
 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 2 ročník 20 – léto 2022   Vyšlo 26. 6. 2022 

 

KDE JE BISKUP, TAM JE CÍRKEV! 

Myslím, že mezi čtenáři tohoto článku se nenajde žádný, který by nevěděl, že novým 
diecézním biskupem Brněnské diecéze se stal Mons. Pavel Konzbul. Velmi pěkné je 
vědět, že na jeho životní a kněžské cestě byly také zastávky ve čtyřech farnostech 
našeho děkanství: v Letovicích a na Rozhraní a potom v Boskovicích a ve Svitávce. 
Možná právě proto máme k tomuto biskupovi tak trochu blíž.  

To však neznamená, že by nám byl nyní již emeritní biskup Vojtěch nějak vzdálen. 
Všichni duchovní, kteří jsou dnes v našem děkanství, byli právě jím ustanoveni 
do stávající služby a většině i on udělil svátost kněžství, ať již ke službě jáhna 
nebo kněze. Jeho stopa, kterou zanechal v našem životním prostoru, je obrovská 
a věřím, že velmi pozitivní. 

A tak mě napadá, že odchod i příchod diecézního biskupa je tak trochu 
nastaveným zrcadlem každému z nás. Vidíme někoho odcházet a známe již jeho 
činy a rozhodnutí. Naopak u toho, kdo přichází, jsme ve fázi očekávání. A podobně 
je tomu i s naším životem: čas, který jsme prožili, je nám dobře známý. Hodnotíme 
ho a víme, co v něm bylo. Naopak doba, která je před námi, je také prostorem 
očekávání. Všichni doufáme, že se z toho, co už se stalo, poučíme a budeme 
v dobrém růst a zlému odporovat, ale … Vlastně nevíme, jak se to podaří.  

A stejně je tomu i u těch, kteří nám jsou svěřeni nebo kterým jsme svěřeni my. 
Také u nich doufáme, že půjdou cestou, na níž budou růst v dobru. Ale vlastně také 
nevíme! Naše naděje s nastupujícími zkušenostmi buď roste, nebo se ztrácí. Přeji 
každému z nás, aby rostla. A to naděje, která se týká jak nás, tak těch druhých. 

K tomu vám všem žehná Miroslav Šudoma, váš farář 
 
 

BIŘMOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA NĚJ 

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle farního Zpravodaje, od podzimu letošního roku 
začne ve farnosti Boskovice příprava na přijetí svátosti biřmování. Do kurzu přípravy 
se mohou přihlásit všichni, kteří ještě biřmováni nejsou a již dokončili základní školní 
docházku. 

Přihlašování je přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách 
www.farnost-boskovice.cz. Podrobnosti o tom, jak bude příprava na biřmování 
probíhat, budou postupně zasílány těm, kdo se přihlásí. 

Miroslav Šudoma 

http://www.farnost-boskovice.cz/
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POUTNÍ SLAVNOST V BOSKOVICÍCH A PŘÍPRAVA NA NI 

V neděli 31. července budeme v Boskovicích slavit slavnost svatého Jakuba, patrona 
našeho boskovického kostela a naší boskovické farnosti. 

Na tuto slavnost je třeba se připravit. Hodně o tom ví pan vedoucí Smíšeného 
chrámového sboru, který již nyní nacvičuje zpěvy ke slavnostní mši. Mnoho by o tom 
mohly vyprávět hospodyně, které se snaží připravit domácnost na příchod hostů.  

Také kostel je potřeba před poutí uklidit. Ale nejde jen o úklid našeho kamenného 
kostela. Jde především o úklid chrámu našeho těla a naší duše. Proto je 
přes všechno vnější pachtění vhodné věnovat dostatek prostoru duchovní přípravě 
na tuto slavnost. A protože k této naší slavnosti již tradičně patří přátelské posezení 
na farním dvoře, tak tomu bude i letos. Proto bude od 15 hodin otevřen farní dvůr, kam 
můžete se svými přáteli přijít.  

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V BOSKOVICÍCH A VE SVITÁVCE 

Na faře v Boskovicích a ve Svitávce probíhá během roku výuka náboženství školních 
dětí. Je to jakási pomoc od farního společenství na cestě k Bohu, kterou děti jdou 
pod vedením svých rodičů. Nikdo by si neměl myslet, že pokud sám dítě k Bohu 
nevede, tak při výuce náboženství se všechno dožene. To by byl velký omyl! 

Výuku náboženství organizuje farnost, ale rodiče musí k výuce náboženství své dítě 
přihlásit. To se děje přes přihlašovací formulář na našich webových stránkách 
www.farnost-boskovice.cz. Pro každý rok je nutno podat novou přihlášku (minulý rok 
byl výjimkou).  

Miroslav Šudoma 

 

HUMANITÁRNÍ POMOC PRO UKRAJINU 
 

Bohu díky! Celnice je za námi, a tak snad už nic nestojí v cestě tomu, abychom celý 
náklad humanitární pomoci dopravili do cíle. Moje obavy byly zbytečné. Ani maďarští, 
ani ukrajinští celníci nehledali chyby v celních deklaracích, nevážili auta, která byla 
evidentně přetížená, a dokonce nekontrolovali ani zelené karty. Několikrát jsem tu 
strávil mnohem více času než 1,5 hodiny, a to jsem nevezl žádné zboží. 
   Ani na ukrajinské straně hranice není velká fronta, tak snad i nazpět nebudeme 
dlouho čekat. Na první pohled je tu vše jako jindy. Podél silnic posedávají lidé 
prodávající jahody, zeleninu nebo melouny. Na silnici je celkem běžný provoz. Jen se 
mi zdá, že ubylo lidí na motorkách a přibylo cyklistů. Žádný zvýšený pohyb vojáků 
nebo policistů. Jen u železničních přejezdů se objevila stanoviště s hlídkujícím 
vojákem. Míjíme první benzínovou pumpu. Na panelu s cenami svítí samé nuly. 
Na dalších je to buď stejné, nebo nesvítí nic. Jen u některých se na některém řádku 
objevuje cena okolo 51 hřiven. Ve všech obcích jsou vyvěšeny ukrajinské vlajky. Ty se 
objevují jako pozadí i na billboardech podél silnice. První hlásá: Sláva Ukrajině, smrt 
okupantům! Na dalším se objevuje holčička s textem: Bože, ochraňuj Ukrajinu. A všiml 
jsem si ještě třetího s holubicí: Sláva Bohu, že naše oči uviděly ráno nového dne. 
   Před Chustem se naše dvě dodávky oddělují od konvoje ostatních aut a pokračují 
po obchvatu města dále na východ. Konvoj tvoří celkem pět aut a máme v plánu se 
ve stejném složení vracet i zpět. Kolegové vezou už několikátou zásilku humanitární 
pomoci přímo do Chustu. Když jsme se v noci na parkovišti za Brnem poprvé setkali, 

