
 

 

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ VE SVITÁVCE 

Od neděle 21. listopadu 2021 se mění začátek nedělní mše svaté ve Svitávce, a to 
na 10.30. Tato změna je trvalá. Po mši svaté jsou ti, kteří slavili bohoslužbu, zváni 
na faru k přátelskému posezení např. u kávy, čaje, … 

 

SYNODÁLNÍ PROCES VE FARNOSTI 

• Pro farnost Boskovice byl určen farním koordinátorem p. Martin Klusáček,  
tel. 777 629 348, e-mail: martin.klusacek@seznam.cz. 

• Pro farnost Svitávka byl určen farním koordinátorem p. Pavel Honzírek,  
tel. 776 296 041, e-mail: pavelhonzirek@seznam.cz. 

Na tyto dva koordinátory se obracejte s dotazy a náměty k synodálnímu procesu 
v našich farnostech. 

P. Miroslav Šudoma 

 
 
 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 4 ročník 19 – zima 2021   Vyšlo 28. 11. 2021 

 

ČAS MILOSRDENSTVÍ 

 O vánočních svátcích slavíme příchod našeho Spasitele na tento svět. V době 
adventní, kterou právě začínáme, se na tento příchod připravujeme. Co však znamená 
tento příchod? Je to hmatatelný projev božího milosrdenství vůči člověku. Bůh se 
„vzdává“ ve svém Synu své nedotknutelnosti a tím, že přijímá lidskou přirozenost, se 
jako člověk stává zranitelným, abychom my byli ze svého zranění vyléčeni. 

A právě On – Pán Ježíš – nám tímto dává příklad a my máme jednat jako On. My se 
ovšem nemůžeme takto ponížit, protože to neumíme. Můžeme se však pro své bratry 
a sestry vzdát části své suverenity kvůli dobru druhého.  

Právě v dnešní covidové době, kdy mnoho lidí vehementně zdůrazňuje svá práva 
a svoji neochotu se části těchto práv vzdát pro dobro druhého, je důležité si tuto 
skutečnost uvědomit. 

Tato doba adventu a vánočních svátků má být i pro nás časem milosrdenství. A to 
nejen tak, že milosrdenství přijímáme, ale že se i my sami stáváme milosrdnými. 
Milosrdenství se projevuje i tím, že část břemene toho druhého vezmeme na sebe – 
právě tak to udělal náš Spasitel, jehož narození si budeme zakrátko připomínat.  

Bylo by zbytečné oslavovat hodnoty, které nám Kristus svým narozením ukázal, 
kdybychom je nechtěli přijmout do svého života. Jeho příchod na tento svět by byl pro 
nás zbytečný. To asi nikdo z nás nechce. 

Zkusme tedy naplnit biblické: „Jeden druhého břemena noste, a tak naplníte zákon 
Kristův.“ K tomu vám všem žehnám.  

 
P. Miroslav Šudoma 

mailto:martin.klusacek@seznam.cz
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MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY 
 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,  
shromážděni ve tvém jménu.  

Provázej nás ty sám,  
vstup do našich srdcí  

a vytvoř si v nich domov.  
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,  

uč nás, jak na ní vytrvat.  
 

Jsme zde s přetěžkým břemenem  
svých slabostí a hříchů.  

Nedopusť, abychom propadli zmatku,  
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,  
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.  

 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,  
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,  

abychom nesešli z cesty pravdy  
a neodchýlili se od toho, co je správné.  

 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,  

a ve společenství s Otcem i Synem  
na věky věků.  

Amen. 
 
