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ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 1 ročník 20 – jaro 2022   Vyšlo 27. 3. 2022 

 

KDE NIC NENÍ, ANI … NEBERE! 

   Doba minulá jako doba poznamenaná covidem-19 nás velmi ovlivnila. Některé více 
pozitivně, jiné spíš negativně. Nechci zde vyjmenovávat čím to či ono. Chci si všimnout 
jen malého výseku z té škály ovlivnění. Jedná se mně konkrétně o účast při slavení 
mše svaté. 

 
K tomu, co budu uvádět dál, trochu vysvětlení: 

• Povinná účast na mši svaté je v neděli a v zasvěcené svátky, které jsou u nás 
dva: Slavnost Narození Páně 25.prosince a Slavnost Matky Boží Panny Marie 
1.ledna. 

• Velmi, velmi doporučovaná je účast na mši svaté o ostatních slavnostech. 

• Pak tu zbývá účast na mši svaté o svátcích, památkách svatých anebo prostě 
ve všední den. 

• Mimo tento výčet je zajímavá účast na mši svaté při našich osobních svátcích 
(jmeninách) nebo slavnostech (výročí narození, křtu, svatby apod.) 
 

Doba covidu-19 nás poznamenala. Mši svatou v neděli si mnozí zvykli „slavit“ 
u televize. Je potřeba tomu odvyknout! Televizní přenos je opravdu jenom pro ty, 
kteří se v neděli ze závažných důvodů nemohou osobně slavení mše svaté v kostele 
zúčastnit! A ty ostatní mše svaté? Všiml jsem si, že ti, kterým je setkání s Kristem 
v Eucharistii milé, využívají každou příležitost. Pak je však obrovská skupina těch, kteří 
se ptají: „Je to povinnost?“ A pokud není, tak proč by šli do kostela. 

Víte, přátelé, mám takovou zkušenost: Bůh si vybírá spolupracovníky z těch, kteří 
dělají víc, než je jejich povinnost. Těmi spolupracovníky myslím i Bohem povolané ke 
kněžství a obecně k duchovnímu stavu, kteří za ním přijdou, i když nemusí. A když 
nikdo nepřijde, tak není, z koho si vybírat. 

Zakončil bych tématem tohoto článku: Znáte pořekadlo „Kde nic není, ani smrt 
nebere!“ Dalo by se to vztáhnout i na nás a na Boha: „Kde nikdo není, ani Bůh nemá 
koho povolat!“ 

Modleme se za to, aby byl někdo, koho může Bůh a církev oslovit. 
 

P. Miroslav Šudoma 
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OHLÉDNUTÍ ZA ČASEM MINULÝM 
 

EKONOMICKÉ PŘEHLEDY 
 

FARNOST BOSKOVICE – ROK 2021 FINANČNÍ PŘEHLED V Kč  
Příjmy 2019 2020 2021 

Sbírky a příjmy za církevní úkony 1 493 985,00 913 331,00 1 547 365,00 

Přijaté dary 143 300,00 182 200,00 152 555,00 

Dotace 50 000,00 87 000,00 150 000,00 

Ostatní příjmy  448,82 63 248,05 27 719,97 

Nájemné 155 125,00 81 798,00 515 632,00 

Prodej majetku 111 600,00 200 000,00 281 884,92 

Náhrada škody 6 986,00 0,00 0,00 

Příjmy celkem   1 961 444,82   1 527 577,05 2 675 156,89 

Výdaje 2019 2020 2021 

Daně 3 606,00 3 532,00 40 512,00 

Opravy  283 252,00 493 328,26 163 967,50 

Odeslané sbírky a dary 301 951,00 150 298,00 356 006,00 

Nákup dlouhodobého majetku 0,00 237 787,00 8 850 820,14 

Ostatní výdaje  415 305,40 375 313,55 484 956,91 

Výdaje celkem 1 004 114,40 1 260 258,81 9 896 262,55 

Rozdíl příjmů a výdajů 957 330,42 267 318,24 -7 221 105,66 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 

 2019 2020 2021 

Sbírka na bohoslovce 34 211,00 33 745,00 31 372,00 

Sbírka na misie 46 037,00 0,00 58 806,00 

Sbírka na charitativní účely 27 560,00 0,00 26 210,00 

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 33 048,00 38 302,00 23 527,00 

Příjmy za církevní úkony a činnosti 20 400,00 12 000,00 0,00 

Příspěvek na diecézi - fond PULS 74 640,00 58 931,00 22 717,00 

Sbírka na repatriaci uprchlíků 37 172,00 7 320,00 33 674,00 

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

Pomoc po tornádu 0,00 0,00 159 700,00 

Celkem odvedeno 301 951,00 150 298,00 356 006,00 

 
KONKRÉTNÍ VIDITELNÉ ZMĚNY 

 

• Účetně byla dokončena koupě bytů na Lidické ulici (kdyby někoho překvapil údaj 
v přehledu účetnictví). 

• V roce 2021 byly vyměněny otvorové prvky (dveře a okna) v kapli ve Vratíkově. 

• Na faře v Boskovicích po tom, co dívčí skautský oddíl opustil z kapacitních 
důvodů prostory fary, byla rekonstruována původní klubovna skutek, která nyní 
slouží jako místnost pro scházení, tedy taková farní klubovna. 