http://www.farnost-boskovice.cz/
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přemýšlel jsem, jak je to zvláštní. Deset chlapů, kteří by se možná nikdy v takové 
sestavě nepotkali. Většinou se vidíme poprvé v životě a teď tvoříme jednu partu. 
   V Teresvě už nás vyhlíží Petr. Je řeckokatolickým knězem, duchovním správcem 
farnosti sv. Petra a Pavla v Teresvě. Volal jsem mu z celnice, tak dovedl odhadnout 
čas, kdy přijedeme. Ukazuje nám, ať zacouváme do areálu kostela s farou. Kamením 
dlážděná cesta se od vjezdové brány u silnice mírně svažuje, což se ukazuje jako 
problém. První dodávku zastavujeme tak, aby si nepoškodila podvozek o hranu 
a musíme ji odlehčit. Teprve potom můžeme přijet blíž k domečku, kam náklad složíme. 
Naštěstí tu má Petr k ruce dva chlapíky, tak to jde rychle. A když totéž opakujeme 
u druhé dodávky, objevuje se ještě jeden pomocník. Drobně prší a je dusno, takže když 
skládáme poslední krabice z nákladu, pěkně z nás kape. Konečně je chvíle na to, 
abychom se pořádně pozdravili. Petr nás zve na krátkou prohlídku kostela. Dobrý 
nápad. Trochu usycháme a když nás Viktorie, Petrova žena, zve k obědu, už z nás 
neleje. Jak jsme se tu vlastně ocitli? Čtyři upocení chlapi, dvě dodávky s českými 
značkami, odhadem 2,3 t potravin, hygienických potřeb, drogerie a zdravotnického 
materiálu. Ve stínu Karpatských hor, na břehu řeky Tisy. 
   Petra a jeho rodinu znám od roku 2010. A to díky jednomu kamarádovi z Brna, který 
se zapojil do projektu Adopce na dálku a finančně tuto rodinu podporoval. Po několika 
letech se mu naskytla příležitost rodinu navštívit. Věděl, že jsem už dříve na Ukrajině 
byl, a tak mi nabídl, abych se k němu připojil. Od té doby tam jezdíme prakticky každé 
léto na několik dní. Petr pochází z města Dubové, které leží v Karpatech. Má tři mladší 
sourozence, bratra a dvě sestry. Studoval v Užhorodě a v roce 2018 se oženil a přijal 
kněžské svěcení. Do loňského roku působil ve farnosti Zolotarovo a v současnosti 
působí ve farnosti Teresva. 
   Hned jak Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, nabízel jsem Petrovi pomoc. Nejprve 
jsem měl na mysli spíš převoz přátel k nám do bezpečí. Rozhodli se zůstat a pomáhat 
těm, kteří do jejich relativně bezpečné oblasti prchají z východu země. Není sice v mé 
moci zastavit válku, ale můžu bojovat modlitbou, postem a almužnou. A s ohledem 
na situaci pak vznikl nápad zorganizovat zásilku materiální humanitární pomoci. Nápad 
podpořili kněží z boskovického děkanátu, které jsem oslovil, i pracovníci Charity 
z Blanska, kteří nám pomohli s organizací. Postupem času jsem získal kontakt na lidi, 
kteří už podobnou věc organizovali a měli zkušenost i s dovozem materiálu 
na Ukrajinu za současné situace. Našli se i ochotní majitelé dodávek a řidiči.    
Nedovedl jsem si vůbec představit, jak to bude všechno probíhat. Že se lidé zapojí 
a do sbírky přispějí, jsem si byl jistý. Ale neměl jsem vůbec představu, kolik věcí se 
sejde. Bude stačit jedno auto?  
   Naplňuje mě velkou vděčností štědrost a ochota všech, kdo se zapojili, modlitba 
tolika lidí i veškerá ochota, pomoc a solidarita. S každým balíčkem cukru, mouky 
nebo dětských plínek jsme tam vezli i kus konkrétního lidského srdce. A tak to jistě 
vnímal i Petr, když mluvil o tom, že by rád poděkoval každému osobně. Po obědě hned 
frčíme, abychom se včas dostali domů. Zítra je Slavnost Ducha svatého. Petr stojí 
v bráně, a když nastupuju do auta, vidím, jak nám žehná znamením kříže 
po řeckokatolickém způsobu. Ano, Bůh nám žehná a je velkou ctí a radostí podílet se 
na Jeho díle. Kéž s Jeho pomocí tato válka brzy skončí. 

 

Zorganizoval, sbíral, nakládal, odvezl, vyložil, vrátil se a napsal Josef Kánský 
(s podporou dalších řidičů: Laďou, Petrem a Pavlem) 
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SVITÁVECKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
 

Rekonstrukce farního sálu  
 

„Menší místnosti máme opravené, chybí nám teď místnost větší,“ zněla myšlenka, která 
stála u zrodu rekonstrukce našeho farního sálu ve Svitávce. Termín dokončení byl 
jasný – 1. května 2022 – první svaté přijímání dětí z naší farnosti. Nebylo tedy na co 
čekat. Hned po Vánocích přišly na řadu rozvody elektřiny, poté zateplení stropu, 
srovnání stěn, natažení perlinky, která zabraňuje vzniku drobných prasklinek v omítce, 
a oprava vstupních dveří do sálu. S téměř restaurátorskou pečlivostí (jsme skutečně 
teprve začátečníci ☺) byla opravena římsa, která spolu s historickými kachlovými 
kamny, citlivě zvolenou barvou výmalby, decentním osvětlením a podlahou imitující 
dřevo respektuje původní historický ráz této krásné místnosti. Nezapomněli jsme 
ani na praktickou stránku věci – nové skládací stoly, skládací židle, horkovzdušná 
kamna nebo dataprojektor s reproduktory. To vše umožní široké využití této místnosti 
při konání nejrůznějších akcí či pravidelných setkání, jako je např. nově zavedená farní 
kavárna po nedělních mších svatých. 

