
 

 

ZPRAVODAJ 
PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
BOSKOVICE A SVITÁVKA 
Číslo 4 ročník 20 – zima 2022   Vyšlo 18. 12. 2022 

 

DAR A PODĚKOVÁNÍ 

Povím vám příběh: Jeden muž se rozhodl obdarovat deset svých známých. 
Protože si však nebyl jist tím, zda si to zaslouží, rozhodl se je vyzkoušet. Každému 
z nich poslal balíček, který obsahoval malý dárek. Všichni balíček obdrželi 
a z obdrženého dárku se velmi radovali. Jeden z nich si však řekl, že by bylo 
spravedlivé, kdyby se vypravil za dárcem a osobně mu poděkoval. Když se s ním 
setkal, zjistil, že má pro něho připravený dar mnohem větší.  

Tento dar měl připravený pro každého, ale jenom jeden si pro něj přišel. 
 

Podobně je to s námi. Bůh nám dává různé malé dary: život, zdraví, úspěch, 
přátele, rodiče a chce, abychom mu poděkovali při (dokončení v tajence). Protože 
nám chce udělit mnohem větší dar – život věčný. 
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Radost z vděčnosti za Boží obdarování vám přeje P. Miroslav Šudoma 
 

❖ Na tomto místě chci poděkovat vám všem, kteří jste v tomto již končícím 
kalendářním roce vykonali cokoli dobrého pro život našich farností. 

P. Miroslav Šudoma  
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KRÁTKÉ ZPRÁVY 

• SYNODALITA: Na farním webu https://www.farnost-boskovice.cz/synodalita byla 
přidána nová záložka, která odkazuje na pokračující synodální proces v církvi.  

• KOSTELNÍ OHLÁŠKY: Na farním webu https://www.farnost-boskovice.cz/ohlasky 
byla přidána nová záložka, na které najdete aktuální nedělní ohlášky. 

• PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ:  Začala příprava na biřmování. V našich farnostech 
se na přijetí této svátosti připravuje dohromady 38 osob. Prosím, pamatujte na ně 
ve svých modlitbách. 

• ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCEMI: V tabulce níže a také na webových stránkách 
farnosti https://www.farnost-boskovice.cz. 
 

Den Boskovice Svitávka 

Sobota 17.12. --- 14.00 – 16.00 

Středa 21.12. 14.00 – 17.50 --- 

Pátek 23.12. 14.00 – 17.50 --- 

 

• VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: V tabulce níže a také na webových stránkách farnosti 
https://www.farnost-boskovice.cz. 
 

Den Boskovice Svitávka 

Sobota 24. 12. 22.00 16.30 

Neděle  25. 12. 7.00; 9.30 10.30 

Pondělí  26. 12. 7.00; 9.30 10.30 

Středa 28. 12. 18.00 --- 

Čtvrtek 29. 12. 7.00 --- 

Pátek 30. 12. 18.00 --- 

Sobota  31. 12. 16.00 --- 

Neděle 01. 01. 7.00; 9.30 10.30 

 

• VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V DĚKANSTVÍ BOSKOVICKÉM: Na webových 
stránkách farnosti https://www.farnost-boskovice.cz je k dispozici přehled 
vánočních bohoslužeb v děkanství boskovickém. 

• SBÍRKY V ROCE 2023: Na rok 2023 vyhlásil o. biskup Pavel Konzbul tyto sbírky 
na konkrétní účely:  

 

22. 01. 3. neděle v mezidobí  sbírka na Bibli 

19. 02. 7. neděle v mezidobí sbírka Haléř svatého Petra 

14. 05. 6. neděle velikonoční sbírka na pronásledované křesťany 

28. 05. Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely 

25. 06. 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce a církevní školství  

24. 09. 25. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn později  

22. 10. 29. neděle v mezidobí  sbírka na misie  

19. 11. 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických médií 

 

   

https://www.farnost-boskovice.cz/
https://www.farnost-boskovice.cz/
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PUTOVNÍ KNIHA 
 

Bouda, která krmí milion dětí je kniha v naší farnosti velmi známá. Magnus 
MacFarlane – Barow (nar. 1968) v ní popisuje vznik projektu Mary´s Meals (Mariina 
jídla) na podporu hladovějících dětí v zemích třetího světa, co tomu předcházelo, jak 
podivuhodně se toto dílo šíří. 
   Výtisk této „naší“ knihy věnovalo Radio Proglas a je to kniha putovní. Kdo ji ještě 
nečetl a neví dost o Mary´s Meals, si ji může půjčit v kostele na stolečku u dveří 
a po přečtení ji zase vrátit nebo doporučit a předat někomu dalšímu. 