• Na faře ve Svitávce byla dokončena rekonstrukce WC v prvním patře fary a byly 
částečně vyměněny otvorové prvky fary (dveře a okna). 

• V kostele ve Svitávce bylo vyměněno okno v sakristii. 
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• Farnost Boskovice směnila pozemky: louku pod židovským hřbitovem směnila 
za ornou půdu. 
 

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

 

FARNOST SVITÁVKA – ROK 2021 FINANČNÍ PŘEHLED V Kč  
Příjmy 2019 2020 2021 

Sbírky a příjmy za církevní úkony 211 378,00 129 634,00 235 967,00 

Ostatní příjmy 36 020,33 8,89 11 001,08 

Nájemné 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Příjmy celkem 248 698,33 130 942,89 248 268,08 

Výdaje 2019 2020 2021 

Daně 4 004,00 490,00 490,00 

Opravy  87 445,00 83 932,75 35 835,53 

Odeslané sbírky a dary 56 376,00 46 544,00 73 088,00 

Ostatní výdaje 123 620,58 86 697,53 33 192,24 

Nákup dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 

Výdaje celkem  271 445,58 217 664,28 142 605,77 

Rozdíl příjmů a výdajů -22 747,25 -86 721,39 105 662,31 

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 
 2019 2020 2021 

Sbírka na bohoslovce 7 362,00 3 977,00 5 058,00 

Sbírka na misie 6 006,00 0,00 11 012,00 

Sbírka na charitativní účely 3 138,00 0,00 5 071,00 

Sbírka „Svatopetrský haléř“ 5 201,00 3 922,00 3 400,00 

Příspěvek na diecézi + fond PULS 20 376,00 37 525,00 18 215,00 

Sbírka na repatriaci uprchlíků 9 121,00 1 120,00 3 205,00 

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

Pomoc po tornádu 0,00 0,00 27 127,00 

Celkem odvedeno 56 376,00 46 544,00 73 088,00 

 
SVÁTOSTNÝ ŽIVOT V ROCE 2021 

 

 BOSKOVICE SVITÁVKA 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Křty 17 6 6 0 1 3 

Svatby 10 8 5 0 0 0 

Pohřby 61 77 64 5 6 7 

Biřmování 39 3 0 0 0 0 

1. svaté přijímání dětí 25 18 0 0 0 0 
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KATECHEZE A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
 

Rok 2021 byl pro farní katechezi částečně „divný“ a částečně již „normální“. Divný byl 
v první své části, kdy byla výuka náboženství prakticky zrušena. Od druhé poloviny 
roku již mohou katecheze probíhat, Bohu díky, normálně. 

Takže opět vyučujeme náboženství jak na faře v Boskovicích, tak na faře ve Svitávce. 
Probíhají také mše svaté zaměřené na rodiče s dětmi. 

 

MRKNĚME SE NA BUDOUCNOST 
 

 

Budoucnost je v Božích rukou. My máme tu krásnou možnost žít tak, abychom se 
v rukou Božích cítili bezpečně, i když nás lidská rozhodnutí někdy vedou k opačnému 
pohledu na své bezpečí. 

 
VELIKONOCE 

 

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

 
Pokud se nic nezmění, tak zde je přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu: 

 
SVÁTOSTI A POUTĚ 

 

První svaté přijímání: 

• Plánujeme první svaté přijímání školních dětí ve Svitávce 1. května – na přijetí 
této svátosti se jich tam připravuje celkem šest. 

• V Boskovicích bude první svaté přijímání 8. května – na tuto svátost se 
připravuje 34 dětí. 

Naše tradiční poutě:  

• Pouť do Křtin plánujeme v klasickém termínu v sobotu před Slavností Seslání 
Ducha Svatého – tedy 4. června. 

• Pouť do Sloupu by měla být 18. června. 
Biřmování: 

• Od října tohoto roku plánujeme začít přípravu na přijetí svátosti biřmování. 
 

  Boskovice Svitávka 

08. 04. pátek před Květnou nedělí 14.00 – 17.50  

08. 04. sobota před Květnou nedělí  15.00 – 16.30  

11. 04. pondělí Svatého týdne 14.00 – 17.50  

13. 04. středa Svatého týdne 14.00 – 17.50  

Den Boskovice Svitávka 

14. 04. Zelený čtvrtek 18.00 16.30 

15. 04. Velký pátek 18.00 16.30 

16. 04. Bílá sobota 20.00 18.30 

17. 04. neděle Zmrtvýchvstání  07.00; 09.30 10.30 

18. 04. Pondělí velikonoční 07.00 08.00 
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AKCE V RÁMCI DĚKANSTVÍ 
 

• Pro mládež připravujeme na 14. května děkanské setkání mládeže, které má 
duchovně sportovní charakter s názvem „Farnosti bez hranic“. Prosím, mladí 
ve věku 12 až 18 let, rezervujte si tento termín na toto setkání, které bude 
v Kunštátu na Moravě. 

• Pro školní děti připravujeme setkání v Boskovicích, a to ve čtvrtek 9. června. 
 