 
První svaté přijímání  

 

Šest dětí, čtyřicet otázek, pan farář Šudoma a rodiče. Tak vypadal závěrečný test, který 
zakončoval intenzivní kurz dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Všechny 
děti jej úspěšně zvládly, přistoupily ke své první svátosti smíření a v neděli 1. května 
2022 v průvodu vešly do kostela sv. Jana Křtitele ve Svitávce. 
   Celá mše svatá se nesla ve slavnostní atmosféře, ke které přispěl i zpěv místní 
scholy a dokonce i dětí – na konci mše svaté překvapily všechny přítomné rytmickou 
písní Aleluja šabalaba labambam za doprovodu houslí v podání Jindry Honzírka. 
Na závěr mše svaté předali rodiče dětí jako poděkování panu farářovi slavnostní bílou 
štolu s podpisy dětí a Kristince Honzírkové, která vede děti v náboženství, vyřezávaný 
kalich s hostiemi – fotografiemi dětí. A které děti že to vlastně byly? Sára Frömlová, 
Izabela Vašíčková, Antonín Pavlů, Štěpán Honzírek, Martin Sára a Jiří Plaček. 
   Celé slavnostní dopoledne pak bylo završeno fotografováním a malým občerstvením 
pro všechny přítomné v nově zrekonstruovaném farním sále. 

 
Ubytování pro potřebné z Ukrajiny 

 

V prvním patře svitávecké fary se nachází mimo jiné menší byt s kuchyní, dvěma pokoji 
a sociálním zařízením. V několika posledních letech jsme svépomocí provedli jeho 
základní rekonstrukci a využívali jej pro vlastní potřebu – výuku náboženství, 
ministrantské schůzky, scházení synodálních skupinek či zkoušky scholy. 
S dramatickým vývojem událostí na Ukrajině se ukázalo, že je možné jej využít i jinak – 
k pomoci těm, kteří prchají před válkou. Bylo téměř nemožné nevidět v této situaci ono 
evangelijní „byl jsem na cestách a ujali jste se mě“.  
   K tomu, abychom byt mohli nabídnout, bylo nutné provést ještě kompletní 
rekonstrukci koupelny a dokončit započatou rekonstrukci WC. Jako zázrakem se objevil 
pan David Hóta se svojí stavební firmou Pamreko, který nejen potřebné práce provedl 
v neuvěřitelném čase během několika dní, ale navíc zcela zdarma, za což mu patří 
velké uznání a díky. 
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   Tento byt tak nyní může sloužit pětičlenné ukrajinské rodině – manželům se dvěma 
malými dětmi a babičkou. Tito velmi příjemní lidé se téměř okamžitě stali součástí naší 
farní rodiny. Jsme velmi rádi, že jsme mohli takto pomoci, a přejeme jim, aby se zde 
cítili co nejlépe. 

 
Košt vína  

 

Sobota 28. května se na faře ve Svitávce nesla v duchu písní, pohody, jídla, 
a především dobrého vína. Navštívil nás totiž vinař Jiří Košutek z vyhlášené vinařské 
obce Prušánky se svými 14 druhy tohoto lahodného moku. Celou ochutnávku uvedla 
vlídným slovem organizátorka Dáša Mazalová, následovala videoreportáž 
z prušáneckých Nechor – oblasti sklípků odkud toto víno pochází – a samozřejmě 
samotná degustace. 
   Nabídka byla skutečně pestrá – vína červená i bílá, sladká i vína „s kyselinkou“, vína 
mladá i archivní. Vše doplněné osobitým výkladem vinaře s mnohaletou praxí 
a zkušenostmi. O příjemnou atmosféru se postarali členové Svatojánského 
chrámového pěveckého sboru, kteří celou ochutnávku prokládali zpěvem písní nejen 
o víně. Milým překvapením se stala píseň v podání žen pocházejících ze Slovenska 
nebo recitace básně slečny z Ukrajiny – vše samozřejmě v rodném jazyce 
vystupujících. 
   Jak už to u takových akcí bývá zvykem, zpívalo se, jedlo a pilo až do pozdních 
večerních hodin. Věříme, že se akce líbila a bude-li to možné, těšíme se na další 
ročník. 

 
Noc kostelů  

 

Po covidové přestávce proběhla letos 10. června oblíbená akce Noc kostelů, kdy může 
široká veřejnost navštívit chrámy, modlitebny a jiné náboženské prostory. K této akci 
jsme se připojili i ve Svitávce. V kostele si mohli návštěvníci kromě prohlídky dopřát 
trochu hudby v podání farní scholy, děti měly zase připravené malování v zadní části 
lodi. V letošním roce jsme v tento den navíc otevřeli i faru. Tam si zase návštěvníci 
mohli posedět v sále a prohlédnout si prezentaci fotografií z doby nedávné i dávno 
minulé. Každý příchozí přitom mohl využít služeb skvělých průvodců – v kostele jím byl 
Zdeněk Kubín a na faře Víťa Sára. Večer jsme se pak sešli na farní zahradě u opékání 
špekáčků. Na akci přišla řada návštěvníků, které běžně v kostele či na faře nevídáme. 
Máme z toho velkou radost. 

 
Promítání filmu o svaté Anežce České 

 

Ve spolupráci se senátorkou Jaromírou Vítkovou Vás srdečně zveme v neděli 
10. července 2022 v 18 h do farního sálu ve Svitávce na promítání dokumentárního 
filmu o svaté Anežce České. Film bude promítnut za laskavého zapůjčení TV Noe. 

 
Připravil František Plaček 
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Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Corinna Turnerová: BOŽÍ AJŤÁK 
      9 dní s Carlem Acutisem: příběh 

Corinna Turnerová žije ve Velké Británii, vystudovala anglický jazyk a literaturu, píše 
příběhy pro dospívající s křesťanskou tématikou, je dominikánskou terciářkou. Svižný 
příběh z covidové doby, který může oslovit ty, co se zajímají o svaté, ale jejich 
životopisy se jim zdají nudné a nepravděpodobné. Daniel se brzy po tom, co se dozví, 
že má leukémii, seznámí s příběhem Carla Acutise a rozvine se mezi nimi 
pozoruhodné pouto. Pokud Tě příběh osloví, v závěru knihy najdeš krátkou novénu 
s myšlenkami tohoto patnáctiletého blahoslaveného.     

 
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2021 

 
Pepa Hes: BUEN CAMINO 

    Nejen o cestě do Compostely 
Pepa Hes je matematik, nyní se věnuje charitativní práci. Je jáhnem, otcem čtyř 
dospělých dětí, hodně cestoval na kole po Evropě. V knize otec Jakub dostal jako 
dárek k padesátinám pouť do Santiaga de Compostela. Doprovodem je mu syn Patrik, 
začínající středoškolák. Knize nechybí humor ani dramatické situace. Je určena 
k pobavení i zamyšlení pro středoškoláky i jejich rodiče. 

 
Vydalo nakladatelství Paulínky v roce 2013 

 
Jacques Philippe: HLEDEJ POKOJ A ZŮSTÁVEJ V NĚM 
Jacques Philippe je známý exercitátor působící především ve Francii. Jasnost 
a srozumitelnost jeho textů není na úkor obsahové hloubky.  Patří k zakládajícím 
osobnostem Komunity Blahoslavenství. Často se zneklidňujeme a chceme všechno 
vyřešit sami, přestože by bylo účinnější zůstat pokojně před Božím pohledem a nechat 
ho jednat. 

