
 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V BOSKOVICÍCH  
 

Ročník Den a čas výuky Vyučující  Začínáme 

2. pondělí 13.15 Lenka Pohlová 13. září 2021 

3.  úterý 13.15 Lenka Pohlová 14. září 2021 

4. úterý 14.15 Lenka Pohlová 14. září 2021 

5. pondělí 15.15 Miroslav Šudoma 13. září 2021 

6. úterý 15.15 Kristýna Kindermannová 14. září 2021 

7. + 8.  pondělí 16.10 Miroslav Šudoma 13. září 2021 

9. pondělí 16.10 Miroslav Šudoma 20. září 2021 

Přihlašování: 

• Ty, kteří byli přihlášeni minulý školní rok, považujeme za automaticky přihlášené 
i na tento školní rok. 

• Nově přihlašovaní použijí formulář na https://boskovice.farnost.cz/.  
 

P. Miroslav Šudoma 
 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 3 ročník 19 – podzim 2021   Vyšlo 5. 9. 2021 

 

KAŽDÝ DEN 

Vstupujeme do dalšího školního roku (mimo jiné rytmus školního roku je tím, co téměř 
nejvíce ovlivňuje rytmus života celé společnosti) a máme jistá očekávání a otázky. 
Otázky se nyní hodně točí kolem toho, jak vše bude. Zda zase nedojde k nějakým 
omezením ať už ve výuce náboženství, či ve slavení bohoslužeb apod. Na toto zatím 
nedokážeme odpovědět.  

Co tedy dělat? Jak se zařídit? Odpověď je vlastně jednoduchá: žít každý den 
s Bohem a s církví v plnosti života, která je nám právě v tuto dobu umožněna. Máš 
možnost se dnes modlit? Tak se modli! Nevíš, co bude zítra. Máš možnost dnes 
někomu posloužit? Udělej to! Nevíš, co bude zítra. Máš možnost se dnes o Božím díle 
spásy více dozvědět? Chyť se příležitosti! Přece nechceš zemřít jako hlupák. Máš 
možnost přijmout Boží dar? Spěchej pro něj! Copak víš, zda tě tam zítra nohy 
donesou? 

Právě dnes je ten správný čas, ta správná hodina, ten správný okamžik pohlédnout 
Bohu do tváře. 

 
P. Miroslav Šudoma 

https://boskovice.farnost.cz/
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FARNÍ DEN V BOSKOVICÍCH – 19. ZÁŘÍ 2021 
 

Téma letošního farního dne je SVATÁ LUDMILA: ŽENA SVÉ I NAŠÍ DOBY. 
 

PROGRAM 

7.00 – mše svatá 

9.30 – slavnostní mše svatá 
Po mši svaté: 
 

Na dvoře fary: 
 11.00 – divadélko (nejen) pro děti 
 10.00 – 19.00 pro všechny posezení s občerstvením (možnost oběda) 
 13.30 – hudba pro pěkný poslech během odpoledne 
 17.00 – losování hlavních výher „Loterie farního dne“ 
 misijní stánek 
 tvůrčí dílny pro všechny 
 11. ročník farního „Kalčo cupu“ 
 

Na farní zahradě: 
 14.15 – 16.00 zábavné odpoledne pro nejmenší – začínáme na farním dvoře  
 

V kostele během dne: 
 13.30 – beseda o svaté Ludmile 
 15.00 – komentovaná prohlídka varhan a kůru 
 možnost prohlídky (části) věže a půdy kostela 
 výstava fotografií z minulých let 
 výstava: Eucharistické zázraky 

 

Občerstvení během celého dne zajištěno. 

Pokud můžete přispět do tomboly farního dne nějakým darem,  
doneste ho do 16. září na faru. 

Pokud můžete napéct nějaké koláčky či jiné podobné dobroty, doneste je opět na faru, 
a to buď v sobotu nebo v neděli dopoledne. 

Program na faře bude pokračovat asi do 19 h. 
 

P. Miroslav Šudoma 
 

SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
V KOSTELE V BOSKOVICÍCH 

 

Ve středu 15. září bude při mši svaté udělována svátost pomazání nemocných. Tuto 
svátost může přijmout pouze pokřtěný katolík, který je vážně nemocný nebo je 
pokročilého věku. V takovém případě by ji měl přijímat maximálně jednou za rok.  

Před přijetím svátosti pomazání nemocných je vhodné přijmout svátost smíření. 
Nemusí to však být ten den. Je možné i dříve tak, aby přijímající byl v okamžiku přijetí 
svátosti pomazání ve stavu posvěcující milosti.  

