezpočet dalších bezejmenných řemeslníků, umělců, šlechticů, kněží a dobrodinců.
Musím Vám nicméně sdělit, že záchrana a obnova chrámu je pro nás mimořádně obtížná. Při kompletní rekonstrukci chrámu
jsme museli překonat mnoho obtíží a překážek, které nám stály v cestě. Přesto jsme se však snažili ze všech sil usilovně bojovat, aby se mám toto dílo podařilo uskutečnit a dokončit. Ještě však nejsme u konce. Musíme například sehnat nemalou sumu
peněz a upřímně řečeno dnes ani přesně nevíme, kde a od koho tuto velkou částku získáme. S důvěrou se však obracíme o pomoc k Bohu a spoléháme na štědrost, laskavost a dobrotu občanů Jaroměřic, na velkorysost Zastupitelstva města a místních
a vzdálených mecenášů. I když máme obavy, jak toto velkolepé dílo zvládneme financovat, naši snahu nevzdáváme. Pokud
bychom to vzdali, do Vaší doby by tento chrám určitě nevydržel a Vy byste ho znali pouze jako nenávratně poškozenou, kdysi
grandiózní budovu, u které byste nemohli obdivovat množství uměleckých a kulturních hodnot, které nám zanechaly předchozí
generace.
Kromě nedostatku financí jsme museli řešit další čistě technické záležitosti jako je narušená statika krovu, shnilé a dřevokazným hmyzem napadené trámy a ramenáty, ohromné praskliny na fresce umístěné v kopuli, narušenou statiku zdiva, vlhkost
celé stavby a další ohromné problémy. Jak můžete poznat z tohoto nepatrného výčtu a jak jsem již výše poznamenal, pokud
bychom opravu nezrealizovali, náš chrám v té podobě, v jaké jsme jej od předků přijali, by byl pro Vás ztracen. O tom, jak a co
bylo opravováno, pak pojednává rozsáhlý vzkaz s projektovou dokumentací, popisem technologie oprav a fotografiemi, který
je uložený ve schránce kopule.
I kvůli nám a naší obtížné snaze Vás proto prosím, abyste po našem vzoru vytrvali i Vy a nevzdávali úkol záchrany a obnovy tohoto chrámu pro další generace, které přijdou po Vás.
Přeji Vám, abyste si uchovali Víru, Naději a Lásku! Ze srdce Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého! S Ježíšem Kristem Vás z nebeské klenby věčnosti společně se svými farníky a lidmi, kteří pomohli tento chrám zachránit, zdravím
a přeji vše dobré!
P. Tomáš Holcner, farář v Jaroměřicích nad Rokytnou a jeho farníci
L. P. 2020

Zajímavá kniha
Rady zkušeného ďábla
Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji
podané reálie „ze života pokušitelů". Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit
život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně
setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.
Názor čtenáře:
Jde o jakousi „příručku“, ve které je mnoho věcí hodno k zamyšlení, a to nikoliv pouze
pro praktikující křesťany. A ačkoliv zde nechybí též humor (ten je obsažen už u základní premisy, kdy se mladší „čert“ učí od „zkušeného ďábla“), je zde mnoho seriózního, co může člověku
značně ulehčit v jeho životní pouti. Nejvíce bych vyzdvihla dvě myšlenky, které mi přijdou
opravdu důležité. Obě se týkají soužití s druhými lidmi a zároveň poznání sebe sama. První je,
že mnohem podstatnější, než se nedbale zabývat chybami druhých, je dívat se pořádně na
vlastní život, jestli jsme opravdu tak vzorní lidé, jak si o sobě často myslíme. Kdo ostatně podobné kritické vhledy praktikuje,
ten ví, že je to mnohem těžší práce, než odsuzovat druhé, ale nese to s sebou mnohdy i překvapivé plody – například právě
trpělivost k chybám svého okolí (protože co si budeme nalhávat, je jen málo chyb, které vidíme na druhých, ale nedopouštíme
se jich i my sami). Druhá myšlenka mi přijde také velmi podstatná, už proto, že se s podobnými věcmi setkávám ve svém okolí
čím dál tím častěji. Totiž, že dnes je skoro zločinem nebýt nějakým způsobem aktivistou – nezajímat se o dění v politice,
„bojovat“ za práva utlačovaných. A tato „pomoc“ je samozřejmě aplikována výhradně pomocí vznešených slov a gest. Avšak
pro tento imaginární boj často zapomínáme, že v našem nejbližším okolí je spousta natažených rukou, které volají po pomoci,
a to v mnoha ohledech (byť by se jednalo jen o vlídné slovo, když je ho třeba). Protože je přece mnohem jednodušší o pomoci
mluvit, než konat…
(převzato z www.cbdb.cz)
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Něco pro děti - příběh k zamyšlení

