
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM MINULÝM 
 

MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

V roce 2020 proběhla rekonstrukce vnějšího pláště kaple ve Vratíkově. Tedy byla 
vyměněna krytina a klempířské prvky. Dále byla opravena fasáda včetně nového 
nátěru.  

Na faře v Boskovicích byla pořízena nová kuchyňská linka v kuchyni ve spodním 
patře fary, kterou využívá farnost. 

Na faře ve Svitávce byla provedena nová splašková kanalizace včetně nového 
vnitřního rozvodu.  

Kostel ve Svitávce byl napojen na dešťovou kanalizaci městyse Svitávka. 
Farnost Boskovice dokončila koupi tří bytů na Lidické ulici, které jsou určeny 

k pronájmu. V těchto dnech dochází k uzavírání nájemních vztahů. 
 

   Na tomto místě chci poděkovat vám všem, kteří podporujete naše farnosti po 
ekonomické stránce. Moje zvláštní poděkování patří vám, kteří farnost a biskupství 
podporujete prostřednictvím fondu PULS. Také chci poděkovat vám, kteří jste se 
na výše zmíněných činnostech podíleli svou radou, pomocí i jinou podporou. Nejmenuji 
nikoho, abych na někoho nezapomněl.  

 
P. Miroslav Šudoma 

 
 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 1 ročník 19 – jaro 2021   Vyšlo 21. 3. 2021 

 

ABYCHOM O SOBĚ VĚDĚLI 

Po delší době se vám dostává do rukou další číslo farního Zpravodaje. V čase, který 
mezi tím uběhl, jsme se spolupracovníky z redakční rady přemýšleli, jak dál 
se Zpravodajem. Nakonec padlo rozhodnutí vydávat ho jednou za čtvrt roku. Informace 
v něm sice nebudou tak aktuální, jako když vycházel jednou za měsíc, ale to asi 
nevadí, protože k tomu slouží naše webové stránky. Na druhou stranu v něm můžeme 
nahlédnout trochu delší čas našeho společného života a obraz o životě farnosti, který si 
takto vytvoříme, může být celistvější. 

 
A tak znovu připomínám, že aktuální informace o tom, co se právě v tomto čase děje 

ve farnosti, naleznete na https://boskovice.farnost.cz/. Můžete také „informace 
z farnosti“ dostávat prostřednictvím el-pošty nebo na WhatsApp. Stačí se zaregistrovat 
na výše uvedených stránkách. Samozřejmě jsou informace i na nástěnce v kostele. 

 
P. Miroslav Šudoma 

 

https://boskovice.farnost.cz/
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SVÁTOSTNÝ ŽIVOT V ROCE 2020 
 

 
 

EKONOMICKÉ PŘEHLEDY 
 

FARNOST BOSKOVICE – ROK 2020 FINANČNÍ PŘEHLED v Kč 
  

Příjmy 2018 2019 2020 

Sbírky a příjmy za církevní úkony 1 599 458,00 1 493 985,00 913 331,00 

Přijaté dary 221 760,00 143 300,00 182 200,00 

Dotace 70 000,00 50 000,00 87 000,00 

Ostatní příjmy  309,17 448,82 63 248,05 

Nájemné 159 990,00 155 125,00 81 798,00 

Prodej majetku – lesy 21 200 000,00 111 600,00 200 000,00 

Náhrada škody 0,00 6 986,00 0,00 

Příjmy celkem 23 251 517,17 1 961 444,82 1 527 577,05 

    

Výdaje    

Daně 8 782,00 3 606,00 3 532,00 

Opravy  450 882,00 283 252,00 493 328,26 

Odeslané sbírky a dary 333 620,00 301 951,00 150 298,00 

Nákup dlouhodobého majetku 0,00 0,00 237 787,00 

Ostatní výdaje  450 387,76 415 305,40 375 313,55 

Výdaje celkem 1 243 671,76 1 004 114,40 1 260 258,81 

Rozdíl příjmů a výdajů 22 007 845,41 957 330,42 267 318,24 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 
  

 2018 2019 2020 

Sbírka na bohoslovce 31 113,00 34 211,00 33 745,00 

Sbírka na misie 45 816,00 46 037,00 0,00 

Sbírka na charitativní účely 33 787,00 27 560,00 0,00 

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 29 279,00 33 048,00 38 302,00 

Příjmy za církevní úkony a činnosti 12 370,00 20 400,00 12 000,00 

Příspěvek na diecézi + fond PULS 129 237,00 74 640,00 58 931,00 

Sbírka na repatriaci uprchlíků 52 018,00 37 172,00 7 320,00 

Sbírka na církevní školství 0,00 28 883,00 0,00 

Celkem odvedeno 333 620,00 301 951,00 150 298,00 

 

 BOSKOVICE SVITÁVKA 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Křty 16 17 6 2 0 1 

Svatby 5 10 8 0 0 0 

Pohřby 70 61 77 9 5 6 

Biřmování 1 39 3 0 0 0 

1. svaté přijímání dětí 15 25 18 0 0 0 
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FARNOST SVITÁVKA – ROK 2020 FINANČNÍ PŘEHLED V KČ 
  

Příjmy 2018 2019 2020 

Sbírky a příjmy za církevní úkony 209 788,00 211 378,00 129 634,00 

Ostatní příjmy 44,54 36 020,33 8,89 

Nájemné 983,00 1 300,00 1 300,00 

Příjmy celkem 210 815,54 248 698,33 130 942,89 

    