P. Miroslav Šudoma 
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NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH ČI STARÝCH LIDÍ,  

KTEŘÍ NEMOHOU PŘIJÍT DO KOSTELA 

Každý první pátek v měsíci (po domluvě i v jiné dny) nabízíme návštěvu těm, kteří 
nemohou přijít do kostela kvůli svému zdravotnímu stavu či stáří. Tato návštěva je 
spojena s podáváním svatého přijímání či na vyžádání také se svátostí smíření či 
svátostí pomazání nemocných. Tuto službu vykonáváme my, kněží v této farnosti 
ustanovení, a svaté přijímání roznáší také pastorační asistentka paní Lenka Pohlová.  

Počet těch, ke kterým chodíme, se mění. Jsou však určitě někteří, kteří by o tuto 
službu stáli, ale my o nich nevíme. Nebojte se nás, prosím, informovat. Někteří o tuto 
službu nepožádají, protože nás nechtějí zatěžovat. Ale to je velký omyl! Právě proto 
tady jsme. A služba přinášení Eucharistie je naší radostí. 

 
P. Miroslav Šudoma 

 
 

CO OČEKÁVÁME, NEŽ VYJDE 

DALŠÍ ČÍSLO  FARNÍHO ZPRAVODAJE 

• V měsíci říjnu se budeme před každou pravidelnou večerní mší svatou modlit 
modlitbu posvátného růžence. Modlíme se ji i v jiných měsících, ale v měsíci říjnu 
to budeme dělat slavnostnějším způsobem. V neděli (v měsíci říjnu) jste zváni 
ke společné modlitbě růžence v 18.00. 

• Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou v neděli 7. listopadu.  
V Boskovicích ve 14.30 a ve Svitávce v 15.00. 

• V sobotu před první adventní nedělí budou v Boskovicích opět žehnány adventní 
věnce. Ve Svitávce bude žehnání adventních věnců v první neděli adventní. 

 
P. Miroslav Šudoma 

 
 

FARNÍ CHALOUPKA 2021 – OLYMPIJSKÉ HRY 
 

V sobotu 3. července jsme se všichni sešli na Olympijských hrách v naší olympijské 
vesničce Fryšava pod Žákovou horou. Objevilo se tam mnoho nových, ale i známých 
tváří. Zažili jsme soustu skvělých zážitků se super partou. Byli jsme rozděleni na čtyři 
týmy. Každý tým si vyrobil svou vlajku a nabatikoval trička na barvu svého týmu, která 
byla podle Olympijských kruhů. Tato trička a vlajky jsme měli každé ráno 
na slavnostním Olympijském nástupu. Dále si také každý z nás vybral a namaloval 
na kus látky své číslo, které jsme si na sebe přišpendlili a používali ho při různých 
závodech. Závodili jsme v různých disciplínách jako např. jízda na kole, atletika, 
aquabelly, běh atd. Kromě závodů jsme také hráli spoustu zábavných her, u kterých 
jsme se zasmáli, něco nového dozvěděli, celí jsme se zamokřili, nebo se naučili 
spolupracovat v týmu. Myslím, že si to každý z nás užil a z Farní Chaloupky si odvezl 
nějaký hezký zážitek. 

 
Chaloupkářky a chaloupkáři  
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Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Kateřina Šťastná: O LUDMILE 
                               Babičce svatého Václava a první české svaté 
                               Nejen pro babičky a jejich vnoučata 
Kateřinu Šťastnou známe především z článků v Katolickém týdeníku, kde pracuje 
od roku 2004 a v současnosti se věnuje především rodinným a dětským tématům. Je 
vdaná, má tři děti, učí náboženství. Je autorkou osmi knih a připravuje další. 
   Knížku O Ludmile napsala k 1100. výročí smrti naší první světice. Vypráví o celém 
Ludmilině životě, zahrnuje i novější historická zjištění. Text obohacují vitrážové 
ilustrace Františky Vandasové 

Vydalo nakladatelství Cesta v roce 2019 
 

Nicola Gori: BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS 
Nicola Gori, (nar. 1965), se příběhem Carla Acutise zabýval od jeho náhlé smrti v roce 
2006, zkoumal archivní materiály a sbíral svědectví současníků. Byl jmenován 
postulátorem jeho kanonizačního procesu. K blahořečení Carla Acutise došlo 10. října 
2020. Carlo Acutis byl na první pohled normální kluk své doby; veselý, společenský, 
měl rád své pejsky, točil zábavná videa, vášnivě rád pracoval s počítačem. Ale ještě víc 
mu šlo o vztah s Bohem. Přirozeně se stal misionářem ve své rodině a okolí. 
   Kniha se mimo životopisných dat věnuje i Carlově duchovní cestě. Sestry Paulínky 
doplnily český překlad novénou s Carlem Acutisem, která je postavena na jeho 
krátkých, zato „výživných“ výrocích. 

