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TOMOVINY aneb Slovo otce Tomáše

TOMÁŠ CAHA

Milí farníci,

dostává se vám do rukou první číslo nového zpravodaje farností

Bořetice, Kobylí a Vrbice. Tato myšlenka se mi zrodila v mysli kvůli

dlouhotrvající pandemii, kdy jsem vnímal potřebu mít s vámi kontakt 

a povzbudit se vzájemně ve víře.

   Každá farnost bude mít svůj prostor. 

Byl bych rád, abyste ho přijali jako svůj

časopis, do kterého budete moci přispívat 

i vy. 

   Je krásné, když nebereme svou víru jako

soukromou věc a dokážeme se podělit 

s druhými o to, co jsme prožili, viděli, 

jaká kniha nás třeba oslovila apod. Když

člověk druhým dává, sám se obohacuje.

   V každé farnosti bude kontaktní osoba, 

u které se budou shromažďovat články 

a která bude mapovat, co se ve farnosti

děje. V Kobylí to bude Eliška Kaszper, 

v Bořeticích Marie Michalová a ve Vrbici

Dagmar Huňařová a Kateřina Pavlů. 

Redakčně bude zpracováván Kateřinou

Michnovou z Bořetic. 

   E-mailová adresa na redakci, kam

můžete posílat své články, je

redakce.bokovka@seznam.cz. 

   Plánuji, že zpravodaj bude vycházet

čtyřikrát do roka a bude pro vnitřní

potřebu farnosti. 

   Věřím, že tento časopis přispěje 

ke vzájemnému propojení farností 

a k obohacení nás všech.

     Mám dobrou zkušenost s vydáváním

časopisu z minulé farnosti. Tento

zpravodaj bude sloužit nejen jako zdroj

informací, pozvánek, ale jistě k inspiraci

pro váš duchovní život, jako např.

myšlenky papeže Františka a dalších

duchovních autorů, jak prožívat konkrétní

dobu apod. Najdete zde i okénko pro děti 

a nějaký vtip pro zasmání. 

     Nebudeme uveřejňovat anonymy,

články s jasným politickým zaměřením 

a pochybným obsahem.
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Prožíváme rok svatého Josefa

TOMÁŠ CAHA

8. prosince 2020 vyhlásil papež František zvláštní rok věnovaný 

sv. Josefovi a napsal krásný apoštolský list „Patris corde – Otcovským

srdcem“, který doporučuji si přečíst.

jako svému pozemskému otci, i když to byl

pouze jeho pěstoun. Tím spíš, když 

v nějaké záležitosti přichází sv. Josef za

Kristem teď v nebi, dá se právem očekávat,

že nejenže nebude odmítnut, ale že je už

předem otevřená cesta k vyslyšení. To, že 

s přímluvou sv. Josefa máme tak málo

zkušeností, není proto, že by v naší době

měl už méně možností nás vyslyšet, ale

právě proto, že není do těchto našich

těžkých záležitostí zván. Ano, pozapomněli

jsme na něj. A rok sv. Josefa je šancí, aby

byl znovu objeven. Měsíc březen a každá

středa je zasvěcena sv. Josefovi. 

    

   Milovaný otec, citlivý otec, poslušný 

a přívětivý, otec tvořivě odvážný,

setrvávající ve stínu – těmito přívlastky

charakterizuje papež František sv. Josefa.

Dřívější generace měly k tomuto světci

bližší a vřelejší úctu. Svědčí o tom

například sochy a obrazy nejen v kostelích.

Vždyť už po 150 let je sv. Josef uctíván jako

patron církve a mnozí už nevědí, že od

roku 1654 je i jedním z hlavních patronů

naší země. V Písmu svatém není

zaznamenáno ani jediné jeho slovo, ale

mluví za něj činy. O jeho kvalitách svědčí

fakt, že Bůh mu svěřil do péče Marii 

a Ježíše, Božího syna. A když už měl

jedinečné poslání zde na této zemi, tím

spíše je významným světcem v nebi.

Mnoho svatých, např. sv. Terezie Veliká,

která zakládala kláštery, měla ve zvyku

každý klášter nejprve svěřit pod ochranu

sv. Josefa. Svědčila: „...mnoho let ho vždy

prosím na jeho svátek o nějakou milost 

a vždycky jsem vyslyšena.“

   Není divu, vždyť už zde, během

pozemského života, mu byl podřízen i sám

Boží Syn, který jistě též zachovával čtvrté

přikázání Desatera a projevoval mu úctu 
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Sv. Josef v bořetickém kostelíku



   Vždyť právě největší problémy naší doby

patří zrovna do jeho resortu, kde byl po

staletí vzýván a účinně pomáhal. Můžeme

mu svěřovat jako milovanému otci své

rodiny, výchovu dětí a předávání víry 

v rodinách. Sv. Josef nás učí, že mít

víru v Boha znamená také věřit, že Bůh

může působit i přes naše obavy, chyby 

a slabosti. Je pro nás inspirací uprostřed

životních bouří, že se nemusíme bát

svěřovat kormidlo naši lodi Bohu. 

   Josefova přímluva nám může pomoci,

abychom dokázali přijmout Boží vůli a byli

zodpovědní za druhé a přijali všechny bez

ohledu na to, jací jsou. 

Tesař Josef je vzorem všech pracujících 

a přímluvcem těch, kteří hledají práci pro

svou obživu. Josef svým vztahem k Ježíši

ukazuje hodnotu být otcem, který předává

svou zkušenost života a reality. Lidé se mu

svěřují jako patronovi šťastné hodiny smrti. 

  Papež František napsal tento list

o sv. Josefovi proto, abychom se

inspirovali jeho ctnostmi a obraceli se 

k němu o pomoc. Život svatých je

konkrétní důkaz, že je možné žít podle

evangelia. V roce sv. Josefa můžeme získat

odpustky za těchto podmínek a papež

František doporučuje se modlit následující

modlitbu ke sv. Josefovi:

    

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,

snoubenče Panny Marie. 

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v Tebe doufala Maria.

S Tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem 

i nás, veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství

a odvahu, a braň nás 

před vším zlem. 

Amen.
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Údaje z matriky: rok 2020

Bořetice
křty: 9 | sňatky: 7 | 1. svaté přijímání: 2 | pohřby: 10
Kobylí
křty: 5 | sňatky: 2 | 1. svaté přijímání: odloženo | pohřby: 14
Vrbice
křty: 1 | sňatky: 4 | 1. svaté přijímání: odloženo | pohřby: 11



Zamyšlení k postní době 

a k Velikonocům

TOMÁŠ CAHA

Prožíváme dobu postní, která nás má duchovně připravit na

obnovu křestních závazků o Velikonocích na Bílou sobotu.