Výdaje    

Daně 4 442,00 4 004,00 490,00 

Opravy  108 001,00 87 445,00 83 932,75 

Odeslané sbírky a dary 57 897,00 56 376,00 46 544,00 

Ostatní výdaje 58 047,00 123 620,58 86 697,53 

Nákup dlouhodobého majetku 166 799,80 0,00 0,00 

Výdaje celkem  425 186,80 271 445,58 217 664,28 

Rozdíl příjmů a výdajů -214 371,26 -22 747,25 -86 721,39 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 
  

 2018 2019 2020 

Sbírka na bohoslovce 6 420,00 7 362,00 3 977,00 

Sbírka na misie 9 707,00 6 006,00 0,00 

Sbírka na charitativní účely 6 126,00 3 138,00 0,00 

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 4 348,00 5 201,00 3 922,00 

Příspěvek na diecézi + fond PULS 24 318,00 20 376,00 37 525,00 

Sbírka na repatriaci uprchlíků 6 978,00 9 121,00 1 120,00 

Sbírka na církevní školství 0,00 5 172,00 0,00 

Celkem odvedeno 57 897,00 56 376,00 46 544,00 

 
 
 

KATECHEZE A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
 

Katecheze v uplynulém čase se víceméně scvrkla na liturgii. V roce 2020 se ještě 
podařilo dotáhnout do konce přípravu dětí na první svaté přijímání a několik svateb 
také proběhlo, ale to bylo tak asi vše. Co se týká příprav na svátostný sňatek, ty 
probíhají tak, jak to momentálně dovoluje epidemiologická situace.  

Náboženství jsme v říjnu sice vyučovat začali, a to jak v Boskovicích, tak po dlouhé 
době i ve Svitávce, ale vnější podmínky nám v tom nedovolily pokračovat. 

Podobně je na tom katecheze dětí v rámci mší svatých pro rodiče s dětmi. Ta se 
v posledním čase nekoná. 

I zde patří mé poděkování vám, kteří i v této době mimořádné vedete své děti 
k modlitbě a k Bohu konkrétně. Mé poděkování patří také vám, kteří se staráte o krásu 
liturgie. A zvlášť chci poděkovat vám, kteří zajišťujete přenosy nedělních mší svatých. 

 
P. Miroslav Šudoma 
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MRKNĚME SE NA BUDOUCNOST 

Čas budoucí můžeme opravdu jenom vyhlížet, protože moc dobře nevíme, co se 
v něm bude odehrávat. Přece však některé skutečnosti jsou již dnes dost 
pravděpodobné. 

 
VELIKONOCE 

Skončí doba postní a budou velikonoční svátky. Před nimi dobrý člověk katolík 
obvykle slaví svátost smíření. Zde jsou pravděpodobné časy, kdy bude k tomuto 
slavení příležitost: 

 

 
 

Pokud se nic nezmění, tak zde jsou pořady bohoslužeb ve Svatém týdnu: 

 
 

SVÁTOSTI A POUTĚ 
 

Společné první svaté přijímání školních dětí v tomto roce neplánujeme.  
Poutě, na které jsme zvyklí – tedy pouť do Křtin a pouť do Sloupu, budou mít 

pravděpodobně jiný formát, než na který jsme zvyklí.  
 

P. Miroslav Šudoma 
 
 
 
 

Den Boskovice Svitávka 

26. 03. pátek před Květnou nedělí 14:00 – 17:50  

27. 03. sobota před Květnou nedělí  15:00 – 16:30  

29. 03. pondělí Svatého týdne 14:00 – 17:50  

31. 03. středa Svatého týdne 14:00 – 17:50  

Den Boskovice Svitávka 

01. 04. Zelený čtvrtek 18:00 16.30 

02. 04. Velký pátek 18:00 16:30 

03. 04. Bílá sobota 19:30 19:30 

04. 04. neděle Zmrtvýchvstání  07:00; 09:30 11:00 

05. 04. Pondělí velikonoční 07:00 08:00 

Zaujalo nás 

v KT: 

Co má odpovědět žena na otázku správy banky zmražených 
oplodněných embryí, co udělat s těmi, které „zbyly“ po umělém 
oplodnění.... Proč se chvěje, když má dát odpověď? Tuší, že říct 
něco na způsob „vylijte to do kanálu“ nebo „s tím můžete 
obchodovat“ nebo si „mé počaté děti ponechte na ty své pokusy, 
však jde jen o trochu hmoty“, je lidsky velmi ubohé, ponižující, 
vykořeňující, a především nepoctivé, vnitřně nepravdivé. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Na začátku letošního roku se konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. 
V Charitě Blansko lidé ve sbírce darovali 1 233 346 Kč přímo do tříkrálových kasiček 
v obcích a aktuální částku 366 951 Kč online. 
   Celkový výsledek Tříkrálové sbírky na Blanensku ke dni 15. února, který se může 
ještě zvýšit online platbami, je 1 600 297 Kč. 
   Do pokladniček v Boskovicích lidé přispěli v Tříkrálové sbírce na potřebné částkou 
48 485 Kč. „Z výtěžku sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic svatého Martina, 
dále pomoci seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v nouzi 
v okrese Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní záchrannou síť, což je pomoc 
nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi,” upřesňuje 
koordinátorka sbírky Marie Sedláková. 
   V letošním roce vám kvůli epidemické situaci nemohli koledníci napsat na dveře 
tříkrálové požehnání domu K + M + B + 2021 přímo. Proto jsme se pokusili přinést 
koledu online přes naše webové stránky www.blansko.charita.cz 
a na www.facebook.com/charitablansko a zároveň do vašeho města poskytnout 
křídy k napsání požehnání. 
   Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžete ještě poslat příspěvek 
do 30. dubna přes bankovní účet www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021. 
   Děkujeme za vaši důvěru a podporu! Děkujeme vám za to, že jste v současné složité 
situaci nenechali tříkrálovou tradici padnout!  
   Velké díky patří také tříkrálovým asistentům, koledníkům za roznos letáků, obcím, 
řetězci prodejen COOP a dalším prodejnám za umístění pokladniček, farnosti a všem, 
kteří se na sbírce jakkoliv podíleli.   
   Děkujeme, že jste nám pomohli udržet tradici Tříkrálového koledování. 