 
Marie Zvěřinová                                                                 

 

Z FARNÍ KNIHOVNY 
 

Marek Orko Vácha: SELFÍČKA 
Kdo představí knihu lépe než autor sám. Proto cituji z úvodu: 
„Dříve si lidé psali deníky, aby pomohli paměti a zachytili pomíjivé okamžiky. 
Rembrandt si občas kreslil rychlé skicy, pérovky, zachycení momentu pár čarami. Dnes 
si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili důležité momenty života. Naučil jsem se 
selfíčka nikoli fotografovat, ale psát. Chci teď spíše ustoupit do pozadí a nechat 
čtenářovu fantazii pracovat, chci ukázat jen náčrtky… 
   Dělám si velkou naději, že ty okamžiky, které jsou čímsi výjimečné, čtenář v té či oné 
podobě zažil taky, a že snad v něm mohou něco rozeznít, jako rozezněly ve mně.“ 

 
Vydalo nakladatelství Cesta v roce 2020 

 
Pro velký zájem, který vzbudila nedávná přednáška Marka Orko Váchy ve Svitávce, 
připojuji seznam jeho knih, které je možné si ve farní knihovně půjčit: 
Tančící skály (2003), Šestá cesta (2004), Návrat ke Stromu života (2005), Poslední 
země (2007), Místo, na němž stojíš, je posvátná země (2008), Probouzení (2009), Kéž 
bych pod hvězdami dobře odtančil svůj život (2010), Modlitba argentinských nocí 
(2011), Loď (2012), Neumělcům života ( 2014), Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření 
podle knihy Genesis (2014), Příběhy z jiného vesmíru (2015), Tváří v tvář Zemi (2016), 
Nevyžádané rady mládeži (2017), Radost z Boha (2018), Jízda v levém pruhu (2019), 
O málo menší než andělé (2021). 

 
Radek Habáň: ANNA A HANNA 
Autor, moderátor Radia Proglas od počátků vysílání, všem posluchačům známý (nejen) 
svým humorem a schopností šířit kolem sebe dobrou náladu. 
   Anna a Hanna je veselý, romantický, pohádkově laděný příběh dvou dívek 
podobných si jako vejce vejci, ale povahově hodně rozdílných.  Děj přináší nejedno 
překvapení. Přestože knihu Radek Habáň psal v době své vážné nemoci, pro čtenáře 
je příběhem pro chvíle odpočinku. 

Vydalo nakladatelství Cesta v roce 2021 
 

Připravila Marie Zvěřinová 
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FARNÍ VÁNOČNÍ JARMARK VE SVITÁVCE 
 

Čtvrtou adventní neděli 18. prosince 2022 v 16 h Vás srdečně zveme na farní zahradu 
do Svitávky – na farní vánoční jarmark. Jeho výtěžek bude opět věnován stravování 
dětí v africké škole Namwiri, kterou dlouhodobě podporujeme pod záštitou mezinárodní 
organizace Mary’s Meals. Zakoupit si můžete výrobky, které si pro Vás připravily 
(nejen) naše děti, těšit se můžete na svařené víno, domácí gulášovou polévku, 
palačinky, vafle, tombolu, fotokoutek, koledy a mnoho dalšího. Dobrovolníci z řad 
dospělých i dětí jsou vítáni – můžete přinést své výrobky a jejich prodejem pomoci těm, 
kteří to skutečně potřebují. 

 
Farní společenství Svitávka 

 

SLAVÍME MILION 
 

Základní školu Namwiri v africkém státě Malawi podporujeme společně s Boskovicemi, 
Oslavanami a Ochozem u Brna již řadu let. Pořádáme jarmarky, výstavky, 
prezentujeme se se stánkem Mary’s Meals při kulturních či společenských akcích, 
pořádáme sbírky, prodáváme kalendáře či trička, pečeme perníčky. Kromě toho 
přispívá na školu mnoho jednotlivých dárců – buď pravidelně, což je mimořádně cenné, 
byť by se jednalo o malou částku, nebo jednorázově větší částkou, jako tomu bylo 
např. v loňském roce, kdy jeden z dárců zaslal na sbírkový účet školy dar ve výši sto 
tisíc korun. 
   V tomto roce jsme společně oslavili první velký milník – na školu se vybralo více jak 
1,000,000 Kč. Vybrané prostředky putují na stravování dětí v této škole, kterou 
v současné době navštěvuje tisíc žáků. Myšlenka celého projektu Mary’s Meals je 
přitom velmi jednoduchá – každé dítě dostane hrnek kaše v den, kdy přijde do školy. 
Děti jsou tak významně motivovány k pravidelné školní docházce a tím k dosažení 
vzdělání, které je pro tuto rozvojovou zemi zcela klíčové. 
   Děkujeme všem, kteří na školu přispívají, jakkoli pomáhají nebo se za toto dílo modlí. 
 

Farní tým Mary’s Meals, Svitávka africkaskola.cz 
 

ADVENTNÍ CHVILKA POEZIE 
 

Farní sál, dvě rozžaté svíčky na adventním věnci, kytara a v jejích tónech nesoucí se 
verše. Tak vypadalo pozdní odpoledne druhé adventní neděle na faře ve Svitávce. 
Výběr básní, které přednesla profesorka boskovického gymnázia paní Mgr. Věra 
Prosová, byl skutečně pestrý – od básníka Karla Jaromíra Erbena a jeho balady Štědrý 
den, přes Jana Skácela, křesťanského autora Bohuslava Reynka, až po současného 
básníka Pavla Kolmačku, kterého můžeme pravidelně potkávat v našem kostele 
ve Svitávce. Předvánoční atmosféru doplnilo i milé drobné občerstvení ve formě kávy, 
čaje nebo domácích moučníků. 
   Velké díky patří paní profesorce Prosové za profesionální přednes a organizátorce 
Dáši Mazalové a celému jejímu týmu za organizaci. 

