
 

 
 
 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 3 ročník 20 – podzim 2022   Vyšlo 11. 9. 2022 

 
SYNODALITA V PRAXI 

 

Tak se nám to zapojení všech věřících do života církve začíná pěkně projevovat                
i v praxi. Příkladem toho bude i letošní farní den. Těšme se! 

P. Miroslav Šudoma 
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE SVITÁVCE začne v prvním říjnovém týdnu – rodiče              

budou o konkrétním termínu včas informováni. 

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V BOSKOVICÍCH začne v posledním zářijovém týdnu 
– viz tabulka níže. 

 

Ročník Čas výuky Vyučující  Začínáme 

2. Úterý 13.15 Lenka Pohlová 27.09.2022 

3.  Pondělí 13.15 Lenka Pohlová 26.09.2022 

4. Pondělí 14.15 Miroslav Šudoma 03.10.2022 

5. Pondělí 15.15 Miroslav Šudoma 03.10.2022 

6. Úterý 15.15 Kristýna Kindermannová 04.10.2022 

7. Úterý 16.10 Kristýna Kindermannová 04.10.2022 

8. + 9. Pondělí 16.10 Miroslav Šudoma 03.10.2022 

Místo výuky: učebna na faře v Boskovicích. 

 
Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2022–2023 je také na webových 
stránkách farnosti:  https://www.farnost-boskovice.cz/. 

 
 
 

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA FARNÍ DEN, 
který bude – dá-li pán Bůh – 18. září tohoto roku. 

Program a podrobnosti budou na plakátku. 

Pokud byste chtěli přispět nějakým darem do tomboly farního dne, 
doneste ho do 17. září na faru.     
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OHLÉDNUTÍ ZA CHRUDICHROMSKOU POUTÍ 
 

Malebná obec Chrudichromy opět po roce ožila desítkami poutníků. Ti sem zavítali 
oslavit příchod soluňských bratrů svatého Cyrila a svatého Metoděje na Velkou 
Moravu. 
   Přípravný tým se nenechal zaskočit deštivým počasím a po delším zvažování 
podpořeném sledováním meteoradaru prozíravě rozhodl o konání slavnostní 
bohoslužby pod širým nebem u chrudichromské kapličky. Mši svatou celebroval pater 
Michal Seknička spolu s boskovickým jáhnem Martinem Klusáčkem. Na liturgii se 
podílel zpěvem smíšený pěvecký sbor ze Svitávky.  
   Slunce osušilo lavičky u kulturního domu, kam se poutníci po eucharistii přesunuli. 
Zde bylo připraveno bohaté občerstvení a tradiční tombola. Žádný po zakoupení losu 
neodešel s prázdnou. Výtěžek z tomboly bude využit stejně jako v minulých letech 
na zhotovení dalších figurek chrudichromského betlému. Poutníci setrvali v přátelském 
duchu a dobré náladě až do večerních hodin.  
   Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu 
cyrilometodějské poutní slavnosti. Zvláštní poděkování si zaslouží Jan Zvěřina, který 
převzal nad celou akcí patronát a vše koordinoval.  
Každoročně přicházející poutníci se přesvědčují o tom, že chrudichromská pouť má své 
neopakovatelné kouzlo. A zajisté se na důvěrně známá místa budou vracet. 

 
Věra Prosová 

 
AGENTI A MAFIÁNI NA FARNÍ CHALOUPCE 

 