 
David Zachoval 

 
 

UKM ZVE  
 

Unie katolických mužů pro Vás připravila individuální postní křížovou cestu přírodou. Je 
těžká doba, ale pobyt v přírodě můžeme strávit i v zamyšlení a tradičně křížovou 
cestou v postní době. „Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, 
protože je naším vysvobozením“. 
   Začátek je u rozcestníku Pod Oborou v Boskovicích, stejně jako minulý rok. Některé 
dřevěné kříže byly neporušeny a vydržely celý rok, a to nás přesvědčilo cestu neměnit.  
   U každého zastavení je pod textem vynecháno volné místo, a to můžete vyplnit 
nějakým vaším slovem, větou nebo kresbou. Jen si s sebou z domu vezměte lihový fix 
a podělte se o své myšlenky.  
   Žádáme Vás o dodržování nařízení vlády, které neomezuje pobyt v přírodě, ale je 
nutné dodržet počet osob, odstup a povinnost mít zakrytá ústa i nos. 
   Bližší informace na tel. +420 737 887 170. 

 
Za UKM Kamil Ošlejšek  

 

http://www.blansko.charita.cz/
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POSTNÍ DOBA ROKU 2021 
 

Žijeme v postní době, za několik málo týdnů budeme slavit Velikonoce. Každého z nás 
v životě určitě potkaly mnohé těžké chvíle, a když jsme je překonali, tak o to víc jsme si 
vážili těch dobrých a šťastných okamžiků. 
  V dnešní omezené a rouškové době se já osobně musím umět stále víc spoléhat 
na Pána Boha a asi i vy ostatní. V našem společenství KLAS je nás většina starších 70 
roků, a tak jako i ostatní senioři se k životu musíme stavět jinak a pomáhat si hlavně 
dennodenní modlitbou. 
  V minulých dnech jsem šla na hřbitov a tam uklízela hrob – musím přiznat, že mi to 
trvalo delší dobu, protože tam máme velmi blízko vysazen listnatý strom a odnosit to 
množství listí mi dává každoročně zabrat. Musela jsem si sundat i roušku, jinak bych to 
při té fyzické práci nevydýchala... A když jsem práci dokončila, tak hned děkuji v duchu 
Pánu Bohu, že jsem to zvládla a ihned myslím na všechny ty, kteří musí mít celý den 
roušku třeba i při fyzické práci, alespoň střelnou modlitbou. 
   Jdu po dlouhé době vyřídit něco na město, mám to pěšky daleko a mám nasazenu 
předpisově roušku. Po dvou hodinách v roušce dojdu domů a musím zase za to 
děkovat modlitbou, že jsem to vůbec zvládla – vydýchala... 
  Ještě loni jsem trochu prořezávala stromy a sekala trávu, letos mi sil ubylo, a tak jsem 
seděla na lavečce a dívala se na své pomocníčky z rodiny, jak jim to jde všechno 
rychle od ruky. V duchu jsem si na té lavečce říkala: „Co jste vy, byla jsem i já – co 
jsem já, budete i vy...“ 
  Nechci být pesimista. Štěstí jsem nikdy neviděla ve vaření a pečení, ale protože jsem 
měla pětičlennou domácnost bylo to mojí povinností. A vidíte, jak rychle měním názor – 
nacházím v této době štěstí v pečení. Když mi někdo přijde nebo přijede, ráda upeču 
koláče a pošlu i ostatním. Mám i pro sousedky, které přijdou – mám v okolí i starší 
osamocené a kterým přijde koláč vhod. 
  Před několika roky jsem se celou postní dobu živila hlavně ovocem a zeleninou, teď 
už to tak dobře nedokáži. Velmi, velmi často jsem žila v minulosti jako asketa, skromný 
život vedu neustále – chodím většinou pěšky. 
   Co je největším dárkem pro mne v této době? 
   Dobré slovo, které dostávám zdarma od druhých a já je také jiným velmi ráda, pokud 
to jde, rozdávám. 
   Každou neděli se moc těším na přenos bohoslužby, velmi mne to v dnešní době 
obohacuje. 
   My, kdo používáme internet, si můžeme také číst Boží slovo na každý den nebo si 
pročítat z Bible a více v postní době objevovat i hodnotnou náboženskou literaturu... 
   Ale jsem také ráda, že se už nestaví tolik nových rozhleden, cyklostezek, památníků 
a víc se myslí na nejdůležitější věc a tou je znovuobnovování naší nemocné Boží 
přírody. 
   „Čím více jsme totiž ve spojení s Bohem i v přírodě a dokážeme se na něj spoléhat, 
tím víc nás může naplnit víra pokojem a vnitřní radostí a vyrovnaností...“ 
   Ale určitě je naším největším a nejbližším přáním dobře prožít velikonoční liturgii... 
A zase se těšit, že se spolu budeme vzájemně vidět a dál upevňovat a obohacovat 
naše farní společenství a jednotu v síle modlitby... 