Vydalo nakladatelství Paulínky v roce 2021 
 

Marianne Arltova: PUBERTA JE, KDYŽ ZAČÍNAJÍ S RODIČI POTÍŽE 
Mariane Arltova, matka syna v kritických letech, vypráví o svých zkušenostech, o tom, 
jak lze v tomto období s dětmi přesto dobře žít. Jak reagovat, když pokoj je stále 
v nepořádku, když přijde první láska a škola je téma plné konfliktů.  Autorka ukazuje, že 
se problémy nesmějí smést pod stůl, že záleží na tom, aby rodiče ukázali také svou 
pozici, přes nebezpečí, že dojde ke střetu. Až bude doba krize pryč, v nejlepším 
případě nastoupí partnerství, porozumění, vzájemné respektování, vzájemná úcta, 
pomáhání a náklonnost. 

Vydalo nakladatelství Portál v roce 1994 
 

Připravila Marie Zvěřinová 
 

SETKÁNÍ S KNIHAMI A PŘIPOMÍNKA SVATÉ LUDMILY 
 

Dne 17. července se uskutečnila beseda Unie katolických žen, na které paní Hana 
Kvapilová představila Knihkupectví Tomáše Špidlíka. Poutavě vyprávěla o bohaté 
nabídce knih s křesťanskou tématikou, o svých zákaznících. Dozvěděli jsme se také 
o tom, jak funguje knižní trh, jak pracují distributoři a prodejci knih. Druhou část besedy 
věnovanou svaté Ludmile uvedla Dagmar Hamalová a paní Helena Janíková přednesla 
texty inspirované svatou Ludmilou a svatou Zdislavou. V závěru besedy si zájemci 
mohli zakoupit drobné publikace věnované svatým Ludmile, Zdislavě a Anežce. Svatou 
Ludmilu si besedou připomeneme také v rámci programu farního dne. Těšíme se 
na setkání.  

Unie katolických žen Boskovice 
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SLUŽEBNÍCI JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÉHO SRDCE 
 

Dílo SJVS vzniklo v roce 2008 v návaznosti na celoživotní touhu voršilky Stanislavy 
Ernstové (1891–1968) založit společenství duší, jejichž posláním by byla služba 
kněžím v modlitbě a oběti za ně. Proces blahořečení Matky Stanislavy byl zahájen. 
Ještě za svého života vyslovila prorocké poselství o společenství, které po její smrti 
vznikne, a o knězi, který bude duchovním otcem tohoto společenství. Tímto knězem se 
stal Otec Tomáš kardinál Špidlík (1919–2010), pod jehož záštitou dýchá společenství 
Služebníků těmi nosnými pilíři duchovního života, které staví na osvědčené 
ignaciánské spiritualitě: 
1. úcta k Božskému Srdci; 
2. přinášení skryté oběti vlastního srdce (za kněze); 
3. vkládání svého života do Ježíšova Velekněžství. 
   Převážnou většinu společenství tvoří laici a vůbec všichni, kdo v podmínkách světa 
žijí vnitřní zasvěcení vycházející ze křtu a povolání k všeobecnému kněžství v církvi. 
Dalšími pilíři života Služebníků jsou světci Pio z Pietrelciny, papež Jan Pavel II. 
a mnoho dalších. 
   Všichni, kdo se chtějí stát Služebníky, jsou vítáni: ti, kdo zakusili ve svém srdci touhu 
Srdce Ježíšova – modlit se a obětovat za kněze. Zvaní jsou doslova všichni: od dětí až 
po lidi dříve narozené, zdravé i nemocné, naplněné, ale i hledající nebo životem 
vyčerpané. Vnímáte-li v tichosti svého srdce poslání k této skryté službě, můžete se 
obrátit na sestru Kateřinu Klosovou (email: katerina.klara@seznam.cz). 
   Toto společenství se bude v našem kostele setkávat k modlitbě a adoraci za biskupy 
a kněze od 17. 9. 2021 každý třetí pátek v měsíci v 17.30 a poté v 18.00 následuje 
mše svatá. 
   Všichni jste srdečně zváni! 
   Bližší informace podá pastorační asistentka Lenka Pohlová – 724 166 768. 

 
Lenka Pohlová 

 

KYTAROVÝ SBOR 
 

Od čtvrtka 2. září jsme začali zkoušet v učebně na faře. 
Scházíme se pravidelně každý týden, vždy v 17.30. 

Zkouška trvá hodinu až hodinu a půl. 
Zpíváme spolu pro radost, v kostele, při svatbách, křtinách a dalších farních, 

děkanských nebo celostátních festivalových příležitostech.☺ 
Již máme za sebou nahrání prvního CD a jeden větší koncert ke 40. výročí. 

