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TOMOVINY aneb Slovo otce Tomáše

TOMÁŠ CAHA

Kvůli pandemii jsme zažili zvláštní školní, spíše distanční rok. Děti byly

více doma než ve škole. Bylo to náročné pro všechny strany. Myslím si,

že na toto období nikdo z nás nezapomene. I ve farnosti byla omezena

účast na bohoslužbách. Díky opravenému kostelu ve Vrbici a dostup-

nému internetu jsme díky Bohu mohli přenášet bohoslužby on-line. 

 skupina osob navzájem spjatých.

Lidé ve farnosti nejsou spjati

nějakou smlouvou. Přesto nějakou

spojitost vnímají. Žijeme v době,

kdy si může každý svobodně vybrat,

kam bude chodit do kostela. Přesto

existuje něco, co lidi v té farnosti

spojuje. Víra? Kostel? Místo? 

   Věřím, že se pomalu budeme vracet

do normálu a společně prožívat svou

víru jako farní rodina. 

   Je vůbec možné mluvit o farnosti jako

o rodině? Jak zní vůbec definice rodiny?

Rodina je „skupina osob navzájem

spjatých manželstvím, příbuzenstvím

nebo adopcí, které spolu dlouhodobě

žijí a jejíž členové jsou odpovědni za

výchovu dětí“. Dále se mluví o funkcích

takové rodiny: o funkci reprodukční,

sociálně ekonomické, kulturně-

výchovné, sociálně-psychologické 

a emocionální. 

Zkusme si tedy tuto definici rodiny

aplikovat na farnost:

     V průměrů bylo 100 připojení on-line

a sledovanost kolem 280 osob. Mnozí

lidé byli vděční, že alespoň tímto

způsobem mohli mít kontakt s farností 

 a sledovat mši svatou prostřednictvím

internetu. Vzhledem k tomu, že se již

opatření uvolňují, jsme ukončili přenos

on-line bohoslužeb v neděli 30. května. 

   Díky všem, kteří se na přenosu

podíleli. Jsem rád, že se opět můžeme

scházet a slavit mši svatou v kostele. 
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spolu dlouhodobě žijí. Tady se

objevuje problém, proč nemůžeme

farnost nazvat rodinou v pravém

slova smyslu, protože lidé v dnešní

době se často stěhují, mění

zaměstnání, umírají. Ani farnost

nám bohužel neposkytne tuto

stabilitu vztahů. Je to vidět

minimálně na tom, jak se ve farnosti

střídáme my kněží. Přesto určitá

stabilita ve farnosti je? Co pro mě

tvoří tuto stabilitu?

dospělí členové jsou odpovědní za

výchovu dětí. Toto je důležitý

rozměr rodiny. Rodina je od slova

„rodit“, přivádět na svět a pečovat   

 o potomky. Farnost, která netouží

„duchovně rodit“, čili po tom, aby

další lidé uvěřili Bohu a stávali se

křesťany, se stane mrtvou. Toto je

reprodukční funkce duchovní

rodiny. Dnes se často mluví              

 o reprodukčním čísle. Znamená to,

kolik jeden člověk nakazí dalších

lidí. Víra není nákaza. Ale pro

zajímavost: jaké reprodukční číslo

křesťanství bych měl já?

        Co nás v naší farnosti navzájem   

        spojuje? Chci být vlastně někde 

        s někým spjatý?

A jaké jsou další funkce rodiny?
 

funkce sociálně-ekonomická. Jsem

vděčný za to, kolik lidí vnímá

materiální odpovědnost za život ve

farnosti a podporuje ji i finančně.

Církev žije z darů a je dobré vnímat

spoluzodpovědnost i v této oblasti.

funkce kulturně-výchovná. Rodiče

mají právo na výchovu. Rodina, ve

které se její členové od sebe nic

neučí, zaostává. V rodině se nežijí

jen vztahy, ale předávají se i normy

a hodnoty. Je důležité si uvědomit,

že ve farnosti není jen kněz, který

vyučuje druhé, ale každý se učí od

každého. Učím a vychovávám ve

farnosti? A mám otevřené oči, čemu

mě chce naučit Bůh?

funkce sociálně-psychologická.

Rodina je oporou a podporou.

Rodina učí člověka žít ve

společnosti a zároveň mu poskytuje

bezpečí. Ve farnosti si také můžeme

být oporou a podporou.

funkce emocionální. Rodina

naplňuje citové potřeby díky

partnerství a rodičovství. Farnost

tady není primárně od toho, aby

naplňovala naše citové potřeby. Je

vedlejší efekt společného zaujetí pro

nějakou vyšší hodnotu.

Další funkce rodiny
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    Zdá se, že farnost má určité znaky

rodiny. 

   Rodinnost farnosti spočívá v tom, že

máme společného Boha Otce. A díky

němu sdílíme podobné hodnoty 

a toužíme pro tyto hodnoty nadchnout

další lidi. Nejde nám jen o své potřeby,

ale i o to, k čemu hodnotnému se

můžeme vzájemně vést.

   Je krásné, když se dokážeme

duchovně podpořit v našich každo-

denních bojích, ale i v duchovních

službách.
   A toto je vlastně moje přání do dalších

dnů. Ať naše farnosti jsou duchovní

rodinou, kde je vidět naše duchovní

bratrství a sesterství. Ze srdce Vám všem

k tomu žehnám.
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    Nastává čas prázdnin a dovolených,

na který se většina z nás těší. V Bibli je

psáno: Všechno má určitou chvíli,

všechno má svůj čas: je čas budovat 

i čas bořit. Je čas plakat i čas smát se. Je

čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1–8)

Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je

čas prázdnin a dovolených. Čas bez

práce, čas bez školy!

   Ale i o prázdninách můžeme my

dospělí do školy k dětem. Ony se totiž

ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou

kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč

je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd

na obloze?  Máme se co učit od dětí, je

tolik důvodů k úžasu! 

   Během roku na to nemáme čas.

Divíme se jiným věcem, často

nepříjemným. Všechno má svůj čas.

Prázdniny jsou časem obdivu nad

přírodou, nad dobrými lidmi, ale 

i časem poděkování za to všechno.

Nepříjemných věcí bylo dost po celý

rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty

příjemné.

   Umět aktivně odpočívat a nabírat

nové síly je pro člověka důležité. Je

třeba změnit činnost a věnovat se tomu,

co nás občerství na těle i na duši. Volný

čas máme k tomu, abychom se mohli

rozvíjet i v jiných oblastech života 

a nabyli rovnováhy.

Odpočinek je Boží dar



Nabízím Vám několik rad od Johna Powella pro trávení volného času

1. Vymez si každý den nějaký čas na to, co tě baví, co tě uvolňuje a uklidňuje.

2. Vyjdi si častěji do přírody. Sleduj a poslouchej šum lesa, sleduj krásu přírody, vlny 

na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru a obdivuj hvězdy.

3. Přečti si svou oblíbenou knihu

4. Zamysli se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní nějakou pozitivní stránku.

5. Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!

Přeji vám klidné dny a dobře strávený čas se svými blízkými. 

Otec Tomáš

P.S. Pokud by někdo z vás měl dobrý tip na výlet nebo na dovolenou s dobrým

ubytováním, budeme rádi, když se s námi o něj podělíte v dalším čísle Bokovin. 
    