Vážení farníci, letos o prázdninách, jak už je zvykem, se děti nejen z boskovické 
farnosti vypravily na Farní chaloupku do Fryšavy pod Žákovu horu.  
   Hlavním tématem tábora byl souboj mezi Agenty a Mafiány. Na faře se uskutečnil 
tajný sjezd agentů, ale o této akci se dozvěděli i mafiáni, kteří se v přestrojení infiltrovali 
na tuto akci. Agenti plnili tajné mise v různých zemích po celém světě. Děti se 
při příjezdu na sjezd dozvěděly své identity, a aby to nebylo jednoduché, tak nevěděly, 
jestli jsou agenti nebo mafiáni. Ale v průběhu tábora dostávaly indicie a musely pomocí 
nich zjistit, k jaké skupině náleží, a také zjistit co nejvíce tajných identit jiných agentů 
a informací o druhé skupině.  
   Na naší misi jsme museli plnit úkoly v různých zemích. Začali jsme v České republice 
a pokračovali přes Mexiko, kde jsme museli získat od mexické policie letenky. Dále 
jsme navštívili slunečnou Itálii, která je bohužel plná mafiánů, a my se snažili dát 
dohromady jejich identity. Po splnění tohoto náročného úkolu jsme přistáli v kanadském 
Vancouveru, kde jsme přišli o jídlo a také o peníze. Avšak to jsme společně překonali 
a mohli se přesunout do Japonska, kde jsme obdrželi tajné informace o poloze úkrytu 
šéfa mafiánů, a tak jsme ho šli prozkoumat. Big bosse se nám bohužel nepodařilo 
dopadnout, ale zato na nás dopadla zákeřná nemoc a my se nemohli vydat 
do Nizozemska. Let byl odkloněn zpátky do České republiky, protože některé děti 
onemocněly a kvůli bezpečnosti všech zúčastněných jsme tábor z tohoto důvodu 
museli ukončit. I přes tento náhlý konec věříme, že si děti tábor užily stejně jako my, 
a doufáme, že se příště všichni ve zdraví sejdeme. 

Tým vedoucích BMV MEM 
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LETEM SVĚTEM ZE SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 

Od 9. do 14. srpna 2022 se opět po pěti letech konalo Celostátní setkání mládeže, 
tentokrát v Hradci Králové. CSM je akce pro mladé věřící, kde mohou prohloubit svůj 
vztah s Bohem, a zároveň si užít i spoustu zábavy. 
   Během celého týdne se mohl každý zúčastnit zajímavých koncertů, přednášek, 
workshopů nebo tvořivých dílen. Každý den byl zaměřený na určité téma, které 
účastníci mohli probírat v rámci diskuzních skupinek. Po diskuzi se konala mše svatá 
na velkém venkovním prostranství. 
   Letošní motto setkání znělo: 
„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16). Pro nás bylo setkání 
mládeže velmi příjemným zážitkem. Atmosféra, na níž se podíleli jak účastníci, tak 
i pořadatelé, rozhodně stála za to. Poslední večer jsme zakončili večerní vigilií, která 
byla i přes déšť velmi intenzivním zážitkem. 
   Setkání bychom doporučily každému mladému člověku, který by se rád rozvíjel 
nebo utvrdil ve své víře nebo se chtěl dostat do skvělého společenství. 

 
Eliška a Eliška 

 
 

STÉKALA PO NÁS RADOST Z MILOSTÍ… 
 

Všimli jsme si v kostele někdy na jaře plakátku s pozvánkou na Celostátní setkání 
mládeže s výzvou „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ No joo, ale ten 
program – jako každý den mše svatá, vigilie, rozjímaní, svátost smíření..., že by to bylo 
to správné prázdninové dobrodružo? No snad by to zachránil ten koncert Michala 
Horáka… Byli jsme na vážkách. „Nechcete jet s bráchou s námi do toho Hradce na 
CSM?“ Zeptala se mě zničehožnic spolužačka z Vísek. A bylo po vážkách a bylo jasné, 
že je to osobní pozvání přímo shora, že nás tam PB chce taky mít, a to se neodmítá. 
   9. srpna se z malých skupinek shromažďujících se na nástupištích městeček a měst 
v Hradci už valil proud mladých, které spojovalo stejné heslo „Vstaň...“, společná víra 
a touha potkat se s Pánem. 
   I když byla cesta únavná se vším tím přesedáním a výlukami v horkém srpnovém 
počasí, vítalo nás krásné město s majestátní katedrálou a úvodní mší svatou, 
obklopené usměvavými mladými lidmi, kněžími vstřícnými naslouchat a příjemnými 
řádovými sestrami. Čekalo nás šest nabitých dnů workshopů, přednášek, koncertů 
a diskuzních skupinek, kde jsme otevřeně mohli sdílet naši víru a přijímat postoje 
a názory našich kamarádů. A počáteční obava z přemíry toho duchovna se taky jaksi 
rozpustila v dešti, když jsme klečeli v mokré trávě při večerní vigilii a po nás stékala 
radost z milostí, jež se nám dostalo. 
   Odvezli jsme si spoustu nejen duchovních zážitků, našli mnoho nových kamarádů. 
A pokud PB dá, na takovém setkání jsme nebyli naposledy. Kdo ví, třeba nás bude 
chtít příští rok i v Lisabonu☺. 