 

SLUŽBA PŘEDČÍTÁNÍ BOŽÍHO SLOVA PŘI NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ 

Všichni víme, že jednou z liturgických služeb je služba lektorská. Je vzácná a krásná. 
To proto, že můžeme svá ústa propůjčit Bohu, aby jimi bylo vysloveno Boží slovo. Tato 
služba je službou Božího lidu, tedy laiků. Bylo by vhodné, aby se do této služby zapojilo 
co nejvíce různých lidí, kteří svým dílem přispějí k hlásání toho, co nám chce sdělit náš 
Pán. Proto jsem se rozhodl, že zkusím nabídnout rozpis – tabulku, kam se mohou 
zájemci o předčítání Božího slova při nedělní mši svaté zapsat.  

K tabulce se dostanete přes naše nové webové stránky: www.farnost-boskovice.cz. 
Konkrétní adresa je: https://www.farnost-boskovice.cz/liturgicke-sluzby/. 

Možná nebude vše na první pokus fungovat zcela podle mých představ, ale za pokus 
to stojí. 

 
P. Miroslav Šudoma 

 

POZVÁNÍ – RŮŽENEC ZA UKRAJINU 
 

V Boskovicích – každé postní úterý v 18.00 v kostele svatého Jakuba. 
 

Ve Svitávce – každé postní úterý v 19.00 v kostele svatého Jana Křtitele. 
 

Ve Skalici nad Svitavou – každý den ve 20.00 v kapli Panny Marie Pomocnice. 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ UNIE KATOLICKÝCH ŽEN 
 

Našim přispívajícím farníkům sdělujeme, jak jsme v minulém roce využily Vašich darů 
a příspěvků našich členek. 
   Celkové příjmy za rok 2021 činily 30 tisíc korun. Tato částka byla využita k úhradě 
adopcí pro dvě dívky v Indii, přispěly jsme televizi NOE, PULSU a Saleziánům 
do Bulharska. Další peníze byly věnovány nadacím – na stavbu kostela v Brně Líšni, 
Na počátku, Hnutí pro život, Mary´s Meals a Charitě na pomoc postiženým tornádem. 
Drobné částky byly věnovány Misijnímu klubku, na úhradu ovoce pro azylový dům 
a další. 
   Jsme Vám – našim podporovatelům, velmi vděčné, s Vaší štědrostí jsme mohly tyto 
příspěvky poskytovat. Ještě jednou srdečné díky. 

 
Za UKŽ Marie Kosatíková 

 

http://www.farnost-boskovice.cz/
https://www.farnost-boskovice.cz/liturgicke-sluzby/
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Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Markéta Žižkovská, Zuzana Lančová: ŽIVO(T) V KOSTELE 
Velmi zajímavá kniha velkého formátu s pevnými stránkami, jak je známe z leporela, je 
určena pro děti od dvou let. Prohlížením obrázků, které zachycují liturgický rok v jedné 
farnosti, a povídáním si nad nimi, strávíte hodně času. Pro detailnější práci s knihou si 
můžete stáhnout Příručku (bližší informace v knížce). Autorkou ilustrací je Markéta 
Žižkovská a text, kterého není mnoho, napsala Zuzana Lančová. 

 
Vydalo nakladatelství Cesta v roce 2021 

 
Raniero Cantalamessa: TVÉ SLOVO MI DÁVÁ ŽIVOT 
Raniero Cantalamessa (nar. 1934), kapucínský kněz, profesor patristiky, od roku 1980 
kazatel Papežského domu, v roce 2020 byl jmenován kardinálem.  
V názvu knihy cituje Žalm 119. Celou knihou chce ukázat, že Boží slovo se každému 
z nás nabízí jako životodárný pramen. Není však samozřejmé umět z něj čerpat 
pro každodenní život, umět mu naslouchat a neklást překážky. Autor nás zve 
k duchovní četbě Písma, abychom osobně zakusili život z Božího slova. 

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2010 

 
Osvaldo Poli: MAMINKY, KTERÉ MILUJÍ PŘÍLIŠ 
                       Jak nevychovat tyrany ani rozmazlence 
Dr. Osvaldo Poli, italský psycholog a psychoterapeut, autor mnoha knih. 
Autor nepopisuje jen nešvary ve výchově, ale všímá si i psychologického pozadí „opičí“ 
lásky. Jako zkušený psycholog nabízí i vhodné přístupy k uzdravení rodinných vztahů. 
Téma dokreslují konkrétní zkušenosti mnoha rodičů. 

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2009 

 
V knihovně je připraveno přes dvacet různých křížových cest pro modlitbu jednotlivců 
i rodin s dětmi. 

 
Půjčení knih si můžete domluvit na telefonním čísle – 603 738 818. 

 
Připravila Marie Zvěřinová 

 

FARNÍ CHALOUPKA 
 

Rádi bychom pozvali všechny děti, které baví hry, dobrodružství, smích a zábava, 
na farní chaloupku. Proběhne od 8. – 15. 7. 2022. I letos jedeme k P. Sylwestrovi 
na Fryšavu. Tábor připravujeme pro děti od 1. až do 9. třídy. Cena je 3 000 Kč. 
   Pro zúčastnění se je potřeba se přihlásit do konce května na email: 
farnichaloupkaboskovice@gmail.com nebo na tel. číslo: 774 063 837.   
   Už se na vás těšíme. 