Ježíš se ztotožňuje se všemi chudými: „Byl

jsem nemocný a navštívili jste mě, byl

jsem hladový a nasytili jste mě, byl jsem

nahý a oblékli jste mě“.

   V tomto zamyšlení bych se rád přenesl do

jeruzalemského chrámu Božího hrobu,

který jsem navštívil jako poutník před 

12 lety. Nachází se zde dvě nejdůležitější 

a nejposvátnější místa pro křesťany –

Golgota a Ježíšův hrob. Přímo pod místem

ukřižování se nachází kaple zasvěcená

prvnímu člověku Adamovi. Je v ní vidět

část skály, která pukla v okamžiku Ježíšovy

smrti na kříži, jak čteme v evangeliu 

sv. Matouše.

    

   Můžeme k tomu využít tří prostředků,

které nám církev nabízí a doporučuje. Je to

modlitba, půst a almužna. Byl bych rád,

abychom se společně spojili na dálku každý

večer ve 21 hodin v modlitbě za upevnění

víry, naděje a lásky ve farnosti a k tomu

můžeme přidat Zdrávas Maria.

V pátek si můžeme něco odepřít (sladkosti,

televizi, maso, Facebook apod.)  a postit se

za nemocné, umírající na covid-19 a za

odvrácení pandemie. Peníze, které

ušetříme svým sebezáporem během doby

postní, že si něco nekoupíme a ušetříme

apod., můžeme věnovat jako almužnu pro

chudé děti. Pokladnička na postní 

almužnu bude umístěna v kostelích a

označena logem. Pro letošní rok můžeme

svou postní almužnou podpořit organizaci

Mary´s Meals, jejímž hlavním cílem 

je zajistit jedno jídlo denně v místě 

vzdělávání dětem v nejchudších oblastech

světa. 

  Více o této organizaci najdete na

stránkách www.marysmeals.cz. Výtěžek

sbírky bude poslán na účet organizace 

po Velikonocích.
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   Prvotní židokřesťanská obec vytvořila

legendu, podle které na Golgotě v místě,

kde stál Ježíšův kříž, měl být kdysi pohřben

první člověk Adam. V ní je obsaženo veliké

tajemství víry, že Kristus svou krví prolitou

na kříži, která stékala na lebku Adama,

vysvobodil celé lidstvo z následku

prvotního hříchu.

   Právě pod vlivem této legendy se začala 

v ikonografii východní církve objevovat 

u paty kříže lidská lebka a překřížené

hnáty. Na ikonách Ukřižování byl často

znázorněn i modlící se praotec Adam,

jakožto symbol celého lidstva, který čekal

na vysvobození a na Kristovo vzkříšení.

Puklá skála Golgoty se může pro nás stát

znamením puklého lidského srdce, nad

kterým se zvedá Ježíšův kříž. 

   Člověk si může uvědomit svou hříšnost 

a zároveň, že je tu Ježíš na kříži, který

je lékem na smrt způsobenou hříchem.

Sestup z Golgoty do Adamovy kaple se

stává branou do hlubiny vlastního srdce.

   Kromě bolestné Panny Marie a sv. Jana 

se můžeme setkat v kapli na Golgotě 

i s Jidášem. V pravoslavné části je na

klenbě freska se scénou Ježíšova zatčení.

Do středu umělec umístil Jidáše 

s otevřenou náručí, v postoji falešné

podřízenosti, jak Ježíše zdraví polibkem.

Ježíš stojí překvapený a udivený.

   Několik metrů od ukřižování se nachází

kaple Anastásis (řecky Zmrtvýchvstání),

pro křesťany nejdůležitější a nejposvátnější

místo na světě. Boží hrob byl vždycky

pokládán za nejcennější památku Ježíšova 

pozemského života, kterou se snažili

nepřátele zničit a znesvětit.

  Největším zážitkem v mém kněžském

životě byla možnost sloužit mši svatou 

v místě, kde Ježíš vstal z mrtvých. Sv. Pavel

v 1. listě Korinťanům píše: „A jestliže

Kristus nevstal, marné je naše kázání,

marná je vaše víra. Pak ovšem my

vypadáme jako lživí svědci o Bohu… 

Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první 

z těch, kteří zesnuli.“

   Kristovo vítězství nad smrtí je

základním článkem naší víry.

   Zanedlouho budeme slavit Velikonoce,

jejíchž vrcholem je Velikonoční třídenní –

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.

Je to nejdůležitější období v liturgickém

roce, od nějž se odvíjí veškeré slavení

křesťanů a život v církvi. 

   V době, kdy píši tento článek, nikdo z nás

neví, jaká budou o Velikonocích opatření 

a kolik z vás bude moci být přítomno na

obřadech. Pokud bude nepříznivá

epidemiologická situace, počítáme s tím,

že obřady budeme přenášet jen z Vrbice

on-line a v jednotlivé dny se budou střídat

farnosti. Naše kostely budou otevřeny

mimo obřady k soukromé modlitbě dle

rozpisu na ohláškách. 

   Věřím, že i v této době můžeme prožít

radostné a požehnané Velikonoce.

   To vám přeje otec Tomáš.

    

7



   Pořad velikonočních obřadů

Zelený čtvrtek
18.00 – Kobylí (Vrbice)

Velký pátek
15.00 – Bořetice (Vrbice)

Bílá sobota
20.00 – Vrbice

Neděle velikonoční 
8.00 Bořetice | 9.30 Vrbice | 11.00 Kobylí
žehnání velikonočních pokrmů po každé mši svaté

Pondělí velikonoční 
8.00 Bořetice | 9.30 Vrbice | 11.00 Kobylí

   Pozvánka na adoraci

Od doby postní každý čtvrtek od 19.00 do 19.30 hodin v kostele v Kobylí bude možnost

tiché adorace před Nejsvětější svátostí. 

   Ježíš nás zve: „Pojďte ke mne všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženy a já vás občerstvím“.
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   Velikonoční zpovídání

neděle 21. března
Vrbice 15.00–16.30 | Bořetice 17.00–18.30

sobota 27. března
Kobylí 15.00–16.45
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   Modlitba za farnost ve 21 hodin

Dobrý Pane, obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se

chceme sjednotit v modlitbě. Děkujeme Ti za naši farnost a za to, že Ty jsi uprostřed nás. 