 
Anežka a Martin Slavíčkovi 
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Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Eleonora Gerhaherová, Gaby Grosserová: MISÁLEK PRO HOLKY I KLUKY 
  Pojďme spolu na mši svatou 

E. Gerhaherová, ilustrátorka a grafička se zaměřením na dětskou literaturu, 
G. Grosserová, autorka knih pro děti, které jsou plné nápaditých zápletek. Obě žijí 
nedaleko Berlína. 
Drobná knížka pomůže dětem od 5 do 8 let se základní orientací při mši svaté. Lukáš 
vezme svoji sestřenici Báru poprvé do kostela a ochotně odpovídá na její zvědavé 
otázky.    

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2022 
 

Sophie de Mullenheim: MISÁL PRO DĚTI 
Když mši rozumíš, tak se nenudíš 

Autorka je známá svými romány pro dospívající čtenáře (Kde jsi Elizabeth,..), které jsou 
také v knihovně k vypůjčení.  
Misál ocení hlavně školáci, kteří už vyrostli z obrázkových misálků a při mši svaté se 
hrozně nudí, protože ví jen málo, co se při ní děje. Misál nabízí celý průběh mše svaté, 
co říká kněz i co odpovídají věřící, a k tomu ještě stručné vysvětlení gest, symbolů 
a záhadných slov, s nimiž se při mši svaté můžeme setkat. Vším nás provází 
komiksové postavičky Tomáš a Sofie. Je dva a další obrázky vytvořila ilustrátorka 
Sophie Chaussade. 

Vydalo nakladatelství Paulínky ve spolupráci s nakladatelstvím Doron v roce 2022  
 

Mercedes Indri de Carli: NECHCE SE MI UČIT 
Autorka, pedagožka a psycholožka, pracovala v rodinné poradně v Římě, zabývala se 
také prací se skupinami mladých lidí, píše do psychologických časopisů. 
Stručná, zábavným způsobem psaná příručka pro žáky a studenty, kteří mají potíže už 
s tím, aby se dali do učení, kterým učení trvá dlouho a dělá jim problémy. Pomocí testů, 
otázek a vtipných zamyšlení pomáhá najít způsob, jak využít všech schopností 
a vyzískat maximum. 

Vydalo nakladatelství Portál v roce 1995 
 

Výpůjčku knih lze domluvit i na mobilním čísle – 603 738 818. 
 

Připravila Marie Zvěřinová 
 

MALOTŘÍDNÍ EVANGELICKÁ ŠKOLA 
 

V září zahájila provoz nová Církevní mateřská škola a základní škola Sudice. 
Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. V mateřské škole je kapacita 15 
dětí. Základní školu navštěvuje 11 žáků, v budoucnu se počet školáků zvýší až na 24. 
   Škola chce vést k respektujícímu přístupu v dětském kolektivu, v rodině 
a ve společnosti.  Důraz klade také na poznávání místní krajiny a přírody. Díky 
menšímu počtu dětí škola umožní individuální přístup. Cílem je také podpořit komunitní 
život v obci.  Projekt sudické školy se setkal s velkou podporou rodičů a veřejnosti. 
   Děkujeme všem, kdo projekt finančně, materiálně nebo vlastní dobrovolnickou prací 
podpořili.       

Dagmar Hamalová 
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OTEVŘENÁ REDAKCE 
 