Míša Šístková 
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POKLADNIČKA POD VÁNOČNÍM STROMEM 
 

Také letos měli dárci možnost přispět do pokladničky pod vánočním stromem. Celkem 
se vybrala částka 32 417 Kč.  Uvedené prostředky jsou určeny pro boskovický azylový 
dům, ve kterém žijí matky s dětmi, které přišly o domov. Zvláště v době, kdy výrazně 
rostou náklady na bydlení, je tato pomoc velice potřebná.   
   Azylový dům, který je součástí areálu Oblastní charity Blansko na ulici Dukelská, 
poskytuje ubytování ženám a jejich dětem, těhotným ženám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízí jim individuální pomoc 
a podporu, aby dokázaly samy vyřešit svou sociální situaci.  Sbírku pořádala Oblastní 
charita Blansko a Unie katolických žen Boskovice.  

Za UKŽ Dagmar Hamalová 
 

ČTENÍ BIBLE V POSTNÍ DOBĚ 
 

Unie katolických žen srdečně zve na čtení Bible v postní době. Setkání se uskutečňuje 
každou postní neděli po křížové cestě ve farním sále. 

 
Za UKŽ Marie Kosatíková 

 

SPORTOVNÍ ROZLOUČENÍ SE STARÝM SÁLEM 
 

Mezi vánočními svátky se ve Svitávce na faře konal turnaj v ping-pongu. Účastnila se 
ho asi dvacítka hráčů a chvílemi to byl opravdu napínavý boj. Soutěžilo se v mužské 
a ženské kategorii. Výkony byly velice překvapivé. V ženské kategorii bezkonkurenčně 
zvítězila Pavla, klobouk dolů. V té mužské překvapily především mladší ročníky. 
Každopádně za sebe mohu napsat, že to bylo velice příjemné a milé odpoledne, 
strávené s dobrými lidmi. Všem díky za účast a spolupráci. Dáši, Tobě díky za nápad, 
nadšení a pomoc. Tímto turnajem jsme se rozloučili se starým sálem, kde 
v současnosti probíhá renovace. 

Alena Kubínová 
 

Zaujalo nás 

v KT: 

Odpouštět znamená, že ponechám to, co ten druhý spáchal, jemu. 
Nejprve bych měl vzít vážně své pocity, svou bolest, ale také svou 
zuřivost a hněv. Zuřivost mi vytvoří zdravý odstup od druhého 
člověka. Mnohá zranění vznikají tak, že lidé nemají od sebe 
dostatečný odstup a dostanou se do takové změti emocí, jimiž se pak 
navzájem „infikují“. Odpuštění je blahodárné i pro mne samotného, 
protože mne osvobozuje od toho, co mi ten druhý způsobil. 
Nedokážu-li odpustit, je pak ten druhý pro mne neustále určující. 
Většina lidí není schopna odpouštět sama sobě. Chodí ke zpovědi, 
aby zakusili Boží odpuštění, ale v hloubi duše si pořád něco vyčítají. 
Odpouštět sám sobě znamená vzdát se iluze, že jsem dokonalým 
člověkem. A to zase vyžaduje pokoru. Je důležité, abych se dokázal 
rozloučit s příliš vysokými ideály o sobě, abych mohl být sám sebou. 
Často se setkávám s tím, že lidé o sobě příliš vysoké ideály mají 
a neumějí si odpustit právě proto, že by se museli iluzí o sobě vzdát. 
Tak se raději zuby nehty drží svých představ, jenže nemůže nastat 
jejich proměna. 
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K + M + B 2022 
 

Děkujeme vám všem, kteří jste na počátku nového roku přijali koledníky Charity 
Blansko a přispěli do Tříkrálové sbírky.  
   Díky vám je letošní výtěžek nejvyšší v historii Tříkrálové sbírky na Blanensku! 
Do celkem 455 kasiček a v online platbách jste na charitní práci darovali 2 831 614 Kč. 
Protože online koleda běží dál, může se konečná částka ještě zvýšit.  
   Z toho v Boskovicích, v Bačově, v Hrádkově, v Mladkově a ve Vratíkově jste 
do kasiček Tříkrálové sbírky darovali celkem 160 358 Kč.  
   Peníze ze sbírky využije Oblastní charita Blansko na pomoc jednotlivcům a na rozvoj 
charitních služeb v blanenském regionu. „V následujícím roce bychom se chtěli ještě 
víc zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou do těžké finanční situace 
například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních a dalších 
důvodů,“ vysvětluje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.  
   Dále půjdou peníze z pokladniček na práci Mobilního hospice sv. Martina, 
na podporu seniorů, zdravotně postižených lidí i rodin s dětmi v regionu, na nákup aut 
na cesty pečovatelek a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu 
Charitní záchranné sítě – okamžité pomoci lidem, pro které není zrovna dostupná 
žádná jiná pomoc.  
    
   Děkujeme dárcům za štědrost, koledníkům za ochotu a odvahu koledovat, 
tříkrálovým asistentům, farnosti a obcím za vstřícnost a podporu.  