Je nám mezi 12 a nepočítaně let. 
Budeme rádi, když přijdou další mezi nás –  

hlavně zveme do našich řad odvážné a vytrvalé zpívající kluky. 
Kontakt – sbormistrová – Kristýna Kindermannová – tel. 733 676 741. 

 
Kristýna Kindermannová 

 

Zaujalo nás 

v KT: 
Existuje jedna věc, ve které jsou věřící i militantní ateisté zajedno: 
otázka Božího bytí je zásadně důležitá. 

mailto:katerina.klara@seznam.cz
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AHOJ DĚTI! 
 

Začíná nový školní rok. Přejeme vám, ať se vám daří ve škole i v kroužcích. Třeba 
právě následující nedělní evangelia vás zaujmou a něco z nich přenesete i mezi 
spolužáky a kamarády.  
 

5.9.: Mk 7,31-37 
Co znamená „Effatha!“? 
 

12.9.: Mk 8,27-35 
Za koho lidé pokládají Ježíše? Čím je Ježíš pro mě?  
 

19.9.: Mk 9,30-37  
Doplň větu, kterou říká Ježíš: „Kdo chce být …., ať je ze všech ….a služebníkem …...“ 
 

26.9.: Mk 9,38-43.45.47-48 
Jak se zachovali učedníci, když viděli člověka, který vyhání zlé duchy v Ježíšově 
jménu?............ Jednali dobře?  
 

3.10.: Mk 10,2-16 
Vezměte si papír a namalujte obrázek ze svatby rodičů. Můžete se jich zeptat 
na podrobnosti jejich svatby. Popřemýšlejte s nimi, co znamenají slova: „Co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj.“ 
 

10.10.: Mk 10,17-30 
Jak máme žít, abychom dostali věčný život?  
 

17.10.: Mk 10,35-45 
Jakou prosbu měli na Ježíše Jakub a Jan?  
 

24.10.: Mk 10,46-52 
Jak se jmenoval slepý žebrák?  Co chtěl po Ježíšovi?  
 

31.10.: Mk 12,28b-34 
Jaká jsou nejdůležitější přikázání? Jsou dvě, tři nebo čtyři?  
 

7.11.: Mk 12,38-44 
Kdo dal nejvíce peněž do pokladnice? Boháč, vdova, Ježíš? A proč právě tato osoba 
dala nejvíc?  
 

14.11.: Mk 13,24-32 
O čem Ježíš mluví? Doplňte jeho slova: Nebe a země pominou, ale........................... 
 

21.11.: Jan 18,33b-37 
O čem se Pilát s Ježíšem baví?  
 

28.11.: Lk 21,25-28.34-36 
O čem Ježíš v evangeliu mluví? Kdo obstojí před Synem člověka? Kdo je Syn člověka? 

 
Martina a Kíťa 

 
 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=19&m=9&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=9&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=17&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=31&m=10&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=7&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=14&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=11&r=2021#EV
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=11&r=2021#EV


Zpravodaj                                                                                                        5. 9. 2021  

 

- 7 - 

 

 

PŘÍBĚHY S PAMĚTÍ NÁRODA 
 

Je mnoho lidí, kteří prokázali svoji statečnost, vytrvalost, nezlomil je žádný 
z totalitních režimů 20. století a v těžkých zkouškách neztratili svoji víru, naději 
ani přesvědčení o pravdě a spravedlnosti. Zde se postupně představují možná 
méně známí hrdinové, kteří si zaslouží minimálně stejnou pozornost, jako ti, 
o kterých se učíme ve škole, čteme zajímavé knihy nebo sledujeme napínavé 
dokumenty. Jejich vyprávění může být pro nás i v dnešní době velkým 
svědectvím.  
 