Jistě mnoho z nás zažilo ten pocit, kdy jsme v přetopeném domě či bytu po zimě 
jednoho krásného jarního dne otevřeli okno. Do místnosti pak vletěl závan něčeho 
nového, čerstvého, svěžího. Až nás to celé nečekaně naplnilo a mile překvapilo. 
   Tuhle zase jdeme a dostaneme dobrý nápad. Možná v našem společenství spíše 
říkáme vnuknutí. Chvíli si s tou myšlenkou hrajeme a pak ji zase pustíme. Pustíme ji 
z toho důvodu, že si myslíme, že na realizaci sami nestačíme, a to je škoda. 
   Každý z nás vidíme farnost svýma očima. A za ta léta může náš pohled vypadat jako 
přetopený dům či byt a nás ani nenapadne sdílet své dobré nápady společně. Jak 
poznáme, že jsou dobré? Třeba tak, že dávají naději, radost, pokoj, vlídnost a lásku.  
   Redakce farního zpravodaje není žádné tajné uzavřené společenství uvnitř farnosti. 
Cílem zpravodaje je naopak vzájemné sdílení informací, akcí, projektů a zážitků. 
   Lidičky, pojďte otevřít okno a vypusťte své zážitky a nápady do farnosti! Jak na to? 
Prostě se z toho vypište, a hlavně se nebojte, jestli to bude někdo číst. Články můžete 
posílat na e-mail martin.klusacek@seznam.cz. 
   Na záplavu vašich článků se už teď těší celá redakce. Nastartujme spolu nové formy 
sdílení v rámci farnosti a udělejme z naši farnosti inkubátor nápadů. 

 
Lukáš Kunčar 

 

 
 

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 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: 

Jako se věřící neustále cítí ohrožen nevírou a nutně ji vnímá jako 
ustavičné pokušení, tak pro zdánlivě uzavřený svět nevěřícího je 
hrozbou a pokušením naopak víra. Tomuto dilematu lidského bytí se 
nelze vyhnout. Kdo hodlá uniknout nejistotě víry, nutně zakusí 
nejistotu nevíry, vždyť ta mu nikdy nedokáže poskytnout úplnou 
jistotu, zda pravdu přece jen nemá víra. 
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AHOJ DĚTI! 
 

Každý z vás byl určitě alespoň jednou ve Sloupě. Ať už v krásných jeskyních 
nebo v kostele Panny Marie Bolestné, kam také s naší farností jedenkrát za rok 
putujeme. Toto mariánské poutní místo navštěvuje mnoho věřících, nejen z okolí 
Boskovic.   
 
1. Doplňte text o počátku poutí k Panně Marii Bolestné. Nápověda pod textem 
vám pomůže najít správná slova.  
 
Místnímu …………. se zázrakem uzdravila ……. Bylo to v 18. ……… Dlouhodobě byla 
velmi …….... Rájecký ………. převezl ……… Panny Marie Bolestné do sídla mlynáře. 
Když se nemocná dívenka před ní ……, spálila se o ……. V tu chvíli se ………... 
Po tomto zázraku přicházeli do obce první poutníci a časem početná ……. Poutníci se 
zpočátku scházeli ve dřevěné ……. a později v …………… 
 
- titul příslušníka vyšší šlechty; opak zdraví; osoba, která provozuje mlýn; umělecké 
dílo; vytvořené z kamene; označení pro potomka ženského pohlaví ve vztahu k jejím 
rodičům; přestat být nemocný; malá křesťanská modlitebna; rozhovor s Bohem; 
liturgický průvod; prostor, kde se setkáváme k modlitbě a bohoslužbě; časové období; 
předmět ke svícení. 
 
2. Vyhledejte slova, která nějakým způsobem souvisí s kostelem Panny Marie 
Bolestné. Zjistěte, jakou mají souvislost. Pokud se vám to nepodaří, v příštím 
čísle najdete odpověď.  
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3. Domalujte obrázek, jak si představujete Pannu Marii Bolestnou:  
 

 
 

Martina a Kíťa 
 
 

 
 

Zaujalo nás 
v KT: 

Řada lidí nežije své vlastní hodnoty, ale hodnoty druhých lidí, pana 
faráře, autorů duchovních knih a podobně. Potom nežijí svůj 
autentický duchoví život, nemají svůj duchovní životní styl, spíše 
napodobují a kopírují. Neříkám, že se člověk nemá inspirovat 
druhými, ale zároveň musí vždy hledat svou vlastní cestu. 
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REKVIZICE ZVONŮ VE VÁLKÁCH – 1. část 
 

ODEVZDÁVÁNÍ ZVONŮ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE V LETECH 1916–1917 
 