 
Farní společenství Svitávka 
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FARNÍ LETNÍ KINO VE SVITÁVCE 
 

„Vítáme Vás ve farním letním kině a přejeme Vám příjemnou zábavu“, ozvalo se 
v pátek 26. srpna 2022 z reproduktorů na farní zahradě ve Svitávce. Tak začalo 
promítání nové české pohádky Tajemství staré bambitky 2, na kterou se přišly podívat 
děti se svými rodiči a prarodiči, ale i mnoho dospělých. A nezůstalo jen u sledování 
filmu. Připravené bylo i občerstvení – uzené klobásky, grilovaný hermelín, alko i nealko, 
čerstvý popcorn. Diváci přišli nejen ze Svitávky, ale v hojném počtu i z Boskovic, Knínic 
nebo Vísek. Na zdaru celé akce mělo nemalou zásluhu také počasí, které nám opravdu 
více než přálo. Podobně tomu bylo i o tři týdny dříve, kdy se na témže místě promítala 
letní komedie Srdce na dlani. 
   Věříme, že jste jako diváci odcházeli z obou promítání s pocitem příjemně stráveného 
večera, a těšíme se na příští rok, kdy budeme v promítání pokračovat – konkrétně 
4. srpna, 18. srpna a 1. září 2023. A co se bude promítat? Věříme, že se nám podaří 
vybrat opět něco pěkného. A těšíme se, že se s Vámi na farní zahradě opět uvidíme. 
 

Farní společenství Svitávka 
 

NA FARU ZAVÍTAL VZÁCNÝ HOST 
 

V pátek 4. listopadu 2022 se farní sál ve Svitávce opět zaplnil. Pozvání přijal známý 
kněz, teolog, pedagog, přírodovědec a autor mnoha publikací v jedné osobě –  
P. Marek Orko Vácha. Ve své přednášce s názvem Chuť žít se dotknul řady 
nejrůznějších témat –od rodičovství přes umění, vědu, náboženství, politiku, historii, 
mezilidské vztahy až po etiku. Potleskem, který následoval po závěrečném 
poděkování, dali přítomní posluchači najevo, že určitě nepřijel nadarmo. V prostoru 
před sálem si pak zájemci mohli zakoupit jednu z mnoha publikací, jichž je Marek Orko 
Vácha autorem. Nechyběla samozřejmě ani možnost nechat si knihu autorsky 
podepsat. 
   Velký dík patří manželům Miroslavovi a Marcele Holasovým, kteří toto příjemné 
setkání zorganizovali. 

Farní společenství Svitávka 
 

BUĎME JAKO DĚTI! (srov. Mat 18,3) 
 

Když jsem se v sobotu 19. listopadu 2022 ráno probudil a podíval se z okna, říkal jsem 
si: „Tolik sněhu a takhle brzy už dlouho nenapadlo. A zrovna dnes, když je děkanátní 
setkání mládeže v Knínicích? Pane, co to znamená? Co nám tím chceš říct?“ 
   Při modlitbě jsem dostal odpověď na mé otázky. To jsou milosti a dary, které mám 
dnes pro vás připraveny. Sypu je na vás z nebe jako vločky sněhu. Každý může být 
obdarován! Stačí jen vyjít ze svého „úkrytu“ a nechat je na sebe padat! 
   Najednou přiběhly děti, křičely radostí, utíkaly k oknu a volaly: „Taaatííííí, napadl 
sníh!! Podíííívej!!!“ Nebylo mi to moc příjemné, chtěl jsem se v tichu modlit. Pak jsem si 
ale říkal, neměli bychom být jako děti? Jestliže nám Bůh posílá z nebe dary a milosti, 
máme se přece radovat! Děti se pak rychle oblékly a utíkaly ven, radovat se z toho, co 
nám připravil náš Pán, milující Otec, Bůh zázraků a Dárce. Pane, moc děkujeme 
za všechny dary a milosti, kterými nás neustále zahrnuješ. 

        Josef Křička 
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DĚKANSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