P. Ing. Ondřej Vojtěch Soudský, OP *1952 
Ondřej Soudský se narodil 18. července 1952 v Praze. Rodiče Eva a Bohumil Soudští 
působili jako archeologové, pracovali v Archeologickém ústavu Československé 
akademie věd. Od roku 1970 přednášel otec na Sorbonně v Paříži, kde v roce 1976 
náhle zemřel. Pamětník vystudoval Akademické gymnázium v Praze a Vysokou školu 
ekonomickou, obor statistika. Pracoval jako statistik v Centrálním výpočetním středisku 
Československé akademie věd. Na vysoké škole konvertoval ke křesťanství a seznámil 
se s řádem dominikánů, do nějž se rozhodl vstoupit. Katolické řády byly 
v Československu od roku 1950 zakázány, k jejich oficiální obnově došlo až po roce 
1989. Řeholní život probíhal v ilegalitě. Také Ondřej Soudský absolvoval řádová studia 
po bytech a farách, kde žili tajní dominikáni. Při vstupu do řádu přijal řeholní jméno 
Vojtěch. V roce 1987 jej erfurtský biskup Hans-Reinhard Koch v Lipsku tajně vysvětil 
na kněze. O jeho kněžství nevěděla ani jeho maminka. Veřejně vystoupil až v listopadu 
1989. V letech 1991–2000 vedl správu farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 
na Zlíchově. V roce 2000 jej představení přeložili z pražského kláštera do Plzně a stal 
se farářem farnosti Panny Marie Růžencové. Biskup František Radkovský jej jmenoval 
biskupským vikářem pro školství a vzdělávání v plzeňské diecézi. 
   V lednu 1976 náhle zemřel jeho otec a v Paříži se konal pohřeb. Ondřej žádal 
o výjezdní doložku, aby se mohl obřadu účastnit. K získání povolení potřeboval 
i doporučení ze školy. V té době studoval Vysokou školu ekonomickou, obor statistika. 
„Šel jsem za děkanem docentem Čermákem. Řekl jsem mu, že táta umřel a chci 
jet na pohřeb. On se na mne podíval a zeptal se: ‚A nechcete tam zůstat?‘ Já 
jsem odpověděl: ‚Slibuji vám, že tam nezůstanu.‘ ‚Věřím vašemu slibu.‘ Podepsal 
mi doporučení. Takže kupodivu jsem opravdu vyjel. Táta jako veliká osobnost 
měl dobré kamarády, kteří mne na pohřbu přemlouvali: ‚Zůstaň tady, my se 
o tebe postaráme, dostuduješ tady. Dvě věci stojí za svědectví: Jednak jsem řekl, 
že všechno, co umím, mě naučili u nás a potom jsem panu děkanovi slíbil, že se 
vrátím, tak nemohu porušit slib.“ 
   Asi ve čtvrtém ročníku vysoké školy objevil řád dominikánů a jeho spiritualita jej 
oslovila. V té době byly v Československu církevní řády zakázány, takže veškerá 
řeholní formace probíhala tajně. „Studia jsme dělali po farách a domech, kde žili 
naši bratři, podle toho, jestli měli, nebo neměli státní souhlas. Absolvovali jsme 
dominikánské generální studium. Protože jsme se mu mohli věnovat jen 
o víkendech a po nocích, trvalo nám asi sedm let místo normálních pěti.“ 

 

Z archivu Paměti národa, kde je uloženo několik tisíc nahraných svědectví pamětníků, 
vybral  

Ladislav Oujeský  
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POUŤ NA VRATÍKOVĚ 
 

Obec Vratíkov, která odedávna náleží k farnosti boskovické, oslavila ve dnech 
14. a 15. srpna 490 roků od první písemné zmínky z roku 1531. 
   Dominantou obce je místní kaplička zasvěcená Panně Marii Nanebevzaté. Tato už 
loňského roku prošla opravou a úpravami, kdy dostala novou střechu a fasádu. Částku 
cca 400 000 Kč uhradil Farní úřad a část Jihomoravský kraj z dotačního programu 
na podporu památek místního významu. Odborně restaurován byl také kříž stojící vedle 
kapličky a náklady uhradilo město Boskovice. V letošním roce proběhla výměna oken 
a dveří kapličky. Přesná kopie dveří i s ornamenty od pana Ladislava Wettera 
z Horního Poříčí si zaslouží pohled zblízka.  
   Při opravě střechy byla v kopuli – makovici nalezena měděná schránka s pamětními 
listinami z roku 1868, kdy se kaplička stavěla, a z roků 1904 a 1946, kdy se opravovala. 
Přiloženy byly tehdejší noviny a peníze. Po ukončení oprav byla schránka do kopule – 
makovice vrácena a společně s ní nová měděná schránka s novou pamětní listinou 
o kapličce a změnách ve Vratíkově za 74 roků, tj. od posledního zanechaného zápisu 
z roku 1946 do ukončení opravy kapličky v roce 2020. Přiložen byl Farní zpravodaj, 
Katolické noviny, Boskovický zpravodaj, Blanenský deník, noviny informující o covidové 
pandemii u nás i ve světě a také současné mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč 
a bankovky v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč darované rodákem z Vratíkova 
č. 14. Fotokopie všech pamětních listin, přiložených novin a bankovek najdou zájemci 
na webových stránkách www.vratikov.cz. Oslavy obce probíhaly v sobotu 14. srpna 
za velkého zájmu místních občanů a rodáků. V neděli 15. srpna vrcholily slavnostní 
pouťovou mší svatou u místní kapličky, kterou celebroval děkan P. Miroslav Šudoma 
za zvuku kytar, houslí, kláves a zpěvu manželů Marty a Martina Živných a jejich 
příbuzných Magdy Hrozové a Dagmar Slepánkové. Výběr písní, zpěv i hudební 
doprovod překvapil všechny přítomné a mnohým se dojetím zaleskla slza v oku. 
Přispěli tak k nezapomenutelnému prožitku slavnostní mše svaté a důstojnému 
zakončení oslav výročí Vratíkova. Mše svaté byla přítomna také senátorka 
Ing. Jaromíra Vítková, která pro Vratíkov zajistila dotaci na zhotovení nových oken 
a dveří kapličky. 
   Všem jmenovaným a všem, kteří se o místní kapličku starají, Pán Bůh zaplať!  
 