Do 1. světové války byly zvony zničeny (zanikly) při požárech rozlitím (roztavením), 
stářím, prasknutím v důsledku špatné výroby nebo údržby. Někdy se stávaly válečnou 
kořistí, či byly ukradeny.  
   Největší pohroma potkala zvony v době obou světových válek ve 20. století, když 
byla měď a její slitiny využity pro válečné účely na výrobu zbraní. Nejprve proběhla 
sbírka soukromých kovových předmětů v roce 1915.  Výsledek sbírky však nebyl 
dostatečný, proto dne 25. září 1915 vydalo Ministerstvo kultury a vyučování výnos 
o pokračování ve sběru zvonů za peněžitou úhradu a farní úřady dostaly za úkol pořídit 
seznam zvonů ve farnosti se nalézajících. 
   Boskovický farní úřad vykázal k 19. říjnu 1915 následující zvony:  
 

 
Tabulka je upravena, protože údaje v seznamu zvonů, které jsou ve farnosti, jsou jinak 
vykázány ve farní kronice a jinak ve fondu Děkanský úřad Boskovice. 
   Dne 17. července 1916 obdržel biskupský Ordinariát v Brně zprávu, že odebírání 
zvonů bude zahájeno na začátku srpna 1916. Děkanským a farním úřadům byl 
rozeslán seznam zvonů, kde bylo červenou barvou vyznačeno, které zvony se 
ponechávají pro bohoslužebnou potřebu nebo uměleckou cenu. Všechny ostatní zvony 
měly být odevzdány vojenské správě. Podle zaslaných „Zásad, dle kterých třeba 
nakládati s kostelními zvony vzhledem k účelům válečným“ se měl pan farář postarat, 
aby byly doplněny údaje do požadovaných výkazů: změřit největší průměr, opsat 
pečlivě letopočty a nápisy a uvést ozdobení ornamenty a obrazy. Zvony zhotovené 
po roce 1850 se odevzdají vojenské správě.  Údaje ze zvonů starších, odlitých před 
rokem 1850, se zašlou zástupci centrální komise pro zachování památek, 
diplomovanému architektu Ferdinandu Hrachovi, c.k. profesoru na technických školách 
v Brně k posouzení. Zvony ulité před rokem 1700 se mají zatím zachovati. U všech 
ostatních zvonů se zkontroluje, zda všechny údaje ve výkazu jsou správně uvedeny, 

Čís. 
poř. 