Maria se vydala na cestu a spěchala. (Lk 1, 39)  
Toto je úryvek z Písma, ze kterého se čerpalo při děkanském setkání mládeže. 
   Vše začalo v neděli 13. listopadu chválami v knínickém kostele. Sešla se tu přibližně 
stovka lidí různého věku, mezi nimi hodně mladých. Pro zástupce jednotlivých farností 
našeho děkanátu byla připravena svíce, která se v týdnu zapalovala v jejich farnostech 
při modlitbě za mládež. Tímto dnem začal Týden modliteb za mladé, který přesunul 
papež František z postní doby na konec liturgického roku. 
   Samotné děkanské setkání mládeže probíhalo v sobotu 19. listopadu. Hostitelem se 
stala farnost Knínice. Ve 14 hodin odpoledne se zhruba 90 mladých lidí sjelo do kostela 
Zvěstování Panny Marie ve Vážanech, kde začal program setkání. Zde jsme mohli 
zhlédnout krátkou scénku ze života Panny Marie a poslechnout si svědectví o roce 
stráveném s komunitou Emanuel v Německu. Krátce promluvil i P. Jiří Brtník o tom, co 
nás motivuje k vyjití za druhým člověkem. Poté se mladí vydali na cestu do Knínic, kde 
společně slavili mši svatou.  
   Po duchovním občerstvení bylo na sýpce připraveno i občerstvení pro tělo. Zde 
probíhala i větší část programu. O tuto část se postarali vyslanci Filip a Míša z Projektu 
ON z Valašských Klobouk. Toto společenství vzniklo před 8 lety a v současné době má 
zhruba 150 členů, kteří jsou aktivní ve formaci různých společenství a evangelizaci. 
Jejich hnací silou je setkání s živým Bohem a touha nenechat si to pro sebe, ale šířit 
tuto zkušenost dál. Z úst Filipa i Míši zazněla jejich životní svědectví, to, jak se oni 
setkali s živým Bohem a následně promluvili o významu společenství v životě mladých 
lidí. Po přednášce byli mladí rozděleni do skupinek, kde následně o tomto tématu 
diskutovali. 
   V průběhu večerního programu byla možnost využít službu přímluvné modlitby, 
o které krátce promluvila Míša Šikulová, která je povolána ke službě přímluvné modlitby 
v Brně. Míša přivezla ostatky svaté Marie Goretti a my jsme tak měli příležitost uctít 
ostatky této mladé světice, která zemřela za svoji čistotu. 
   Vrcholem setkání byl večer chval v knínickém kostele. V průběhu večera byli přítomní 
vyzváni k tomu, aby vyjádřili své ANO Bohu. Mladí si zapalovali svíčky a přinášeli je 
před vystavenou Nejsvětější svátost, pokládali je před Ježíše, přiznávali se k Němu 
a dovolili Mu vstoupit do jejich života.  
   Nakonec bych chtěla poděkovat všem mladým z naší farnosti, kteří vykročili, nebáli 
se vydat na cestu a zúčastnit se setkání. Věřím, že tento krok byl krokem blíž 
k samotnému Bohu.  

Zuzana Křičková 
 
 

FARNÍ CHALOUPKA HLEDÁ SVOJI HVĚZDU! 
 

Zveme všechny účastníky farní chaloupky na potáborové setkání. Proběhne na faře 
v Čučicích ve dnech 24. – 26. 2. 2023.  
   Těšíme se, že společně strávíme krásné tři dny plné zábavy a společných zážitků. 

 
Míša Šístková 
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MARY'S MEALS 
 

Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti 
 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, který udělá 
radost všem lidem dobré vůle, a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí Mary´s Meals 
pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné 
jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To 
přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích se můžete 
k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 
459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením 
tištěného nebo elektronického poukazu na e-shopu hnutí Mary´s Meals 
zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, případně 
navštivte www.mistouvanocihostolu.cz. 
   Hnutí Mary's Meals pomáhá ve dvaceti zemích světa už více než dvěma milionům 
dětí, kterým zajišťuje jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání. Více informací 
naleznete www.marysmeals.cz. 

 
Požehnané dny, za Mary's Meals Veronika Miškaříková 

 
 
 

POUŤ KE SVATÉMU ANTONÍNOVI 
 

V našem společenství Modliteb matek se v létě zrodila myšlenka uskutečnit pouť. 
Z duchovní obnovy na Velehradě jsme si přivezly texty o svatém Antonínu z Padovy – 
četly jsme o jeho životě, díle, zázracích, společně jsme se modlily novénu k tomuto 
světci. A naše pouť tak postupně dostávala pevný rámec a cíl. 
   A proč právě svatý Antonín? O tomto světci je známo, že dostal od Pána milost 
pomáhat nalézt ztracené brýle, klíče a jiné ztracené věci. Ale nejen to! Svatý Antonín 
nám pomáhá nalézt i záležitosti duchovní – to, co jsme v dětství či mládí vlastnily jako 
samozřejmost, to, co se během plynutí času ztratilo nám i našim dětem.  
   A tak jsme se v sobotu 15. října 2022 rozjely s osobním požehnáním pana děkana 
Šudomy do známého moravského poutního místa Blatnice pod svatým Antonínkem. 
Zde nás přivítaly maminky z Blatnice i okolí. Na kopec ke kapli svatého Antonína jsme 
už doputovaly společně pěšky. Cesta vedla mezi vinohrady, počasí bylo už listopadové 
– bylo mlhavo, mžilo a silně foukalo. V kapli jsme společně prožily mši svatou 
s krásnou promluvou tamního kněze. Po mši jsme pokračovaly v modlitbách za naše 
děti a vnoučata, aby se „SYNOVÉ VRÁTILI NA SVÁ ÚZEMÍ“. 
   Počasí se umoudřilo, vítr se utišil, a tak jsme ještě na závěr naší pouti prošly křížovou 
cestu v okolí kaple. Myšlenky ke každému zastavení naplňovaly naše duše a Duch 
Svatý vanul a vanul a klid a mír nás obklopoval. 
 

Díky Bohu za tuto pouť! 
 