 

ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCEMI 2021 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

  Boskovice Svitávka 

Sobota 18. 12. 14.00–17.50 --- 

Neděle 19. 12. --- 15.00–16.30 

Pondělí 20. 12. 14.00–17.50 --- 

Středa  22. 12. 14.00–17.50 --- 

 Boskovice Svitávka 

Pátek  24. 12. 22.00 16.30 

Sobota 25. 12. 7.00; 9.30 10.30 

Neděle  26. 12. 7.00; 9.30 10.30 

Pondělí  27. 12. 18.00 --- 

Úterý  28. 12. --- --- 

Středa 29. 12. 18.00 --- 

Čtvrtek 30. 12. 7.00 --- 

Pátek 31. 12. 16.00 --- 

Sobota  01. 01. 7.00; 9.30 10.30 
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PUTOVÁNÍ DO  BETLÉMA 

Pokud nám to společenská situace dovolí, pak můžeme v sobotu 
25. prosince na Boží hod vánoční v naší boskovické farnosti opět prožít společně 
chvíle, kdy Maria s Josefem putovali do Betléma a hledali místo, kde by se mohl 
narodit Spasitel. 
   Zveme proto všechny bez rozdílu věku, kteří mají zájem putovat městem v doprovodu 
andělů a připomenout si chvíle předcházející Ježíšovu narození. 
   Začátek je v 17.30 na farním dvoře, na závěr bude požehnání u jesliček, nejpozději 
v 19.00. Všechno bude probíhat venku, proto si nezapomeňte vzít dostatečně teplé 
oblečení.  
Těšíme se na všechny, kteří chtějí (ne)tradičně strávit sváteční podvečer. 

 

MÍT SPRÁVNÝ SMĚR 

ADVENTNÍ AKTIVITA 
I pro letošní advent vám nabízíme adventní aktivitu pro malé i velké. U bočního oltáře 

je připravena nástěnka. Na ní je znázorněno několik sloupků pro ukazatele směru. 
Vaším úkolem je: 
1. Při návštěvě kostela (nejlépe v neděli) si vybrat z košíčku u nástěnky lísteček 

ve tvaru malé šipky (ukazatele směru). 
2. Pokusit se plnit úkol napsaný na lístečku. 
3. Další neděli vzít lísteček do kostela a špendlíkem ho připevnit na jeden 

ze sloupků tak, aby šipka směřovala správným směrem.  
4. Opět si vybrat další lísteček, a tak pokračovat až do Slavnosti Narození Páně. 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 

• Od 1. prosince zapisujeme úmysly mší svatých na celý příští rok. Internetový 
formulář bude přístupný na našich farních stránkách.  

o Prosím, abyste dodržovali tato pravidla:  
▪ Rezervace úmyslu maximálně jednu neděli na osobu.  
▪ Maximální počet úmyslů na osobu celkově je omezen na pět. 

• V neděli 5. prosince na konci mše svaté (v 9.30) očekáváme v kostele 
v Boskovicích návštěvu svatého Mikuláše. Pokud byste chtěli, aby svatý Mikuláš 
navštívil váš domov, zapište se do archu v sakristii. 

• V pátek 10. prosince bude v Boskovicích adorační den. Jedná se o celodenní 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní pro soukromou adoraci. S touto adorací můžeme 
spojit modlitbu za potřeby vlastní, své rodiny a nejbližších, naší farnosti a diecéze 
a také za nová kněžská a duchovní povolání. 

• Ve středu 15. prosince bude ve Svitávce adorační den. 

• Rozpis vánočních bohoslužeb v děkanství boskovickém bude na farních 
internetových stránkách. 

• V neděli o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, který letos připadá 
na 26. prosince, budou moci přítomní manželé obnovit své manželské sliby. 

 
P. Miroslav Šudoma 
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UČEDNÍCI PRO SALESIÁNY 
 

Senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice Vás zvou  
na charitativní koncert skupiny Učedníci.  

Učedníci je hudební skupina zaměřená na křesťanský folk.  
Koncert bude v sobotu 11. prosince 2021 v 15.00 v kině Panorama Boskovice.  

Výtěžek z koncertu bude využit na podporu Salesiánské misie v Bulharsku,  
kterou vykonává P. Petr Cvrkal.  

Všichni jste srdečně zváni. 
 

Jaromíra Vítková 
 
 

PAVEL FISCHER V ORLOVNĚ 
 

Přijměte srdečné pozvání na  
Setkání v adventu se senátorem Pavlem Fischerem, 

v neděli 5. prosince 2021 v 15.00 v Orlovně, Komenského 33A, Boskovice. 
Předvánoční atmosféru doplní malé občerstvení. 