Kostel, 
kaple 

Průměr Váha Stáří 
Letopočet 
na zvonu 

Nápis 
na 

zvonu 

Obraz 
na 

zvonu 
Poznámka 

 
1 

Sv. 
Jakuba 

Boskovice 
160 cm 

70 cent 
2240 kg 

1772 1847 
 

ano 
 

ano 
Svatý 
Jakub 

2 „ 125 cm 
20 cent 
1140 kg 

1772 1772 ano ano 
Svatá 
Maria 

3 „ 102 cm 595 kg 1774 1774 ano ano Poledník 

4 „ 45 cm 51 kg 1782 ne ne ne Umíráček 

5, 6 „ 
30 cm 
20 cm 

35 kg 
4 kg 

1777 
1782 

ne ne ne sanctus 

7, 8 

Sv. 
Vavřince 
ve Lhotě 
Rapotině 

30 cm 
25 cm 

15 kg 
15 kg 

 ne ne ne bez názvů 
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případně se opraví. Do výkazu je třeba přesně zapsat, na kterém místě a řádku se 
nápisy a ozdoby nachází, dále všechny oddělovací značky, druh písma, zda jsou 
písmena velká nebo malá, latinská, gotická a podobně. U všech zvonů starších než rok 
1810, popř. 1850 se mají pořídit otisky nápisů a liteckých značek, odlitky nebo 
fotografie ozdob a obrazů. U menších zvonů je nejvhodnější pořídit odlitek znalcem. 
Následuje popis pořízení otisku: na písmo zvonu se přiloží klížený bílý papír, pevně se 
přitlačí rukou, až se písmena protlačí. Pak se balíčkem ponořeným dříve do tuhového 
prášku (možno i oškrábat měkkou tužku) několikrát potírá nápis, až se písmena 
zřetelně objeví. Jinou variantou otisku je přiložení vlhkého cedícího nebo pijavého 
papíru na nápis, opatrně přitlačit, případně kartáčem místo proklepat, až se písmo 
otiskne. Po oschnutí se papír sejme, na spodní straně se objeví zrcadlovitě obraz 
nápisu. K odlitku se použije sádra, hlína nebo plastelína. Na každý odlitek je třeba 
poznačit kostel, odkud zvon pochází. Odlitky by měl provést odborník. Jakmile 
proběhne odebrání zvonů, podá děkanský úřad zprávu ordinátu do Brna. Ve zprávě má 
být uvedena náhradní cena, která bude základem pro tzv. zvonový fond, z něhož bude 
možné pořídit v budoucnu nové zvony. 
   Farní úřad v Boskovicích vykázal k 17. říjnu 1915 celkem 8 zvonů, z toho 2 ve Lhotě 
Rapotině. Kostel svatého Jakuba staršího v Boskovicích měl 6 zvonů, 4 velké a dva 
malé: 
Zvon č. 1 – Svatý Jakub, průměr 160 cm, váha 2 240 kg, letopočet 1847. Nápis: 
„Iterum refusa sumptibus Excellentissmus Comitio a Mensdorf-Puilly anno 1886 ab 
Emilo Weber, Brunae. Exullate justi in Domino, rectos dent colaudatio Ps. 32. Maria 
comttissa, a Dietrichstein una cum sororibus Antonia, comittissa a Mittrowski et 
Theresia, comitisia a Mensdorff, im honorem s. Jacobi Maj. Ex aere prioris companae 
Jaroslai (Bohuslav) Baronis de a Dietrichsrein liberalitate, cum per incendium an 1772 
fuerit resoluta, iteruj refusae et tandem casu fortuno laesae, propriss sumptibus novam 
fieri fecerunt 1847.“ 
Zvon byl vyroben roku 1772, přelit roku 1847 a znovu přelit roku 1886. 
Dřívější nápis na zvonu svatého Jakuba z roku 1772: 
„Ilustrissimus D.D. Leopoldus S.R.J. comes a Dittrichstein, in honorem S. Jacobi ex 
aere prioris sumptibus Jaroslai (Bohuslai)Baronis de Zastrizl olim fusae, per incendium 
vero anno 1772 ubi suoerior ecclesiae pars, turpiset 105 domus civitatis et suburbii 
exustae „40 cente, Brunaenar. fieri fecit“. 
Na spodní straně byl nápis zhotovitele: „Joannes Adamus HenKelman, civis 
Nicolspurgensis me fudit 1772.“ 
Zvon č. 2 – Svatá Maria (= svatý Jan Křtitel), průměr 125 cm, váha 1 140 kg, letopočet 
1772. Nápis svrchu: „Excellenissimus et Illustrissimus D.D. Leopoldus S.R.J. comes 
a Dittrichstein in honorem S. Joannis Baptistae ex aere prioris, somptibus celsissimi 
Principis Waltheri a centenariorum filcum fier fecit.“                                
Zespodu je nápis jmenovaného zvonaře se stejným letopočtem 1772. 
Zvon č. 3 – Poledník (svatý Roch a svatý František z Pauly), průměr 102 cm, váha 
595 kg, letopočet 1774. 
Zvon č. 4 – Umíráček, průměr 45 cm, váha 51 kg, letopočet 1782. 
Zvony č. 5 a 6 – Sanctus, průměr a váha neuvedeny, vyrobený 1777–1782. 

 
Z archivů a kronik zpracovala Marie Wetterová 

…pokračování příště… 
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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.   
 