 
Vydalo nakladatelství Paulínky v roce 2020 

 
Zdeněk Jančařík: TY JSI KNĚZ NAVĚKY – Rozhovor s Ludmilou Javorovou 
Zdeněk Jančařík je známý salesián, kněz, autor spirituální literatury. 
Ludmila Javorová, nar. 1932, byla pravou rukou tajně vysvěceného biskupa 
Felixe M. Davídka. Ten po návratu ze čtrnáctiletého vězení připravil a vysvětil na kněze 
v 60. a 70. letech řadu mladých mužů celibátních i ženatých.   V dramatické situaci 
nastupující normalizace, v rozporu s učením církve a přes značný odpor v řadách 
biskupů i kněží skryté církve, se rozhodl vysvětit i Ludmilu Javorovou. Učinil tak 
v prosinci 1970. Ludmila Javorová nemohla kněžskou službu nikdy veřejně vykonávat, 
ale dodnes vnímá kněžství jako své životní poslání. 
Knižní rozhovor s ní je unikátním svědectvím o životě skryté církve, rozpravou 
o kněžství, o postavení žen v církvi a o jejich možném přínosu pro církev.  

 
Vydalo nakladatelství Portál v roce 2020   

Připravila Marie Zvěřinová 
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MOJE PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

V neděli ráno jsem vstala dřív než obvykle. Věděla jsem, že mě čeká něco velkého 
a neobyčejného. Dali jsme si společně snídani a pomalu se začali chystat na tu velkou 
slávu. Bonifác i Bertík měli slavnostní oblečení, tentokrát ani neprotestovali, že musí 
mít košili a svetr. Já jsem měla překrásné šaty, ve kterých jsem se cítila jako princezna. 
Máma mi pomohla umýt vlasy a obléct se do šatů. Lenka mi udělala krásnou čelenku 
a náramek z živých květin. Na krku jsem měla křížek od babičky. Táta nás všechny 
odvezl autem ke kostelu, kde už stála Sofča. Navzájem jsme si pochválily šaty a účesy 
a s napětím očekávaly, kdo další přijede. Postupně se do kostela začaly sjíždět celé 
rodiny, aby tu velkou slavnost nezmeškaly. Před kostelem se řadila spousta dětí 
v šatech a oblecích. Věděla jsem, že máme díky Lence a panu faráři vše dobře 
nacvičené, proto jsem ani nebyla moc nervózní. Když jsme vcházeli do kostela, hrály 
varhany a všichni si nás prohlíželi. Bála jsem se, abych něco nepopletla. Naštěstí se 
všechno odehrálo tak, jak jsme to trénovali. Při mši jsem seděla vedle Julči a Laury. 
Líbilo se mi, že jsem měla v kostele celou rodinu i kamarádky a moje první přijetí Pána 
Ježíše jsem prožila se všemi svými blízkými. Po mši jsme se fotili a postupně se všichni 
rozjeli domů. U nás doma jsme měli společný oběd. Máma uvařila svíčkovou. 
Od babiček, dědečků, strejdy Toma a mámy s tátou jsem dostala krásné dárky. Třeba 
různé knížky, růženec, obrázek Svaté rodiny. Po obědě jsme vyrazili za mými kmotry 
(Marťa a Tom) a zbytek dne jsme strávili u nich. Jsem moc ráda, že byl tento den tak 
slavnostní a že ho celá moje rodina prožila se mnou. Někdy, když teď jdu k přijímání, 
na tento den ráda vzpomínám.   

Dorotka s mámou 
 

U KRÝGLU I MODLITBY 
 

UKM, čili Unie katolických mužů, je společenství ve farnosti, které vzniklo před 8 lety. 
Název UKM se poprvé objevil na rozpisu na farní kavárnu, kdy jsme se takto označili 
jako skupina, která si bere obsluhu. Byla to reakce na společenství UKŽ. Naše heslo je: 
„U krýglu i modlitby“. Z toho vychází i naše úterní setkávání. Sejdeme se na faře 
a modlíme se breviář a desátek růžence nebo litanie. A potom jdeme na pivo. K naší 
další činnosti ve farnosti patří stavba betlému na Vánoce. Občas jedeme navštívit 
některého z našich bývalých kaplanů (pro nás tzv. vizitace.) V postu připravujeme 
pro farníky křížovou cestu v přírodě. 
   A co UKM není? Společenství nezadaných mužů. Někteří jsou svobodní a někteří 
jsou ženatí a mají rodiny. Je pravda, že s pravidelnou docházkou ženatých členů nebo 
těch, co mají známost, je to horší. Ale to neznamená, že se nechtějí setkávat. 
Na svátek sv. Václava jezdíme do Ostrova u Macochy a odtud chodíme na louku, kde 
měli skauti v minulosti tábor.  Tam jsme pověsili na strom obrázek Panny Marie 
Fatimské. Připomínáme si tak křest Kamila, který byl pokřtěn na farní den 28. září 2014 
a je jedním z hlavních zakladatelů UKM. Za našeho patrona jsme si zvolili svatého 
Maxmiliána Kolbeho a na jeho svátek nebo v nejbližší úterý slavíme výroční mši 
svatou. Také letos Vás na ni pozveme. Rádi bychom opět připomněli, že v kostele 
pod kůrem je umístěna skříňka na úmysly, do které můžete vložit lísteček s vaší 
prosbou. Za vaše úmysly se UKM pravidelně modlí.  

Za UKM Jirka Zvěřina 
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FARNOSTI BEZ HRANIC 2022 
 

14. května se v Kunštátě konal 3. ročník Farností bez hranic. Z naší farnosti se 
zúčastnilo 12 soutěžících. Každý tým si předem vylosoval svou barvu – my jsme měli 
černou – a v této barvě jsme si udělali trička a vlajku. Dále jsme měli za úkol vytvořit 
video o naší farnosti. Samotná akce byla zahájena mší svatou v Kunštátě, potom jsme 
v kostele prezentovali naše týmy a koukali na vytvořená videa. Po mši následoval oběd 
a po něm zahájení soutěží. Úkoly byly inspirovány příběhy z Bible. Nejvíce se nám 
líbilo stavění babylonské věže z arašídových křupek a špaget, měnění vody ve víno 
a plavba na Noemově arše zkonstruované z petlahví naplněných vodou a z dřevěné 
desky. Úkoly byly bodovány podle času, množství nebo velikosti. Když měly dva týmy 
shodný např. čas, házeli jsme kostkou. Podle toho, na kterém místě jsme se v dané 
disciplíně umístili, jsme dostali určitý počet denárů. Po každém úkolu jsme si losovali 
svitky, díky kterým jsme dostali určité množství denárů navíc podle toho, jaký svitek 
jsme si vylosovali. Dohromady soutěžilo 8 týmů a my jsme skončili na 3. místě. Setkání 
jsme zakončili společnou modlitbou, popřáli jsme Lence Pohlové k narozeninám, 
dostali jsme bonbóny, vyfotili jsme se a vítězný tým si odvezl putovní pohár. Všichni 
jsme si to moc užili a těšíme se na příští ročník.   