Snaž se být jako tužka

Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle něj se
posadil dědeček a začal psát dopis. V jednom okamžiku se ho dítě zeptalo: „Dědo,
co to děláš? Sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění
o mně?“ Dědeček přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu o tobě, o tom není
pochyb. Důležitější než slova je však tužka, kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“
Vnuk se na tužku zvědavě podíval, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se:
„Co je na ní tak výjimečného?“ Dědeček odpověděl: „Záleží na způsobu, jak se na
věci díváš. Tužka má pět vlastností, které, pokud si je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají
člověka žijícího v pokoji se všemi.“
První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje
kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede podle své vůle.
Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice
tužce trochu utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydržet
bolest, protože z tebe udělá lepšího člověka.
Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a vymazat, co
jsme napsali špatně. Ani ty nezapomeň, že Bůh je odpouštějící a milující a že ti dopřeje vymazat tvé hříchy, budeš-li jich litovat a chtít se napravit.
Čtvrtá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, že všechno, co v životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho, co děláš.
Pátá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj neustále
o to, co se děje ve tvém nitru.
(převzato z www.deti.vira.cz)

Růženec - vyrábíme a učíme se

Milé děti, víte, že květen a říjen jsou měsíce růžence? Jak takový růženec vypadá, to asi většinou znáte,
ale umíte se ho také modlit, znáte všechna jeho tajemství? Můžete se to naučit a také si svůj vlastní růženec
vyrobit. Takový, jaký se vám bude líbit...
Jednoduše by se dalo říct, že modlitba růžence je rozjímáním s Pannou Marií nad událostmi z Ježíšova
života. Začínáme vyznáním víry a dále se pak střídají modlitby Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Růženec se dělí na desátky, což je vždy deset modliteb Zdrávas Maria, kdy po slovech "...plod života tvého Ježíš" vkládáme různá tajemství.
Na stránkách https://deti.vira.cz/aktivity/vyrabim/
ruzence-vyrabime-a-ucime-se si můžete stáhnout jednoduchou pomůcku s rozpisem jednotlivých modliteb
a dále materiály k naučení všech růžencových tajemství (radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Je to
pracovní list pro děti, které už alespoň trochu růžencová tajemství znají a dále materiály, které lze využít
buď texty jako pexeso nebo na jakoukoli hru dle fantazie. Např. se rozstříhané obrázky i poschovávají a děti
je musejí najít a poté správně seřadit a přiřadit k danému názvu růžencového tajemství.
(převzato z www.deti.vira.cz)

„Chcete-li dojít daleko, musíte vyjít ze sebe.“
Pavel Kosorin
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28. září slavíme DEN ČESKÉ STÁTNOSTI - svátek má sv. Václav
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Světci k nám hovoří