Příprava na biřmování

   Příprava na biřmování začne, pokud nám to nezkazí koronavirus, v pátek 24. září 

v 19 hodin. Přípravy budou probíhat v pátky jednou za 14 dní zatím v Kobylí 

v pastoračním centru. 

   Kdo by měl zájem se ještě přihlásit, stavte se pro přihlášku za otcem Tomášem. 

   Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti a od biřmovance se očekává, že má

zájem hlubší poznání víry a vztahu s Bohem, k němuž patří slavení nedělní mše svaté. 

   Těšíme se na Vás. 

Otec Tomáš a jáhen František
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Zveme Vás… 

(pokud epidemiologická situace dovolí)
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23. června | Bořetice

15.00–18.00 – adorační den

25. června |  Kobylí

18.00 – táborák na farní zahradě na

zakončení školního roku

27. června | Kobylí, Bořetice, Vrbice

Žehnání dopravních prostředků po

skončení mše svaté

27. června | Vrbice

16.00 – táborák na zakončení školního

roku

29. června | Bořetice

17.30 – táborák před farou na zakončení

školního roku

24. července | Bořetice

15.00–16.30 – možnost ke svátosti

smíření před poutí

25. července | Bořetice

10.00 –poutní mše svatá ke sv. Anně

(hlavní celebrant P. Josef Večeřa)

15.00 – svátostné požehnání

26. července | Vrbice

17.00 – poutní mše svatá ke sv. Anně

před kaplí

1. srpna | Bořetice

8.00 – hodová mše svatá

13. srpna | Kobylí

Adorační den ve farnosti

22. srpna | Vrbice

8.00 – hodová mše svatá

28. srpna | Vrbice 

19.00 – večer chval, adorace spojená 

s přímluvnou modlitbou v předvečer

slavnosti

29. srpna | Vrbice

10.00 – mše svatá se svěcení nového

oltáře biskupem Vojtěchem Cikrlem

5. září

Mše sv. se žehnáním aktovek

prvňáčkům a školákům na začátku

školního roku 

(změna času bohoslužeb: Vrbice 8.00,

Bořetice 9.30, Kobylí 11.00)

23. září | Brno

Setkání prvokomunikantů s otcem

biskupem Vojtěchem Cikrlem

26. září | Bořetice, Vrbice, Kobylí

Děkování za úrodu

28. září 

Slavnost sv. Václava 

(8.00 Vrbice, 9.30 Kobylí, 18.00

Bořetice)



Rozhovor s P. Josefem Večeřou

TOMÁŠ CAHA

Letošní poutní mši svatou v Bořeticích ke cti sv. Anny bude sloužit

P. Josef Večeřa, kterému jsme položili několik otázek.

Jak dlouho jste knězem a kde všude

jste působil a nyní působíte?

   Už to bude v červnu 47 let, co jsem

přijal v brněnské katedrále sv. Petra 

a Pavla kněžské svěcení. Udělil nám je

pan biskup Josef Vrana z Olomouce.

Nastoupil jsem od 1. července jako

kaplan na Staré Brno. Od října

následovaly dva roky základní vojenské

služby, pak pokračování na Starém

Brně. První samostatné místo byla

farnost Vysoké Popovice na podzim

1979. Od listopadu 1983 jsem sloužil

jako farář v Blansku. Od 1. června 1990

jsem byl jmenován farářem na Vrbici 

a excurendo Bořetice a Starovičky. Od 

r. 1994 místo Staroviček Kobylí.

V červenci 1996 mě pan biskup svěřil

farnost Ivančice a Řeznovice. V létě

2002 jsem byl ustanoven jako farní vikář

v Žarošicích a od r. 2004 exc. adm. 

v Archlebově. K 1. červenci 2016 mě

pan biskup ustanovil farním vikářem 

v Brně-Židenicích a exc. adm. in

spiritulibus ve farnosti Brno-Obřany.

Zde sloužím dosud. 

Otče Josefe, co Vás vedlo k tomu, že

jste se rozhodl pro kněžství?

   Vyrůstal jsem ve věřící rodině. Rodiče

nás čtyři děti vedli k pracovitosti 

a svědomitému plnění povinností. Do

školy a do kostela jsme to měli tři

kilometry. Do farního kostela sv. Petra

Pavla v Rudíkově jsme chodili pravidel-

ně každou neděli. Na mši svatou jsem

chodíval rád. Když se blížilo rozhodo-

vání, kam jít, přemýšlel jsem a modlil

se, abych poznal, jaká je pro mě Boží

vůle. Cítil jsem povolání sloužit druhým

lidem a přemýšlel, jak být nejvíc užiteč-

ný společnosti. Na konci 8. třídy jsem se

zúčastnil farní pouti k Panně Marii do

Hlubokých Mašůvek. Tam mě upoutalo

kázání jednoho staršího kněze o povolá-

ních. „Mladý muž se může stát inžený-

rem, lékařem, ...také knězem. Víc než

knězem nemůžeš být.“ A tak jsem to

svěřil Bohu a Panně Marii: půjdu na

dvanáctiletku (SVVŠ), a když to zvládnu,

chci jít cestou ke kněžství. S Boží

pomocí a s podporou modliteb mnoha

věřících to šlo.
 

8



Co všechno jako kněz v důchodu

děláte, jak trávíte svůj volný čas?

   Jako kněz v důchodu mám během

týdne dvě nebo tři mše svaté během

týdne u sv. Cyrila a Metoděje a jednu 

v neděli. Chodím sloužit mši svatou 

a navštěvovat nemocné do tří penzionů.

Ve zpovědnici sloužím věřícím zde půl

hodiny přede mší svatou a pomáhám

při zajišťování stálé zpovědní služby 

u kapucínů (po–pá od 9 do 16.30). 

V Obřanech slavím mši svatou v pátek

večer a v neděli dopoledne. Ve čtvrtek

ráno u školských sester sv. Františka

(ul. Karlova 22). Volný den mám úterý.

Většinou jej prožíváme se spolubratry

kněžími na některé faře. Poznáváme

farnosti jeden druhého. Modlíme se

breviář, rozjímáme, slavíme společně

mši svatou. Uvaříme oběd, posedíme,

sdělíme si zkušenosti. Odpoledne jdeme

na vycházku do přírody, navštívíme

něco zajímavého ve farnosti

spolubratra.

V čem vidíte smysl kněžské služby 

a poslání?

   Kněz vyšel z Božího lidu a je povolán

sloužit Božímu lidu ve farnosti pod

vedením diecézního biskupa. Měl by se

zajímat o všechny, kdo žijí ve farnosti.

Smysl kněžské služby je v modlitbě za

farníky, hlásání Božího slova 

a udělování svátostí. Ukazuje na věčné

hodnoty. Kněz by měl být mužem víry 

a naděje, mít rád všechny lidi. Žít 

v jednotě se sv. otcem a svým

biskupem. Vést Boží lid, aby jejich život

z víry byl světlem pro všechny lidi.

Co myslíte, že by bylo potřeba dělat,

aby bylo více kněží?

   Každé kněžské povolání je tajemství 

a milost Boží. Myslím, že předpokladem

pro kněžská povolání je opravdový život

z víry v rodinách. Rodiče a dospělí musí

dokazovat víru svými skutky. Rodiče by

si měli najít čas na své děti, ale i na

sebe navzájem. Doma se společně

modlit. Mluvit také o povolání ke

kněžství nebo k zasvěcenému životu.