Věra Hrozová 
 

POUŤ NA HOSTÝN 
 

Boskovice se probouzely do mlhavého rána, když jsme vyjížděli z parkoviště směrem 
na Žďárnou posbírat poutníky z okolních vesnic. Cesta autobusem při modlitbě, 
povídání a zpěvu písní hezky ubíhala. Pan řidič byl sympaťák, organizátoři 
za žďárenskou farnost a UKŽ nás před cílem vybavili potřebnými informacemi 
o programu a návratu z pouti. Potom už, navzdory kamenům, zvrtávajícím se 
podpatkům a holím, vzhůru kolem dřevěných domečků s upomínkovými předměty 
a pochutinami.  
   Bazilika na Svatém Hostýně se nachází na hostýnském kopci obklopeném lesy. 
Okolní rozsáhlý areál s krásnými výhledy do krajiny, paloučky, lavičkami k posezení, 
spoustou květin a zeleně doslova láká k procházkám, rozjímání a spočinutí. Malé děti 
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běhají bosky po trávě, větší po velkých kamenných schodištích nebo kolem zastavení 
křížových cest. Jurkovičova křížová cesta, největší a nádherně zdobená, je z větší části 
čerstvě restaurovaná. Další, Cesta světla, vede lesem podél starobylého valu 
od monumentální sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Třetí a nejstarší, kterou jsme 
společně prošli a pomodlili se, stoupá k vrcholu kopce podél cesty.  
   Slavit mši svatou u Panny Marie Svatohostýnské jsme mohli hned dvakrát, a to právě 
v den, kdy církev slaví svátek svaté Kláry. Jak milé bylo, když oba celebrující kněží 
vzpomněli korespondenci a přátelský vztah Kláry právě s naší Anežkou Českou, 
ke které se v našem společenství modlíme a doufáme v její přímluvu za naši českou 
zem a její lid!  
   Všechny vás, kteří zvažujete nějakou nenáročnou pouť, srdečně zveme třetí říjnovou 
neděli do Žarošic. Dá-li Pán Bůh a situace bude příznivá, pojedeme zase autobusem, 
bližší informace budou v říjnu uvedeny na nástěnce v kostele.  

 
Za Unii katolických žen Eva Novotná 

 

MÁTE STARÝ BAŤOH? POŠLETE HO AFRICKÝM DĚTEM. 
 

Máte starý školní baťoh, který už nepotřebujete? Pokud ano, je to skvělá zpráva. Vložte 
do něj školní pomůcky a přineste jej Janě Plačkové nebo Aleně Kubínové ze Svitávky. 
    
   Co se s takovým baťohem stane? Poputuje do jedné ze škol v africkém státě Malawi, 
kde udělá radost klukovi či malé slečně, kteří tam chodí do školy. 
   
   Co je možné do baťůžku dát? Úplně nejlepší je něco z tohoto seznamu: 3 sešity nebo 
notesy, pouzdro na tužky, 3 tužky, 3 pera, guma, balení pastelek, ořezávátko, pravítko, 
kovová lžíce, mýdlo (kostka), zubní pasta, zubní kartáček, ručník na ruce, malý míček, 
triko či šaty, kraťasy či sukně a žabky či sandály. 
     
   Věci mohou být samozřejmě použité (kromě zubního kartáčku, zubní pasty a mýdla – 
ty musí být nové). Nakonec stačí na baťůžek zavěsit cedulku a na ni napsat, co 
v baťůžku je a zda je určený pro kluka či holku (lísteček je možné stáhnout 
z batuzkovyprojekt.cz → Průvodní kartička). 
    
   Baťůžkový projekt je ryze českým nápadem, do kterého se postupně zapojila celá ČR 
a v poslední době i okolní státy. Vezměte svůj starý baťoh a přidejte se taky! 
 