 
Jaromíra Vítková 

 
 

POUŤ KE SVATÉMU JOSEFOVI 
 

V sobotu 9. října se společenství Modlitby Matek (MM) vydalo na pouť ke svatému 
Josefovi do Svitav. 
   Větší skupina matek jela z Boskovic vlakem (s přestupem ve Skalici nad Svitavou) 
do Lačnova, odkud se vydala – matky vybaveny GPS a trekingovými holemi – pěšky 
po trase cca 11,5 km do Svitav do kostela svatého Josefa. Putování vedlo nádhernou 
krajinou pozdního babího léta. Duchovně bylo naplněno modlitbou Korunky k Božímu 
milosrdenství. 
   Menší skupina jela vlakem do Svitav a vydala se z nádraží na okružní cestu 
svitavskými ulicemi a náměstími zalitými sluncem ke kostelu svatého Josefa. 
   Téměř na minutu přesně jsme se sešly před mohutnou novorománskou stavbou 
červeného kostela svatého Josefa – cílem naší pouti. 
   Mši svatou jsme prožily v prosbách za náš národ, za dobrý výsledek voleb. Svatého 
Josefa jsme prosily o ochranu před každým zlem a také o milost dobré smrti. Každá 
z nás přidala prosby za svoje děti, vnoučata a pravnoučata … Po mši svaté jsme 
setrvaly ještě chvilku v tiché adoraci – svatý Josefe, vyprošuj nám pokoru přijmout věci, 
které změnit nemůžeme, odvahu změnit věci, které změnit můžeme, a moudrost, 
abychom je vždy uměly od sebe rozlišit. 
   V 19 hodin, to už se Svitavy nořily do tmy, jsme opět podle GPS putovaly na nádraží 
a vlakem do Boskovic. 
   Pouť ve společenství má velkou sílu, bylo nás deset. 

 
Společenství MM 
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OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ V CHRUDICHROMECH 
 

   V Chrudichromech byla 5. července sloužena u kapličky svatého Cyrila a Metoděje 
slavnostní poutní mše svatá za přítomnosti mnoha věřících – někteří připutovali pěšky, 
na kolech nebo auty i z Boskovic. Mimo jiné bylo při ní požehnáno i novému betlému. 
Po jejím skončení byla možnost k přátelskému popovídání i občerstvení. Bohatá poutní 
tombola také všechny zaujala, a to hlavně tím, že každý los vyhrával. 
   Všichni pořadatelé, a bylo jich hodně, si zaslouží od všech nás zúčastněných 
skutečně veliký dík – jak za přípravu laviček, rytmické zpěvy mladého pěveckého 
sborečku, všechna obohacující duchovní slova i písně. Také za velmi hezkou výstavku 
fotografií, skvěle připravenou tombolu, vynikající dobroty na grilu, koláče i lahodné 
nápoje. 

M. Ženatová 
 

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ 
 

Letos 31. ledna papež František při modlitbě Anděl Páně oznámil své rozhodnutí 
ustanovit Světový den prarodičů a seniorů – slavil se 25. července 2021. Připomenul, 
že podnětem k vyhlášení tohoto Světového dne byla pandemie, která nejtvrdším 
způsobem dopadla právě na starší lidi. 
   „Pán nepřestává posílat anděly, aby všechny starší těšili v osamělosti – někdy mohou 
mít tvář našich vnoučat, jiných příbuzných, dlouholetých přátel nebo těch, které jsme 
v těžkých chvílích poznali.“ 
   Co je posláním ve stáří? „Střežit kořeny, předávat víru mladým, pečovat o nejmenší 
a předávat tradice vnoučatům.“ 
   „Máme tři pilíře,“ říká papež František: „Sny, paměť a modlitbu. Snít můžeme i nadále 
– o spravedlnosti, míru, solidaritě. Ke snům se váže paměť na doby minulé – 
pro někoho je vlastně paměť životem a snění můžeme spojovat se vzpomínkami – to je 
ten druhý pilíř. Třetím pilířem je modlitba – je to cenný zdroj síly a je jako plíce, které 
církvi a světu nesmějí chybět.“ 
   Papež František bude mít 17. prosince 85 let.  
Za to všechno mu ze srdce všechny členky KLASu děkují a přejí mnoho neutuchajícího 
elánu a potřebného zdraví. 