 
Marie Sedláková,  

koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charita Blansko  

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BOSKOVICÍCH 
 

K tříkrálovému koledování v Boskovicích doplním jen pár údajů, za kterými je však 
skryto hodně radosti a vděčnosti. Dlouho nebylo jasné, zda situace letos dovolí 
koledování. A zdálo se, že se ani nenajde dost koledníků. Díky jednomu nápadu (díky, 
Rosťo!) – a pak mailu (díky, Martino!) a zprávě na facebooku (díky, Jano!) nabrala 
situace nečekaný spád. 
   Koledovalo 72 dětí a 6 studentů (z toho bylo 32 skautek) a 14 dospělých z řad rodičů 
a prarodičů; mnozí dvakrát, třikrát. Nejmladší koledník se narodil až po skončení sbírky 
(vítáme Tě, Vendelínku!) a nejstaršímu členu týmu je o 82 let víc. Velmi příjemné je, že 
ti, kteří se odhodlali ke koledování poprvé, se vraceli s pozitivními zážitky, a to je dobrý 
příslib pro příští roky. I přes velké nasazení se nám nepodařilo navštívit všechny ulice 
ve městě. Díky vaší štědrosti se v jednadvaceti boskovických kasičkách shromáždilo 
139 397 Kč. Tuto částku pak navýšily místní části Boskovic a prodej tříkrálového punče 
na 160 358 Kč. 
    
   Díky Bohu i vám všem na obou stranách TKS. 

 
 Marie Zvěřinová 
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OBROVSKÁ SÍLA MODLITBY 
 

Dostala jsem delší SMS a ráda bych se o ni s vámi všemi podělila. 
Za 2. světové války zorganizoval poradce ministerského předsedy Winstona Churchila 
skupinu lidí, kteří každý den v určitou dobu se společně modlili za mír, bezpečí 
a ochranu lidí v Anglii. Dělali to každý den a bylo to, jako by se město zastavilo, tak 
veliká byla síla modlitby. Výsledek byl tak ohromující, že bombardování bylo po krátké 
době zastaveno! 
Nyní se opět organizuje skupina lidí různých národností, aby se modlili jednu minutu za 
bezpečnost všech zemí, za ukončení problémů, které je tíží a za to, aby Bůh dobře vedl 
rozhodování všech vlád.  
Setkávání v modlitbě je v naší zemi vždy v 16 hodin, a to i ve všech ostatních zemích 
tohoto zeměpisného pásma – ostatní země světa nezveřejňuji. 
   Protože jsem dostala tuto SMS s prosbou o podporu této iniciativy, tak ji přeposílám. 
Když se budeme všichni jednu minutu modlit v určenou dobu za mír ve světě, 
za ukončení konfliktů a za obnovení klidu ve všech národech Země a za to, aby rodiny 
hleděly víc k Bohu a za své bezpečí a svou spásu – možná budeme ohromeni. Když 
pochopíme obrovskou sílu modlitby, tak snad i my všichni s touto modlitbou můžeme 
učinit zázrak! 
   I já osobně jsem vždy a v každé situaci věřila ve velikou sílu modlitby. Někdy ten 
malý zázrak nastal hned – někdy až po velmi, velmi dlouhé době – ale i za to vyslovuji 
veliký dík. 

               Marie Ženatová 
 

OŽIVENÍ SBĚRU PAPÍRU PRO MISIE 
 

Po hubených letech, kdy výkupní ceny za papír dosahovaly minima, které jsme si ani 
nedokázali představit, přichází období štědrosti. Současné výkupní ceny jsou 
na solidní úrovni. 
   Trochu jsem polevil v propagaci a informovanosti, a tak se to v následujících 
měsících pokusím napravit. A začnu hned teď krátkou rekapitulací: Peníze ze sběru 
posíláme střídavě jeden měsíc na Papežská misijní díla a druhý měsíc na salesiánské 
dílo v Bulharsku (náš misionář Cvrček). 
   Informace o tom, který měsíc je pro misijní díla, a který na Cvrčka najdete: 

- na stránkách www.farnost-boskovice.cz,  
- na letáčku v kostele, 
- na telefonním čísle +420 605 824 028. 

  
   Z osobních důvodů musím posunout sběry z pátku na čtvrtek: 
- 7. dubna 2022 – na Papežská misijní díla, 
- 5. května 2022 – na Bulharsko, 
- 2. června 2022 – na Papežská misijní díla. 
    
   Děkuji za Vaši přízeň. 

 
Lukáš Kunčar 

 

http://www.boskovice.farnost.cz/
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AHOJ DĚTI! 
 

Po čtvrt roce pro vás máme další úkoly, které vychází z nedělních evangelií. 
Tentokrát vybíráme pouze některá evangelia. Přejeme vám radostnou postní 
dobu i Velikonoce.  
 

20. 3. Lk 13,1-9 
O jaké rostlině se Ježíš zmiňuje v podobenství?............................................................... 
Co rostlina potřebuje, aby se jí dařilo? ….......................................................................... 
Co nám může pomoci, abychom dobře rostli a nevzdalovali se od Boha? …………........ 
…....................................................................................................................................... 
 