Mladí lidé by měli mít možnost ve

farnosti se scházet. zapojit se aktivně do

života farnosti. Umožnit jim, aby se

mohli zúčastnit diecézního nebo

světového setkání mládeže. Nemocné 

a trpící ve farnosti povzbudit, aby se

modlili a na tento úmysl obětovali své

bolesti a kříže.

9
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Čemu se rád zasmějete a na co rád

vzpomínáte, když jste působil v našich

farnostech na jižní Moravě?

   Více jsem porozuměl podobenství

Pána Ježíše: „Já jsem vinný kmen, vy

jste ratolesti…“ Obdivoval jsem, jak je

práce vinaře náročná a namáhavá: už 

v lednu, únoru musí stříhat vinohrad.

Pak zalamovat, mnohokrát okopávat.

Chránit před škůdci. Až je víno zralé,

následuje vinobraní. Vylisovaná šťáva

musí vykvasit, vyčistí se, stočí a pak je

teprve možno kvalitní víno podávat

hostům. Obdivoval jsem krásu vašich

krojů. Kolik je potřeba šikovnosti, obětí,

než se ušijí, vyšijí a obléknou. Kolik je

zatím lásky a obětí Vašich stařenek 

a maminek. Čisté, naškrobené 

a ozdobené kroje jsou obrazem čistoty

duše křesťana. Je to dědictví a bohatství

vašich předků. 

   Vzpomínám také na otce Ladislava,

který říkával: „Jak je dobré, že se lidé

navzájem potřebují!“

Co patří k Vašim největším zážitkům 

a radostem během kněžského

působení?

   Největším životním zážitkem pro mě

byl rok 1989. Dostali jsme od Boha dar

náboženské svobody, byli jsme

osvobozeni od nadvlády komunismu.

Poznali jsme a zakusili, že Bůh o nás ví

a že je s námi. 

   Je to životní zkušenost, že stojí za to

podle víry žít a důvěřovat v Boha 

v každé době. Kristus je silnější než

všechno zlo světa. Nezapomenutelným

zážitkem pro mě také bylo setkání

mládeže se sv. otcem Janem Pavlem II.

v r. 1991 v Czenstochové. Mám vždy

radost, když si lidé dokáží odpustit 

a mají se rádi. Radost mám vždy ve

zpovědnici, když se kajícník k Pánu

Ježíší navrací po mnoha letech. Jsme

svědky zázraků! 

Donedávna jste byl pravidelným

účastníkem anenských poutních

odpoledních požehnání v Bořeticích.

Na letošní pouti budete hlavním

celebrantem, co pro Vás osobně

znamená sv. Anna?

   Svatá Anna je pro mě příkladem

zbožné ženy věrné Božímu zákonu 

a věrné manželky, milující maminky 

a babičky. 

   Všem nám může být přímluvkyní,

abychom v křesťanských rodinách

dokázali žít podle Božích přikázání,

abychom dokázali žít v hezkých

vztazích mezi generacemi.

A na závěr prosíme nějaké slovo 

k povzbuzení pro naše farníky 

v dnešní náročné době.

   Doba pandemie nás všechny zaskočila 

a různým způsobem omezila. Je to doba

zkoušky.
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  Otče Josefe, děkujeme vám za

Vaše odpovědi. Letos slavíte životní

jubileum 70 let života. 

   Chtěli bychom Vám i touto cestou

popřát k tomuto krásnému výročí.

Přejeme pevné zdraví, sílu Ducha

svatého a ať Vás dobrý Bůh zahrne

potřebnými milostmi pro váš život. 

   Moc se těšíme na červencovou

anenskou pouť v Bořeticích, kterou

nás budete provázet.

Otec Tomáš

   Ptáme se, co nám tím Bůh chce říci.

Máme někdy silné pokušení uzavřít se

do sebe, postavit kolem sebe zdi, které

nás ochrání před tím, kdo snad ohrožuje

naše jistoty. Je však třeba, abychom

stavěli mosty k setkávání, byli pozorní 

k sobě a navzájem si pomáhali.

Důvěřujme v Pána Ježíše, který k nám

promlouvá v každou dobu: 

   „Nebojte se. Já jsem s vámi po

všechny dny!“ Prožívejme svůj život ve

spojení s Pánem Ježíšem a s velkou

důvěrou v přímluvu Panny Marie. Bůh

proměňuje temnoty ve světlo!

11

Poslední červencová neděle bude v církvi dnem prarodičů a seniorů

   Žijeme v době, kdy středem pozornosti je mládí. Mládí znamená výkon a snahu

pomíjet vše staré. Ale co s lidmi, kteří se dnes dožívají díky dobrému zdravotnictví

vysokého věku?! Pro mnohé jsou zbytečnými, ba dokonce zatěžujícím prvkem, a dávají

jim to znát. Nepodřezáváme si pod sebou větev?! Naštěstí existují lidé, kteří se snaží

porozumět stáří, dát mu váhu, která mu náleží a též prokázat pomoc a lásku. V dřívější

době, kdy žily v rodině pohromadě tři generace, byl starý člověk začleněn do

společnosti, měl tam své místo. Zprvu pomáhal svými slábnoucími silami, sledoval děj

kolem sebe a vyzařoval do okolí klid a důvěru. Též vzpomínal, ale byl také

připomínkou těm mladým, že nadejde čas, kdy i oni budou staří. Mladí se učili od

starých. Umění stárnout je velkým uměním, je to nalézání smyslu života. Úkolem nás

všech mladších je dávat seniorům pocit důležitosti a užitečnosti. Byl bych moc rád,

abychom ve svých aktivitách na tuto skupinu farníků pamatovali.

   Papež František se rozhodl k ustanovení světového dne prarodičů a seniorů

pravidelně čtvrtou neděli v červenci v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny,

Ježíšových prarodičů. Letos to bude v neděli 25. července 2021.

   Mottem pro tento den jsou Ježíšova slova k apoštolům „Já jsem s vámi po všecky

dny.“ Je to totéž příslib blízkosti a naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem

projevovat. Nejen vnoučata a mladí jsou povoláni být přítomnými v životě starých lidí,

ale také senioři a prarodiče mají nezastupitelné poslání povzbuzovat mladé lidí

k životu a předávat jim životní moudrost.



Svěcení nového obětního stolu v kostele ve Vrbici

   V neděli 29. srpna v 10 hodin posvětí při mši svaté biskup Vojtěch Cikrle nový kamenný

obětní stůl. 

   Je to veliká událost pro farnost a slavnost plná symbolů, která se tak často neopakuje.

Nový obětní stůl bude při bohoslužbě otcem biskupem konsekrován modlitbou, obětní

menza bude pomazána posvěceným olejem křižmem a do obětního stolu budou vloženy

ostatky mučednice sv. Marie Goretti. 

   Vzhledem k tomu, že počítáme s větší účastí věřících, bude bohoslužba přinášena na

velkoplošnou obrazovku před kostelem. Možná, že i přijede televize Noe, která zajistí

ozvučení venku a přenos. 

Otec Tomáš
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Adam je v biblickém pojetí první

člověk.

Adam měl „za manželku“ Evu.

Adam s Evou žili v ráji.

Adam s Evou měli svobodnou vůli.

Adam s Evou se postavili proti

Bohu: katechismus katolické církve

(dále jen KKC) to nazývá prvotním

hříchem.

Adam s Evou byli vyhnáni z ráje.