M. Ženatová 
 

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST VE LHOTĚ RAPOTINĚ 
 

   V neděli 8. srpna byla poutní slavnost ve Lhotě Rapotině. Všechny vítalo vyzvánění 
zvonů z krásného čistotou zářícího kostelíčka svatého Vavřince. Procítěná slova pana 
děkana, slova evangelia, přímluvy a oslavná píseň „Ejhle oltář Hospodinův září“ byla 
velikým duchovním zážitkem jak pro všechny přítomné v kostelíčku, tak i venku. 
Po slavnostní bohoslužbě již následovalo tradiční poutní agapé – byla možnost si 
vzájemně popovídat, ochutnat něco dobrého jak z kuchyně manželů Dobešových, tak 
i pečivo od obětavých žen. 
   Jim všem patří naše poděkování, ale nejvíce musím napsat znovu panu Jaroslavu 
Pavlovi, který se o všechno stará a zajišťuje se svými pomocníky. 

 
M. Ženatová 
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DĚTSKÝ SBOREČEK SVITÁVKA 
 

„Ježíš je Pán a já mám ho rád,“ zpívaly děti při jedné z říjnových bohoslužeb 
ve svitáveckém kostele. Jejich píseň byla příjemným zakončením křestní mše svaté 
a zároveň i milým překvapením pro mnohé přítomné. 
   O mše svaté, při kterých přináší rodiče ke křtu svoje dítě, není ve Svitávce v několika 
posledních letech nouze. Tato skutečnost začíná přinášet své ovoce. Přibývá 
ministrantů, kteří přisluhují u oltáře, na faře se začalo vyučovat náboženství, kluci se 
schází na ministrantských schůzkách, které vedou bratři Kubínovi. Poslední „novinkou“ 
je právě dětský sboreček, který vede Kristinka Honzírková. 

František Plaček 
 

WC NA FAŘE 
 

V rámci prací, které jsou v poslední době prováděny na faře ve Svitávce, bylo v 1. patře 
zrekonstruováno WC. To je možné využít zejména v době konání všech bohoslužeb, 
kdy je fara za tímto účelem otevřená. V zimních měsících, kdy se brzy stmívá, není 
při vstupu na faru nutné hledat vypínač – světlo ve vstupní hale i na schodišti reaguje 
na pohyb – automaticky se rozsvítí a po odchodu z fary zase zhasne. 

František Plaček 
 

JARMARK NA FAŘE VE SVITÁVCE 
 

„Bude zase farní jarmark Mary’s Meals na podporu školy v Africe?“ ptají se mnozí. Ano, 
bude. Tedy pokud to situace s covid-19 umožní. A my stále věříme, že ano – i když 
třeba s určitými omezeními. 
                  Místo: farní zahrada Svitávka (nám. Třebízského 10, Svitávka) 
                  Datum: sobota 18. prosince 2021 
                  Čas: 16 h 
   Na posledním jarmarku se podařilo vybrat neuvěřitelných 42.000 Kč, které vystačily 
na stravování 92 dětí po celý rok. To určitě není málo. Srdečně Vás všechny zveme 
i letos – pojďme společně prožít příjemný předvánoční podvečer. Pojďme se společně 
potkat nad něčím krásným. Pojďme společně pomoci těm, kteří si sami pomoci 
nemohou. Těšíme se na Vás. 

   PS: Pokud rádi vaříte, pečete, vyrábíte, tvoříte, ... přineste na jarmark své výrobky☺. 
 

Za farní tým Svitávka František Plaček 
 

VĚŽNÍ HODINY OPĚT V CAJKU 
 

Dnes, kdy máme všichni náramkové hodinky od těch nejjednodušších až po ty s mnoha 
funkcemi, a to stejné i s mobily, by se mohlo zdát, že věžní hodiny už pro nás 
neznamenají tolik, co pro obyvatele Boskovic před lety. 
   Ale ukázalo se, že to tak není. Je příjemné na cestě k náměstí, ke kostelu, jen tak 
jedním mrknutím na věž zjistit, zda mám času dost nebo je třeba zrychlit. 
  Děkujeme Martinu Wetterovi za opravu i trvalou péči o hodinový stroj, což je časově 
i jinak náročné. 