Bernard Bokor *1924 + 2013 
Pan Bernard Bokor se narodil 28. listopadu 1924 v Pečeňadech v okrese Piešťany 
na Slovensku. Rodiče brzy odešli za prací do Argentiny a Bernard vyrůstal u své 
babičky. Studoval na salesiánském Biskupském gymnáziu v Trnavě, absolvoval 
pedagogický institut a poté dvouletou pedagogickou praxi v Nitře. Posléze se rozhodl 
pokračovat ve studiu filozofie a následně teologie u salesiánů ve Svätom Kríži 
nad Hronom (dnešní Žiar nad Hronom). Studium teologie přerušila tzv. Akce K, kdy 
v noci ze 13. na 14. dubna 1950 došlo ke zrušení mužských řeholních řádů 
v Československu. Bernard Bokor byl internován v klášteře v Podolinci na severním 
Slovensku. V září 1950 nastoupil k Pomocným technickým praporům (52. pomocný 
technický prapor), byl umístěn ve Svaté Dobrotivé na Berounsku, stavěl kasárna 
ve Strašecím. Následně pracoval v huti Poldi na Kladně, poté stavěl kasárna 
pro dělostřelecký pluk v pražských Jinonicích a účastnil se stavby hrobky 
pro Gottwaldovo mumifikované tělo. Do civilu odešel po 40 měsících služby na konci 
roku 1953. Pracoval v Konstruktivě, poté ve Výzkumném ústavu hutnictví železa. 
Dvakrát se pokoušel dostat na vysokou školu, ale pokaždé nebyl přijat z kádrových 
důvodů. Zemřel 18. 4. 2013. 
V noci z 13. na 14. dubna 1950 proběhla tzv. Akce K, kdy došlo k likvidaci mužských 
řeholních řádů v Československu. Takto na osudnou noc Bernard Bokor vzpomíná: 
„Došlo k mírným přestřelkám, takovým hádkám, i my jsme se ozývali: ,Co my jsme 
udělali, proč?‘ –, No, je to příkaz, nedá se nic dělat.‘ Za hodinu jsme museli nastoupit, ti 
policajti byli vybavení zbraněmi. My jsme neměli žádné zbraně, my jsme nemohli 
odporovat, tak jsme si vzali svoje svršky a odjeli jsme. Než jsme odjeli, tak ten profesor 
Valábek byl tak rozhořčen, že v té chvíli začal zpívat hymnu ‚Chiristus vincit‘ a my jsme 
se všichni přidali. Teď oni nás přerušovali, ale nedokázali nás přerušit, ono tam těch 
policajtů bylo osm na padesát šedesát lidí, to nestačilo.“ 
Bernard Bokor se také dostal ke stavbě Gottwaldova mauzolea. „Potřebovali 
klimatizovanou místnost někde hluboko pod zemí.“ Pro mauzoleum byla vybrána 
budova Národního památníku na Vítkově. „My jsme byli vybráni jako rota, která bude 
budovat pro Gottwalda bunkr dole pod tím. Já jsem teda nebyl v té partě. Tam se 
pracovalo rovněž na tři směny. Byli parťáci, starší kameníci, kteří tomu rozuměli, a ti 
naši, moji kolegové, ti hlavně tím zbijákem rozbíjeli, odváželi kamení, nahoru ho 
stěhovali. My jsme jim tam dováželi jídlo. Myslím, že jsme to budovali asi šest měsíců, 
tenhle jeho posvátný bunkr, kde bylo chladno. Nakonec to bylo realizováno, on tam byl 
umístěn, navštěvovat ho mohli jen vysocí funkcionáři, jinak tam nepouštěli.“ 
 

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

Ladislav Oujeský 
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PŘESTO CÍTÍME, ŽE TO MÁ SMYSL 
 