2. října, památka

sv. Andělé strážní
(Angeli custodes)
Bůh nám dal každému při křtu svatém anděla, aby nás střežil
a vychovával. Andělé jsou s námi přítomni,
přispívají
nám,
jsou
s námi a pro nás. Nejstarší svědectví
úcty k andělům strážným se dochovalo z IX. století, avšak uctívání andělů je starší než úcta ke svatým. V liturgii byla úcta k nim nejprve spojována se svátkem sv. arch. Michala.
Zvyk zasvěcovat andělům strážným
zvláštní svátek se začal šířit v XV. století ve Španělsku. Papežem Lvem X.
byl potvrzen r. 1518. Od r. 1608, na
žádost Ferdinanda II., byl Pavlem V.
povolen slavit na habsburském území
a na dnešní den jej stanovil papež
Klement X. v roce 1670, s rozšířením
na celou Církev.
NAŠI NEJBLIŽŠÍ PŘÁTELÉ
Žijí s námi, ale jak moc je známe?
Poznávat je znamená poznávat jejich
pomoc, počítat s nimi. Jsou pro nás
darem poslaným z Boží lásky. Stále
na nás dotírá zlo v nejrůznější podobě a právě proto, abychom mu nemuseli pro svou slabost podlehnout,
máme u sebe nebeského přítele, který lépe než my zná nejen taktiku nepřítele, ale také nás může vést a pomáhat nám podle Božího záměru.
Každé obdarování má dvě podmínky: někdo něco dává a druhý přijímá.
K našemu užitku nestačí, že Bůh každému z nás dal strážného anděla, my
ho také musíme přijmout. Když budeme mít doma Bibli a nikdy z ní nebudeme číst a snažit se podle ní řídit,
je to stejné jako bychom ji neměli.
Podobné to může být s anděly. Važme si svých přátel a žijme s nimi
v živém společenství, jak nás to učí
velké množství světců. Ti, kteří se

snažili o svatost, chápali, že nejde
o nic mimořádného, jen o plnění Boží
vůle, jak o ní hovoří evangelia. V rámci této snahy se také obraceli na anděly, popřípadě přijímali jejich poselství nebo byli od nich napomínáni.
Slovo anděl pochází z řeckého
"angelos" a znamená "posel". Katechismus nám dává toto poučení:
"Od dětství až k hodině smrti je lidský
život obklopen ochranou andělů
a jejich přímluvou. ,Každý věřící má
u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.´ Křesťanský
život má již zde na zemi ve víře podíl
na blaženém společenství andělů
a lidí sjednocených v Bohu. (KKC 336)
Tento článek katechismu vychází také z Ježíšových slov, týkajících se dětí: "Jejich andělé v nebi stále hledí na
tvář mého nebeského Otce."(Mt
18,10 a dále ze slov sv. Basila Velikého. Na otázku "Kdo jsou andělé?" je
nám v Kompendiu KKC (60) řečeno,
že jsou to čistě duchoví, netělesní
tvorové, neviditelní a nesmrtelní,
jsou to osobní bytosti vybavené rozumem a vůlí.
Přesto, jak nás poučuje Bible, kvůli
některým konkrétním úkolům brali
na sebe viditelnou, lidskou podobu.
V té s nimi hovořili někteří světci,
jindy jejich zviditelnění posloužilo
k ochraně těch, kteří je vzývali. S připomenutím si těchto skutečností můžeme začít ve SZ u sv. archanděla
Rafaela (pam. 29. 9.), který se dal
poznat až na konci příběhu o Tobiášovi. Od začátku vystupoval jako
lidský průvodce, který zná cestu do
Médie. K nejznámějším andělům patří Gabriel - zvěstovatel narození Jana
Křtitele a Božího Syna. My se dnes
především obracíme k dalším strážným pomocníkům, abychom si s nimi
vytvořili živější vztah a proto si ve
spojení s nimi můžeme připomenout
alespoň některé světce, v jejichž životě se potvrdila víra v anděla strážného.