Za všechny zúčastněné mamky Maria a Jarmila                   
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604305625124|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604306406332|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0
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NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB MATEK 2022 
 

23. a 24. září 2022 se po tříleté pauze konalo v Brně Národní setkání společenství 
Modliteb matek. V pátek jsme se setkaly v kostele svaté rodiny na Grohově ulici 
a v sobotu v KC Semilasso v Králově Poli. 
   Téma, které celé setkání provázelo: „Moudrost matčina srdce”. Sestra Michaela Zych, 
hlavní host Národního setkání MM, je vysvětlila ve třech přednáškách: 
I. v pátek: „Moudrá matka má čisté srdce”. 
Srdce je v biblickém jazyce místem, kde vznikají naše myšlenky, rozhodnutí, touhy 
a city. Srdce se čistí, když vše, co se v něm rodí, je nasměrováno jen pro Boha, žije 
pod Božím pohledem, učí nás nedělat ze svého života divadlo ani pro druhé, ani 
pro Boha, ale žít autentický život. 
II. v sobotu: „Moudrá matka naslouchá Božímu slovu”. 
Nebyla na světě moudřejší matka než Panna Maria. Ona měla Boží pohled na to, co se 
děje. Uchovávala a neustále rozjímala ve svém srdci Boží slovo a všechny události. 
Uměla chodit s tajemstvím, s otazníky v sobě, s tím, že ne vše je hned jasné, 
srozumitelné. Uměla čekat na odpověď. 
III. v sobotu: „Moudrá matka chválí Boha”. 
Moudrost matky spočívá ve vděčném srdci. Vděčnost je lék. V křesťanském životě 
vychází uzdravení a obrácení z vděčnosti. Duch svatý dává našim srdcím radost. To 
není jen pocit nebo emoce, ale důsledek uvědomění, že jsme vše dostaly, že nám nic 
nechybí, že jsme velice obdarovány. Vděčné srdce žije nepřetržitým díkůvzdáním. 

 

Na závěr nový duchovní MM, P. Mariusz Sierpniak, požehnal ze srdce všem rodinám 
a celému hnutí MM a vzpomenul, jak ho maminka v jeho 15 letech vyprovázela 
do života a žehnala všem jeho cestám. Vysvětlil důležitost rodičovského požehnání. 
Máme v rukou velkou sílu a nezanedbatelný komunikační prostředek.  
Díky za společenství Modliteb matek. 

                                                       Maria 
 

Boží slovo je jako antivirus pro počítač. Před zlem se nejlépe chráníme tím, že se 
naplníme Božím slovem. Když jsme zcela naplněny, žádné zlo už do srdce 
nevejde. Ježíšova slova mohou proměnit můj život. Každé Boží slovo má obrovskou 
moc. Bůh mě obdarovává mnohem víc, než mu denně dávám. Zve mne k hlubokému 
životu. 

                                                     Pavlína         
 

Myšlenka, kterou jsem si odnesla z adorace: “Nech se obdarovat!” 
                            Jana                        

 
 

SBĚR ZNÁMEK A BRÝLÍ 
 

Letos v adventu, jak jste si už určitě všimli, opět sbíráme poštovní známky a brýle. 
Známky prosím neodlepujte, ale vystřihněte s okrajem alespoň 1 centimetr. Výtěžek 
ze známek je určen na misie, brýle pro Ghanu. Sbírka končí 23. prosince 2022. 
 

Marie Zvěřinová  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
 

Milí koledníci, ještě mám před očima spoustu hezkých setkání při tříkrálovém 
koledování na počátku tohoto roku a už je před námi další výzva. Tříkrálová sbírka 
2023 proběhne 1. – 15. ledna 2023. 
   Pokud jsme se už nekontaktovali, ozvěte se na mobil 603 738 818, domluvíme se 
kde, kdy a s kým chcete koledovat. Ideální je domluvit se se sourozenci, spolužáky, 
kamarády. Je třeba, aby vedoucí skupiny měl minimálně 15 roků. Poproste o spolupráci 
rodiče či prarodiče. Pokud nikoho takového nemáte, vytvoříme skupinku společně. 
   Kdo už koledoval, ví, že radost a požehnání, které rozdáváte, se vrací k vám. A stojí 
za to koledování zkusit. 
   A všem, kteří budou koledníky navštíveni, přikládám slova ředitele Charity Blansko 
Pavla Kolmačky: „Díky vaší podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme mohli doplatit auta 
pro pečovatelky, krizové a prorodinné služby na cesty k lidem na Blanensku nebo 
vybavit Mobilní hospic svatého Martina.  
   Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky podpoříme práci Mobilního hospice svatého 
Martina, seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi v nouzi. Další část výtěžku 
věnujeme na podporu Charitní záchranné sítě, díky které můžeme okamžitě pomáhat 
lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc, a na rozvoj práce 
s dobrovolníky.“ 

 
Marie Zvěřinová 

 

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN BOSKOVICE V ROCE 2022 
 

Unie katolických žen se v Boskovicích věnuje řadě prospěšných aktivit. K těm 
pravidelným patří návštěvy v domově pro seniory nebo každoroční podzimní mše svatá 
spojená s besedou.  Významné jsou také finanční sbírky, ve kterých se v letošním roce 
podařilo vybrat a rozdělit 30 tisíc korun. Aktuálně přispíváme na projekt Adopce 
na dálku, na Ukrajinu, podporujeme salesiány v Bulharsku, Mary´s Meals, Hnutí 
pro život a nadaci Na počátku. Snažíme se udržovat drobné sakrální stavby 
v Boskovicích, v letošním roce se podařilo opravit Boží muka u školního statku. 
Ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a městem Boskovice pořádáme v prosinci 
sbírku pod vánočním stromem. Těší nás zájem dárců a podporovatelů, kterým tímto 
upřímně děkujeme.  