Vděční kolemjdoucí 
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ADVENTNÍ SBĚR ZNÁMEK, BRÝLÍ A POHLEDNIC 
 

Tradiční adventní sbírání je připraveno i letos. 
Známky prosím vystřihněte i s obálkou minimálně 1 cm ze všech stran. Pokud je kolem 
známky pamětní razítko, zachovejte jej celé. 
Brýle mohou být dobré i poškozené. Letos jsou určené pro Ghanu. 
Sbírají se i pohlednice. 
 

Marie Zvěřinová 
 

Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Martin David: 3D ŽIVOT 
                        O darech boží dobroty 
Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, nás 
v krátkých úvahách vyzývá spolu s ním vnímat dary, kterými jsme obklopeni v přírodě, 
v lidech, se kterými žijeme, i v okamžicích, které život přináší. Jsme zváni k vděčnosti 
za ně. Slova podtrhují snímky např. členů Fotografického spolku Člověk a víra. 

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2020 

 
Christine Ponsardová: VÍRA V RODINĚ 
Autorka je matka tří dětí a pracovala jako novinářka. Když její články o rodinném životě 
měly velký ohlas po celé Francii, vydala je knižně. 
Nabízí velké množství podnětů k zamyšlení nad nejběžnějšími životními situacemi, ale 
při tom nenabízí hotové recepty a zaručené metody. Okruhy témat: vztahy rodičů 
a dětí, modlitba v rodině, růst v lásce, citová výchova, odpuštění, oslavy v rodině, škola 
a rodina, životní zkoušky. Kniha může být užitečná pro křesťanské rodiny 
s malými i dospívajícími dětmi. 

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2008 

 
Hana Pinknerová: SMÍM BÝT NĚŽNÁ 
Hana Pinknerová (nar. 1963) je žena mnoha talentů. Ráda vaří, ráda čte, možná proto 
provozuje knihkupectví v Brně. Napsala mnoho knih, přednáší na různá témata. Jak 
sama říká, baví ji hledání Božích milostných vzkazů. A to plně dosvědčuje i kniha Smím 
být něžná. V obyčejných věcech odhaluje (a my s ní) neobyčejného Tvůrce a jeho 
lásku k nám. 

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2013 

 
V době dlouhých večerů a zazimovaných zahrádek nabízíme možnost půjčování 
knih po každé večerní mši svaté (mimo sobotu), v neděli po mši svaté v 9.30 
nebo kdykoli po domluvě na telefonním čísle 603 373 818. 

 
Připravila Marie Zvěřinová 
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PRONÁJEM FARY V PODHŮŘÍ JESENÍKŮ A ORLICKÝCH HOR 
 

Nabízíme celoročně zapůjčení – pronájem fary v Písařově. Vhodné k pořádání táborů, 
chaloupek, pro společenství, k víkendovkám, pro rodiny s dětmi, pro ty, kteří mají rádi 
klid a krásnou přírodu. Písařov se nachází v podhůří Jeseníků a Orlických hor – v létě 
možnost turistiky, v zimě lyžování. Kapacita fary je 30 lidí, v létě je ještě možnost 
postavení stanů na zahradě. Pro zimní pobyt je celá fara vytápěná automatickým 
kotlem (topení obstarává správce fary). 
   Vše, co by vás mohlo zajímat, najdete na http://fara-pisarov.cz/ nebo ráda 
zodpovím e-mailem – alena.hlasna@seznam.cz či telefonicky – 728 324 581.  
   Farnost Písařov je spravována duchovním správcem P. Vitalijem Molokovem 
z Červené Vody (v Písařově kněz není) a spadá do děkanátu Zábřeh na Moravě.  
   Pokud vás naše nabídka zaujme, rádi vás u nás přivítáme. 
 