Neúplný přehled atributů uvádí
anděla u šedesáti světců. Mezi nimi
není např. sv. Kateřina Labouré (pam.
31. 12.), kterou její anděl strážný
v podobě dítěte v noci budil a vedl na
setkání s Pannou Marií, jehož výsledkem byla zázračná medailka Neposkvrněného početí. Některým světcům
anděl podával sv. přijímání, které by
z různých důvodů jinak nemohli přijmout. Nejedná se jen o mučedníky
a poustevníky, ale i o děti, které nedosahovaly stanoveného věku, jako
blah. Hyacinta a František z Fatimy.
Žádné vidění anděla však nebylo
bezdůvodné, protože anděl, jak citováno na začátku, je duchová, neviditelná bytost, poslaná Bohem k naší
ochraně a pomoci, vzhledem k naší
cestě do věčného života. U některých
omilostněných osob je patrné, že
vnímání strážného anděla souviselo
s jejich nevinností a důvěrou v Boží
plány.
Mezi nejznámější zážitky s andělem
patří Petrovo vyvedení ze žaláře (viz
Sk 12,7-10). Sv. Rajmund z Penafortu
(pam. 7. 1.) pociťoval andělovu přítomnost když se ráno probouzel. Sv.
Isidora (pam. 15. 5.) zastoupili andělé
na poli u pluhu, v době jeho účasti na
bohoslužbě. V případě sv. Václava
(pam. 28. 9.) se zjevovali po jeho boku.
Sv. Gema Galgani (pam. 11. 4.) nejen
prožívala přítomnost svého strážného anděla velmi reálně, ale jeho prostřednictvím posílala i dopisy svému
duchovnímu otci. O tom, že ho viděla, svědčí její slova o jeho přísnosti:
"Při večeři jsem viděla, jak na mne
vrhá přísné pohledy a řekl: „Nestydíš
se dopouštět chyb v mé přítomnosti?" Další, od strážného anděla napomínanou světicí, je sv. Františka Římská (pam. 9. 3.). Podle záznamu
v aktech svatořečení byl pro ni neviditelným rádcem, láskyplným přítelem i přísným karatelem.
(pokračování na str. 11)
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Dokonce prý od něj jednou dostala takový silný políček,
že ho slyšely i přítomné osoby v místnosti a Františka
měla po něm červenou tvář. Tak tvrdě ji chránil před
podlehnutí pokušení ďábla.
Známým světcem komunikujícím s anděly byl sv. Pius
z Pietrelcina (pam. 23. 9.). Jeho strážný anděl byl pro něj
přítel z dětství, o němž napsal: "dělá všechno, aby zmírnil
utrpení, které mi způsobují vzbouření andělé." Jedni
manželé, při onemocnění dítěte, u kterého nedokázali
zmírnit vysokou horečku, nezávisle na sobě poslali své
strážné anděly s prosbou o pomoc k otci Piovi. Ráno bylo
dítě zdravé a když táta šel děkovat otci Piovi, ten mu na
uvítanou řekl: "Člověk od vás nemá pokoj ani v noci!"
A dodal: "Nemusíš se omlouvat. Já mám vždy radost,
když za mnou přijdou strážní andělé." Děkovat ho však
poslal ke svatostánku a Panně Marii.
Také papežové zanechali vzory soužití s anděly strážnými. Pius XI. se naučil počítat s pomocí svého anděla díky
slovům sv. Bernarda. Všeobecně úctu ke strážným andělům propagoval i Pius XII. Na základě Bible, církevních
Otců i liturgie popsal roli strážných andělů v našem životě. Uvedl, že anděl strážný se snaží i o naše posvěcení,
o náš duchovní vzrůst a vnitřní spojení s Bohem, i když
jsme nakloněni vidět jeho ochranou roli především
v hmotném směru.
Sv. Jan XXIII., již před zvolením za papeže, jako nuncius
uvedl v jednom dopise: "Když musím navštívit nějakou
důležitou osobnost, abych s ní jednal o záležitostech
Apoštolského stolce, vyzvu svého anděla, aby se on dohodl s andělem oné vysoce postavené osoby, že na ni
bude příznivě působit." K podobnému jednání vybízel
i později. O důvěrném vztahu se strážným andělem hovořil prostě a přirozeně.
Kdo svému andělu důvěřuje a svěřuje se mu, může zakusit i jeho zázračnou pomoc, podobně jako v příběhu
uvedeném v publikaci "Na vlnách transcendence". V brněnském podchodu pod nádražím, nazývaném "Myší
díra", chtěli dva násilníci přepadnout ženu, která jím bude procházet. Touto cestou se vracela z noční služby jedna zdravotní sestra. Jakmile tyto dva muže zahlédla, dostala strach, a jak byla zvyklá, začala se modlit ke svému
strážnému andělu. Viděla, že jim neunikla, ale ti dva se
k ní více nepřiblížili. U východu zaslechla zezadu křik
a volání o pomoc. Ti dva napadli osobu, která jako další
vešla do podchodu. Zdravotní sestra využila blízkého telefonního automatu a na čísle 158 ohlásila přepadení za
jejími zády. Rychlým zásahem byli oba násilníci dopadeni.
K výslechu a k sepsáni protokolu musela jako svědek
i zdravotní sestra. Ptali se jí, kdo to byl ten zdatný muž
v bílých kalhotách a v bílém tričku, který ji doprovázel
a kvůli kterému ji ti dva nepřepadli. Ona však vypověděla, co věděla, že s ní žádný člověk nešel. Museli vidět an-