       Dagmar Hamalová       
 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA POD VÁNOČNÍM STROMEM 
 

Také letos můžete přispět do pokladničky pod vánočním stromem. Podpoříte tím 
boskovický azylový dům, ve kterém žijí matky s dětmi a samotné ženy, které přišly 
o domov. Každá, i drobná finanční částka pomáhá. Azylový dům, který je součástí 
areálu Oblastní charity Blansko na ulici Dukelská, poskytuje ubytování ženám a jejich 
dětem, těhotným ženám a samotným 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.   

 
Dagmar Hamalová       
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2022 

24.12. Štědrý den – Boskovice 22.00, Svitávka 16.30 

25.12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek, mše svaté jako v neděli  

26. 12. Svátek svatého Štěpána – mše svaté jako v neděli 

30.12. 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – při mši svaté obnova 
manželských slibů 

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ – 2023 

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

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

8. 1. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční  

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

22. 2. Popeleční středa – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 

11. 3. Postní duchovní obnova – vede P. Michal Seknička 

20. 3. Slavnost svatého Josefa – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 8.00 

2. 4. Květná neděle 

6. 4. Zelený čtvrtek – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

7. 4. Velký pátek – den přísného postu – Boskovice 18.00, Svitávka 16.30 

8. 4. Bílá sobota – Boskovice 20.00, Svitávka 18.30 

9. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

7. 5. První svaté přijímání školních dětí v Boskovicích 

8. 5. Vřesice – děkanská pouť 

13. 5. Diecézní setkání mládeže s o. biskupem v Žarošicích 

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

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

27. 5. Farní pouť do Křtin 

28. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

28. 5. Pouť ve Skalici nad Svitavou – 11.00 

4. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

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

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

24. 6. Slavnost narození svatého Jana Křtitele 

25. 6. Pouť ve Svitávce  

29. 6. Slavnost svatého Petra a Pavla – Boskovice 7.00 a 18.00, Svitávka 16.30 
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VÝROČNÍ MŠE SVATÁ A BESEDA  
S P. JANEM HODOVSKÝM 

 

Dne 22. listopadu 2022 se konala v kostele svatého Jakuba Staršího mše svatá 
obětovaná především za nemocné a zemřelé členky UKŽ a KLASu. Některé z žen, 
které spolupracovaly na dobrém díle Unie katolických žen v jejích začátcích, již 
zemřely, mnohé jsou nemocné. S vděčností jsme myslely na všechny, kteří nás 
podporují svými modlitbami nebo hmotnou pomocí. Mši svatou sloužil P. Jan 
Hodovský, farář v Cetkovicích, Světlé a Uhřicích. Po mši nám při čaji a zákusku 
vyprávěl o svém životě, studiu, spravovaných farnostech, radostech a strastech své 
kněžské služby. Povzbudivá byla zvláště slova o přijetí třeba i vážných nemocí 
a neduhů stáří. Teprve v pokročilejším věku si člověk naplno uvědomuje svou úplnou 
závislost na Bohu a Boží milosti a děkuje za každý nový den, za vše, co ještě může 
a zvládne. 

 
Eva Novotná 

 

FARNOST POMÁHÁ SBĚREM – POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 
 

S dnešním článkem mi pomohly babičky z domova s pečovatelskou službou, které 
jsem poprosil o napsání pár řádků. 
   „Jsme rádi, že v těchto letech můžeme ještě společnosti pomoc, něco udělat, tak aby 
z toho mohl mít někdo radost i mimo naši zemi. Nejsou to žádné tisíce jsou to jen 
koruny, ale i to pomoci může. Papír, co nashromáždíme, je také potřeba odnést 
ze sklepa a na to už naše síly nestačí. A je potřeba, aby někdo pomohl odnést panu 
Kunčarovi sběr po schodech k autu.“ 
   Nad větou „…, aby někdo pomohl odnést panu Kunčarovi…“ jsem dlouho přemýšlel. 
Mým prvním dojmem bylo, že všichni budou mít pocit, že jsem to snad babičkám 
nadiktoval. Ale kdybych ji neuvedl, měl bych pocit, že jejich energie vložená do těchto 
řádků by nebyla plně využita, a hlavně – cenzuru nesnáším. 
 

Rozpis sběru na rok 2023 
05.01.2023 – Papežská misijní díla, 
02.02.2023 – Misie Bulharsko, 
02.03.2023 – Papežská misijní díla, 
06.04.2023 – Misie Bulharsko, 
04.05.2023 – Papežská misijní díla, 
01.06.2023 – Misie Bulharsko, 
14.09.2023 – Papežská misijní díla, 
05.10.2023 – Misie Bulharsko, 
02.11.2023 – Papežská misijní díla, 
07.11.2023 – Misie Bulharsko, 
vždy do 16–18 hod. na farním dvoře. 
   Svoz sběru z vašeho domova je možné objednat na čísle +420 605 824 028. Rozpis 
je možné najít i na stránkách farnosti www.farnost-boskovice.cz. 

 

Lukáš Kunčar 

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

Blíží se nám Vánoce, a tak pro vás máme přichystanou křížovku. Když ji vyluštíte, 
z tajenky se dozvíte, komu bylo oznámeno narození Ježíše Krista jako prvnímu 
a kdo mu/jim tuto zprávu sdělil. Můžete si i vybarvit obrázek u křížovky. 

 

 1.        

 2.        

   3.      

  4.       

   5.      

6.         

7.         

 

   8.      

  9.       

 

 10.       

11.        

12.        

  13.      

 14.       