Adam s Evou před prvotním

hříchem byli svatí (dle KKC měli

„prvotní svatost“).

V Adamovi je „kousek“ každého 

Kristus je nazýván „nový Adam“

(KKC 504).

Doslova píše: „První člověk Adam se

stal duší živou – poslední Adam je však

Duchem oživujícím.“ (1 Kor 15,45)

Co asi dobře víme:

Co jsme si možná neuvědomili:

        z nás a v každém z nás je „kousek“    

        Adama.

   Dnes spolu začneme od písmena A, jak

se říká od Adama. Nebo snad od adama?

Uvidíme.

   Hebrejské slovo אדם (čti zprava

doleva) se čte ádám (tohle už čti zase

zleva doprava J). Do češtiny toto

hebrejské slovo můžeme přeložit jako

„člověk“. Protože hebrejská abeceda

nezná velká a malá písmena, musejí se

překladatelé rozhodovat, kdy toto slovo

mají považovat za vlastní jméno (Adam)

a kdy za obecné jméno (člověk). Pro nás

je to tak trošku problém, pro hebrejsky

uvažujícího čtenáře to však žádný

problém není. 

   Pro něho Adam = člověk a člověk =

Adam. Adam-člověk je tak zároveň

zástupem celého pozdějšího lidstva 

a celé lidstvo je v něm symbolicky

obsaženo. 

   Svatý Pavel nám předkládá dokonce

souvislost mezi Adamem a Kristem,

kterého nazývá „poslední Adam“. 

Frantoviny aneb Vzděláváme se podle

abecedy

FRANTIŠEK MRÁZEK

Milí farníci, v této rubrice se budeme společně maličko vzdělávat, a to
podle abecedy, jak už napovídá název rubriky. Přál bych si, abyste tu
vždycky našli trošku poučení, menší trošku odpovědí, zato však větší
trošku otázek, trošku humoru a v neposlední řadě trošku podnětů 
k přemýšlení a k modlitbě.
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Troška humoru na závěr
Adam a Eva sedí v Rajské zahradě, drží se za ruce a pozorují západ slunce. Eva se něžně

přitulí k Adamovi a zeptá se: „Opravdu mě miluješ?“

 „A koho jinýho?“, odpoví Adam.

 

Co by se asi stalo, kdyby Adam         

 s Evou po prvotním hříchu mohli

zůstat v ráji? 

Odsoudili by (bychom) se tím                  

k věčnému údělu padlých lidí

(analogicky k padlým andělům)?

Nestal by se pro padlého člověka

věčný ráj věčným peklem?

Nebylo vyhnání z ráje ve své

podstatě aktem milosrdenství

dávající nám lidem novou naději na

skutečný ráj?

 Něco málo k zamyšlení: Úkol

   Pokus se najít, ve kterém verši Bible

se poprvé objevuje výraz, který

odpovídá hebrejskému אדם (ádám) –

řešení pošli na e-mail frantisek-

mrazek@centrum.cz. 

   Všechny správné odpovědi budou

odměněny malilinkatým dárkem.

Správná odpověď bude uveřejněna 

v dalším čísle Bokovin. 

   Jména výherců zveřejněna nebudou :) 
 

František Mrázek   

Letní diecézní setkání mládeže

   Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání

mládeže. Akce se koná od 11. do 15. srpna 2021 v Brně na Biskupském gymnáziu.   

   Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval,

mše svaté, a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské

diecéze. Elektronické přihlašování se slevou bylo spuštěno 5. května 2021 na webových

stránkách, kde budou přibývat všechny další informace.
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Je to možné především díky práci

dobrovolníků, a to jednak na straně

těch, kteří dávají – v České republice

není žádný dobrovolník placen, každý

věnuje hnutí svůj volný čas, modlitbu 

a dovednosti, ale také na straně druhé,

v zemích, přímo v místech, kde Mary’s

Meals pomáhá, se zapojují pouze

dobrovolníci z místních komunit. 

   Zejména jsou to matky, které ve

školách vaří a jsou rády, že mají co

svým dětem dát. Díky tomu může

Mary’s Meals dostát svému závazku, že

93 % všech vybraných prostředků jde

přímo na charitativní účely. Jsou to

právě malé skutky lásky každého, kdo

se zapojí, které umožňují růst celého

díla. Zakladatelé pobočky Mary’s Meals

v České republice se společně 

s několika blízkými přáteli rozhodli

hradit provozní náklady minimálně 

v prvních 10 letech v plném rozsahu 

z vlastních zdrojů. Díky tomu je nyní

garantováno, že minimálně do konce

2027 budou veškeré obdržené finanční

dary bezezbytku předány centrále

Mary’s Meals, která je používá přímo 

v zemích, jimž poskytuje pomoc.

   Mary’s Meals, které se dá přeložit jako

Mariiny pokrmy, je mezinárodní hnutí

založené na křesťanských základech,

které má za cíl bojovat s hladem 

v nejchudších zemích světa. 

   Myšlenka Mary’s Meals je velice

jednoduchá: poskytnout dětem každý

školní den jedno vydatné jídlo v místě

jejich vzdělávání. 

   Ačkoliv nám to přijde samozřejmé, že

by děti měly mít co jíst, není tomu tak

po celém světě. 61 mil. dětí nechodí do

školy kvůli hladu. Často žebrají na

ulicích nebo pracují na polích, aby se

uživily. A přitom v momentě, kdy vědí,

že ve škole dostanou najíst, jsou

motivováni do ní přijít. Díky jídlu se pak

lépe soustředí a mají lepší výsledky. Tak

mohou jít za svými sny, dále studovat,

najít si dobré zaměstnání, ale především

prožít šťastné dětství. 

   ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE –

jednoduchá rovnice, která funguje. 

S Mary’s Meals je velice snadné pomoci.

Pouhých 459 Kč nasytí jedno dítě na

celý školní rok.

Mary’s Meals – jednoduché řešení hladu

ve světě

MARIE STREJBAROVÁ
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   Hnutí Mary’s Meals založil v roce 2002

Magnus MacFarlane-Barrow, když

začali v Malawi podávat jídlo prvním

200 dětem. Od té doby se Mary’s Meals

rozšířilo do 19 zemí napříč čtyřmi

kontinenty a ke dnešnímu dni živí

každý školní den více než 1,8 milionů

dětí. 

   Za dílo se postavilo mnoho slavných

osobností, firem i významných

představitelů. Více o zajímavých

příbězích, které provázely vznik a šíření

Mary’s Meals, píše Magnus ve své knize

Bouda, která krmí milion dětí 

a v dokumentárních filmech Child 31 

a Generation Hope. 

   Více naleznete na  ww.marysmeals.cz

a na facebookové stránce Mary’s Meals

Česká republika.

    

   Rozhodli jsme se, že postní almužnou

podpoříme tuto nadaci. 

   Ve všech třech farnostech se celkem

vybralo 28 830 Kč, z toho v Bořeticích

13 500 Kč, v Kobylí 8 200 Kč, ve Vrbici

7 130 Kč. Všem dárcům děkujeme za

štědrost.

Otec Tomáš
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   Ve čtvrtek 23. září 2021 v Brně na Petrově

bude setkání dětí, které přistoupily 

k prvnímu svatému přijímání ve školním

roce 2020/2021.

    Zúčastnit se mohou i děti, které byly 

u prvního svatého přijímání ve školním roce

2019/2020, ale z důvodu pandemie se

loňského setkání nemohly zúčastnit. Na toto

setkání pojedeme vlakem.    