 
          Marie Ženatová 
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Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

papež František: FRATELLI TUTTI 
                             Encyklika o bratrství a sociálním přátelství 
Studovat dokumenty církve běžně považujeme za obtížné. V případě encyklik papeže 
Františka, Fratelli tutti nevyjímaje, přestože jde o závažné texty analyzující palčivé 
problémy doby, jde o celkem strhující čtení. Papež oslovuje všechny lidi dobré vůle 
uvnitř i vně církve.  Všichni jsme bratři a sestry – to je hlavní poselství encykliky. Svatý 
otec vychází z podobenství o milosrdném Samaritánovi, ale čerpá také z minulých 
encyklik, promluv, z klasické literatury. Jako příklad inspirace dává svatého Františka 
z Assisi, blahoslaveného Karla Foucaulda ale i Martina Luthera Kinga nebo Mahátmu 
Gándhího.   

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2021 
 

Tomáš Halík: ČAS PRÁZDNÝCH KOSTELŮ 
Kniha přináší soubor kázání a zamyšlení, která byla přenášena během postní 
a velikonoční doby 2020 z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora. Čas prázdných 
kostelů je adresován široké veřejnosti. Ukazuje, že doba pandemie může být chápána 
jako výzva k solidaritě a hluboké vnitřní proměně. 

Vydalo NLN, s.r.o., Praha v roce 2020 
 

Guy Gilbert: ODPUŠTĚNÍ 
Guy Gilbert je známý francouzský vychovatel delikventní mládeže a kněz. Pro svou 
bohatou zkušenost s lidmi na okraji společnosti, vězni a zločinci nijak nebagatelizuje zlo 
a příkoří, která se lidem dějí. Přesto potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní 
vyrovnanosti, pokoji a radosti. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly k odpuštění, jak 
odpouštět v rodině, v partnerském i profesním životě, v náboženských komunitách, 
ve společenském i politickém životě, jaké nástroje nabízí ve svátostech církev. 

Vydalo nakladatelství Portál v roce 2020 
Připravila Marie Zvěřinová 

 

FARNOST POMÁHÁ SBĚREM – PŘICHÁZÍ ČAS MODLITBY 
 

Po dlouhém vyčkávání jsme se rozhodli opět sbírat papír na farním dvoře. Cena 
za papír je teď příznivá ba i nejlepší za poslední 2 roky. Za noviny, časopisy, katalogy 
a letáky dostaneme 1,50 Kč, za lepenku 1,20 Kč a cenu směsného papíru jsem 

zapomněl☺. 

   Minulý rok jsme kvůli pandemii přerušili výběr papíru na farním dvoře, ale i tenkrát, 
stejně jako teď, je možno objednat svoz u Vás doma na telefonním čísle 
+420 605 824 028. 
   Bohužel svět i přes koronu si pádí mílovými kroky dál, a proto po roce stojím 
před novým problémem. Hrozí nám zavření naší boskovické výkupny firmy Remat, 
která se potýká poklesem. Tím by hrozil konec celého našeho snažení, protože 
v Boskovicích pro nás zatím neexistuje žádná další alternativa, jak pokračovat. 
   Prosím modlete se za naše společné snažení, ať to všechno dobře dopadne. 
   Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň a podporu. 

Papírník Lukáš a jeho tým 
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VÝLET DO JINÉHO SVĚTA ANEB CESTA DO BULHARSKA 
 

Po půlročním přemlouvání svého Já jsem 4. února odletěl na 4 dny do Bulharska 
za naším boskovickým misionářem Cvrčkem. V tomto krátkém článku bych se s vámi 
rád podělil o své dojmy a cestu rozhodně doporučil. 
   Letět můžete z Prahy nebo z Vídně. V mém případě vyhrála Vídeň. Letiště fungují 
jako před pandemií, jediným rozdílem je nutnost respirátoru a negativního testu. 
   Let byl jako katapult do jiného světa. Do světa, kde města a vesnice se ve spoustě 
věcí podobají těm našim, a ve spoustě věcí se vrátíte jako do minulosti. Do světa 
modlitby v salesiánské komunitě a obrovské práce na skvělých projektech. Průvodcem 
v bulharském labyrintu se mi stal sám Cvrček. První den po příletu jsme shlédli hlavní 
památky v Sofii a večer se vydali na cestu do 200 km vzdáleného Kazanlaku. 
   V Kazanlaku, v oblasti přezdívané „Růžové údolí“ (kvůli vyhlášenému pěstování růží), 
je první základna salesiánů. Zde jsou i velké ubytovací kapacity pro případné 
cestovatele. Celé Bulharsko je hornaté, a i zde není problém si odskočit do hor a zdolat 
nějakou dvoutisícovku. Celá oblast má bohatou historii sahající před náš letopočet. 
Cestovní kanceláře lákají zejména na thrácké hrobky. 
   Druhý den zrána jsme se vydali na návštěvu cikánského ghetta v Kazanlaku 
a odpoledne jsme se přemístili do Staré Zagory. Zde je salesiánská komunita větší 
a pracují zde i dva dobrovolníci z České republiky. Zde také staví salesiáni nový kostel 
s komunitní částí a školou. Takže jestli někdo z vás pochyboval, zda tato stavba 
opravdu existuje, tak jako „vrchní kontrolor z Česka“, za kterého mne salesiáni 
považovali, mohu s klidným srdcem prohlásit, že opravdu existuje. A lidičky je to velké, 
velké a dobré. Z poctivého betonu, prostě mega velké. Právě v těchto dnech probíhá 
kolaudace komunitního centra, tak jim držme palce a modleme se za ně a třeba 
i pošleme nějakou kačku. Protože nasazení Cvrčka a jeho celé komunity si to opravdu 
zaslouží. Rozhodně jsem se s nimi nenudil a pořád se bylo na co těšit. Úplně jiný svět. 
   Tak to by ve zkratce bylo asi všechno. Kdo by chtěl vidět fotky nebo to povykládat 
dopodrobna nebo podpořit v rozhodnutí vycestovat směr Bulharsko, můžete mi napsat 
na lukas.kuncar@seznam.cz nebo mne někde oslovit. 