 
Anežka Pohlová a Monika Kratěnová  

 

POUTNÍ SLAVNOST – 5. 7. 2022 CHRUDICHROMY 
 

Zveme Vás na poutní mši svatou u kapličky svatého Cyrila a Metoděje, 
kterou bude sloužit P. Michal Seknička v 18 hodin. 

Zpěvem a hudbou doprovodí schola ze Svitávky. 
Sbírka při mši svaté bude věnována na novou mříž ke kapličce, která je potřeba,  

aby kaplička mohla být za hezkého počasí bezpečně otevřená. 
Po mši svaté se sejdeme v kulturním domě,  

kde na Vás bude čekat občerstvení a bohatá tombola. 
Také si budete moci zblízka prohlédnout celý chrudichromský betlém. 

 
Za tým organizátorů Jan Zvěřina 

 

FARNÍ CHALOUPKA 
 

Farní chaloupku chystáme již 4. rokem a jsme moc rádi za každého účastníka, který 
dostane odvahu přihlásit se a jet s námi. I letos jedeme na faru k otci Sylwestrovi 
na Fryšavu, kde jsme si to velmi oblíbili. Pokud by někdo měl zájem a chtěl by se stát 
vedoucím nebo si zkusit, jaké to je být vedoucím, tak samozřejmě budeme rádi 
za každého nového člena. Podmínkou je být starší 16 let, mít plno nápadů, a hlavně 
smysl pro humor☺. Závěrem bychom rádi pozvali všechny, kteří budou mít zájem přijet 
na společnou závěrečnou mši svatou v 17 hodin v kostele ve Fryšavě pod Žákovou 
horou a následné posezení u ohně s opékáním párků. Pokud si budete chtít opéct 
párek, tak si ho prosím přivezte s sebou, pečivo bude zajištěno☺.  

 
Za tým vedoucích Míša Šístková 
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FARNÍ POUŤ DO KŘTIN 
 

Je sobota 4. června 7 hodin ráno a my se scházíme spolu s ostatními farníky u kaple 
P. Marie Bolestné na Bělé. Než vyrazíme na cestu, začneme společnou modlitbou 
a průvodním slovem z úst našeho jáhna Martina Klusáčka. Ten je také naším 
duchovním průvodcem po celou dobu naší pouti. 
   Poprvé jdeme s dětmi na pěší pouť do Křtin a je nás zde takových víc. Mezi ostatními 
poutníky různé věkové kategorie zde vyčnívá skupinka malých poutníků, kteří se pěší 
poutě účastní vůbec poprvé. Cestou se k nám přidávají ještě další, zase převážně malí 
poutníci. Dva při zastávce ve Sloupu a pak další tři v Rudici. Jsme už jako taková malá 
školka (12 malých dětí) a spolu s ostatními poutníky je nás dohromady asi 33. Děti jsou 
natěšené, putují s odhodláním, nadšením, není čas na fňukání či bolístky. Jdeme 
statečně až do cíle naší poutě. Ale jak to tak bývá, nejsme ušetřeni 
ani zkoušek a nástrah, to když zdoláváme první část naší cesty ve valchovském kopci 
plném bláta, klestí a popadaných stromů. Statečně zdoláváme všechny překážky 
a nástrahy, které nás cestou potkávají.  Kolem poledne přicházíme do Sloupu, kde se 
posilníme prvně duchovně v poutním kostele P. Marie Bolestné a poté i fyzicky 
občerstvením z vlastních zásob nebo návštěvou místních stánků s občerstvením 
a dobrotami. Počasí nám přeje, je krásně, ale dusno. Pokračujeme dále v cestě, která 
ubíhá pomalu, ale jistě. Krásnou přírodou, za zpěvu ptáků, šumění větru i tiché 
modlitby či osobních rozhovorů. Jsme milé a příjemné společenství. Naše cesta se 
ubírá dále přes Vilémovice, kde máme další občerstvovací pauzu u místního rybníka. 
Naši malí poutníci jej využijí k malému osvěžení. To ještě netušíme, že cestou 
do Rudice nás mezi poli zastihne bouřka a vcelku vydatný déšť. Hřmí nám 
nad hlavami, ale i naši nejmenší jsou velmi stateční. Nakonec ale musím říct, že to bylo 
dobré osvěžení. Přicházíme do Rudice, kde už opět svítí sluníčko a je krásně teplo. 
Při naší delší poslední pauze na pozdní teplý oběd zde alespoň částečně usušíme 
naše mokré věci a poté se posilněni vydáváme na poslední část naší pouti. Děti už se 
nemohou dočkat, kdy už tam budeme. Tahle otázka zněla některým z nás během dne 
několikrát, ale nakonec nikomu nepřipadlo to naše putování až tak dlouhé a namáhavé, 
přestože jsme ušli 30 km. Když přicházíme do Křtin, nebe je krásně modré. Jako první 
vidíme cíl naší pouti – kostel Nanebevzetí P. Marie (Jména P. Marie). S radostí 
a úlevou, že jsme všichni doputovali až do cíle, přinášíme P. Marii všechny naše 
starosti, radosti, prosby za naše rodiny a farnost i naše osobní úmysly. Naši malí 
poutníci zaplesají a radují se z toho, že vidí a slyší kolotoče. Zakončením 
a vyvrcholením naší poutě je společné slavení mše svaté, kde se potkáváme 
i s ostatními poutníky naší farnosti, kteří přijeli autobusem nebo po vlastní ose. Poté 
jdeme ještě světelným průvodem ambity se sochou P. Marie. Příjemně unaveni, 
duchovně posilněni se rozjíždíme spokojeni do svých domovů. Děti jsou nadšené 
a také jim patří velký obdiv, byly opravdu odvážné a skvělé. A všem ostatním děkuji 
za opravdu milé společenství.  