27. 3. Lk 15,1-3.11-32 
Doplňte slova do textu. Obrázek dokreslete a vybarvěte.  
Jak se podobenství nazývá? ............................................................................................. 
 

 
 

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Jan 20,1-9  
Doplň jména z evangelia: Marie......................, apoštolové, kteří běželi ke hrobu: 
.................................................... 
 

Vylušti tajenku (doplň správná písmena): Ježíš musí Δ Ω         %           β   ≤             Δ Σ ☺       

 

 Ý   T V Á Z S CH   R M E 

Σ          Δ % β Ω ☺     ≤ ♥ 
 

Martina a Kíťa 



Zpravodaj                                                                                                       27. 3. 2022  

 

- 11 - 

 

 

VTÍPEK PRO ZASMÁNÍ 
 

Baví se dva policajti a dívají se na letadlo a jeden se ptá druhého: „Myslíš, že 

je to letadlo civilní nebo vládní?“ 

„To bude civilní, nejedou totiž před ním motorky.“ 

 

Průvodčí: „Pane, to je ale dětská jízdenka…!!!“  

Pán: „Tady aspoň vidíte, jaké mají ty vaše vlaky veliké zpoždění!!“ 

 

Vypráví rybář svému známému: 

„Tak jsem byl na rybářské dovolené na Kanárských ostrovech. Koupil jsem si 

to nejnovější a nejlepší rybářské vybavení. Ubytování jsem měl v tom 

nejlepším hotelu. Cesta letadlem taky něco stojí. Byl jsem tam čtrnáct dní. 

A za celých těch čtrnáct dní jsem chytil jen jednu jedinou rybičku! Teda když to 

rozpočítám, tak ta jedna rybička mě přišla na 40 tisíc korun.“ 

„Tak to jsi teda měl štěstí, že jsi nechytil dvě.“ 

 

Přijde turista k takové pěkné vyhlídce nad propastí a říká místním: 

„Poslyšte, tady mi to připadá hrozně nebezpečné, neměla by se sem dát 

výstražná tabulka, že je tu nebezpečí pádu?“  

A místní odpověděli: 

„Ale jo, ona tu byla, ale tři roky tu nikdo nespadl, tak ji dali pryč.“ 

 

Chirurgův syn si stěžuje: „To není spravedlivé. Když otec někoho v nemocnici 

operuje, tak ho před tím uspí. Jenom mě řeže vždycky bez narkózy!“ 

 

Sestra, která má noční službu, budí po půlnoci tvrdě spící pacientku: „Paní 

Houžvičková, probuďte se! Zapomněla jsem vám dát prášek na spaní!" 

 
Připravil Vašek 

 

 

Zaujalo nás 

v KT: 

Vůle Boží je, aby každý člověk byl šťasten, aby důvěřoval a nebál se, 
aby počítal s tím, že Bůh bude jemu i každému člověku stále 
nablízku. Konat jeho vůli je základem moudrosti; znamená to mít 
postoj dítěte, které věří a nechá se vést. Konáme Boží vůli, když se 
v každém okamžiku našeho života snažíme žít v jeho přítomnosti; 
když – pokud začínáme něco nového – jsme vždy schopni se zeptat: 
„Chceš to ty, Pane?“ A pozveme Boha, aby byl s námi. Konáme Boží 
vůli, když žijeme s radostí a nadějí a nebojíme se. 
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KÁVA Z BULHARSKA 
 

Stanimír má malý krámek s kávou v bulharském Kazanlaku. Dnešní supermarkety 
a globální dodavatelské řetězce už i v Bulharsku pomalu ale jistě dostávají drobné 
regionální prodejce do nelehké situace. Náš boskovský misionář Cvrček (P. Petr 
Cvrkal) má taky „svůj krámek“ v Bulharsku. Petr spolu s ostatními salesiánskými 
spolubratry je na misii v Bulharsku a Stanimír slouží v jeho farnosti jako ministrant. 
   V dnešní době, kdy se káva kolikrát pije více než voda, je nasnadě otázka, proč 
nepomoci Stanimírovi s prodejem kávy, a ještě u toho dát něco na misie. Tuto kávu si 
nyní můžete zakoupit ve farní kavárně. Sáček obsahuje kávová zrna, ale pro Vás, kteří 
si potřebujete odnést kávu pomletou, je na faře k dispozici i mlýnek 
na kafe. 
   Také káva, která se ve farní kavárně podává, je od 20. ledna 2022 připravována 
z této bulharské kávy. Konktrétně se jedná o kávu No. 13 (80 % arabica a 20% 
robusta, stejně jako je tomu v případě komerční kávy LOR). 
 
   Předem děkujeme za Vaši podporu a přijďte ochutnat! 