 15.       
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1. část textu písně, kterou zpíváme v době, která nás připravuje na Vánoce, 
    na začátku mše, Ejhle, …. přijde 
2. koleda, kterou zpíváme na půlnoční mši 
3. zvířátko, které doprovázelo Marii a Josefa na cestě 
4. město, kam se vydala Maria s Josefem a kde se narodil Ježíš 
5. dary Ježíšovi donesli mudrci z … 
6. povolání Josefa 
7. archanděl, který zvěstoval zprávu Marii o narození Ježíše 
8. hvězda, která se objevila na obloze nad místem narození Ježíše 
9. Maria s Josefem šli do daného města kvůli sčítání … 
10. město, ze kterého pochází Maria 
11. doba, ve které se připravujeme na Vánoce 
12. král, který se chtěl zbavit Ježíše 
13. svatý, jehož svátek slavíme 26. prosince 
14. barva, která nás provází v době přípravy na Vánoce 
15. svatý, jehož svátek slavíme 6. prosince 
 

Tajenka: Radostnou novinu se jako první dozvěděl/i ……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hodně štěstí. Přejeme vám radostné a požehnané Vánoce.☺ 

 
Anežka a Míša 
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REKVIZICE ZVONŮ VE VÁLKÁCH – 2. část 
 

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

…pokračování z minulého čísla… 
 

 Jako první byl z kostelní věže sňat 6. prosince 1916 zvon č. 3 Poledník s vyobrazením 
sv. Rocha a sv. Františka z Pauly. Za čtvrt roku, 30. března 1917, ho následovaly 
zvony č. 1 a 2, sv. Jakub a sv. Maria s vyobrazením sv. Jana Křtitele, oba celkem vážily 
3 362 kg. 
   Ve farní kronice je o této akci zaznamenáno:  
„Odevzdání zvonů. Dne 30. března 1917 odevzdány byly dva první zvony k účelům 
válečným. Zvony byly na věži rozbity a z věže snešeny, na nádraží odvezeny 
a zváženy, na to sepsán byl následující protokol…“ 
   Následuje opis protokolu a za ním poněkud nepřehledná tabulka, ve které jsou 
zapsány zvony sv. Jakub z r. 1886 o průměru 160 cm a sv. Maria z r. 1772 o průměru 
125 cm, spolu o váze 3362 kg. Při ceně 4 K za 1 kg byly tyto 2 zvony oceněny 
na 13.445 K. Jeden zvonek ze Lhoty Rapotiny o průměru 30 cm a váze 70,5 kg byl 
ohodnocen na 282 K. Celkem za 3 zvony o celkové váze 3.433,5 kg mělo být 
zaplaceno 13.730 K. 
   Odlišný zápis si přečteme v kronice boskovické měšťanské školy chlapecké: 
„V neděli 25. 3. 1917 na svátek Zvěstování P. Marie rozbíjeli těžkými kladivy zvon sv. 
Jakub (40 starých centýřů) a zvon sv. Jan Křtitel (původně P. Marie) z roku 1772 (20 
starých centýřů).“ 
   Úplně jiný a strohý záznam obsahuje Pamětní kniha města Boskovic: „Nové zvony. 
Za války ze tří odvezených zvonů odvezeny dva větší…“ 
   Ve skutečnosti byly odvezeny všechny tři velké zvony uvedené v „Seznamu zvonů“ 
v roce 1915, které byly označeny jako „postradatelné v zájmu bohoslužby“. Na základě 
výnosu c.k. ministerstva vojenství měl být v každém kostele ponechán nejmenší zvon 
pro potřeby bohoslužeb. Podle přípisu biskupské konsistoře v Brně ze dne 10. 
července 1917 byl boskovickému děkanství zaslán seznam zvonů navržených 
k zachování pro uměleckou nebo historickou hodnotu. Do tohoto seznamu byl zařazen 
i zvon „Poledník“, a proto byl farnímu úřadu vrácen. Na dříve zmiňovaný „Zvonový 
fond“, vedený pro Farní úřad v Boskovicích u Spořitelny města Boskovic, bylo 
od vojenského velitelství převedeno 13.730 K. Po zaplacení válečné půjčky zůstalo 
na fondu 15,52 K. 
NOVÉ ZVONY   
   Po 1. světové válce se farní úřady snažily nahradit odebrané a zničené zvony. 
Nejinak tomu bylo i v Boskovicích. Pan děkan Jan Veselý zaznamenal v roce 1926 
do farní kroniky na str. 64: 
„Po devíti letech totiž od 30. 3. 1917 dočkali jsme se konečně nových zvonů, pořízeny 
byly z dobrovolných příspěvků všech farníků Boskovických. Větším obnosem 10.000 
Kč přispěl pan továrník Fabiánek, 4.000 Kč paní Šafářová, 2.000 pan hrabě, 2.000 pan 
Morávek Fr. a 2.000 pan Prchal. 
   Ulití zvonů bylo zadáno firmě Rudolf Manoušek a spol. v Husovicích, která dodala 
zvony včas a k úplné spokojenosti všech farníků. Objednány byl 4 zvony, a sice 
pro farní chrám Páně dva, jeden zvon pro kostel Všech svatých a jeden pro Lhotu 
Rapotinu.  
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   Zvon největší pro farní chrám Páně s nápisem „Sv. Jakube, oroduj za nás“ má 
průměr 167,6 cm, váha 2.044 kg, tón cis1. Druhý zvon s nápisem „Ave Maria, Co válka 
vzala, láska znovu darovala“ má průměr 135 cm, váhu 1.179 kg, tón e2. Oba zvony 
stály bez ostatních výloh 81.343,44 Kč. 
   Zvon pro kostel Všech svatých posvěcený na jméno „Sv. Josef“ měl průměr 53 cm, 
váhu 53 kg, tón a2 a cenu 1.624,34 Kč. Zvon pro Lhotu Rapotinu „Sv. Cyril a Metoděj“ 
o průměru 470 mm (47 cm), váze 60 kg s tónem gis2 měl cenu 1.783,78 Kč. 
   Zvony bezplatně autem dopravil z Brna pan Jaroslav Huráb, majitel kruhové cihelny. 
Výtah zřídil a bez všeho úrazu mistrně provedl pan František Bašný, tesařský mistr. 
Pověšeny byly dne 18. dubna 1926. Světitelem byl sám J. M. Nejdůstojnější pan biskup 
Jan Norbert Klein. Nádherné zpěvy řídil pan ředitel Josef Bittner. Z obecního 
zastupitelstva neúčastnil se nikdo, ač úředně pozváni byli. Též kromě katolických 
spolků, ač pozvány, nedostavil se žádný. Účastna byla celá hraběcí rodina 
a z úřednictva jediný vládní rada Alois Fendrych.“ 
 