   Přihlášky s dalšími informacemi dostanou

děti od otce Tomáše začátkem září.

 

Setkání prvokomunikantů 

s otcem biskupem 

http://www.marysmeals.cz/


   Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také my v PULSu jsme hledali nové cesty, jak

podpořit farnosti v době omezeného konání bohoslužeb, které s sebou nese i omezení

příjmů z kostelních sbírek. Proto v rámci pomoci farnostem nabízíme novou možnost,

kterou můžete využít i vy. Za každého donátora, který se přihlásí do konce letošního

roku, získá farnost navíc bonus 500 Kč. Staňte se donátory a podpořte svou farnost.

Věřím, že využití této možnosti, můžete výrazně pomoci hospodaření vaší farností.

Přihlásit se můžete na www.donator.cz nebo využít přihlášky z letáčku v kostele. 

   Zároveň chci poděkovat všem stávajícím donátorům za jejich podporu. I přes obtížnou

situaci, ve které se všichni nacházíme, se velká rodina malých dárců rozrostla na 6 300

donátorů a během prvního čtvrtletí darovala 5 mil. Kč. Věřím, že společným úsilím se

nám podaří nejen překonat všechny obtíže současné doby, ale bude to i další krok na

cestě k zajištění života celé naší diecéze. 

S přáním Božího požehnání P. Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS 

A jak jsou na tom jednotlivé farnosti k 4. červnu 2021?

Bořetice, kontaktní osoba Marie Michalová: počet donátorů 26, dary donátorů 24 500 Kč.

Kobylí, kontaktní osoba Mirka Burešová: počet donátorů 23, dary donátorů 20 400 Kč.

Vrbice, kontaktní osoba Katka Pavlů: počet donátorů 21, dary donátorů 10 405 Kč.

Aktuální stav naleznete na www.bokovka.cz
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Loterie svatého Josefa

   Loterii nalezneme na webu: https://kc.biskupstvi.cz/pojdme-k-josefovi/

    Vstupme do „Loterie svatého Josefa“. Výhrou nám bude radost z každého malého kroku

na cestě k Bohu. Kliknutím na tlačítko „Spustit losování“ si vylosujte některou z vlastností

svatého Josefa, které se od něj můžete učit. Pod vlastností naleznete také text k zamyšlení 

a praktický podnět pro život.  Jak často máte losovat? Záleží jen na vás, zda si vlastnost

vylosujete na den, týden, měsíc, nebo i na celé období Roku svatého Josefa.

 

Jak pomoci farnosti v době pandemie?

PAVEL KAFKA

http://www.donator.cz/


   Proto měli domluvené, že vždycky

zastaví u dalšího křížku. Když je

babička dojela, pomodlili se krátkou

modlitbu a jeli dál. Asi u třetího křížku

už je to „modlení“ moc nebavilo a můj

syn Martin se otráveně zeptal: „Babi,

kolik těch křížků ještě bude?“ Babička

to potom vzdala a po dobré svačince se

jelo domů. Takže výlet se vydařil, ale

kluci už radši potom lítali na kole sami.

Dnes na to sami rádi vzpomínají, když

se setkají na každoročním „srazu

bratranců“.

   Myslím, že je důležité, abychom

prováděli různé akce společně celé

rodiny. Utvrzuje to vztahy v rodině,

mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky,

všichni mají potom krásné vzpomínky.

Nedělní výlety nebo sváteční vycházky

jsou něčím jedinečným 

a nezapomenutelným. 

   Mějme se rádi a užívejme si společné

chvíle. Modleme se za naše rodiny.

 

Marta Langerová 

 Od křížku ke křížku

   Na postní dobu nám Otec Tomáš

připravil zajímavou zábavu pro celé

rodiny s názvem „Putování od křížku ke

křížku“. Záměrem bylo, abychom trošku

protáhli svá těla a neseděli pořád jen 

u počítačů a televizorů. Také jsme se

měli „protáhnout duchovně“, proto byl 

u každého křížku nějaký příběh, který

pobavil nebo donutil k zamyšlení.  

U některých křížků měly děti splnit úkol

a každý účastník si zapisoval slova,

která si doplnil do křížovky na

průvodním lístku. Po zapsání celé

tajenky dostal poutník požehnaný

dřevěný křížek od Otce Tomáše. Velké

díky za takovou aktivitu.

   Já jsem si vzpomněla na podobnou

akci mých dětí, když byly mladší (asi

před 20 lety) a jezdili na prázdniny 

k babičce do Blažovic. Aby je babička

zabavila, vydali se jednou na výlet na

kole po polních cestách kolem vesnice.

Protože jelo pět vnuků, jedna vnučka 

a babička, je jasné, že babička se

zdržovala vzadu – nestačila jim. 

Jak se žije ve farnosti...

BOŘETICE
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Výlet super. :) :) :)

Moc líbí, ještě máme před sebou tři zastavení a děti jsou moc nadšené a všechny

příběhy a zamyšlení chtějí poslouchat.

Posílám fotky z putování po křížkách. Moc pěkně zpracované! Pro dnešek jsme zvládli

s klukama dva, jeden u benzinky a druhý na Tálkách.

   Od křížku ke křížku očima účastníků

O putování byla natočena i reportáž České televize: tu naleznete na našem

webu https://www.bokovka.info/l/reportaz-ct-o-putovani-od-krizku-ke-

krizku2/
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K 1. 5. 2021 byla administrátorem farnosti, Mgr. Tomášem Cahou, jmenována nová farní

rada ve složení: Ludmila Glozová, Lenka Kuchyňková, Jiří Kuchyňka, Stanislav Petrásek,

Petr Machač, Jan Michal. 

V neděli 15. 6. proběhne sbírka na dar pro bořetické hasiče na nově pořízené hasičské

auto. 

Farní rada se seznámila s návrhy čtyř architektů na rekonstrukci presbytáře, který by se

měl v příštím roce realizovat.

Zprostředkování zapůjčení podia na Anenskou pouť nabídl Ondřej Morávek. Bezplatné

půjčení z Velkých Pavlovic již není možné. Velmi rádi bychom chtěli poděkovat městu

Velké Pavlovice za letitou spolupráci.

 Dlouhá diskuse proběhla o vlhkosti kostela. Nakonec byl odsouhlasen tento postup:

  Informace z Farní rady Bořetice

 

1. Primárně řešit vodu z venku, která stavbu ohrožuje, tzn. dále pokračovat v kontrolách

svodů, gajgrů, žlabů, čistit kanálky. Dále vyřešit měděné svody napojené na pozink kvůli

vzniku korozi, které toto napojení způsobuje. 

2. Oslovíme pana Ing. Zejdu, Ph.D., ze sdružení VTA (odborníci zabývající se rekonstrukcemi),

aby vyhotovil projekt na celkové řešení sanace vlhkosti kostela.
 

Lenka Kuchyňková
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 Velikonoční hrkání 

 

   Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou obdobím

lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen

volně. Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou časem oslav a veselí.

Dnes jsou    i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž

uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. 