Lukáš Kunčar 
 

BOSKO CUP 2021 
 

Na vědomost se dává, že – Cvrček ve své modlitbě spolu se salesiánskými plány 
na tento rok a s přihlédnutím k plánům realizačního týmu včetně zapracování 
pandemických plánů vlády ČR dospěl k následujícímu datu: 

 

4. září 2021 
 

Všichni přátelé sportu, přátelé přátel sportu a přátelé našeho boskovického misionáře 
a salesiánského díla ve světě a v neposlední řadě vy všichni, kdo rádi podporujete 
dobré věci, jste srdečně zváni na 3. ročník Bosko cupu. 
 
Hřiště je zamluveno, realizační tým příjemně naladěn. 
Sportu zdar, dá-li Bůh! 

Lukáš Kunčar 
 

mailto:lukas.kuncar@seznam.cz
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TRIČKA PRO ŠKOLU V AFRICE 
 

Ve dnech 19. až 23. prosince 2020 si mohli zákazníci Supermarketu Enapo ve Svitávce 
zakoupit tričko a podpořit tak stravování dětí v „naší“ africké škole Namwiri. Tato 
speciálně vyrobená trička putovala i na další místa – do Boskovic, Oslavan a Ochozu 
u Brna – tedy do obcí, které se během dvou let, kdy tento projekt probíhá, k podpoře 
školy připojily. Každý, kdo v tyto dny prodejnu navštívil, si mohl odnést také magnetku 
na ledničku, pexeso pro děti nebo knihu o zrodu celosvětové organizace Mary’s Meals, 
pod jejíž záštitou podpora této školy probíhá. V pokladničce, do které mohl jakýkoli 
zákazník supermarketu přispět, se nakonec sešlo 33 036 Kč. Celková částka vybraná 
na „naši“ školu tak již přesáhla 400 000 Kč. Je to nádherné a máme z toho obrovskou 
radost. 
 

Za tým Mary’s Meals ve Svitávce František Plaček 
africkaskola.cz 

 
 

NA SVITÁVECKÉ FAŘE SE POŘÁD NĚCO DĚJE 
 

Ani v této složité době se práce na faře ve Svitávce nezastavily. Není sice možné 
uspořádat brigádnickou akci, ale i po troškách lze s vytrvalostí zvládnout mnohé. 
   V poslední době je to především rekonstrukce farní kuchyně. Před Vánoci v ní byla 
svépomocí opravena podlaha a provedena výmalba. Ještě před tím byl proveden nový 
přívod vody, a to nejen do kuchyně, ale také do jiných částí fary. Nyní probíhá 
brigádnicky instalace kuchyňské linky, která léta sloužila na boskovické faře, a věříme, 
že ještě dlouho bude sloužit ve Svitávce. Díky iniciativě a pomoci pana faráře Šudomy 
byly zakoupeny některé nové spotřebiče a bylo pořízeno vše potřebné k tomu, aby 
mohla být tato klíčová místnost co nejdříve v provozu. 
   Dá-li Pán, budeme se těšit třeba již letos u nás na faře ve Svitávce na příjemné 
posezení u kávy. 
 

František Plaček 
 
 

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN BOSKOVICE V ČASE PANDEMIE 
 

Jedním z tíživých dopadů pandemie je pro mnohé starší lidi osamělost. Omezení 
pohybu na veřejných místech, nemožnost setkat se s přáteli a rodinou, to vše posílené 
obavami a strachem z nemoci doléhá na psychiku. Proto jsme se v UKŽ rozhodly 
pro psaní dopisů seniorům z Městské správy sociálních služeb Boskovice a osamělým 
seniorům, které známe.  Druhou aktivitou, která pomáhá našim členkám a příznivkyním 
v době lockdownu, je pletení dek pro potřebné. Pokud byste se chtěli k našim aktivitám 
přidat, napište na facebook Unie katolických žen Boskovice nebo Dagmar Hamalové, 
dagmar.hamalova@seznam.cz. 

 
Dagmar Hamalová 

 

mailto:dagmar.hamalova@seznam.cz
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PŘÍBĚHY S PAMĚTÍ NÁRODA 
 

Odsun boskovických Židů  
 
Neděle 14. března byla dnem výročí odsunu boskovických Židů 
do koncentračních táborů. V březnu 1942 muselo přes 400 mužů, žen a dětí 
židovského původu odložit svá zavazadla na Náměstí U Vážné studny a pak byli 
odvezeni vlakem do Brna, kde čekali několik dnů na transport. 
 