 
Lukáš Kunčar 

 

BOSCO CUP 2022 
 

S rozběhem nového roku se rozběhly i přípravy na Bosco cup 2022. A proto Vám už 
nyní můžeme oznámit termín konání toho ročníku. Takže otevřít diáře a zapsat si 
na 3. září od 9 do 18 hodin, že budete na Bosco cup 2022. Máte-li přátele – známé, 
co umí dobře fandit nebo hrát malou kopanou, tak je neváhejte pozvat. A máte-li 
přátele – známé, kteří by rádi podpořili salesiánské dílo v Bulharsku nebo si rádi 
popovídali s misionáři napřímo, tak ty pozvěte taky. 
   Již teď můžeme slíbit rozsah akce ve stejných rozměrech jako předchozí ročníky. 
Jídlo, pití, skákací hrad, dílničky pro dětičky.  
   A pokud se nám podaří vymyslet něco nového, tak i něco navíc. Ale tak daleko ještě 
s přípravami nejsme. O tom Vás budeme informovat v další farních zpravodajích. 
   Případné dotazy či přihlášení týmů můžete směřovat na telefonní čísla: 
+420 605 824 028 nebo +420 776 078 952. 
   Už teď se na Vás všechny těšíme. 

 
Za realizační tým Lukáš Kunčar 

 

 

Zaujalo nás 

v KT: 

Pouhý součet individuálních zájmů nemůže vytvořit lepší svět 
pro celou lidskou rodinu. Nemůže nás to ani zachránit z mnoha 
nemocí, které se nyní rostoucím způsobem globalizují. Radikální 
individualismus je virus, který je velmi obtížné vykořenit, protože je 
chytrý. Vnucuje nám přesvědčení, že vše spočívá v tom, že dáváme 
volný průchod svým ambicím, jako kdybychom honbou za stále 
většími ambicemi a vytvářením individuálních jistot mohli nějak 
prospět společnému dobru. 
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PŘÍBĚHY S PAMĚTÍ NÁRODA 
 

Chtěl bych tentokrát připomenout jednu z nejtragičtějších událostí, která se stala 
před 80 lety. Tehdy museli všichni, kteří byli označeni jako příslušníci židovského 
národa, opustit město do 15. března 1942. Už předtím byli do židovské čtvrti 
přesunuti všichni židovští obyvatelé žijící mimo ghetto nejen z Boskovic, ale 
i z okolních vesnic. Jednalo se o více než 400 mužů, žen a dětí. Jejich další cesta 
vedla přes Brno a Terezín do různých koncentračních táborů, kde byla většina 
z nich zavražděna. Někteří ani netušili, že mají židovské kořeny, celé rodiny často 
nepraktikovaly žádné židovské zvyky, ani nenavštěvovaly bohoslužby 
v synagoze. Byli jen příslušníky národa, který někdo chtěl vyhladit.  
 

Ve farní kronice je zmínka o tom, jak tehdy byli kněží zaneprázdněni vypisováním 
árijských výkazů: 

„Po celý rok, a i částečně před ním, vystavovaly farní úřady řady matričních listů 
až do čtvrtého pokolení jako doklady pro árijský původ. Byla to mnohdy velmi 
těžká práce.“ 
 

Pro Paměť národa vzpomínalo na deportaci svých kamarádů, spolužáků a přátel 
několik boskovických pamětníků. Všichni se shodli, že nikdo z dětí před válkou neřešil, 
jakou má kdo národnost nebo jaké vyznává náboženství, společně si hrály a chodily 
do stejných tříd. Nabízím vzpomínky dvou farníků, které mnozí z vás znali, nebo 
v případě paní Aleny Buchalové jistě stále dobře znáte. 
 

Leopold Färber (*1928, +2015) – skaut, odbojář, vězněný v 50. letech a bojovník proti 
dvěma totalitám vzpomínal na scénu, kdy se loučil se svými příbuznými (byl 
ze smíšeného manželství). 
„Byli soustředěni u Vážné studny, jak se říkalo. Oni jim povolili ranečky do určité 
váhy, ale potom to naházeli všechno na jednu hromadu a odváželi je rozděleně. 
Ten majetek, co s sebou brali, už neviděli a ti Židé byli odvezeni na nádraží a šli 
na odsun. Já jsem tam byl s tatínkem jako se rozloučit s příbuznými. Moje 
sestřenice Herta měla panenku a najednou ten jeden voják jí tu panenku vytrhl 
z ruky a hodil ji na tu hromadu a ona ho kopla. A on, i když to bylo jen děcko, tak 
ji zbil. Nevím, co tatínka napadlo, ale řekl: ‚Honem, pojďme dom.‘ Já říkám: 
‚proč?‘ A tatínek: ‚Co kdyby někdo řekl, to jsou taky Židé.‘ To jsou věci, které se 
mně po tolika letech vybavují.“ 
 

Alena Buchalová (*1930) – dlouholetá členka chrámového sboru. 

„Děti ze „Zahrad“ nebo ze „Židů“, to bylo jedno, byli jsme jedna parta. Oni se 
scházeli u Vážné studny, to bylo hrozný. My, jako děcka, jsme byli na tom asfaltě 
nahoře a dívali jsme se, jak se tam schází.  Pak je odvezli nebo odešli na nádraží. 
Oni si tady nechávali věci nebo chtěli, aby jim to lidi schovali. Mysleli si, že se 
vrátí.“ 
 

Těžko si dokážeme představit, jak náročné bylo opustit domov, svoje přátele a s malým 
zavazadlem odejít do neznáma. O to tragičtější a nepochopitelnější je dnešní situace 
na Ukrajině po agresi putinovského Ruska, kdy svoje domovy musely opustit tisíce 
obyvatel jen proto, že se narodili právě tam.  