děla, kterému vděčila za svoji ochranu.
Andělé nemají poslání pouze k naší ochraně, ale aby
také spolu s námi oslavovali Boha. Děje se to zejména při
liturgické bohoslužbě. V čl. 335 KKC uvádí: "Církev se spojuje v liturgii s anděly, aby se klaněla třikrát svatému Bohu."
Je zapotřebí naučit se žít s anděly strážnými. Naše vlast
potřebuje, aby se křesťanské rodiny naučily s nimi počítat a přijímat jejich pokyny, protože jen tak zvládnou podávat věrohodná svědectví o Bohu, k nimž jsou povolány.
Zvláštní úcta k andělům strážným se vyvinula ve středověku. Její nejstarší zachovaná svědectví jsou z 9. stol.
Liturgická úcta svatých andělů strážných se nejprve spojovala se svátkem sv. archanděla Michala. Jejich samostatný svátek vznikl v 15. stol., a to ve Španělsku. Potvrdil
ho roku 1518 papež Lev X. Papež Pavel V. ho roku 1608
na žádost pozdějšího císaře Ferdinanda II. dovolil slavit
ve všech zemích habsburské koruny a papež Klement X.
roku 1670 rozšířil na celou Církev. Zároveň ustálil datum
jeho slavení 2. října.

PŘEDSEVZETÍ A MODLITBA
Začnu se v modlitbě dnes učit obracet na svého strážného anděla a budu pamatovat na to, že pro růst našeho
vztahu je z mé strany také zapotřebí dbát na jeho vnuknutí.
Bože, Ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své
anděly, aby nás střežili na všech našich cestách; vyslyš
naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání,
abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen
Modlitba, která nám má napomoci vnímat přítomnost
svého anděla a učit se na něj denně obracet:

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj,
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně. Amen.
autor: Jan Chlumský, http://catholica.cz/?id=5030
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Pořad bohoslužeb
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ /poděkování za úrodu/
žehnání na začátku školního roku / křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace
7:30 Jaroměřice - na společný úmysl
Neděle
9:00 Myslibořice - volný úmysl
6. 9.
10:30 Jaroměřice - za farnost a farníky z Dolních Lažan (posvícení)
11:00 Bohušice
19:00 Jaroměřice

- za farnost a farníky z Bohušic (posvícení)
- volný úmysl

37. týden

7. – 13. září 2020

Pondělí sv. Melichar Grodecký
7. 9.
Svátek narození Panny Marie
mše svatá pro děti
Úterý
19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Jelečkovu, Čamrovu
8. 9.
a Novotných
Středa sv. Petr Klaver
9. 9.
7:30 Jaroměřice - za rodinu Pokornovu a přízeň
bl. Karel Spinola
16:30 Myslibořice - volný úmysl
Čtvrtek
10. 9.
- za Růženu a Františka Kopuníkovy, za zemřelou a živou rodinu a duše
19:00 Jaroměřice
v očistci
po mši svaté tichá adorace
Pátek sv. Emil
11. 9.
19:00 Jaroměřice - volný úmysl
Sobota sv. Quido / Jména Panny Marie
12. 9.
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za farnost a farníky z Popovic (posvícení)
Neděle
13. 9.