   K zvykům, jejichž tradice nezmizela a nezanikla, patří řehtání (hrkání). Od čtvrtka do

soboty chodí po vsích chlapci školou povinní a nahrazují zvony, které odletěly do

Říma. V Zelený čtvrtek se chodí navečer (dříve i po škole), na Velký pátek ráno, 

v poledne a navečer a naposledy na Bílou sobotu ráno. Chodí se tak, aby se obešla celá

vesnice. Dříve se chlapci u každého křížku modlili. V pátek v podvečer obešli ves dům

od domu, kde vykoledovali vajíčko, sladkost – sušené švestky, křížaly či drobné mince. 



    Nejstarší z chlapců se nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného

Jidáše.

   Na tuto tradici jsme navázali pozvolna i u nás – v Bořeticích – a chceme v ní

pokračovat.

   První hrkání proběhlo ve čtvrtek 1. 4. 2021 v 19 hodin. Na Velký pátek jsme se sešli

třikrát. Ve 12 hodin se dostavily všechny skupiny hrkačů a proběhlo setkání s Otcem

Tomášem. U vstupní brány před kostelem jsme se vyfotili a potom se krátce pomodlili

v kostele. Na Bílou sobotu nás zradilo počasí. Došla studená fronta a sněžilo. Hrkání

tedy neproběhlo.

   Sraz hrkačů byl vždy u fary. Děkujeme všem, kteří se letošního hrkání zúčastnili 

a budeme rádi, když tradici v naší obci podpoříte i příští rok.

Za organizátory Zuzana Čumpová s manželem a Lenka Bukovská
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   Mše svaté s dětmi v době covidové

   Několik posledních měsíců bylo období

velmi náročné pro všechny… Po

Vánocích nám zase „zavřeli kostely“…

nejdřív jsem z toho byla smutná, ale pak

se nám na on-line nebi objevila 

„jitřenka“ – živý přenos z vrbeckého

kostela a my zase mohli (alespoň

virtuálně) prožívat společné mše svaté.

   Já byla nadšená a každou neděli si v 9.30

sedala spolu s dětmi k počítači… Děti

prvních pár nedělí on-line mši sledovaly,

ale jejich nadšení rychle klesalo… až ze

sledování mše svaté neměly nic ani oni,

ani já. Zkoušela jsem různé přístupy, jak

jejich pozornost udržet, ale nic nebylo

„ono“. 

Jak se žije ve farnosti...

KOBYLÍ

   Pak mi otec Tomáš poradil „Vlčí

doupě“ na YouTube.

   Každý týden zde najdete nové dětské

kázání otce Romana Vlka na téma

nedělního evangelia. Ráda to sleduji spolu

s dětmi – nápady otce Romana jsou

neotřelé a vtipné. Využili jme těchto

krátkých videí a dělali si vlastní nedělní

bohoslužby = přečetli si čtení 

a evangelium, pustili si kázání z „Vlčího

doupěte“, pak prosby a závěrečná

modlitba. 

   Nyní už do kostela na nedělní mši

můžeme bez omezení. Ale přesto vám

chci „Vlčí doupě“ doporučit. Ať už jako

přípravu na neděli, pro případ nemoci,

nebo na dovolenou…

Soňa Čejková
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Na YouTube hledejte 

kanál „Vlčí doupě“



Orel jednota Kobylí

   

   Tradiční orelská Župní pout Župy Šilingrovy proběhla 16. května v kostele v Žarošicích.

Župa Šilingrova sjednocuje orelské jednoty z Břeclavska, Kyjovska a Hodonínska. Mši

svatou předsedal otec Pohanka. Závěrem mše svaté proběhlo orelské shromáždění, na

kterém byli oceněni zasloužilí členové Orla, mezi nimi i orlové z Kobylí.   

 

   Byla oceněna sestra Jindřiška Vajbarová, in memoriam byli oceněni bratr Augustýn

Havlín a bratr Josef Loveček. Toto ocenění předával starosta Orla.

   

   Nesmíme zapomenout si připomínat různá významná výročí, která proběhla a stále

ještě budou probíhat i přes složitou karanténní situaci. Tak, jako každým rokem 

v předvečer od 13. května do 13. října můžete sledovat přímý přenos z Fatimy z doliny

Iria každého 12.  v měsíci večer od 22.30 hod. modlitbu svatého růžence na televizi Noe

nebo Lux a po skončení sv. růžence si přepněte na Českomoravskou Fatimu v Koclířově,

kde pokračuje přímý přenos ze slavnostního světelného průvodu se sochou Panny Marie 

v dolině Iria a následně pokračuje mše svatá. 

   Dále můžete každého 13. v měsíci dopoledne sledovat mši svatou v přímém přenosu 

z Fatimy z doliny Iria před kaplí Zjevení, a to od 10 hod. 

   Jako každoročně i v letošním roce se Orel bude podílet na organizaci Dnů lidí dobré

vůle na Velehradě ve dnech 4. až 6. července. 

   Orel Pořádá různé soutěže: soutěž „Propinkej se na Velehrad“ začíná v předchozího

roku a vrcholí na Velehradě. Záštitu nad soutěží fotbalových dovedností pro mládež

převzal Antonín Panenka, ten také předává mladým sportovcům různé ceny. 
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Augustýn Havlín Jindřiška Vajbarová Josef Loveček

Jindřiška VajbarováAugustýn Havlín Josef Loveček, zdroj: E. Polák



   V tento den je zde bohatý program pro děti (divadla, pohádky atd.). Stejně bohatý je

program pro dospělé na různých přednáškách v novém areálu otce Stojana.

   Přejme si, aby pandemie brzy skončila a všichni si vzali velké ponaučení pro další

život: „S Boží pomocí a požehnáním všechno, bez ní nic.“

  S pozdravem: „Chvála Kristu a Marii,“ za jednotu Orla Kobylí 

Emil Polák
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K 30.4. 2021 vypršelo volební období členům farní rady. K 26. 5. 2021 byla jmenována farní

rada na dalších pět let v tomto složení: Pavel Vajbar. Markéta Otáhalová, Miroslav Kunický,

Jana Nováková, Robert Tichý.

V nejbližší době bude zkolaudována střecha na faře a dokončeno obložení střechy.

Dotace na Komunitní centrum sv. Jiří byla schválena.

Bylo by dobré, aby se co nejvíce farníků přihlásilo jako donátoři do fondu Puls. V tomto roce

každý přihlášený donátor sníží příspěvek farnosti o 500 Kč.

  Informace z Farní rady Kobylí

 

Tomáš Caha

V zahradě duše

Na větvi 
v zahradě 
sedí a zpívá...

V zahradě duše
 sedí 
      a zpívá: „Pokoj vám“.

Na stromě 
poznání Boha 
sedí 
       a zpívá: „Já jsem to...“

   

Červík u konce

Jak na to odpovíš,
červíčku milý,
až se tě Bůh zeptá v poslední chvíli?

Co řekneš, hledíce
ve věčnost bezbřehou,
tam přece mrtví už
milovat nemohou...

Markéta Otáhalová

   



První svaté přijímání v Kobylí

   

   V neděli 6. června 2021 (na slavnost Těla a Krve Páně) se čtyři kobylští čtvrťáci dočkali

1. svatého přijímání. Po více než roce čekání a na třetí termín... 

   Přestože covid nedovolil, aby tato slavnost byla dříve, věřím, že i tato prodleva byla 

v mnohém k užitku. Děti tak více toužily po Panu Ježíši a také „více dozrály“...

   „Mami, to bylo krásné – to setkání s Ježíšem. Myslím, že teď budu chtít chodit 

k přijímání co nejčastěji,“ řekl mi můj syn. 