Prosíme Tě za zastavení pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.

   Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.

   Prosíme o sílu pro zdravotníky a o moudrost pro vlády v postižených zemích. Odevzdáváme Ti

také sebe navzájem a prosíme za každého člověka z naší farnosti. 

   Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého a veď nás svým svatým Duchem, ať se

dobře rozhodujeme, myslíme na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

    



Zveme Vás… 

(pokud epidemiologická situace dovolí)

19. března | Kobylí

17.00 – Slavnost svatého Josefa

25. března | Vrbice 

17.00 – Slavnost Zvěstování Páně – modlitba a žehnání těhotným maminkám

28. března 

15.00 – křížová cesta z Kobylí na Vrbici

2.–3. dubna

velikonoční hrkání v obcích

18. dubna

15.00 – prosba za letošní úrodu a žehnáním polím, zahradám a vinohradům

(Vrbice, Kobylí – u kříže u hlavní silnice mezi Kobylím a Vrbici, Bořetice – bude upřesněno)

25. dubna

Kobylí – církevní hody (mše sv. ke sv. Jiřímu) 

8. května

Pěší pouť do Žarošic (odchod v 8 hodin od fary z Kobylí)

23. května 

Slavnosti Ducha Svatého (obnova biřmovacích závazků)

3. června Kobylí

18.00 – Slavnost Těla a Krve Páně – po mši sv. průvod

6. června

Slavnost Těla a Krve Páně – 8.00 Bořetice, 10.00 Vrbice (s průvodem ke kapli sv. Anny)
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stačí sehnat dva ochotné a otevřené

lidi, domluvit si s nimi čas a místo

setkání (případně se dá setkat v on-line

prostoru, např. přes platformy Zoom,

Google meet, Skype…),

na každé setkání se připravit přečtením

daného úryvku a připravením odpovědí

na dané otázky,

během setkáni, které má trvat 

scénář setkání, úryvky z Písma i otázky

k nim jsou dostupné k vytisknutí

například na stránkách zlínské farnosti

sv. Filipa a Jakuba: www.farnostzlin.cz

(sekce Úvod/Formace/Biblické trio).

Jak začít?

60 minut, je důležité řídit se

nabídnutou metodikou,

   Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo 

u Boha, a to Slovo bylo Bůh. Bylo na

počátku u Boha. Vše bylo skrze ně a bez

něho nebylo nic. Co bylo v něm, byl život 

a ten život byl světlem lidí a světlo svítí ve

tmě a tma se ho nezmocnila. (Jan 1,1-5)

Tak zkusme vykročit a dát Bohu prostor,

aby skrze své Slovo mohl proměňovat

naše životy, rodiny a farnosti.
 

 

Martina Michalová

 

   Postní výzva – prožijme postní

dobu s Ježíšem v Biblickém triu

Mnozí z nás se s blížící postní dobou

zamýšlíme, jak ji prožít, abychom oživili

svou víru a rostli v poznávání Ježíše.

Zejména v současné koronavirové době,

kdy je těžké prožívat a sdílet víru 

s ostatními. Ve spoustě farností se proto 

už od „jarní vlny“ začíná realizovat 

aktivita Biblické trio. Jedná se o setkávání

nad Písmem podle zvoleného tématu 

v počtu třech lidí. Biblické trio slouží 

nejen aktivním farníkům, ale i třeba právě

hledajícím, abychom se všichni naučili číst a

sdílet Písmo jako živé Slovo, které nám

promlouvá do života, a nechali se inspirovat

svědectvím druhých. Trio je tak možné vytvořit

s lidmi, se kterými jsme běžně v kontaktu,

nebo také v rámci rodiny.

   V případě tématu Ježíšovy Velikonoce,

které se teď na postní dobu nabízí, jde 

o sedm setkání na cca 60 minut. 

   Setkání má s ohledem na téma pevně

stanovený scénář a určené role, které

se pravidelně střídají. Nikdo tak není 

v pozici vedoucího nebo „ostatních“, ale

všichni se učí vzájemně si naslouchat,

oceňovat se a objevovat, jak k nám Bůh

skrze druhé promlouvá a proměňuje nás.

 

Jak se žije ve farnosti...

BOŘETICE
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   Štědrovečerní mše svatá v bořetickém kostelíku

Všichni víme, jak složité je v této době potkat se na mši svaté. Na Vánoce se však vládní pravidla

trošku uvolnila, proto jsme s velkou vděčností přijali pozvání otce Tomáše ke štědrovečerní

dětské mši svaté. 

   Mše byla krásně přichystaná, kostel nazdobený, hrála nám skupina hudebníků z blízkého okolí. 

Ve sváteční náladě dorazily bořetické rodiny s dětmi a dokonce nás navštívil sám svatý Josef, aby

nám všem povyprávěl, jak nesnadné pro něj bylo přijmout náročný úkol Ježíškova tatínka.

   Děti byly velmi hodné, do programu mše svaté se i s rodiči ochotně zapojili a na konec na každou

ratolest pod stromečkem čekal dáreček.

   Poděkování patří i organizátorům, otci Tomáši a Lence Kuchyňkové, hudebníkům za úžasné

zpestření, Marušce Kuchyňkové za krásnou výzdobu, rodině Machačových za darování vánočních

stromů, a sv. Mikuláši za pomoc Ježíškovi s dárečky pro děti.
Kateřina Michnová
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   Renovace památníku u kostela sv. Anny

U hlavního vchodu do kostela sv. Anny byl asi před 30 lety z darů farníků vystaven památník

věnovaný kněžím, kteří v naší farnosti sloužili a již zesnuli. 

   Postaven byl za účelem uctít a připomínat si kněze, kteří křtili, oddávali a pohřbívali naše babičky,

rodiče a mnohé z nás, a hlavně se starali o každodenní potřeby své farnosti. 

   Před časem pojivový materiál pomníku ztratil svoji funkčnost a ten se vlivem přírodního působení

vyvrátil. S panem farářem jsme se dohodli tuto památku uchovat. Proběhla i diskuse, zda památník

zachovat v jeho stávající podobě, anebo ho přesunout na jiné místo, ale nakonec jsme se shodli, že

původní místo u hlavního vchodu kostela je tím správným. 

   Oslovili jsme firmu Kamenictví Hodonín a pan kameník nás přesvědčil ponechat současnou

podobu pomníku, jelikož některé části jsou z kamene, který již v přírodě nenajdeme, protože byl

zcela vytěžen. Po renovaci kameníci začátkem prosince umístili památník na své místo. 