S přáním všeho dobrého Alena Hlásná  
 

ČASOPISY NEZBEDA A CVRČEK 
 

Redakce dětského časopisu Nezbeda informuje a nabízí dětské křesťanské časopisy, 
které vydává olomoucké arcibiskupství. Chce tímto způsobem oslovit děti i jejich rodiče 
a nabídnout jim čtení, které jim může pomoci v hledání životních postojů, formování 
jejich osobností a v orientaci v křesťanských hodnotách. 
   V případě zájmu nás prosím kontaktujte: 
Časopis NEZBEDA a CVRČEK o.p.s., Divadelní 3242, 760 01 Zlín. 
Telefonní číslo – 733 609 903. 

 
Zlatka Pelikánová 

 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
 

In! dívčí svět je časopis pro (nejen) věřící děvčata přibližně od 12 let. Píše 

o kamarádství, vztazích, škole, knihách, hudbě, sociálních sítích, kultuře, módě, sportu, 
víře. Přináší rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mohou být pro čtenářky inspirací. 
O tématech spojených s vírou píše formou, která je čtenářkám srozumitelná. Katolickou 
víru In! nevnucuje, ale vhodným způsobem nabízí. Redakce spolupracuje 
s psychology, učiteli, kněžími. Na webu nabízí možnost diskutovat, psát nápady, žádat 
o radu. Tento měsíc časopis In! oslavil 17 let své existence. Nyní je možné dostávat 
časopis bezplatně, ale i vydávání časopisu podpořit darem. 
   Bližší informace na info.in.cz. 
   Dárcovské předplatné může být tipem na vánoční dárek. 
 

                                                                             Marie Zvěřinová 
 
 

Zaujalo nás 

v KT: 

Spolu s pastýři poklekněme před Beránkem, klaňme se Boží dobrotě 
učiněné tělem a dovolme slzám lítosti, aby zalily naše oči a obmyly 
naše srdce. Všichni to potřebujeme. 

http://fara-pisarov.cz/
mailto:alena.hlasna@seznam.cz


Zpravodaj                                                                                                       28. 11. 2021  

 

- 9 - 

 

 

AHOJ DĚTI! 
 

Vstupujeme do adventu. Je to krásná doba příprav na Vánoce. Následující 
evangelia a úkoly nám mohou přiblížit život Ježíše, jehož narozeniny budeme 
za čtyři týdny slavit.  
 

28. 11. 2021: Lk 21,25-28.34-36 
Čím nemají být zatížena naše srdce? 
 

5. 12. 2021: Mt 2,13-18 
Kam utekla Svatá rodina před Herodem? 
 

12. 12. 2021: Lk,3,10-18 
O kom Jan Křtitel mluví, že je mocnější než on? Čím bude křtít a čím křtí Jan Křtitel? 
 

19. 12. 2021: Lk 1,39-45 
Jak pozdravila Alžběta Pannu Marii, když ji přišla navštívit? 
 

26. 12. 2021: Lk 2,41-52 
Kolik bylo Ježíšovi let, když zůstal v chrámě a rodiče ho hledali? Proč tam zůstal? 
 

2. 1. 2022: Jan 1,1-18 
Jakými slovy začíná Nový Zákon? Co je myšleno Slovem s velkým S? 
 

9. 1. 2022: Lk 3,15-16.21-22 
Co říká hlas z nebe o Pánu Ježíši, když ho Jan pokřtil? 
 

16. 1. 2022: Jan 2,1-12 
V tomto evangeliu se mluví o prvním zázraku, který Ježíš vykonal. Jaký to byl a kde? 
 

23. 1. 2022: Lk 1,1-4; 4,14-21 
Ke komu mluví nebo pro koho píše evangelista Lukáš? 
 

30. 1. 2022: Lk 4,21-30 
O kterých dvou prorocích se v úryvku mluví? 
 

6. 2. 2022: Lk 5,1-11 
Chytili na Ježíšův povel rybáři ryby nebo ne? Stačila jim jedna loď? 
 

13. 2. 2022: Lk 6,17.20-26 
Které skupiny lidí Ježíš upozorňuje? 
 