 
Petra Kohoutová 

 

Zaujalo nás 

v KT: 

Vyznej v modlitbě s královnou Ester: „nemám mimo tebe jiného 
pomocníka, Pane, nemám nikoho, jen tebe, Pane, můj Bože“; nikoho 
jiného, v kom mohu hledat svoji záchranu. 
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ROZHOVOR 
 

Možná jste již zaznamenali, že píšťaly varhan při mši svaté rozeznívají častěji 
různí varhaníci. Do naší farnosti se totiž přistěhovali dva noví farníci a také skvělí 
varhaníci, manželé Hana a Pavel Sychrovi, které jsem pozval k rozhovoru: 
 
I když jste v Boskovicích více než rok, přesto jste stále noví farníci. Můžete se 
krátce představit, odkud pocházíte? 
Oba pocházíme z Rájce-Jestřebí, ale sem do Boskovic jsme přišli z Jeseníku. Naskytla 
se nám tam skvělá pracovní nabídka, a navíc milujeme hory, tak jsme se tam po svatbě 
přestěhovali. Nakonec jsme tam byli necelé tři roky. Když se nám narodila Nikolka, 
chtěli jsme zase blíž k rodině, a tak jsme tady, teď už i s naším tříměsíčním Tobiáškem. 
 
Zapojili jste se do chrámového sboru, oba hrajete na varhany. Kde jste se to 
naučili, jaké máte hudební vzdělání? 
Pavel: Já mám varhaničení tak trochu v genech. Můj praděda, děda i moje mamka hráli 
na varhany v kostele. Mamka je navíc vystudovala a teď učí klavír a varhany v ZUŠ. 
Proto jsem se naučil hrát na tyto nástroje doma. K tomu jsem vystudoval na ZUŠ 
akordeon. Nicméně hraní v kostele mě vždy táhlo. Už jako malý jsem sedával vedle 
dědy u varhan a díval se, jak hraje. Potom jsem několik let ministroval, ale když mi bylo 
deset, vrátil jsem se zpět nahoru na kůr. To jsem hrál poprvé. Byl to tenkrát tak silný 
zážitek, že jsem si znovu troufnul až po roce a vlastně od té doby hraji až dodnes. 
Hanka: Při mém studiu hry na klavír jsem pravidelně hrávala v rámci koncertů ZUŠ 
nějakou varhanní skladbu. Až mi jednou moje paní učitelka (teď už moje tchýně☺) 
přinesla noty z kancionálu, že bych mohla zkusit hrát i při mši. Tak se mi to zalíbilo, že 
už jsem u toho zůstala. No a jelikož jsem měla ráda i zpěv, nadchla jsem se později 
i pro vedení scholy, a to je jen krůček od zpěvu v chrámovém sboru. Nicméně ať už hra 
na varhany anebo zpěv jsou velký dar, který jsme dostali, a jsme za něj Bohu moc 
vděční. 
 
Hudba při bohoslužbě je často diskutované téma, je jí málo nebo moc? Jaká by, 
podle vás, měla být? Jen doprovod k písním z kancionálu nebo i něco víc, 
jiného? 
Hudby je podle nás při bohoslužbě akorát. Říká se, že „kdo zpívá, dvakrát se modlí“, 
a i když písně z kancionálu a s doprovodem varhan možná nepatří v dnešní době mezi 
nejmodernější formu hudby, pořád obsahují texty, které jsou nádhernou modlitbou. 
Škoda je, že poslední dobou se nám zdá, že se lidem moc zpívat nechce. 
A jako má někdo více rád hudbu varhanní, tak některým je bližší hudba s doprovodem 
kytar, flétny, houslí, ... Podle nás by hudba v kostele měla být pestrá, aby si zde každý 
našel to, co je mu blízké a pomáhá mu to při prožití mše svaté. 
A je krásné, že tato pestrost v Boskovicích funguje, což je krásně vidět o Velikonocích. 
A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na místní sboreček Jakubáček pro děti, to je 
také úžasné a velmi důležité. 
 
Málokdy se vidí, že oba manželé ovládají hru na varhany. Spojil Vás tento 
společný zájem? 
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Dá se to tak říci. Společné vnímání hudby jsme přenesli i do společného vnímání 
života☺. Tím, že pocházíme ze stejné farnosti, známe se vlastně odmalička. Ale to, že 
jsme mohli spolu sloužit na kůru, nás určitě sblížilo ještě více a stále nás to spojuje. 
A navíc, i když už spolu hrajeme tolik let, i nyní se pořád dokážeme v hudbě navzájem 
obohacovat. 
 

Jak se vám líbí v Boskovicích, ve farnosti, chrámovém sboru?  
V Boskovicích se nám bydlí hezky, je to pěkné město a máme tu vše, co potřebujeme. 
Také farnost je tu skvělá. Lidé jsou zde otevření, vnímaví a přátelští. Chtěli bychom 
tímto poděkovat všem, kteří nás mezi sebe přijali, a my se zde můžeme cítit jako doma. 
Teď po covidu teprve pořádně zjišťujeme, kolik je ve farnosti různých akcí 
a aktivit, za což jsme moc rádi. 
Co se týče chrámového sboru – je to seskupení fajn lidí, kteří chtějí dělat něco 
pro druhé. Nejen že si zde prohloubíte své hudební dovednosti, ale zažijete několik fajn 
posezení, na kterých není o legraci nouze. Jsme moc rádi, že můžeme být součástí 
a vřele doporučujeme! 
 

Zapojili jste se už do některého společenství ve farnosti? 
Jako společenství vnímáme chrámový sbor a také setkávání se s ostatními farníky 
při mši svaté. Na další společenství už nám zatím moc času nezbývá. 
 
Děkuji za rozhovor. 

Ptal se Antonín Klíč 
 

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE VE SKALICI NAD SVITAVOU 
 

V neděli 22. 5. 2022 ve 14 hodin byl požehnán obnovený kříž u kapličky Panny Marie 
pomocnice křesťanů. Kříž z roku 1926 byl rozebrán z důvodu zhotovení nového 
základu. Tělo kříže bylo odvezeno do ateliéru. Na stávajícím místě byl zhotoven nový 
základ, na který byly postupně nainstalovány jednotlivé části. Kříž, který byl prasklý 
v oblasti čepu, byl slepen a zkramlován. Následně byly odstraněny staré depozity – 
mechy, staré barvy a staré tmely. Jednotlivé části znovu vytmeleny. Po očištění nánosu 
barvy bylo zjištěno značné poškození prostoru písma – zhotovení nové desky s nápisy. 
Litinový Ježíš byl vyčištěn a opatřen antikorozním nátěrem a následně nazlacen. 
Po zpětné montáži byl celý objekt vyspárován a barevně sjednocen. Po řádném 
vyschnutí byl objekt opatřen hydrofobním nátěrem.  