   Mezitím firma Stavkus odstranila zničenou obrubu, jelikož se nejedná o hrob, ale památník, není

zde potřeba, a v jarních měsících vybuduje k místu chodníček. Poté okolí osadíme květinami.

   A my s vděčností vzpomínáme…
Lenka Kuchyňková
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Nový památníkPůvodní stav památníku

   Pořad křížových cest ve farnosti Bořetice konané vždy v 15 hodin

 
21. 2. 2021 | Křížovou cestu povede RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ

28. 2. 2021 | Křížovou cestu povedou MUŽI

7. 3. 2021 | Křížovou cestu povedou ŽENY

14. 3. 2021 | Křížovou cestu povede MLÁDEŽ



   Poslední slovo má ale naděje, že všechno

má své řešení v Bohu. Naším úkolem je,

abychom dělali to, co má dělat Kristův

učedník – žít podle evangelia, žít jeho

duchem, vnitřní svobodou. Záleží to na

našem vnitřním poutu k Němu.

   Dále se otec Vojtěch zamýšlí nad

omezením bohoslužeb a říká, že náš život

neurčují bohoslužby. Říká:

   Přinášejte sami sebe v oběť živou, to je

pravá bohoslužba, sami prohlubujme

svůj vztah k Bohu. Když nemůžeme

přijímat eucharistii, prostírejme stůl

Božího slova. To platí v každé době.

Základem je domácí modlitba a čtení

Písma. A pak můžeme jít do kostela slavit

Eucharistii.

   Taky jsme nebyli připraveni na propad 

v ekonomice. Někteří lidé se z dosud

soběstačných stávají lidmi potřebnými, 

to je velmi vážná věc. A zase ve snaze

ochránit staré lidi, je vystavujeme izolaci,

která je pro ně v důsledku horší než

nemoc. Spousta starých lidí ví, že život už

mají téměř za sebou, ale není jim jedno,

že zůstávají sami. Pokud nemají jiné

sociální kontakty, jsou vystaveni zprávám

v médiích, kde to vypadá tak, že se děje

něco strašného. 

   

   Občas poslouchám přednášky

karmelitána P. Vojtěcha Kodeta pro jeho

hluboký vášnivý a velmi intimní vztah 

k Bohu, a tak když jsem hledala nějaké

téma do prvního čísla farního občasníku,

vyhledala jsem jeho stránky a našla

přednášku, jejíž titul mě zaujal. Ráda bych

se volnou formou podělila 

o některé jeho myšlenky. 

   P. Vojtěch v úvodu zmiňuje, že covid-19

ovlivňuje naše životy a naše vztahy. 

   Nemluví o nemoci samotné, ale mluví 

o tom, co si myslí, že po nás Bůh chce.

Proč Bůh nechává na lidstvo dopadnout

takovou věc? 

   Jako všechny nemoci a stárnutí, je to

fyzický obraz zla, které přišlo na svět

hříchem. Budou tady tak dlouho, jak

dlouho bude svět. Prvotním hříchem přišla

na svět smrt, a ta má různou podobu, ať už

je to covid, nebo jiná nemoc, která přijde

na konci života. 

   Zlo působí, že máme strach a že někdy

obviňujeme Boha. 

   Člověk, který nezná Boha, cítí potřebu

mít věci pod svou vlastní kontrolou, 

což jej okrádá o vnitřní svobodu, 

a nakonec i o tu vnější. 

   Nedovoluje Bohu, aby mu pomohl.

Ježíšův učedník v době koronaviru

Marie Michalová

Z přednášky P. Vojtěcha Kodeta, 16. 10. 2020, www.vojtechkodet.cz
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   Velká část společnosti ze všeho nejvíc

věnuje pozornost zprávám souvisejícím 

s covidem. Je to jako s politikou, lidé se

uchylují do „bublin s lidmi se stejným

názorem“ a pohrdají lidmi s jiným

názorem. Zlému se v tomto ohledu

podařila hrozná věc – rozdělit nás,

rozhněvat nás tak, že se navzájem

pomlouváme.

   My jsme poznali Boha a máme žít 

v Božím království v poznání, že Bohu se

nikdy nic nevymklo z rukou, i když se to

tak může někdy jevit. A jenom Bůh může

dát smysl všemu, co v životě prožíváme, 

i nemoci a smrti. Proč Bůh tyto věci

dopouští? V Bibli Římanům 8,20-21 čteme 

o tom, že tvorstvo bylo podrobeno

nicotnosti. Trvá však naděje, že i samo

tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví

zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí

Božích. Lidstvo sténá až doposud,

očekáváme vykoupení našeho těla. I ti,

kteří patří Bohu, trpí, ale my víme, že Ježíš

vzal na sebe i naše hříchy i nemoci a že

dokonce z toho udělal cestu k věčnému

životu. Zdraví je obrovská hodnota, ale

největší je Boží život v nás, vědomí, že jsme

Jeho. Vše prožívá společně s námi postará

se o nás o všechny. Můžeme mít v srdci

pokoj, i když kolem zuří bouře. Boží láska

chce pro člověka vždycky jenom dobro, ale

my nevíme, co je pro nás dobro, to ví Bůh.      

   Dávejme prostor lásce Boží. Neznamená

to ovšem, že my nemáme dělat nic!

Přemáhejme své sobectví. Bůh nás chce

používat.

    Pro Ježíšova učedníka je každá bolest

cestou k očištění a obrácení. Pokud přijde

v životě něco těžkého, je třeba to přijmout,

že Bůh se mnou v mém životě něco zamýšlí

a je potřeba se k Bohu celým srdcem

obrátit, abych mu dal to místo, které mu

patří a o to víc mu důvěřoval a postavil se

zpátky do postoje, že Ho budu milovat

celým svým srdcem. Sv. Pavel říká, že těm,

kdo Boha milují, všechno napomáhá 

k dobrému. Jinak může být utrpení hodně

bolavé a nesmyslné. Tady je náš úkol –

milovat Boha a modlit se za ty, kteří trpí 

a neznají Boha. 

   V životě jde na prvním místě o vztahy.

Teď jsme doma, přesto musíme investovat

do vztahů. 

   Jsme bohatými lidmi, když máme

někoho, koho potřebujeme anebo 

kdo potřebuje nás. 

   Všechny katastrofy jsou výzvou 

k obrácení. Dnes nejsme u nás

pronásledovaní, ale musíme se vrátit 

k Ježíšovu slovu, které máme uskutečnit.