Jana Plačková – 732 873 866, sběrné místo 
Alena Kubínová – 774 050 468 

František Plaček 
 

Zaujalo nás 

v KT: 

V té největší nejistotě člověk najednou objeví, s kým může opravdu 
počítat a do čích rukou může složit svou naději. To neznamená, že 
bychom měli toužit po nejistotě, vždyť chudoba přináší i hodně 
utrpení. Ale tato nechtěná zkušenost, prožívaná tolika současníky, 
nás možná může dovést až k tomu, abychom si zvolili radikálnější 
jednoduchost života, určitou skromnost. 
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PROČ SE OČKUJEME PROTI NEMOCEM 
 

Zkuste si vzít krajíc chleba, polít ho vodou z vodovodu, projet se s ním po kuchyňské 
lince nebo dole po linoleu, krajíc dát do sklenice a pomocí igelitu a gumičky sklenici 
neprodyšně uzavřít. 
   Za den nebo dva uvidíte, kolik rozmanitě barevných plísňových kolonií na něm 
vyrostlo. 
Tohle je svět, ve kterém žijeme, tohle dýcháme. Všude kolem nás jsou neviditelné 
spory plísní, jsou zde bakterie, viry, s každým nádechem a s každých soustem potravy 
je do sebe dostáváme. Naneštěstí nelze tělo člověka neprodyšně uzavřít. Dýcháme, 
vydechujeme, jíme. 
   První obranou je kůže, pokud není poraněná, funguje jako hradba. Žaludek obsahuje 
žaludeční šťávy, jejichž pH je 1, tyto šťávy jsou tak kyselé, že umí rozpustit hřebík (ale 
nezkoušejte prosím). Většina těch plísní a bakterií a virů prostředí žaludku nepřežije. 
Jsou ale důležité výjimky: virus hepatitidy A proniká do těla skrze trávicí trakt. 
V plicích funguje řasinkový epitel, který vrstvu hlenu žene stále směrem vzhůru. Jak 
do bažiny se v něm polapí vdechnuté plísně a bakterie. Pak pliveme nebo polykáme. 
   Pokud přece jen dojde k proražení první linie obrany, následuje druhá linie obrany, 
v krvi máme bílé krvinky, které umí neuvěřitelné věci: rozpoznat vlastní buňky od cizích. 
Jak policejní patroly prochází ulicemi našeho těla, kontrolují občanské průkazy a když 
naleznou cizí bakterii nebo virus, pohltí je. Prudce reagují i na cizí buňky 
transplantovaných orgánů, dokonce i na cizí chemikálie. Nic ale nefunguje dokonale, 
bakterie Streptococcus pneumoniae umí pokrýt buněčnou stěnou svou plasmatickou 
membránu, a tak skryje membránové proteiny, které by ji mohly prozradit, 
Mycobacteriuim tuberculosis se ochotně nechá pohltit, ale uvnitř fagocytu přežije a je 
zde schopna se množit. Policisté navíc občas přehlédnou i vlastní zdivočelé rakovinové 
buňky. 
   Kdo jste se kdy řízli nožem, vidíte jejich práci přímo: do místa prolomení hradeb se 
stahují obránci, bitevní pole rudne, zvyšuje se teplota, odtud i slovo zá-nět, inflammatio, 
tam ty plameny, flames, slyšíme dobře. Tekutina z krevních kapilár prosakuje do tkáně 
a způsobí otok. Hnis jsou mrtvé bílé krvinky se zabitými nepřáteli, proteiny a tekutina 
z krevních kapilár. 
   Třetí linií obrany je specifická obrana, nejinteligentnější a nejsložitější. Nepřátelský 
virus nebo bakterie není jen zabita, je rozsekána a její části jsou představeny dalším 
buňkám imunitního systému. Tyto buňky jsou jak továrny, které nyní začnou ve velkém 
vyrábět protistřely přesně proti tomuto druhu útočníka, informace o útoku bude navíc 
v těle uložena na mnoho let, někdy až do smrti. Výsledek je famózní, říkáme mu 
sekundární imunitní odpověď. Pokud dojde k další vlně ataku stejným virem nebo 
bakterií za rok nebo za deset let, protiofenzíva lidského těla bude zničující, bude 
mnohem rychlejší, masivnější a potrvá déle než při prvním ataku. 
   Na tomto je založena myšlenka očkování. Škodlivé bakterie usmrtíme, rozsekáme, 
dnes již injikujeme do těla očkovance jen jejich neškodné kusy. Nebo inteligentněji, jak 
v případě covidu, vytvoříme plán na výrobu jedné součástky viru, a tento plán 
injikujeme do těla. Tělo si tu součástku vyrobí, osahá, pochopí, že je cizí, a buňky 
imunitního systému součástku dopraví do továrny, kde se proti covidu začnou vyrábět 
přesně cílené protistřely. Pokud v budoucnu dojde k napadení člověka covidem, 
obranná reakce těla bude rychlá, masivní a tělo se ubrání. 
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   Takto jsme všichni v dětství dostali vakcinaci HEXA (proti šesti nemocem: záškrtu, 
tetanu, černému kašli, infekční žloutence typu B, přenosné dětské obrně a invazivním 
onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu B) a MMR (proti 
spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Dřív se na tyto choroby umíralo. Dnes, díky 
očkování, se už neumírá ani na tetanus, ani na černý kašel. Zneškodněné části 
nepřátel předhodíme lidskému tělu, to si je osahá, vytvoří protilátky a v případě 
reálného útoku spustí zničující palbu. 
   Vakcinace proti viru SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 je variací na dané 
téma. Vakcínu jsme vyrobili velmi rychle a dobře. 
   Není v tom žádná esoterika. 
   Není to proti žádnému křesťanskému principu. Naopak, nenechat se je proti pátému 
přikázání „Nezabiješ“, která platí i vůči vlastní osobě. 
   Je to jedna další vakcinace na jednu novou nemoc. 
   Než jsme vyrobili vakcínu, na covid-19 zemřelo celosvětově čtyři miliony a u nás třicet 
tisíc lidí. Díky vakcinaci se daří nemoc zvládnout. 
   Nechat se očkovat proti covid-19 není otázka politiky nebo náboženství nebo filosofie 
nebo vysoké vědy nebo sociologie nebo rozhlasových diskusí nebo televizních debat, 
je to otázka gymnaziální biologie. 
   Nechte se. 
 