 
Do nábožensky smíšené rodiny se v roce 1928 narodil Leopold Färber, který velkou 
část života prožil v Boskovicích.  Jeho otec byl Žid, matka věřící katolička 
ze Slovenska, a to zachránilo nejbližší rodinu před transportem do koncentračního 
tábora. Šestnáct jeho příbuzných nacisté umučili, zavraždili zastřelením nebo 
v plynových komorách. Leopold Färber je naposledy spatřil na boskovickém nádraží, 
kde se s nimi loučil. Takhle na to vzpomínal při natáčení pro Paměť národa: 
„Povolili jim určitý ranečky do určité váhy. Potom to ale naházeli na jednu hromadu 
a odváželi je rozděleně. Ten majetek, který měli s sebou, Židé už neviděli. Byli 
odvezeni na nádraží na odsun. Já jsem tam byl s tatínkem se rozloučit. Moje malá 
sestřenice držela panenku, jeden voják jí tu panenku vytrhnul a hodil ji na tu hromadu 
a ona ho kopla. I když to bylo takové děcko, tak ji ten voják přede všemi zbil. Nevím, co 
to tatínka napadlo, a říká: ‚Honem pojďme dom.‘ Já říkám: ‚Proč?‘ ‘Co kdyby někdo 
řekl: ‚To jsou také Židé.‘ A mohli by nás přihodit k nim také. To jsou věci, které se mi 
po tolika letech vybavují.“ 
 
 
Když si dnes projdete židovskou čtvrť, můžete si všimnout, že před některými domy 
na zemi je malá dlažební kostka s mosazným povrchem a vyrytým jménem.  Kameny 
zmizelých označují domy, kde žili Židé, kteří zahynuli za druhé světové války během 
holocaustu. Nejde jen o samotnou viditelnou instalaci nějakého památníku, ale 
o připomenutí osudů obyčejných lidí, kteří se provinili jen tím, že se narodili jako Židé. 
Každý rok postupně přibývají další kameny jako připomínka těchto zavražděných. 
Jejich životní příběh skončil předčasně a my bychom na ně a na to, co se stalo, neměli 
zapomínat.   

 
                                                                                                                Ladislav Oujeský  

 
 

Zaujalo nás 

v KT: 

Náš každodenní život v nejobvyklejších situacích nám ukáže, zda 
jsme malicherní, sobečtí, tvrdí v úsudcích i jednání, chamtiví či 
nenasytní, pokrytečtí, bez odpovědnosti a ovlivněni dalšími 
špatnostmi. Avšak cesta sebepoznání nás vede nejen pustinami 
našich vin, ale především k prameni jistoty, že Bůh odpouští a má 
moc proměnit naši slabost v sílu. V Ježíši Kristu je skryta moc 
a pramen proměny. Celníkovo „Bože, buď milostiv mně hříšnému“ 
ať je pro nás jistotou, že Bůh je Otcem milosrdenství a pramenem 
útěchy. 



Zpravodaj                                                                                                        21. 3. 2021  

 

- 11 - 

 

 

AHOJ DĚTI! 
 

Po delší době vám opět přinášíme úkoly, které se týkají nedělních evangelií. Níže jsou 
odkazy na evangelia z jarního období. V těchto textech najdete odpovědi na otázky. 
Evangelia si můžete procházet postupně podle aktuálního data. V červnu se na Vás 
budeme těšit v dalším čísle zpravodaje ☺. 
 
21. 3.: Jan 12,20-33 
Odkud byl Filip, za kterým přišli pohané jdoucí do Jeruzaléma? 
 

28. 3.: Mk 14,1-15,47   
Co znamená „Eloi, eloi, lema sabachthani?“ 
 

4. 4.: Jan 20,1-9   
Jak daleko jsou Emauzy od Jeruzaléma? 
 

11. 4. Jan 20,19-31   
Doplň větu: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu………………………“ 
 

18. 4. Lk 24,35-48  
Co dali Ježíši k jídlu lidé, kterým učedníci vypravovali o Ježíši, jak ho poznali při lámání 
chleba?  
 

25. 4. Jan 10,11-18   
Jaký je rozdíl mezi dobrým pastýřem a člověkem, co hlídá ovce za mzdu? 
 

2. 5.: Jan 15,1-8   
Co se stane s vinnou ratolestí, která nenese ovoce a je vyhozena? 
 

9. 5.: Jan 15,9-17   
Doplň větu: „Milujte se navzájem, jak…………………………………………………………“ 
 

16. 5.: Jan 17,11b-19  
Ježíš se modlí k Otci, aby je zachoval ve svém ………, aby měli v sobě plnost…………. 
…….…….., aby je ochránil od …………., a aby je posvětil ……………. 
 

23. 5.: Jan 15,26-27;16,12-15  
Komu Ježíš řekl: „Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“ 
 

30. 5.: Mt 28,16-20   
Kolik učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil? 
 

6. 6.: Mk 3,20-35  
Jaký hřích nám nebude nikdy odpuštěn? 
 

13. 6.: Mk 4,26-34 
K čemu přirovnáváme Boží království? 

 
 

Martina a Kíťa 
 
 
 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=3&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=4&m=4&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=11&m=4&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=4&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=4&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=5&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=5&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=16&m=5&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=5&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=5&r=2021#EV
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VTÍPEK PRO ZASMÁNÍ 
 

Pře se katolický kněz, imám a rabín o to, kdo zažil největší zázrak. 
Katolický kněz říká: „Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou 
se přihnala strašná bouře. A tak jsem se začal modlit: ‚Ó Bože, ty víš, že konám službu 
Tobě, tak mi pomoz, ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou.‘ 
A najednou – zázrak! Všude kolem mě zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha!”  
Imám se nedá zahanbit: „To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť 
a v tom se přižene písečná bouře. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: ‚Ó Alláhu, tvůj 
prorok Mohamed nám přikázal putovat do Mekky a teď tu mám bídně zahynout?‘ 
A najednou – zázrak! Všude kolem mě písečná bouře a v dosahu mého velblouda se 
nehne ani zrnko písku!”  
Rabín triumfuje: „No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy 
a najednou vidím, že na zemi leží tisícikoruna. Co teď? Je sabat, nesmím ji zvednout 
ani se nesmím dotknout peněz… Tak se začnu modlit: ‚Ó Bože, tys ustanovil sabat 
pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat!‘ A najednou zázrak! Všude kolem mě sobota, 
a já mám čtvrtek!” 
 