Svatopetrský haléř (sbírka)

9:00 Myslibořice - volný úmysl
10:30 Jaroměřice

19:00 Jaroměřice

- na společný úmysl
- za rodiče Koldanovy, Cechovy, sestru Janu a švagry Josefa a Jana
- za všechny zemřelé z rodiny Krištofovy a Smutných a za duše v očistci
- za rodiče Salákovy, jejich dceru, zetě a snachu

38. týden
Pondělí Svátek Povýšení sv. kříže
14. 9.
Úterý Panna Maria Bolestná
15. 9.
19:00 Jaroměřice - volný úmysl
Středa sv. Ludmila
7:30 Jaroměřice - volný úmysl
16. 9.

14. – 20. září 2020

mše svatá pro děti
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Čtvrtek
17. 9.

Pátek
18. 9.

sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
16:30 Myslibořice - volný úmysl
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

po mši svaté tichá adorace

sv. Josef Kupertinský
Den Evropského dědictví – den otevřených dveří památek (pořádá město Jaroměřice)
19:00 Jaroměřice - za živou a zemřelou rodinu Reslovu, Chocholoušovu a Tomanovu
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za farnost a farníky ze Štěpánovic (posvícení)

Neděle
20. 9.

39. týden

9:00 Myslibořice - volný úmysl
10:30 Jaroměřice - na společný úmysl
- za rodinu Svobodovu, Škrdlovu a Bulovu a rodiče Kratochvílovy
- za Helenu a Karla Pavelkovy, duše v očistci a na poděkování za 50 let
společného života
- za Josefa Borkovce, syna Oldřicha a vnučku Renatku a živou rodinu
Borkovcovu
19:00 Jaroměřice - volný úmysl
21. – 27. září 2020

Pondělí Svátek sv. Matouše
21. 9.
Úterý
22. 9.

sv. Mořic a druhové
19:00 Jaroměřice

mše svatá pro děti
- volný úmysl

Středa sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
23. 9.
7:30 Jaroměřice - volný úmysl
Čtvrtek
24. 9.
Pátek
25. 9.

sv. Gerard (Jaromír)
16:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

po mši svaté tichá adorace

sv. Kleofáš
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl

Sobota sv. Kosma a Damián
26. 9.
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30 Jaroměřice
Neděle
27. 9.

9:00 Myslibořice

- za Milana Rivolu a duše v očistci
- za Jaroslava Večeřu a Františku Vyškovskou a celou přízeň
- volný úmysl

10:00 Blatnice

- za farnost a farníky z Blatnice (posvícení)

10:30 Jaroměřice

- za Annu Kudláčkovu z Trnavy a duše v očistci

19:00 Jaroměřice

- za rodinu Novotnovu, Tomanovu a Jurdovu

40. týden
Pondělí Slavnost sv. Václava
28. 9.
19:00 Jaroměřice

28. září – 4. října 2020

- za Otce děkana Václava Küchlera

Jaroměřický LeF
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Úterý
29. 9.

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
19:00 Jaroměřice

Středa sv. Jeroným
20. 9.
7:30 Jaroměřice

mše svatá pro děti

- na poděkování za uzdravení syna a celou živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Kosmákovu

- volný úmysl

sv. Terezie do Dítěte Ježíše
Čtvrtek
1. 10.

15:30 Myslibořice

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za Vlastu Tomkovou a živou rodinu Tomkovu, Horákovu a Petrů
po mši svaté tichá adorace
První pátek v měsíci / návštěva nemocných

sv. andělé strážní

Pátek
2. 10.

14:30 Příložany

- volný úmysl

19:00 Jaroměřice

- za Andrejku Kuželovou, rodinu Kuželovu a Cafourkovu
po mši svaté adorace a svátostné požehnání

Sobota sv. Maxmilián
3. 10.
18:00 Jaroměřice

- pobožnost 1. soboty

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice

Neděle
4. 10.