Pokání, to je návrat celým srdcem k Ježíši

samotnému. Každý sám za sebe. Abychom

si Ho znovu zamilovali, abychom se Ho

ptali, co máme dělat.
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   Je důležité mít oči víry tu milost očekávat

a o ni prosit, s důvěrou, že nás Bůh

provede i tímto těžkým obdobím. 

Z evangelií i ze Zjevení Janova víme,

Ježíšův druhý příchod bude předcházet

hodně válek, katastrof a nemocí, ale bude

také hodně lží proroků, těch, kteří budou

tvrdit, že mají možnost nás zachránit.

Nevěřme lidské záchraně, věřme Mesiáši.

Ježíš říká, až to uvidíte, zdvihněte hlavu,

blíží se vaše vykoupení. To znamená jít

dopředu s pohledem v definitivní vítězství

Boha v životě mém i v životě světa. 

    Nenechme se vyvést z míry. Konejme

domácí bohoslužby, buďme lidsky spolu.

Objevíme, co jsme celá léta zanedbávali.

Musíme svědčit a vnášet světlo do světa.

Pak budeme těmi, kteří budou v první

linii.

   Když propukl mor, naši bratři ve víře

přestali myslet na sebe. Vyhlásili boj

sobectví a strachu, mírnili bolest, samotu 

a strach druhých. I my jsme posláni

vyhledávat potřebné, modlit se za

strádající. Teď je kolem nás mnoho lidí 

s úzkostnou poruchou, panikou, se

strachem vyjít na ulici, neschopností dělat

cokoliv. 

   Je třeba modlit se za ty, kteří slouží.

Modlit se za vládu světskou i představitele

církve a za národ. Aby všichni měli dobré

rádce, aby je osvítil Duch svatý.

   Nadáváním se nic nezmění. Tato služba 

je naše současná misijní činnost, naše

služba lidem, kteří žijí kolem nás.

   To, co se lidskému pohledu zdá být zlé, 

je příležitostí pro Boží milost. On má pro

nás připravenou milost i pro tyto dny. 
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   Příprava na úpravu liturgického prostoru v bořetickém kostele

Už se to zdá dlouho, kdy se v bořetickém kostele prováděly poslední práce, a to oprava varhan. Jedním

z důvodů této opravy byla přítomnost červotoče v dřevěných částech varhan.

   Stejný problém nás trápí i v prostoru kněžiště. Již před nějakým časem jsme vyměnili stávající sedesy

za židle, protože jsme měli strach o našeho pana faráře Tomáše a jáhna Františka, aby na  z půlky

rozežraných sedesech nepřišli k úhoně. Obětní stůl i ambon jsou napadeny také, proto potřebují i ony

výměnu, aby se problém s červotočem neobjevoval po celém kostele stále dokola.

   A tak otec Tomáš po dohodě s farní radou loni na podzim oslovil čtyři architekty, kteří se postupně

přijeli do bořetického kostela podívat a přislíbili zpracovat návrh – skicu úpravy liturgického prostoru.

Termín odevzdání návrhu byl určen do půlky února 2021. Sejdou se členové farní rady  k diskuzi spolu s

liturgickou komisí z brněnského biskupství. Poté bude z předložených návrhů vybrán jeden konkrétní,

který daný architekt zpracuje podrobně. O dalších postupech prací budete postupně informováni v

kostele a ve zpravodaji. Rozsah prací bude záležet na finančních možnostech farnosti, ale jistě se

dotkne běžného dění v kostele, jako jsou bohoslužby, obřady, setkávání. Všichni se modleme za

zdárně a krásně provedené dílo, které bude oslavovat našeho Pána.
Lenka Kuchyňková



   Plánujeme komunitní centrum 

sv. Jiří v Kobylí

Všichni jste jistě viděli, v minulém roce jsme

museli zrekonstruovat střechu na faře 

v Kobylí, důvodem byl její havarijní

stav. V podobném stavu se bohužel nachází 

i střecha nad pastoračním centrem.

   Sešel jsem se s farní radou a uvažovali jsme,

jak tuto situaci řešit. Naskytla se možnost

získat dotaci z MAS Hustopečsko (místní

akční skupina) na komunitní centra, a proto

jsme se rozhodli podat žádost, a uvidí se,

jestli to vyjde   

Jak se žije ve farnosti...

KOBYLÍ
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sanace vlhkých zdí,

nová střecha spojená 

místa pro terénního sociálního

pracovníka, pro setkávání různých

uskupení, pro nacvičování scholy, 

pořízení vybavení      

a místo pro akce ve farní zahradě.

   Projektové přípravy se zhostil Ing. Marek

Kunický. 

   Součástí projektu budou především

stavební opravy a úpravy budovy:

s půdní vestavbou,

pro besedy a přednášky,



   Plánované komunitní centrum sv. Jiří by

mělo v budoucnu sloužit nejen farníkům,

ale také ostatním obyvatelům, kteří budou

chtít trávit smysluplně volný čas s podobně

smýšlejícími kamarády, nebo budou

potřebovat pomoc pracovníka sociální

služby.

   Farnost se tak může více otevřít

veřejnosti a nebýt jen uzavřená v kostele  

a žít si sama pro sebe. P. Jan Rybář,

významný kněz a jezuita, který nedávno

zemřel, řekl tato slova: „V dnešní době je

potřeba myslet na to, že se lidé potřebují

setkávat a být spolu“. 

  

    Rozpočet na celou akci včetně projektu 

je přes 6 milionů korun a 95 % prostřed-

ků pokryje dotace v rámci MAS Husto-

pečsko, ke které jsme podali žádost. 

   Farnost se bude podílet 5 %, což bude

přibližně 350 000 Kč (pokud se nevy-

skytnou nějaké nečekané výdaje)

   Podaří-li se nám získat dotaci, byl bych

rád, aby se projekt zrealizoval. Věříme, že

vše vyjde a s pomocí Boží to dobře

zvládneme.

   Obyvatelé Kobylí a farnosti tak budou

mít hezké místo pro společná setkávání.
 

Otec Tomáš

   Doporučujeme ke zhlédnutí

   Haksaw Ridge: Zrození hrdiny

Velmi rád sleduji historické filmy, což se někdy nesetká s vřelým přijetím manželky, když ji nabídnu

program na sobotní večer. V případě filmu, který bych Vám rád doporučil, jsme se však oba shodli,

že tento stál opravdu za to. 