Hasič uříceně přiběhne do zbrojnice, rozhlédne se, zastaví se, usměje se a dá si kávu. 
Ostatní kolegové se na něj tázavě dívají a on – potom, co dopil – oznamuje: „Pánové, 
pomalinku se zvedejte, hoří finanční úřad!” 
 
Chtěl jsem začít vařit podle receptu.  

Jenže první věta zněla: „Vezměte si čistý hrnec.“  

Tak jsem si raději objednal pizzu! 

 

Baví se dvě kamarádky a jedna z nich povídá: „Představ si, moje dítě si šlo hrát ven, 

a za chvíli přijde kus bláta a říká mi mami!“ 

 

Při vyměřování polsko-ruské hranice těsně kolem jedné chaloupky dědeček, co v té 

chaloupce bydlel, vyjádřil přání, že by byl radši v Polsku než v Rusku.  

Ptali se ho: „Proč?“ 

A dědeček odpověděl: „Protože v Rusku prý bývají až šedesátistupňové mrazy.“ 

 

Věštkyně zastřeným hlasem oznamuje starému mládenci, panu Novákovi: „Vidím... 

Vidím... Vidím vaši nastávající!“ 

„No to je báječné,“ rozzáří se pan Novák. „Jak se jmenuje?“ 

„Nováková.“ 

 

„Horáku, co je to bajka?“ 

„To je ... třeba když se spolu baví kůň a osel jako my dva, pane učiteli.“ 

 

Co zastaví padaní vlasů? – Podlaha. 
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Varování pro turisty: „Pozor, v lese se pohybují medvědi! V zájmu vlastního bezpečí 

prosím noste na svém oblečení rolničky, abyste medvědy hlukem 

při chůzi zahnali, a vyhýbejte se místům, která považují za své teritorium. Oblíbená 

místa medvědů snadno poznáte obvykle podle přítomnosti jejich trusu. Ten se 

vyznačuje tím, že obsahuje rolničky.“  

 

Můj prapradědeček zažil Titanik. Od samého začátku varoval lidi, že se ta loď potopí. 

Ale nikdo nebral jeho varování vážně. Děda pokračoval a lidi si doslova zacpávali uši, 

aby neslyšeli jeho varování. Teprve v posledních okamžicích, kdy dal poslední 

varování, byl vyhozen z kina.  

 

Paní učitelka zavolá Pepíčka k tabuli a zeptá se ho, co ví o králíkovi. Pepíček přemýšlí 

a pak řekne: „Nejlepší je na smetaně.“ 

 

Šedesátá léta, SSSR, Moskva. 

Cizinec se v centru města ptá místního občana: „Prosím vás, kde je tu nejbližší 

restaurace, kde se dá dobře najíst?“ 

„V Helsinkách,“ odpovídá místní znalec. 

 

připravil Vašek 

 
 

ODKAZ ZUZANY KATEŘINY LIBORIE ZE ZÁSTŘIZL 
– ODKAZ, KTERÝ ROSTE 330 LET 

 

Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizl se narodila kolem roku 1637, zemřela 8. dubna 
1691. O životě této šlechtičny nemáme mnoho informací. Vlastnila panství Jesenec 
a Malenovice.  Společně se svým manželem Janem Bohušem Morkovským ze Zástřizl, 
který pocházel ze vzdálené zástřizlovské větve, založili boskovický dominikánský 
klášter. Významná byla její donace zábrdovickému klášteru, kterému věnovala roku 
1690 statek Jesenec. Přispěla tak na stavbu baziliky ve Křtinách.  Tento chrám mohl 
být postaven díky štědrosti řady dárců. Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizl k nim 
bezpochyby patřila, proto ji premonstráti nazývali „Nejštědřejší dárkyní“. K zásadním 
událostem v životě této šlechtičny patřily zcela jistě také záležitosti pozemské: po smrti 
Jana Bohuše se provdala za Valtera Xavera z Dietrichsteina, zůstala bezdětná. Její 
činy a rozhodnutí však ukazují na hlubokou víru. Kromě založení dominikánského 
kláštera v Boskovicích a zmíněné donace premonstrátům věnovala velkou úctu 
svatému Liboriovi, kterému byl zasvěcen kostel v Jesenci a jehož jméno přijala za své. 
Ostatky Zuzany Kateřiny Liborie ze Zástřizl jsou společně s ostatky Jana Bohuslava 
od roku 1788 uloženy v kostele svatého Jakuba Staršího v Boskovicích.   

 
Dagmar Hamalová 
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OPÁČKO K ZAMYŠLENÍ☺ 
 

Evangelium – Mt 6,7-15 
 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti 
si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš 
Otec ví, co potřebujete, dříve, než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž 
jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak 
i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže 
totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když 
lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“ 
 
 
„Vy se tedy modlete takto.“ 
Takto chce Ježíš své učedníky vyvést z představy vzdáleného Boha, jehož je třeba 
v modlitbě přemlouvat, a nově je učí – modlitbě srdce. 
Učí je obracet se k Bohu, který je jejich Otcem a do hloubky zná jejich srdce.  
 