 

CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ NA VÝSTAVIŠTI 
 

Po dvouroční covidové přestávce se bude konat v Brně od 6. 7. do 10. 7. 
Charismatická konference. Motto „V něm je náš pokoj…“ (Ef2,14-22).  
   Pozvaní hosté: Pavol Strežo (přednáška Usmíření v Kristu), P. Josef Prokeš 
(přednáška Zpověď a Duch svatý), Kateřina Lachmanová (přednáška Kdo je můj 
bližní?), P. Šebestián Smrčina (přednáška Patříme k Boží rodině), Pavla Petrášková 
(přednáška Na Boží stavbě, charismata), Milona von Habsburg (přednáška Šiřitelé 
pokoje). 
Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast je také možná jen na část programu. 

 
Připravil Josef Křička 
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AHOJ DĚTI! 
 

Nedávno v naší farnosti proběhly dvě pěší poutě. Víte, kam jsme z Boskovic 
putovali? V následujících číslech Zpravodaje se budeme věnovat poutním 
místům. Formou úkolů se seznámíme s poutními místy u nás i v zahraničí. Třeba 
i o prázdninách některé poutní místo navštívíte.  
 

Jaký význam má pouť? Vyber z možností: Atrakce pro děti, bližší setkání s Bohem, 
výlet s rodinou, zabití času, dovolená, příležitost poznat nové kamarády, procházka, 
aktivita pro udržení štíhlé postavy, možnost poznat nové kamarády.   
 

Znáš některá poutní místa? Zkus zjistit, kde se nachází a vyznačit je na mapě. 
Můžeš si vybavit kraj, do kterého poutní místo spadá. (nápověda: Stará Boleslav, 
Hostýn, Velehrad, …): 
 

 
 

V Evropě i u nás najdeme množství poutních stezek. Když vyluštíš tajenku (zopakuj 
si násobilku a dosaď správné písmeno), dozvíš se název známé poutní cesty, 
která má cíl ve Španělsku:  
 
 ---     ---     ---    ---    ---    ---          ---     ---        ---     ---     ---    ---     ---     ---     ---    --- 
8x9  11x5  6x7  4x8  7x3  5x5      10x6  3x9      9x4  11x5  7x3  2x8  4x8  11x5  7x8  5x5  
  
I-32   E-27   A-55   M-42   G-56   C-72   D-60   S-36   O-25   N-21   T-16 
 

Martina a Kíťa 
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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.   
V současné době se bohužel odehrávají příběhy 21. století na nedalekém 
východě. Ještě dávno před válkou na Ukrajině, musel kvůli nesouhlasu 
s totalitním režimem v Bělorusku opustit svůj domov i  
 
Vladislav Jandjuk *1969  
Narodil se 11. listopadu 1969 ve Vitebsku v tehdejší Běloruské sovětské socialistické 
republice. Jeho praděda bojoval v Rudé armádě během Říjnové revoluce, dosáhl 
hodnosti důstojníka NKVD a byl popraven při čistkách v třicátých letech. Rodina zažila 
devastaci Běloruska během druhé světové války, babička byla odvlečena do sběrného 
tábora v Lotyšsku. Pamětník vyrůstal ve Vitebsku s matkou a babičkou ve velmi 
chudých poměrech, zajímala ho chemie a fotografování. Chemii také vystudoval 
na univerzitě v Minsku, byl členem národoveckého kroužku a podílel se 
na organizování opoziční činnosti proti sovětskému imperialismu. Po vyhlášení 
nezávislého Běloruska v červenci 1990 působil jako počítačový expert a agitoval 
za obnovu svébytné běloruské kultury. Během vlády Alexandra Lukašenka na svou 
opoziční činnost navázal, udržoval kontakty se zeměmi západní Evropy a podílel se 
na šíření nezávislého zpravodajství v Bělorusku. Aby unikl zatčení a případné fyzické 
likvidaci, emigroval v roce 1997 do Česka, kde získal politický azyl. Působil v běloruské 
sekci Člověk v tísni, dnes pracuje v oblasti informačních technologií. 
Ve volbách v roce 1994 zvítězil Alexandr Lukašenko. „Nám bylo jasné od začátku, že 
ten prezidentský systém bude zkáza,“ hodnotí dnes zpětně situaci, kdy „voliči ani volení 
neměli představu, co je to demokracie“, a myšlenka, že „zvolený většinou zodpovídá 
i za menšinu“, jim byla cizí. 
 „Začalo brutální potlačování demonstrací, začaly se rušit tiskoviny, začalo 
pronásledování aktivistů a novinářů“ a opoziční síly se nedokázaly bránit, protože 
na rozdíl od státního aparátu nedisponovaly „mocí, časem a takřka neomezenými 
prostředky“. I tak ale Vladislav Jandjuk dělal, co bylo v jeho silách, když díky připojení 
k internetu zjistil, že veřejnost na Západě nemá o Lukašenkově vládě téměř žádné 
informace, spojil se s běloruskou emigrací a mimo jiné prostřednictvím Svobodné 
Evropy s přáteli v zahraničí o jeho metodách informoval, díky svému technickému 
vybavení také tiskl letáky a články, které dále šířil neoficiálními kanály. 
 
Z archivu Paměti národa, kde je uloženo několik tisíc nahraných svědectví pamětníků, 
vybral  

 
Ladislav Oujeský  
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SHRNUTÍ VÝSTUPŮ SYNODÁLNÍHO PROCESU 
 

„Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev.“ 
 

Synod lze chápat jako hledání cesty, jak by se církev mohla stávat odpovědí na tuto 
touhu po společenství, které je odrazem intimního života Boží Trojice. Do synodálního 
procesu v brněnské diecézi se zapojily tisíce věřících z 260 farností. Celkem přišlo 557 
vyplněných dotazníků a dalších 5 výstupů zaslaných e-mailem. Skupinky tvořili 
zejména pracující lidé středního věku (59 %), naopak bylo výrazně méně skupinek, kde 
by převládali mladí lidé a studenti (10 %) či senioři (13 %). Kněz se účastnil v 17 % 
skupinek, řeholníci/řeholnice v 6 % případů. Zhruba 40 % tvořila společenství, která se 
už předtím pravidelně scházela a kde se všichni znali, 60 % skupin vzniklo pouze pro 
účely synodálního procesu. Pouze 1 % skupinek bylo tvořeno účastníky, kteří nebyli 
nijak aktivní ve své farnosti, naopak v 46 % skupinek byli všichni účastníci již 
ve farnosti zapojení. 90 % skupinek bylo čistě katolických, 3 % měla alespoň jednoho 
účastníka evangelického vyznání a další 3 % alespoň jednoho spirituálně založeného 
účastníka bez církevní příslušnosti. 
   Po čem volají účastníci v brněnské diecézi? - Společenství a vztahy. - Pouhá 
účast na bohoslužbě nestačí. - Touha po hlubším prožívání spirituality. - Církev 
otevřená a přijímající. - Farnost je naše odpovědnost. - Vztahy mezi knězem a laiky. - 
Vztahy mezi biskupem a laiky. - Jaká má být církev? - Reforma církve. – Tradice. - 
Dialog v církvi. – Předávání. - Farnosti a širší církev. 
   Závěr. 
Společným rysem většiny výstupů je vyjádření touhy po autentickém a vřelém 
společenství, které dokáže přijímat druhé bez posuzování a předsudků. A to jak v rámci 
farnosti, tak i směrem ke společnosti. Je patrná silná potřeba, aby společné prožívání 
bohoslužeb dostalo osobnější a hlubší rozměr, aby v rámci nich mohli všichni zažívat, 
že jsou jejich vítanou součástí. A to i včetně těch, kteří jsou na okraji zájmu nebo jsou 
ze svátostného života z různých důvodů vyloučeni, zaznívá výrazný apel 
po individuálním přístupu k takovým lidem. Dalším velkým tématem je apel k větší 
transparentnosti, srozumitelnosti, otevřenosti a naslouchání jak mezi sebou navzájem, 
mezi kněžími a laiky, tak i v otevřenosti církve ke světu. Z výstupů je patrné, že se nám 
to ne zcela daří, ale je šance se v této oblasti zlepšovat a těmto dovednostem se cíleně 
učit. Účastníci synodálního procesu volají po těsnějším zapojení laiků do chodu církve 
s vědomím, že kněží je málo a že je potřebujeme pro jejich nepostradatelnou duchovní 
a pastýřskou roli, nikoli jako úředníky, opraváře, manažery či správce rozpadlých 
památek. Laici jsou připraveni přijmout spoluzodpovědnost a podílet se na fungování 
i financování církve, a to především formou transparentních, farností volených 
pastoračních a ekonomických rad, které nechtějí být pouze „komparzem“ pro farářova 
rozhodnutí, ale chtějí mít větší podíl na rozhodování a zodpovědnosti. V synodálních 
výstupech se volá po reformě a očištění církve ve smyslu decentralizace, opuštění 
od mocenského přístupu, elitářství a klerikalismu, po transparentnosti volby biskupa, 
průhledném řešení kauz, srozumitelnosti a důvěryhodnosti pro okolí. Taktéž 
po zdobrovolnění celibátu kněží, zapojení žen do duchovní služby, větší citlivosti vůči 
lidem na okraji (LGBT, rozvedení). Zároveň je vyjádřena nutnost systematickým 
a oslovujícím vzděláváním předávat víru mladým generacím a zachovat skutečné 
základy víry, na kterých církev stojí, aby nedošlo k jejímu rozštěpení či odklonu 
od toho, co s námi zamýšlí Kristus, ale zároveň nelpět na formě, která nás od tohoto 
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ideálu vzdaluje. Účastníci jsou si však vědomi důležitosti práce a spoluutváření 
společenství na místní úrovni, bez kterých není žádná skutečná reforma možná: „Jaké 
budou naše farnosti, taková bude celá církev. 
   V boskovické farnosti byly 4 skupinky a ve svitávecké farnosti byla jedna skupinka. 
Ve skupinkách bylo zhruba 4-6 účastníků. Zabývaly se tématy – Naslouchání, 
Na společné cestě, Autorita a spoluúčast. 
Mezi účastníky synody je velmi patrná touha po církvi jako blízkém společenství. 

 

Připravil Martin Klusáček 
 

BOSCO CUP 2022 – POSLEDNÍ VÝZVA PRO DIVÁKY 
 

Poslední článek před Bosco cupem je tradičně určen pro diváky a nebude tomu jinak 
ani teď. Bosco cup je turnaj v malé kopané, jehož celý výtěžek je věnován našemu 
misionáři Cvrčkovi na bulharské misie. Mnoho z vás si asi řekne, co bychom dělali 
na fotbalovém turnaji, ale vězte, že o fotbal tu jde až na posledním místě. 
   Pro děti bude připraven skákací hrad a bohaté občerstvení. Co se týče jídla, tak si 
myslím, že trumfneme i Food fest☺. Po celém areálu jsou rozmístěny kasičky, kde 
můžete kdykoliv cokoliv přispět na misie. Ceny u jídla a pití jsou orientační a úhrada 
ceny není požadována. Prostě, co přispějete, to přispějete. 
   Na konci celého turnaje bývá dražba (cca po 16 h).  Výtěžek celé dražby jde také 
na misie. 
   Přijměte prosím naše pozvání na 

 
3. září na hřiště  

Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice  
(bývalá národohospodářská) 

na ulici Hybešova 53 
   … a přijďte podpořit misionáře. 

Lukáš Kunčar 
 

SBĚR PAPÍRU – SUMÁŘ 
 

Tak jsme na konci dalšího sběračského roku. O prázdninách sběr probíhat nebude 
a začínáme opět v září. Rád bych poděkoval všem, kdo se zúčastnili a přinesli nějaký 
ten balíček či bankovku nebo se za sběr pomodlili. 
   Nikdy jsem zatím neděkoval konkrétním lidem nebo skupince, a tak mi promiňte, když 
tak učiním. Rád bych tímto poděkoval babičkám z domu s pečovatelskou službou, které 
sbírají od samého prvopočátku a sbírají moc. Děkuji, babičky! 
   Za dobu, kdy všichni dohromady sbíráme, se nám podařilo již odeslat přes 
160 000 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi Papežská misijní díla a Salesiánské misie 
v Bulharsku (náš boskovský misionář Cvrček). 
   Máme novou posilu v týmu. Jmenuje se Eva budete ji potkávat při sběru na farním 
dvoře. 
Plán dalších sběrů: 
8. září (kvůli Bosco cupu o týden posunuto), 6. října, 3. listopadu, 1. prosince. 

 
Lukáš Kunčar 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2022 

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 – 7.00 a 9.30 

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 

7.11. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Boskovicích 

8.12. 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu – Boskovice 
7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

10.12. Adorační den v Boskovicích – mše svatá 7.00 a 18.00 

15.12. Adorační den ve Svitávce – mše svatá 16.30 

25.12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek  

30.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

Zaujalo nás 

v KT: 

Nepochopitelná je ona prastará strašlivá zášť proti křesťanům. Snad 
je dána jejich absurdní vírou, že je možné milovat, co není 
milováníhodné, a odpouštět, co není odpuštěníhodné. Tohle jediné 
považuje hříšný duch světa za největší skandál. 
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