   Režie tohoto snímku se ujal Mel Gibson, který stojí za hrdinskými filmy jako Statečné srdce či filmy

s křesťanskou tematikou (Umučení Krista). Ve filmu Zrození hrdiny spojil obě tato témata

dohromady. Děj se odehrává během 2. světové války a vypráví skutečný příběh Desmonda Dosse,

který, i když z vlasteneckého nadšení a pocitu povinnosti, se dobrovolně přihlásí k službě vlasti,

odmítá však nosit a používat zbraň bez výjimky. Je sice v tomto ohledu absolutně nepochopen svými

kamarády, ale i nadřízenými, přesto jeho vůle a přesvědčení není ničím a nikým zlomeno. 

   Moje pochybnosti, jak s tímto „přesvědčením“ může přežít nasazení na frontě, ještě umocňuje

fakt, že Desmond není vojákem, který s lékárničkou čeká v záloze na příval raněných vojáků, ale

kráčí v první linii při dobývání útesů na ostrově Okinawa. Tam se mu opravdovou zbraní stává

modlitba. A tím, že víru v Boha neztrácí ani v nejtěžších chvílích, se nám před očima rodí hrdina.   

 Hrdina, který nás svým odhodláním, vírou v Boha a silou modlitby přesvědčuje, že u Boha není nic

nemožného. Tento film je možné kdykoliv zhlédnout v archivu Netflixu a věřím, že se opět objeví 
v programu některých dostupných veřejnoprávních či komerčních televizí. Vřele doporučuji.

Roman Kaszper
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    Tip na knížku

   Růženec mi zachránil život

Kniha, která opravdu stojí za přečtení, se jmenuje Růženec mi zachránil život. Napsala ji rwandská

autorka Immaculée Ilibagiza.

   Na přebalu knihy si lze přečíst několik zásadních informací o autorčině životě. Narodila se ve

Rwandě a studovala na Rwandské národní univerzitě. Během genocidy v roce 1994, když Hutuové

téměř vyhladili kmen Tutsiů, ztratila většinu rodiny. O čtyři roky později se vystěhovala z Rwandy 

do USA a začala pracovat pro Organizaci spojených národů v New Yorku. V současnosti se věnuje

nadaci na pomoc obětem genocidy a válek a žije na Long Islandu s manželem a dvěma dětmi.

   Kniha se zaměřuje především na autorčino dětství a dospívání. Bylo jí 24 let, když bylo proti

rwandskému kmeni Tutsiů rozpoutáno cílené vraždění. Patřit k tomuto kmeni znamenalo rozsudek

smrti. Jednalo se o etnickou čistku v 90. letech 20. století! Téměř celá její rodina byla zmasakrována,

jen Immaculée přežila, také díky laskavosti místního pastora. Sama o své záchraně píše: Jeho

dobrota mě zachránila před smrtí, můj život i mou duši však zachránila modlitba růžence. (…) 

S růžencem jsem byla schopna i v těch nejtemnějších dnech svého života nalézat Boha a naplňovat

své srdce láskou, která mi umožnila odpustit těm, kdo zabili mou rodinu, a vyjít vstříc novému,

naplněnému a šťastnému životu.

   Kniha je pro mě plná naděje, dodává velkou sílu a učí, že je třeba odpustit. Neodpuštění je

překážkou plného, radostného života. 

  Kniha může taktéž pomoci najít cestu k modlitbě růžence, neboť obsahuje i rozjímání a meditace 

k jednotlivým tajemstvím. Růženec oživuje, není to již jen mechanické odříkávání „zdrávasů“.

Naopak, s vírou v srdci a s růžencem v ruce můžeme najít řešení malých každodenních problémů – 

a dokážeme zvítězit i v těch největších bojích a vyřešit i ty největší úkoly, před něž jsme postaveni, 

ať se zdají jakkoli bolestné, obtížné nebo beznadějné. 
 

Eliška Kaszper
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technický poradce přes konstrukce, Jirka

Havelka – technický poradce přes

elektroinstalaci a Jara Hasík – hlavní

umělecký koordinátor – všichni

dohromady dokonalá stěhovací četa. 

   Další zastávkou byla Veverská Bítýška,

kde jsme Boží hrob nechali asi čtyři hodiny

radioaktivně ošetřit. Tento proces zajistí

vyhubení případného dřevokazného

hmyzu. 

   Zatímco se Boží hrob ozařoval, využili

jsme volný čas k návštěvě Milana Michny.

Proběhla prohlídka nově vznikajících mříží

pro náš kostel, konzultace parametrů 

a zajištění posledních drobných úprav. 

   Po vyzvednutí Božího hrobu ve Veverské

Bítýšce byl následně dopraven a uložen na

Vrbici. Kostel se postupně dodělával,

oslavy se odkládaly kvůli situaci s covid-19,

nicméně jsme se několikrát sešli 

s odborníky a radili se, co s Božím hrobem

dále.

   Zrestaurovat jej tak, jak je, nebo

zrestaurovat pouze sochy Krista a andělů 

a vyrobit nový hrob, nebo jej velikostně

upravit. K závěrečnému rozhodnutí došlo

v dílně Jaroslava Hasíka, po převezení dílo

rozložil, nainstaloval a sešlo se závěrečné

konzilium.

 

Nový Boží hrob v kostele na Vrbici

Na Velikonoce v roce 2019 otec Tomáš

naznal, že ve vrbeckém kostele máme

pouze boční oltář a chybí nám klasický

oltář Božího hrobu s tělem Krista. V té

době byly přípravy rekonstrukce našeho

kostela v plném proudu, ale i přesto

započalo přemýšlení, jak jej na Vrbici mít –

vyrobit nový, či získat starší odjinud?

   Při opravách, nebo restaurování kostelů

se tu a tam stane, že některé části (obrazy,

sochy, oltáře apod. většinou v horším

stavu) se ruší a nabídnou se k přemístění

jinam. Proto otec Tomáš začal intenzivně

pátrat a povedlo se. 

   Spojil se svým kamarádem a kolegou 

P. Josefem Rybeckým, který nám nabídl

Boží hrob z klášterního kostela Porta Coeli

v Předkláštěří u Tišnova. Porta Coeli byla 

v té době v rekonstrukci, chrámová loď

zaplněná lešením a „náš“ Boží hrob ležel na

hromadě pod ním. 