20. 2. 2022: Lk 6,27-38 
Jaké rady nám dává Ježíš k našemu chování? Je jich hodně, vzpomeňte alespoň tři. 
 

27. 2. 2022: Lk 6-39-45 
Jak Ježíš vypráví přirovnání o třísce a trámu v oku? 
 

6. 3. 2022: Lk 4,1-13 
Jakými třemi úkoly pokoušel ďábel Ježíše? 
 

13. 3. 2022: Lk 9,28b-36 
S jakými dvěma muži Ježíš rozmlouval na hoře? 

Martina a Kíťa 

http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=11&r=2021#EV
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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.  

 

Božena Knotková *1931 +2021 
řeholním jménem Bohdana, se narodila ve Vlčnově na Uherskohradišťsku 1. června 
1931. Po obecné škole nastoupila do školy pro ženská povolání v Bojkovicích, kterou 
vedly sestry dominikánky. Jejich život ji přitahoval. Řeholní šat oblékla poprvé v roce 
1950. Ve stejném roce byla spolu s dalšími řeholnicemi komunistickým režimem 
internována v rámci tzv. Akce Ř do centralizačních klášterů. Následující léta prožila 
na různých místech a stejně jako další sestry pracovala v továrnách, aby se uživila. 
V roce 1954 ji zatkla StB a tři měsíce ji držela ve vazbě. Sestra Bohdana čelila křivému 
obvinění, že napomáhala dvěma mužům při pokusu o emigraci. Soud sice její vinu 
nepotvrdil, ale uložil jí dalších sedm měsíců vězení kvůli tzv. převýchově. Jako důvod 
uvedl, že je politicky zaostalá a nábožensky zfanatizovaná. Následně žila řadu let 
v Broumově. Sestra Bohdana zemřela letos v komunitě sester dominikánek 
ve Střelicích u Brna. 
V roce 1954 zavolali sestru Bohdanu k vedoucímu. V kanceláři na ni spolu s ním čekali 
dva muži v civilu. Vyvedli ji z továrny a donutili ji nasednout do přistaveného auta. 
„Uvědomila jsem si, že mě v tu chvíli neviděla žádná sestra odcházet, chtěla jsem 
to sestrám ještě říct, ale chytili mě za rameno a tlačili do auta.“ Následné tři 
měsíce strávila sestra Bohdana ve vazbě v Hradci Králové. Výslechy byly na denním 
pořádku. Zpočátku vůbec nechápala, z čeho ji viní. Asi půl roku před zatčením se jí 
v Horním Maršově ptali dva neznámí muži na cestu k farnímu úřadu. Sestra Bohdana 
jim ukázala cestu a dál už se s nimi nikdy neviděla. Až později se při výsleších 
dozvěděla, že to byli Poláci, kteří utíkali přes hranice, a že jim maršovský farář 
P. Malíšek pomáhal. 
Vyšetřovatelé na ni neustále tlačili, aby se přiznala, že o všem věděla, což ale nebyla 
pravda. Ve spisové složce, která byla na sestru Bohdanu vedena, je z 25. února 1954 
k jejímu zatčení a plánovanému výslechu uvedeno: „Výslechem je nutno docíliti 
doznání jmenované, aby mohlo být přikročeno k jejímu zatčení pro neoznámení 
trestného činu a pomoc k ukrývání cizích uprchlíků.“  
Po třech měsících vazby následoval krátký soud, který sice rozhodl, že je sestra 
Bohdana nevinná, ale zároveň dodal, že je politicky zaostalá a nábožensky 
zfanatizovaná a že musí zůstat sedm měsíců zavřená na převýchovu. „Byly tam ženy, 
které dostaly třeba dvacet let, byly to hrozné příběhy. Bohu jsem nic nevyčítala, 
spíš jsem nemohla pochopit, že jsem se tam dostala zrovna já, která se o politiku 
nezajímala.“  

 

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

Ladislav Oujeský  
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2021/2022 

8. 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 – mše svatá v 7.00 a v 18.00 

15. 12. Adorační den ve Svitávce – mše svatá v 16.30 

25. 12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek  

26. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek 

6. 1. Slavnost Zjevení Páně – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