   Přeju jemu i všem ostatním dětem (nejen) z Kobylí, aby je touha setkávat se s Ježíšem 

v Eucharistii nikdy neopustila a nosili ho ve svém srdci.

   ...aby byly vždy „živými svatostánky“ – jak jim přál otec Tomáš během slavnostní mše.

    Závěrem bych chtěla jménem všech rodičů z celého srdce poděkovat otci Tomášovi za

úžasnou přípravu dětí ke svátosti smíření a přijetí Eucharistie.

Soňa Čejková
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   V pátek před slavností přistoupily děti

ke své první svátosti smíření. Pan farář

vyzpovídal i nás rodiče.

   V neděli 30. 5. 2021 bylo sice oblačno,

ale dětem to přesto moc slušelo a celá

slavnost se nesla v radostném 

a pokojném duchu. Rodiče, sourozenci

a děti se zapojili – rodiče četli čtení,

otec, matka, chlapec a děvče četli

přímluvy, děti přinášely v obětním

průvodu bílé růže jako sebedarování

Ježíši a obětní dary za děti přinášeli

rodiče. Po přijímání se děti společně

modlily modlitbu a potom se společně

modlili rodiče za děti. Sourozenci se

zapojili ministrováním, hraním na

hudební nástroje a zpěvem ve schole

Šutříci. Tatínek Klárky hrál na varhany

a Šimonkův děda zpíval žalm a vedl

scholu.

   Otec Tomáš měl moc pěkné kázání 

a promluvu k dětem, kde jim ve scénce

vysvětlil, že slunce, které představovalo

Boha, který je světlo a teplo – je to, co

potřebujeme do svého života. Aby

vnímaly neděli jako den, kdy si udělají

čas na Pána Boha víc než přes týden.  

První svaté přijímání na Vrbici

   V neděli 30. května 2021 jsme v naší

farnosti prožívali krásnou slavnost

prvního svatého přijímání.

   Děti se na tuto událost připravovaly již

v roce 2020. Vzhledem k pandemii

koronaviru bylo nutno slavnost přeložit. 

   Už 1. března 2020 byla sloužena

nedělní mše sv. v kulturním domě na

Vrbici, kde byly představeny děti, které

poprvé přistoupí k prvnímu svatému

přijímání. Jsou to: Adéla Pavlů, Jakub

Machovský, Lucie Varmužová, Šimon

Havelka, Klára Anna Marková. 

U obětního stolu slíbily, že se chtějí

připravit na tuto slavnost a rodiče

přislíbili modlitbu a pomoc svému

dítěti. Od otce Tomáše dostaly

požehnání a také rodiče udělali svému

dítěti křížek na čelo. Děti měly

připravené vlaštovky se svými jmény, 

a na konci obřadů je otec Tomáš vyzval,

aby je hodily mezi věřící. Komu se

podařilo vlaštovku chytit, měl za úkol se

za dítě, které bylo napsáno na vlaštovce,

po dobu přípravy na první sv. přijímání

modlit. 

Jak se žije ve farnosti...

VRBICE

26



   Aby vnímaly svátost smíření jako

setkání s Pánem Ježíšem jako nejlepším

kamarádem, kterému řeknou to, co

nikomu jinému a Panna Maria aby byla

jejich maminkou. Protože Pán Ježíš je

vždy s námi, ať prožíváme radost,

smutek, ať se nám daří, nebo nedaří.

Pán Ježíš chce, ať rádi chodíme ke

svatému přijímání a rádi se s ním

setkáváme, protože on nechce být

zavřený ve svatostánku v kostele, chce

si udělat svatostánek v našem srdci,

chce skrze nás konat dobro, přinášet

lásku ostatním lidem. 

   Bůh chce, aby na tomto světě vládla

láska, pokoj, spravedlnost a milo-

srdenství.

   V závěru mše svaté děti poděkovaly 

a předaly dárky otci Tomášovi a paní

katechetce Marii. Děti dostaly od otce

Tomáše upomínky na 1. svaté přijímání,

hru Dobrodružná cesta z ráje do ráje,

obrázek marnotratného syna 

a medailonek P. Marie, kterou jim

zrovna požehnal. 

   Po mši svaté se všechny děti fotily 

s otcem Tomáše, s p. katechetkou a se

svými rodinami.
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Magda Marková

Autor fotografie: S. Hanzlík.



„Mainclův kříž“ z roku 1920 – mramorový kříž s kovovým tělem Krista, na

pískovcovém podstavci nacházející se vedle fary, dnes zarostlý keři. Díky tomu

spousta lidí neví, že tam tento nádherný kříž je. Určitě si naši péči a pozornost

zaslouží. Tato oprava bude spolufinancována z dotace Jihomoravského kraje. 

Obložení zídky do pískovce a úprava odpočinkového posezení u kostela. Jedná se  

 o veřejné prostranství ve vlastnictví obce, jehož úprava bude provedena   

 zaměstnanci obce. 

Nová dlažba na hřbitově, nové osvětlení a ozvučení hřbitova. Naši předkové si

zaslouží, aby místo jejich posledního odpočinku bylo po letech znovu opraveno.      

 Na tento projekt jsme získali dotaci z MAS Hustopečsko – Program rozvoje venkova. 

Kaple a kříže u kostela sv. Jiljí

   Po opravě interiéru kostela přichází na řadu také úprava prostranství okolí naší

dominanty. Obci Vrbice se podařilo získat několik drobných dotací, tak doufám, že 

se dílo podaří a postupně opravíme:
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Obložení zídky u kostela

Mainclův kříž

Autor fotografií: T. Bílek.



   Nejvíce diskusí a porad – architekti, farní rada a odborníci z branže – se dělo kolem kapličky

zasvěcené Panně Marii. 

   

   Sochy Panny Marie a sv. Bernadety již byly zrestaurovány Jaroslavem Hasíkem a čekají na

umístění. Nejvíce se diskutovalo nad stávajícím provedením kapličky, které bylo rozporuplné.

Kaplička jako taková by měla představovat jeskyni v Lurdech. Odpovídají tomu již zmíněné

sochy, odpovídá tomu nápis „Já jsem Neposkvrněné početí“. Co tomu zdaleka neodpovídá, je

dlažba – jak ji specifikoval jeden pán z Brna – „z kópelky“ – a v žádném případě tomu

neodpovídá malba panoramatu Vrbice. Po diskusi výše zmíněných skupin dojde k vyčištění

kapličky, obložení kamenem, výmalbě bílou lomenou, nasvětlení a v neposlední řadě také

zasklení mříže. 

   Přejme si, ať se opravy povedou a všem poutníkům, ať naleznou na těchto místech útěchu 

a klid. 

 

Tomáš Bílek, starosta vrbecký
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Jiří Havelka, 

Luděk Petrásek, 

Aleš Pavlů, 

Josef Bukovský, 

Václav Sůkal 

a Šárka Vyhňáková.

  Informace z Farní rady Vrbice

 

   K 30. 4. 2021 vypršelo funkční období členům farní rady. 

   Byla jmenována farní rada na dalších pět let v tomto složení: 

   Bylo by dobré, aby se co nejvíce farníků přihlásilo jako donátoří do fondu Puls. V tomto

roce každý přihlášený donátor sníží příspěvek farnosti o 500 Kč.