   Byla středa 11. března 2020, toho času se

v kostele na Vrbici pokládala dlažba

z Brače. V brzkých ranních hodinách

startovala z Vrbice výprava do Porta Coeli

ve složení pan farář – vedoucí výpravy, já –

řidič nákladního vozu, Jožka Bukovský –

 

Jak se žije ve farnosti...

VRBICE
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   Poděkování vrbeckým kostelníkům

V neděli 3. 1. 2021 na konci mše svaté jsme v kostele na Vrbici poděkovali za 12letou kostelnickou

službu manželům Janovi a Veronice Kachyňovým. Všichni v kostele jsme potleskem vyjádřili

vděčnost za jejich nasazení a službu pro farnost. Na poděkování jsme jim předali dárky od

brněnského otce biskupa Vojtěcha Cikrleho a od nás farníků. Za obec se přidal s děkováním 

i pan starosta Tomáš Bílek. Službu kostelníků po nich převzali František Marek, Emilie Michnová 

a Renata Ostřížková, na které se nyní můžete obracet.

Otec Tomáš

    Závěr – jedná se o úžasné secesní dílo 

z přelomu 19. a 20. století a jednoznačně

si zaslouží být zachráněno bez úprav 

a sloužit dalším generacím. V současné

době probíhají restaurátorské práce pod

vedením Jary Hasíka. 

   Náklady na rekonstrukci hrobu a soch

by neměly přesáhnout částku 100 tisíc 

a k těmto účelům proběhne mezi farníky

sbírka. Pán Bůh zaplať za jakýkoli dar. 

  

    Do Velikonoc musí být hotovo. Jak

budou probíhat Velikonoce, to v době

psaní tohoto článku nevíme. Situace je jako

na houpačce, věřme tedy, že se nás bude

moci co nejvíce zúčastnit bohoslužeb

naživo. Pokud to nebude možné, zajistíme

on-line přenosy, případně otevřeme kostel

pro individuální modlitbu.

Tomáš Bílek, t.č. starosta vrbecký

   

20

Boží hrob v dílně Jaroslava Hasíka



Koho napadlo přenášet mše svaté? 

Kdo Tě oslovil, abys řídil přenosy?

   Za to, že probíhají živé přenosy mše svaté 

i z vrbeckého kostela, můžeme poděkovat

hlavně Tomášům – starostovi Tomášovi,

že přišel s touto myšlenkou a dotazem, co

by pro to bylo potřeba, aby se mše svatá

mohla živě přenášet např. na YouTube,

a otci Tomášovi. 

 

Jak je náročná příprava na přenos nedělní

mše? Kde jsi získal zkušenosti 

s natáčením, stříháním, sdílením...?

   Shodou okolností a prozíravosti při

rekonstrukci kostela byly hlavní podmínky,

bez kterých by živé vysílání nemohlo být

realizováno, pro tuto možnost ve vrbeckém

kostele připraveny – připojení k internetu,

rozvody počítačové sítě a rozvody

ozvučení.

   Začal jsem se tedy zajímat, jak by to bylo

možné provést. Mám zkušenosti s instalací

bezpečnostních kamer, ty ale nejdou pro

takový účel použít anebo jen omezeně,

protože dochází k časovému zpoždění mezi

různými zdroji obrazu a zvuku. Další

možností je použití webkamer nebo

mobilů, což dnes zná spousta rodičů dětí

školou povinných, kteří je využívají pro

distanční výuku. 

   I toto ale nebyla ta správná možnost,

protože tyto kamery jsou určeny jen na

malou vzdálenost snímaného prostoru 

a bez možnosti přibližování. Profesionální

technika, kterou znám z instalací pro větší

kongresové sály, je drahá a složitá, ale pro

snímání videa je dnes možné použít

digitální videokameru nebo fotoaparát.

   Jak ale takové video z kamery dostat do

živého vysílání snadno přístupného všem?

Jako řešení se nabízel streamovací

převodník, který používají hlavně

počítačoví hráči pro přenos nebo záznam

svých her. Ten se připojí do počítače, ve

kterém se pomocí speciálního softwaru

provede propojení na YouTube kanál.

Redukcí, kombinací a testováním

jednotlivých možností, odkoukaných 

i jinde, se nám tak podařilo dát dohromady

amatérský koncept živého vysílání.

   

   

Povídání o živých přenosech mší svatých

Panu Radku Bukovskému jsme položili několik otázek, abychom poznali

zázemí živých přenosů.
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    Až při této zkušenosti s živým přenosem

jsem si naplno uvědomil, proč na konci

každého filmu nebo přenosu jsou tak

dlouhé seznamy zúčastněných lidí. 

   Týká se to samozřejmě nejen techniky

přenosu (kameramani, zvukaři, střihači..),

ale i dalších profesí, zde úklid a příprava

kostela, zpěv, varhany, ministranti,

celebranti mše svaté…  

   Ze začátku to vypadalo, že vysílat se bude

jen chvíli a pak se život zase vrátí do

normálních kolejí, ale čas zatím ukazuje

jinak. 

   A díky vám, kteří sledujete živé vysílání

mší svatých, budeme dále pokračovat 

a také se budeme snažit zlepšit technické

provedení našeho amatérského 

konceptu.    

   S nadějí, že brzy to nebude už živé

vysílání, ale skutečně živé setkání 

na mši svaté.

 Jak je přenos náročný po technické

stránce – kolik je potřeba kamer či

mikrofonů?

Aby pro vás přenos mše svaté nebyl jen

jednotvárný obraz, používáme jednu

kameru zapůjčenou obcí, která umožňuje

optické přiblížení, takže můžete každou

neděli detailně sledovat otce Tomáše,

případně jáhna Františka.

   Další kameru používáme pro prostřih na

jiný obraz a jiné připravené obrázky nebo

sdělení. Střih nebo prolínání jednotlivých

obrázků se provádí na počítači, kde se také

přidává zvuk z mikrofonů ozvučení kostela. 

   Mimo to je třeba kontrolovat připojení 

k internetu, připojení k vysílacímu kanálu

na YouTube, a jestli přenos skutečně běží,

abyste ho mohli sledovat. To všechno jeden

člověk sám nezvládne, a proto velice děkuji

svým spolupracovníkům Tomášovi Bílkovi

a Alešovi Pavlů.  
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Ze zákulisí on-line přenosu mší

svatých z vrbeckého kostelíka



Přenos on-line bohoslužby z kostela sv. Jiljí na Vrbici každou neděli v 9.30 hodin na

webu farnosti www.bokovka.info nebo na YouTube kanálu Farnosti Bořetice, Kobylí 

Příprava na nedělní mši svatou pro děti – katecheze P. Romana Vlka, na YouTube

kanálu Vlčí doupě.