P. Marek Vácha, https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php 
 
Publikováno se souhlasem autora. 
 
 

 

 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2021 

19.09. Farní den v Boskovicích 

28.09. 
Slavnost svatého Václava; mše svatá v Boskovicích v 7.00 a v 9.30;  
ve Svitávce v 11.00 

01.11. 
Slavnost Všech svatých; mše svatá v Boskovicích v 18.00;  
ve Svitávce v 16.30 

02.11. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; mše svatá v Boskovicích v 7.00  
a v 18.00; ve Svitávce v 16.30 

07.11. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech; Boskovice 14.30; Svitávka 15.00 

07.11. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Boskovicích 

08.12. 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu;  
mše svatá v Boskovicích v 18.00; ve Svitávce v 16.30 

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 

https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php
https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php
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PAPEŽ FRANTIŠEK VYZVAL… 
 

Vatikán – Papež František vyzval k očkování proti covidu-19, podle něj jde o akt lásky. 
   Papež František dne 18. 8. 2021 vyzval k očkování proti covidu-19. Podle něj jde 
o akt lásky, který očkovaný člověk prokazuje svým blízkým a celé společnosti. Podle 
papeže díky vakcínám existuje naděje, že epidemie covidu-19 skončí. Stane se tak, 
pokud bude očkování dostupné všem, řekl papež, který již dříve kritizoval nerovnou 
distribuci očkovacích látek ve světě. 
   Papež František podpořil očkování proti covidu-19 opakovaně. Hlavní představitel 
katolické církve se nechal naočkovat ve Vatikánu v březnu letošního roku. Vatikán 
navíc podal několik stovek dávek také lidem bez domova. 
   „Nechat se naočkovat preparáty schválenými úřady je akt lásky,“ uvedl papež 
ve videu zaslaném v rámci kampaně It’s up to you, která má podpořit očkování v USA 
a v dalších zemích na americkém kontinentu. 
   „Nechat se naočkovat je jednoduchým způsobem, jak podpořit obecné blaho 
a pečovat o ostatní, a především ty nejzranitelnější, lidi,“ dodal římský biskup. Podle 
papeže vakcíny dávají naději, že epidemie covidu-19 skončí. „Ale jen pokud budou 
dostupné (vakcíny) všem a budeme mezi sebou spolupracovat,“ dodal papež František, 
který v minulosti kritizoval nerovnou distribuci vakcín proti covidu-19 mezi bohatými 
a chudými zeměmi. Vyzval také k pozastavení patentů, jež se vakcín týkají. Papežova 
slova podpořili kardinálové a církevní představitelé z latinskoamerických zemí. Ti 
zdůraznili, že očkování je morální zodpovědností vůči komunitě. V latinskoamerických 
státech je proočkovanost obvykle nižší než v USA a Kanadě. I mezi těmito státy ale 
panují výrazné rozdíly. V Chile či Uruguayi má dokončené očkování kolem 70 procent 
populace, v některých středoamerických státech, například v Hondurasu a Guatemale, 
je naočkována proti covidu-19 méně než desetina obyvatelstva. 

 

VTÍPEK PRO ZASMÁNÍ 
 

Student při hodině náboženství: „Věřím pouze tomu, čemu rozumím.“ 

Profesor teologie: „Pak je ovšem pochopitelné, že nevěříte ničemu.“ 

 

Izák je zkoušen z počtů: „Tak co, Izák, už ti to jde lépe než posledně?“ 

„Myslím, že ano.“ 

„Tak uvidíme. Kolik je 3 + 5?“ 

„A kupuju nebo prodávám?“ 

 

připravil Vašek 
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