Modlitba Páně je důvěryplným voláním Božího království v celém lidstvu a připojuje 
prosby o ty nejzákladnější lidské potřeby.  
Právě taková modlitba je pokračováním cesty do svobody od našich hříchů.  
Jen jedno může blokovat – naše neodpuštění druhému.  
 
Modlitba před Otcem – Otče náš – obsahuje všechny ostatní modlitby.  
Skládá se ze sedmi proseb.  
 
První tři prosby souvisejí s naší potřebou mít zde na zemi nebeského Otce. 
Další čtyři mluví o potřebě mít jeho dary, abychom mohli žít svůj život jako dar. 
 
 
Chceme, aby nám Otec dal to, co nám sám chce dát. On chce, aby tomu tak bylo, a to 
chceme také, pro vás, pro mě a pro všechny ostatní. 
  
Ne mnoho slov, ale mnoho důvěry.  
Ne mnoho času, ale mnoho lásky.  
Ne přesvědčit Boha, ale nechat se Bohem přesvědčit.  
Neprotlačovat svá přání, ale nechat se protlačit Bohem tam, kde mě chce mít. 
Neprosazovat sebe, své ego, ale Boží přítomnost.  
Neprosadit své plány, ale plány Boží.  
 

 
Připravil Martin Klusáček 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2021 

25.03. Slavnost Zvěstování Páně  

28.03. Květná neděle 

01.04. Zelený čtvrtek 

02.04. Velký pátek – den přísného postu 

03.04. Bílá sobota  

04.04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

13.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

23.05. Slavnost Seslání Ducha svatého 

30.05. Slavnost Nejsvětější Trojice 

30.05. Pouť ve Skalici nad Svitavou  

03.06. Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

05.06. Farní pouť do Sloupu 

11.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista 

24.06. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

27.06. Pouť ve Svitávce  

29.06. Slavnost svatého Petra a Pavla  

05.07. Slavnost svatého Cyrila a Metoděje; poutní slavnost v Chrudichromech   

25.07. Pouť v Boskovicích  

08.08. Pouť ve Lhotě Rapotině  

15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

15.08. Pouť ve Vratíkově  

04.09. 3. ročník fotbalového turnaje – Bosco cup 2021 

19.09. Farní den v Boskovicích 

28.09. Slavnost svatého Václava  

01.11. Slavnost Všech svatých 

02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

07.11. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech  

07.11. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Boskovicích 

08.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu 

10.12. Adorační den v Boskovicích 

15.12. Adorační den ve Svitávce 

25.12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek  

26.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
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ZAUJALO NÁS V KT 
 

Zcela poctivě nemanželsky 
 
Já, X, beru si tebe, Y, za partnerku pro společné bydlení, společné lože a snad 
i společné účty. Vyhlídku, že takové uspořádání bude fungovat, nepokládám za moc 
reálnou; vždyť proto jsem se také rozhodl se s tebou neoženit. 
    Zkusme to! Neznáme se vzájemně natolik, abychom přijali trvalý závazek, ale rádi 
spolu spíme. Mé rozhodnutí – pokud to nebyl jen chvilkový impuls osamělosti nebo 
smyslnosti – je založeno na hormonech, ekonomických úvahách a vhodné příležitosti. 
Vyhrazuji si právo, přestane-li mi toto uspořádání vyhovovat, tě v kteroukoli dobu 
a z jakéhokoli důvodu opustit, a nebýt za to nikomu zodpovědný. 
    Zůstanu s tebou, dokud mě budeš zajímat a uspokojovat mé potřeby nebo dokud se 
neobjeví někdo vhodnější. Jelikož totéž očekávám od tebe, chci si od tebe zachovávat 
určitou citovou distanci – rozhodne-li se kterýkoli z nás odejít, nebude to tolik bolet. 
Také mi to usnadní rychlý vstup do podobného uspořádání s někým jiným. 
    Jestliže vážně onemocníš nebo se zmrzačíš nebo ukáže-li se, že by tvé hlubší 
potřeby příliš vysávaly mou citovou energii, pokusím se s tebou zůstat jistou slušnou 
dobu, abych nevypadal jako sobec, ale pak tě pravděpodobně opustím a už se nebudu 
ohlížet nazpět. Od tebe očekávám totéž.  
    Selže-li naše antikoncepce, pak se buď vezmeme z pocitu viny nebo studu nebo 
jeden z nás odejde – vždyť neví, zda by ten druhý byl dobrým rodičem – nebo dáme 
své dítě zabít, abychom neporušili posvátnost své osobní svobody. Ostatně výchova 
dětí si žádá oddanost a odpovědnost, tedy právě to, čemu se chceme vyhnout, když 
spolu chceme žít nesezdáni. 
    Uvědomuji si, že kdybychom se časem přece jen rozhodli učinit vzájemný veřejný 
závazek (ty víš, jak nerad užívám to slovo na „m“), pak naše nynější rozhodnutí žít 
spolu před tím veřejným závazkem významně snižuje šance na úspěšné manželství 
(ach, promiň, to slovo jsem řekl nedopatřením). 
    Cítím se lépe, když jsem ti to všechno poctivě řekl. Doufám, že také ty se cítíš lépe, 
když jsi to všechno slyšela. Je dobře, že si ani jeden z nás nedělá žádné iluze. 
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