Příprava na nedělní mši svatou pro dospělé – na webu vojtechkodet.cz.

Prosíme o finanční příspěvek na režii farnosti, buď na účet farnosti, nebo můžete

přispět do pokladničky vzadu v kostelech. Bankovní účty farností: 

farnost Bořetice: 1381461349/0800

farnost Kobylí: 1381462309/0800

farnost Vrbice: 1381460389/0800

a Vrbice.

Informujeme
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Milé sestry, milí bratři, 

   žijeme ve zrychlené době, jejíž směr

určují do velké míry mediální zprávy, které

vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho

života, ne zcela odpovídající tomu, který

většina lidí opravdu prožívá. 

   Zahlcováni všemi možnými informacemi

nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich

důležitost a vstřebáváme negativní balast,

který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj

a životní energii. A právě do naší aktuální

situace znějí osvobozující slova evangelia:

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží

království. Obraťte se a věřte evangeliu…“ 

   Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy

na slavení velikonočních událostí. Doby

pokorné pravdivosti k sobě, k druhým 

i k Bohu. Doby, kdy máme pravdivě

poznávat trpícího Pána a sebe v jeho

službě. Toto poznání pravdy na jednu

stranu bolí, na druhou stranu nás činí

svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi

stojí jako velká příležitost k obnově

jedinečného a zcela základního vztahu 

s Trojjediným Bohem, který započal 

naším křtem. Obnova křestního vyznání 

o Velikonoční vigilii má tento náš proces

postní obnovy dovršit.

Zprávy z brněnského biskupství

Slovo Otce biskupa Vojtěcha 

na začátku postní doby

   Po prohloubení našeho obrácení a po

smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti

pokání by nás Bůh měl nalézt jako

společenství svých přátel, které chce po

Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení 

a růst ve vzájemné lásce a věrnosti

nebeskému Otci. 

   Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme

evangeliu.“ 

Ze srdce vám k tomu žehnám. 

Váš biskup Vojtěch
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   Postní pátky se svatým Josefem

Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i postní pátky chceme

prožít s touto výjimečnou postavou. 

Diecézní katechetické centrum zve na duchovní promluvy ke sv. Josefovi, které si můžete

poslechnout přes YouTube kanálu Katedrála Petrov v postní pátky od 18.15 (on-line) nebo

později ze záznamu. 

Program

19. 2. 2021 | sv. Josef v Písmu svatém – R. D. Zdeněk Drštka 

26. 2. 2021 | sv. Josef v církvi – Mons. Jiří Mikulášek 

5. 3. 2021 | sv. Josef a práce – jáhen Jiří Dyčka 

12. 3. 2021 | sv. Josef a rodina – jáhen Josef Múčka 

19. 3. 2021 | sv. Josef a duchovní život – R. D. Jindřich Kotvrda
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Už jste donátorem své farnosti?

Více na donator.cz 



Pan farář začíná před mikrofonem mši svatou: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

„Amen,“ odpoví lidé jednohlasně. Kněz si pro sebe potichnu řekne: „S tím mikrofonem je to

divný.“  „I s tebou,“ zazní opět sborem odpověď. 

Farizeové vyčítají Josefovi z Arimatie:  „Hele, Josefe, ty jsi dal Ježíšovi svůj hrob.“ 

Josef z Arimatie s klidem odpoví: „Ne, nedal. Já jsem mu ho půjčil na tři dny.“

Ke zpovědi přišel muž a mimo jiné se přiznal, že se v neděli většinou nedostane do kostela. 

„Mám obvykle vystoupení, jsem totiž artista,“ vysvětlil. 

„A co to je?“ nechápal pan farář. „Předvádím artistická čísla a tím bavím lidi.“ 

„A jak se to dělá?“ Artista vyšel ze zpovědnice a poodstoupil doprostřed  kostela, udělal salto,

pak stojku a chodil po rukou. 

V kostele čekaly na zpověď ženy. Jedna se naklonila k druhé a říká: „Já jdu raději domů, dívej,

jaký dnes farář dává pokání.“

Víte, jak začíná modlitbu počítačový maniak? Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Enter. 

    

Farnost se baví
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Zveme rodiny s dětmi na putování po bořetických křížích a křížcích

podrobnosti na www.bokovka.info



Dětské okénko
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   Fofrem na prázdniny aneb farní tábor volá

Pravděpodobně bychom dnes těžko hledali kluky a holky, kteří by si opakovali staré české přísloví:

všude dobře, doma nejlépe. S přibývajícími měsíci, kdy jsme všichni zavření doma upoutaní 

u počítačů a distanční výuky, se dere spíše na mysl upravená varianta: všude dobře, tak co doma. 

   Letní prázdniny jsou prakticky za chvilku a hlavou se nám již honí myšlenky na slunné týdny 

v červenci a srpnu. Kam se vrtneme a co budeme dělat? Léto znamená pro všechny naše děti čas

volnosti a svobody, čas strávený v přírodě, daleko od domova s kamarády. Zažít dobrodružství,

kamarádství, mimořádné okamžiky za letních dnů a večerů. Plánujeme letos po čase opět týdenní

eldorádo na Vysočině, tentokrát v blízkosti pohádkového města Telč. Opustit domov a prožít ho 

při hrách, společné modlitbě a ve společenství. 

   S radostí „vypadneme“ do vesničky Mrákotín u Telče. Od 3. do 10. července se tato fara rozezní

hlasy dětí z našich farností. Nechte je vyletět z hnízda a prožít jeden letní týden v radostném

dovádění. Tento tábor bude pro děti od 1. až do 7. třídy. Ochraňovat nás bude sv. Jiljí, patron

místního farního kostela za doprovodu otce Tomáše. 

   Bližší informace o táboře a přihlášky obdržíte ještě do konce února na stránkách farnosti nebo 

v kostele. 
Martin Novák
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Velikonoční 

omalovánka



Liturgická modlitba pro daný den

Liturgická čtení a promluva

Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství

Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera

Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)

Fotocitáty

Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí 

   Postní kapky 

Postní kapky jsou k dispozici na www.postnikapky.cz, tentokrát na téma Boží milosrdenství. 

 

   Rok svaté Ludmily

Letošní rok si připomínáme 1 100.  výročí

zavraždění svaté Ludmily. 

   Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou 

i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely 

či instituce skoro po celém světě. 

   Více na webu www.svataludmila.cz.
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