Chodíme do práce. Staráme se o děti a o domácnost. Na provozních věcech se tak 
nějak přirozeně domluvíme. Velké nebezpečí je v tom, že na nic jiného není čas 
a následně ani chuť. Navíc se k tomu běžně přidávají věci, které nás na sobě navzájem 
štvou, a o to těžší je vidět, co všechno v tom druhém máme. Spíše než manželi se 
stáváme manažery naší rodiny, kdy jen řešíme co, kdy a jak. Dva lidi, kteří nežijí spolu, 
ale jen vedle sebe. Manželství je jako jízda na kole do kopce. Když se přestane šlapat, 
tak cyklista nezůstane na místě, ale začne couvat nebo spadne. 
   Prožít krásné manželství? To je nelehký úkol. Opravdové manželství není jen péče 
o rodinu a domácnost. Znamená to být pozorný k tomu druhému. Hledat cesty, jak ho 
potěšit. Být k němu laskavý. Povídat si a poznávat se. Naučit se vidět a uvědomovat si, 
co dobrého ten druhý dělá, a umět mu to říct. Umět si vyjádřit i věci, které nás trápí 
a narušují náš vztah. Poté je také snadnější hledat řešení problémů, navzájem si 
odpouštět a omluvit se nebo omluvu přijmout…. Je toho mnoho a samo to nevznikne. 
   Je to velký, náročný, ale krásný úkol. Pan farář nám před svatbou říkal, abychom se 
neměli pořád stejně rádi, ale abychom se měli rádi víc… Plníme tuto výzvu? 
   V červenci jsme byli již potřetí na Velehradě na „Manželských setkáních“, které 
organizuje Centrum pro rodinu Ostrava. Byl to již 27. ročník. Je to krásná akce plná 
humoru, laskavosti, důležitých témat, otevřených svědectví, duchovního rozměru, 
krásného společenství lidí, společně stráveného času jen se svým partnerem… Je to 
týdenní akce, které se letos účastnilo 79 párů. Rodina má zajištěné ubytování, stravu, 
program i hlídání dětí. Celý týden má vždy jedno stěžejní téma. Často bývá biblické, ale 
letos bylo téma „Pán prstenů“. Program probíhá formou dopoledních a odpoledních 
bloků. Na začátku každého bloku zahraje kapela tři chvály jako takovou úvodní 
modlitbu. Pak bývá divadlo k tématu celého týdne, ale se zaměřením na svědectví, 
které nás čeká. U toho se hodně zasmějeme. A následuje svědectví nějakého 
manželského páru na některé z témat (např. křesťanské manželství, odpuštění, 
komunikace, vyjadřování pocitů, sexualita, pozornosti…). Nejedná se o klasické 
přednášky. Každý pár vypráví o svém životě. Někdy je to vtipné a někdy i hodně silné 
téma. Otevřenost přednášejících je často obrovská. Mnohdy člověk poznává 
ve svědectvích sebe nebo své manželství. Nebo naopak žasne, čím si kdo prošel 
nebo právě prochází. Po svědectvích následují skupinky 3–4 párů, kde se dané téma 
řeší. To je výzva. Dopředu člověk neví, s kým bude celý týden ve skupince a o mnoha 
věcech se mu nechce mluvit před cizími lidmi. Na druhou stranu je to příležitost poznat 
důvěrně další lidi a získat přátele. Otevřenost pak přichází dříve, než by člověk čekal. 
Není lehké otevírat bolestivá místa v našem vztahu, ale je to potřebné. Je to možnost, 
jak nalézat znovu cestu jeden k druhému. 
   Součástí kurzu je i duchovní rozměr v podobě možnosti svátosti smíření, večerních 
modliteb, modliteb za uzdravení, mše svaté… V pátek na konci kurzu je slavnostní mše 
svatá všech manželských párů s obnovou svatebního slibu. Je to týden, kdy je možné 
se znovu zamilovat a myslím, že se to často opravdu děje. 
   Po příjezdu přijde všední život a někdy to jde až příliš rychle do starých kolejí. Přesto 
cítíme, že to má smysl. 

 
Zuzka a Rosťa Tiší 
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VTÍPEK PRO ZASMÁNÍ 
 

Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o pracovní místo v Google Inc., který sice 
získal 0 bodů ze zkoušky, ale přesto byl přijat: 
 

В1. Během které bitvy zemřel Napoleon? 
* během té poslední 
 

В2. Kde byla podepsána Deklarace nezávislosti? 
* dole na poslední stránce 
 

В3. Hlavní příčina rozvodu? 
* svatba 
 

В4. Hlavní příčina neúspěchů? 
* zkouška 
 

В5. Co jste nikdy neměl ke snídani? 
* oběd a večeři 
 

В6. Co vypadá jako půlka jablka? 
* druhá půlka 
 

В7. Pokud hodíme červený kamen do modrého moře, jaký bude? 
* mokrý 
 

В8. Jak může člověk jít osm dní bez spánku? 
* bez problémů, vždyť v noci spí 
 

В9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranče 
na druhé, co budete mít? 
* opravdu velké dlaně 
 

В10. 8 zedníků postavilo zeď za 10 hodin, kolik času to zabere 4 zedníkům? 
* nezabere žádný čas, zeď již byla postavena 
 

В11. Jak můžeme hodit vejce na betonový základ, tak, abychom ho nerozbili? 
* jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí betonový základ 
 
Říká starý Ábeles: „Moricku, jak to přijde, že ses v židovské škole ne a ne učit 
matematiku, a teď, když jsme tě dali do křesťanské, tak studuješ večer co večer?“ 
Moricek: „No víš tati, když voni to ti katolíci myslej smrtelně vážně. Hned nad dveřma 
visí nějakej pán přibitej na plusu.“ 

 
Připravil Vašek 
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