 
 

Snímání zvonů z věže kostela svatého Jakuba v Boskovicích. 
Kresba Ing. Arch. Jaroslav Mackerle, březen 1942. 

 

Z archivů a kronik zpracovala Marie Wetterová 
…pokračování příště… 

 

VTÍPEK PRO ZASMÁNÍ 
 

Novinářka se ptá Dr. Weinsteina: „Pane doktore, jste vyhlášený tím, že se svých 
pacientů podrobně vyptáváte na jejich týdenní jídelníček. Vypadá to, že jste 
průkopníkem celostní medicíny v našem městě a možná o tom ani nevíte! Pomáhají 
vám informace o stravovacích návycích pacientů zjistit příčinu nemoci a stanovit 
správnou diagnózu?“ Dr. Weinstein se zamyslí a odpoví: „Diagnózu nemoci mi to 
pomůže určit málokdy, ale pro zjištění, kolik mi dotyčný bude schopen zaplatit, to je 
důležité vždy!“ 
 

Připravil Vašek 
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MILÍ BOSKOVIČTÍ FARNÍCI… 
 

zdravím vás z Bulharska. Za chvíli budu mít nedělní mši svatou ve Staré Zagoře, kde 
jsem farářem. I když Stará Zagora má přes sto tisíc obyvatel, tak místní farnost není tak 
veliká. Očekávám, že na mši svatou přijde kolem dvaceti lidí. Kromě této dopolední 
mše máme ještě mši svatou ve 14.00 pro děti a mládež z romské čtvrti. Zde také chodí 
kolem 20 dětí. Po této mši svaté je krátké pohoštění, většinou chléb s marmeládou. 
Pro mnohé děti je to první jídlo dne, pak následují hry a po nich příprava na svátosti. 
V tuto chvíli se připravuje 6 dětí na křest. První skupinka bude křtěna o Velikonocích 
a jsou to tři bratři. Děkuji za modlitby. 
   A co je nového? Pořád se něco děje, takže žádná nuda. Včera jsem byl s farníky 
na výletě, kdy jsme navštívili několik klášterů a jednu pevnost v blízkosti Plovdivu 
a zakončili naše putování mši svatou na poutním místě Panny Marie Lurdské 
v Plovdivu. Minulý víkend bylo setkání animátorů, mladých lidí z celého Bulharska, kteří 
mají chuť dělat něco pro druhé. Je to velice sympatická skupina, která se nebojí pozvat 
do svého života Pána. Příští týden máme dvoudenní setkání kněží s biskupem 
a příští sobotu duchovní obnovu pro naše farnosti.  
   A co stavba? Pomalu pokračuje. Začali jsme oslovovat různé umělce, kteří by nám 
mohli vymalovat kostel a navrhnout ikonostas. Také vybíráme oltář a dlažbu do kostela. 
   Děkuji za vaši podporu a přeji vám požehnaný zbytek adventu a setkání s Kristem, 
který přišel na tento svět jako malé dítě. 
   Ať vám Pán žehná… 

 
P. Petr Cvrkal  

 
 

 
 
 

  

 

Zaujalo nás 

v KT: 

Bůh je jednoznačně na straně chudých. Nejen vyřčenými a jasně 
formulovanými větami, ale celým svým životním stylem. Stále si 
máme připomínat, že se narodil v bídě chléva, žil životem 
bezdomovce a zemřel smrtí otroka. Ztotožnil se se všemi hladovými, 
nemocnými, bezdomovci a uvězněnými. Zahledět se pozorně na 
Krista, pochopit srdcem podstatu jeho chudoby znamená objevit zdroj 
síly, jak nepodlehnout lákadlu dobře zajištěného konzumního života, 
jak najít sílu ke svobodně zvolené skromnosti a nezávislosti na všem, 
co nás zvenčí chce spoutat, sevřít a vnutit nám svá pravidla. Jen 
pravda osvobozuje, a pravdou jsi ty, chudobný Ježíši! 
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