9:00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice

19:00 Jaroměřice

křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace

- na společný úmysl
- za rodiče Velebovy, syna, jeho manželku a vnuka
- za zemřelou rodinu Kopečkovu a Zahrádkovu
- za farnost
- na společný úmysl
- za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu a Kousalíkovu
- za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň
- za rodiče Holovy, zemřelé a živé příbuzné a duše, na které nikdo nepamatuje

41. týden

5. – 11. října 2020

Pondělí sv. Palmác
5. 10.
Úterý
6. 10.

sv. Bruno
19:00 Jaroměřice

Středa Panna Maria Růžencová
7. 10.
7:30 Jaroměřice

mše svatá pro děti
- za živou a zemřelou rodinu Tomšíčkovu a Doležalovu
- za rodinu Chocholoušovu, Reslovu a Tomanovu

sv. Simeon
Čtvrtek
8. 10.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl
- za Františka Plocka, rodiče a duše v očistci
po mši svaté tichá adorace

Pátek
9. 10.

sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
19:00 Jaroměřice

Sobota sv. Paulin
10. 10.

- za Luďka Říhu a předka
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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Jaroměřice - za farnost
Neděle
9:00 Myslibořice - volný úmysl
11. 10.
10:30 Jaroměřice - za Milana Němce a vnuka Milana a celou živou a zemřelou rodinu

19:00 Jaroměřice

- za rodinu Kratochvílovu

42. týden

12. – 18. října 2020

Pondělí sv. Radim
12. 10.
Úterý sv. Eduard
13. 10.
19:00 Jaroměřice

mše svatá pro děti
- za rodiče Prokopovy, přízeň a duše v očistci

Středa sv. Kalist I.
14. 10.
7:30 Jaroměřice

- volný úmysl

sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve
Čtvrtek
15. 10.

16:30 Myslibořice
19:00 Jaroměřice

- volný úmysl
- za Ludmilu Pošepnou a rodinu Neterdovu
po mši svaté tichá adorace

Pátek sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
19:00 Jaroměřice - volný úmysl
16. 10.
Sobota sv. Ignác Antiochijský
17. 10.
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ /misijní neděle/
7:30 Jaroměřice

Neděle
18. 10.

9:00 Myslibořice

Den modliteb za misie, sbírka na misie

- za Jindřicha Doláka, dvoje rodiče, rodinu Dolákovu, Nahodilovu a duše
v očistci
- za rodinu Čermákovu

10:30 Jaroměřice

- volný úmysl

11:00 Ratibořice

- za farnost a farníky z Ratibořic (posvícení)

19:00 Jaroměřice

- za Jana Šabatku

Teologický kurz

(dále TK) bude probíhat od října 2020 do června 2021 dle
stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání od 9 do 15 hodin). TK je vhodný pro zájemce,
kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí i prohloubení duchovního
života a prožitek společenství církve. Teologický kurz slouží také jako základ kurzu Katecheta nebo kurzu Služba ve farnosti. Podrobnější informace o kurzu a data plánovaných sobot naleznete na <https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz/>.
Podmínky přijetí: včasné odevzdání přihlášky, biřmování, maturita. Příspěvek na náklady
spojené s organizací kurzu činí 1200 Kč. Přihlášky do TK se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 14. 9. 2020. Přihláška je ke stažení zde.
Nově nabízíme možnost zapojit se do nového programu Učitelství náboženství pro ZŠ,
který probíhá jako program celoživotního vzdělávání ve spolupráci s CMTF UPOL
(vyžaduje ukončené VŠ magisterské vzdělání v oblasti pedagogických nebo společenských věd) a jehož základ tvoří právě Teologický kurz. V případě zájmu nás kontaktujte,
zašleme bližší informace. Další informace https://kc.biskupstvi.cz/ucitelstvi-nabozenstvipro-zs/
Kontakt: Marie Šumberová, tel.: 533 033 247, e-mail: sumberova@biskupstvi.cz
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2. 10. 2020
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