9. 1. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční 

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

2. 3. 
Popeleční středa – den přísného postu – začátek doby postní – Boskovice 
7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

12. 3. Postní duchovní obnova v Boskovicích – vede P. Marcel Javora 

19. 3. 
Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – Boskovice 7.00 
a 18.00, Svitávka 16.30 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – Svitávka 16.30 

10. 4. Květná neděle 

14. 4. Zelený čtvrtek 

15. 4. Velký pátek – den přísného postu 

16. 4. Bílá sobota  

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

26. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

29. 5. Pouť ve Skalici nad Svitavou – 10.30 

4. 6 Farní pouť do Křtin 

5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

16. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

24. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

26. 6. Pouť ve Svitávce  

29. 6. Slavnost svatého Petra a Pavla – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

5. 7. Slavnost svatého Cyrila a Metoděje – Boskovice 7.00 a 9.30, Svitávka 8.00 

5. 7. Poutní slavnost v Chrudichromech 

24. 7. Pouť v Boskovicích  

14. 8. Pouť ve Lhotě Rapotině – 10.30 
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VRANOV – ŽAROŠICE – SLOUP 
 

Ještě byla tma a my jsme seděli v pohodlném autobuse, který objížděl tři mariánská 
poutní místa. 
   První byl Vranov u Brna. Vešli jsme do barokního kostela Narození Panny Marie, kde 
je Duchovní centrum sv. Františka z Pauly. Zde byla přede mší možnost sv. zpovědi, 
navštívení pohyblivých jesliček nebo také chvíle k tichému rozjímání. Než skončila mše 
svatá, rozplynula se ranní mlha a my pokračovali v nádherném slunečném počasí směr 
Žarošice.  
   Ty patří k nejslavnějším a nejstarším poutním místům Moravy. Přede mší svatou 
jsme se prošli po zahradě za kostelem s dominantou dřevěné sochy sv. Jana Pavla II. 
a Matky Terezy v životní velikosti. Slavnostní mši svatou u příležitosti výročí posvěcení 
kostela s krásným hudebním doprovodem, účastí krojovaných dětí, dívek, mládenců 
a hasičského sboru celebroval pan biskup Wasserbauer. Ve svém kázání zdůraznil 
důležitost kostela nebo kaple, i té nejprostší, jako místa naplněného světlem Božím 
a pokojem, kam se člověk může utéci od těžkostí a vřavy světa. Mnohdy si myslíme, že 
všechno zvládneme sami, ale nevíme dne ani hodiny, kdy v okamžiku může všechno 
tady pro nás skončit...všichni jsme v rukou Božích. 
   Po mši svaté se krojovaný průvod odebral na náměstíčko, kde hrála hudba, zpěváci 
zpívali obestoupeni davem lidí a mezi nimi na vozíčku stařenka, co si podupávala 
do taktu... Mohli jsme oči nechat nad barvami a krásou krojů, výšivek, škrobených 
límců, suknic, květin a usměvavých tváří. 
   Sedíme v autobuse a pokračujeme v cestě. Třetí zastávka – Sloup.  
   Stejně jako na Vranově i ve Sloupu má Panna Maria sepjaté ruce. Tak i my jsme 
poklekli, sepjali ruce k modlitbě svatého růžence a touto modlitbou jsme ukončili pouť, 
kterou konal každý na svůj úmysl a která byla posvěcená modlitbami, zpěvem, tichostí, 
ale i radostí, veselím, tancem, krásou krojů, modrou oblohou a poděkováním Panně 
Marii, že jsme mohli prožít krásnou pouť pod její mocnou ochranou.  

 
Za Unii katolických žen Jana Ruibarová 

 
 

 
 

 

Zaujalo nás 

v KT: 

Ježíš Kristus „znovu“ přichází, aby nás osvobodil od nás samých, 
od naší sebestřednosti projevující se právě v tom, že jsme zajatci 
svého času. Aby nám opět otevřel horizont důvěry v Boží 
prozřetelnost, naděje ve smysluplnost světa a života v Boží 
perspektivě – a radosti, že jsme Boží vyvolení, milovaní synové 
a milované dcery. 
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