Ladislav Oujeský 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2022 

10. 4. Květná neděle 

14. 4. Zelený čtvrtek 

15. 4. Velký pátek – den přísného postu 

16. 4. Bílá sobota  

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1. 5. První svaté přijímání školních dětí ve Svitávce 

8. 5. První svaté přijímání školních dětí v Boskovicích 

14. 5. Děkanské setkání mládeže – „Farnosti bez hranic“ – Kunštát 

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

29. 5. Pouť ve Skalici nad Svitavou – 10.30 

29. 5. Kytarový sbor – Boskovice – koncert v kostele 

4. 6 Farní pouť do Křtin 

5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého 

9. 6. Děkanské setkání školních dětí – Boskovice 

12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

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

18. 6. Farní pouť do Sloupu 

24. 6. 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 

5. 7. Poutní slavnost v Chrudichromech – 18.00 

31. 7. Pouť v Boskovicích  

14. 8. Pouť ve Lhotě Rapotině – 11.00 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

21. 8. Pouť ve Vratíkově – 11.00 

3. 9. 4. ročník fotbalového turnaje – BOSCO CUP 2022 

18. 9. Farní den v Boskovicích 

28. 9. Slavnost svatého Václava – Boskovice 7.00 a 9.30, Svitávka 8.00 

1.11. Slavnost Všech svatých – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

2.11. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 
16.30 

6.11. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech – Boskovice 14.30, Svitávka 15.00 
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VÝZVA BRNĚNSKÉHO BISKUPA VĚŘÍCÍM BRNĚNSKÉ DIECÉZE 
 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, 
milé sestry, milí bratři, 
 
obracím se k vám všem v této těžké době, tentokrát nejen s další žádostí o modlitby, 
ale také s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „... byl jsem na cestě 
a ujali jste se mě...“ 
 
Situace lidí, kteří k nám prchají z Ukrajiny, je vážná. Na hrůzy války doplácejí hlavně 
lidé bezbranní – ženy s dětmi, sociálně slabí, hendikepovaní a staří. Naše Diecézní 
charita Brno je od počátku válečného konfliktu v přímém centru dění a všemi 
dostupnými možnostmi pomáhá ukrajinským uprchlíkům v jejich kritické životní situaci. 
Nyní již však docházejí možnosti ubytování, proto vás prosím o pomoc. 
 
Tam, kde je to možné, postarejme se o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu 
v době, kdy si sami nemohou pomoci. Nabídněme jim podle možností přístřeší v našich 
farních budovách, domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme jim 
pomoc a doprovázení lidmi z našich farních společenství... Ale počítejme s tím, že tato 
pomoc může být dlouhodobá. 
 
Dle sdělení ředitele Diecézní charity Brno Ing. Oldřicha Haičmana mají lidé přicházející 
z Ukrajiny vyřešený pobyt v souladu s naší legislativou, jsou zařazeni do systému 
dávek hmotné nouze, mají nárok na zdravotní pojištění a mohou v České republice 
legálně pracovat. Ubytovaní budou na základě nájemní smlouvy. 
 
Lidé, kteří k nám z Ukrajiny přicházejí, jsou často dezorientovaní, prožili útrapy války, 
mají jazykové bariéry. Potřebují doprovázení, materiální i finanční pomoc při zařizování 
potřebného vybavení a pořízení věcí nutných k životu. Pozvěme naše farní 
společenství k pomoci a podpoře těchto našich bližních. 
 
S bližšími informacemi a dotazy, včetně žádostí o specifickou duchovní pomoc, 
se obracejte přímo na Diecézní charitu Brno. 
 
Kontakty:  

- telefon 545 426 610. 
- e-mail: reditelstvi@brno.charita.cz. 

 
Děkuji každému z vás za jakoukoliv pomoc – duchovní i materiální. 

 
V modlitbě provází a ze srdce žehná  

Mons. Vojtěch Cikrle, v.r.  
diecézní biskup brněnský 

V Brně dne 15. března 2022 
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PAPEŽOVA MODLITBA: 
„ODPUSŤ NÁM VÁLKU, PANE. ZASTAV KAINOVU RUKU!“ 

 

Při generální audienci ve středu 16. března papež František prosil jménem lidstva 
Boha, aby odpustil válečný zločin na Ukrajině: „Odpusť nám válku, Pane... 
Zastav nás! ... Zastav Kainovu ruku!“ Spolu s poutníky v aule Pavla VI. se modlil 
za trpící, za obrácení agresora a za ukončení násilí. 

 
Odpusť nám válku, Pane. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky! 
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se 
nad námi! 
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi! 
 
Odpusť nám, Pane, 
odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme 
krví mrtvých rozervaných zbraněmi. 
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti. 
Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého bratra, 
odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela. 
Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme svou krutost, 
pokud svou bolestí obhajujeme brutalitu svých činů. 
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane. 
 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku! 
Osviť naše svědomí, 
ať se nestane naše vůle, 
nenechávej nás napospas našim vlastním činům! 
 
Zastav nás, Pane, zastav nás! 
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr. 
 
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane! 

 
www.cirkev.cz 
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