Tomáš Caha



   Na webových stránkách Institutu pro

liturgickou formaci České biskupské

konference liturgie.cz najdeme vše, co

se týká praktikování víry a zbožnosti 

v katolické církvi. Na hlavní stránce

uvidíte témata s nadpisy: Mše svatá,

Liturgie hodin, Křest, Biřmování,

Eucharistie, Zpověď, Svatba, Svátost

svěcení, Pomazání nemocných, Pohřeb,

Žehnání a exorcismus, Liturgický čas,

Liturgický prostor a Liturgická hudba. 

   Dále pak Aktuální texty ke mši, Rychlé

volby – Bible, Misál, Breviář,

Koncelebrační texty, Kancionál,

Kalendář. Samostatnou kapitolou jsou

pak různorodé Aktuality. 

   Jednou z akcí byl dne 21. 1. 2021

webinář formačního setkání pro lektory

nazvaného Služba lektora. Pod stejným

názvem v záložce Škola liturgiky

nalezneme jeho záznam na YouTube.

Průvodcem byl P. Radek Tichý. 

   P. Vojtěch Novotný v úvodu řekl, že

Bůh k nám mluví v liturgii a my mu

odpovídáme, že Boží slovo je plné

života a síly.

Služba lektora na liturgie.cz

MARIE MICHALOVÁ

KDO předčítá? Lektoři jsou laici,

kteří jsou způsobilí a ochotní plnit

tento úkol, který má velkou

důležitost, velkou vážnost. Měl by  

 to být člověk pokřtěný, náležitě

vybavený a připravený a měl by mít

aspoň základní porozumění pro to,

co čte. 

KDY se předčítá? Začíná se, když

jsou všichni připraveni naslouchat,

zkrátka, když se všichni uklidní, 

   Je důležité, aby ambon, od kterého 

se hlásá a k němuž se přirozeně obrací

pozornost věřících, byl důstojným

místem, místem pevným, upraveným,

přiměřeně vznešeným, má na něj být

dobře vidět, o slavnostech má být

střídmě vyzdobený. Ambon je trůn

Božího slova, nemají se od něj např. 

číst komentáře nebo dirigovat sbor.

Připomenul, že II. vatikánský koncil

neváhá říct, že církev má ve stejné úctě

Boží slovo jako samo Tělo Páně, proto

hovoří o stole Božího slova a o stole

Kristova Těla.

   Mons. Martin David mluvil o službě

lektora. Položil si několik otázek. 
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JAK se předčítá? Předčítat se má

hlasitě, zřetelně a pozorně. Je

zapotřebí přípravy, duchovní (ve

znalosti Písma a ke které době se

která liturgická čtení váží)                 

 a technická ve zdokonalování

přednesu, v mluvení na mikrofon.  

 A také umět být v kontaktu                

 s posluchači tím, že se občas podívá

na posluchače. 

PROČ se snažit o zodpovědný

přístup k lektorské službě? Aby

věřící z poslechu posvátných čtení

pojali k Písmu svatému ve svém

srdci něžnou a živou náklonnost,      

 i když je k tomu třeba zejména

působení Ducha svatého. Upozornil

na projekt Kulturaslova.cz

olomoucké arcidiecéze, kde je

možné si poslechem v ženském,

mužském a hereckém provedení

udělat představu o správné dikci     

 v přednesu Božího slova na

konkrétní neděli.

       rozhodně ne, když se ještě všichni

       neusadili. Své místo má posvátné 

        ticho, krátké chvilky mlčení po  

        každém čtení. 

   

   P. Radek Martinek zmínil lekcionář, ze

kterého předčítají lektoři, ale především

mluvil o evangeliáři, ze kterého předčítá

kněz nebo jáhen a který je vrcholem ve

čtení Božího slova. 

   Na prvním místě liturgie je Kristus,

který promlouvá, když se předčítá

Písmo svaté. Když je evangeliář nesený

v průvodu na začátku bohoslužby,

symbolicky vyjadřuje Kristovu stálou

přítomnost uprostřed svého lidu. 

   Při nesení evangeliáře stojíme. Má

připravit ovzduší, v němž Boží slovo

zapůsobí v srdcích a dokáže vyvolat

odpověď v činech v každodenním

všedním životě. Mimo kostel je

hlasatelem Božího slova každý věřící.

Na závěr byly zodpovězeny dotazy. 

 Například, jak má být lektor oblečen?

Odpověď zněla: civilně, slušně. 

   Jakým způsobem se projevuje úcta při

příchodu a odchodu k ambonu?

Odpověď: uprostřed prostoru úklona

oltáři (před Kristem ve svatostánku

poklekáme jen při příchodu a odchodu

z kostela).

   Dozajista by bylo dobré si ve farním

společenství našich tří farností ještě

toto téma rozšířit, ale to už bude hudba

nějaké další budoucnosti. 

   Zaplať Pán Bůh za to, o co se s námi

přednášející podělili prostřednictvím

tohoto videokurzu, jehož záznam je

stále k dispozici pro všechny zájemce 

i na našich farních stránkách

www.bokovka.cz.

Marie Michalová
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    Tip na knížku

Ty jsi kněz navěky: Rozhovor s Ludmilou Javorovou

   Před několika týdny se nám dostala do ruky poměrně útlá knížka, ale za to s velmi silným 

a osobitým příběhem ženy Ludmily Javorové, pravé ruky biskupa tajné církve Felixe 

M. Davídka, jím taky vysvěcenou na kněze. 

   U základů knihy Ty jsi kněz navěky je katolický kněz, salesián, překladatel a bývalý

šéfredaktor nakladatelství Portál Zdeněk Jančařík. Zpovídanou osobou mu byla Ludmila

Javorová, žena vysvěcená na kněze a figurující ve skryté církvi, tzv. Koinótés (tajné církevní

struktuře, která se zformovala v šedesátých letech minulého století okolo tajně vysvěceného

biskupa a církevními představiteli kontroverzně přijímaného Felixe M. Davídka). I když

bychom knihu mohli číst jako velkou senzaci nebo minimálně jako silný příběh ženy v době

komunistického řádění, je plna emotivní kontemplace o kněžství jako daru a povolání,

kterého se nelze zříci. Je to kniha o pochopení momentální nutnosti zajistit pastoraci věřících

a hledajících víru, když oficiální církev a kněží byli internování v komunistických lágrech či

neměli církevní souhlas ke kněžské službě. 

   Autorce není milá pozornost, která se na ni upírá, právě pro nepochopení, na které naráží.

Otevřenosti rozhovoru pomohl fakt, že ho vedl duchovní. Zdeněk Jančařík poskytuje

Javorové hodně prostoru pro osobní vzpomínky, nechává vzpomínky plynout. I když pohled

Javorové je tendenční, jednostranný, přesto jsem rád, že Jančařík se obrnil trpělivostí bez

zjevného „šťourání“ a nepříjemných otázek a souzení.

   Ty jsi kněz navěky přesto poskytuje spousty zajímavých historek a názorů a patří mezi

cenná svědectví o dějinách církve v době pronásledování během komunistické totality 

i o směřování církve dnes.

manželé Kaszperovi
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Ne-dobré místo

Máš rád dobrodružství,

ale přitom se mu vyhýbáš,

když v přístavu svých jistot

pomalu

       tiše

         a spolehlivě

                – zahníváš...

   

Co vidí oči rdesna

Jak užitečné zátoky života,

kde moudře povídají stromy,

             šeptá rákos

             a ticho je Odeon,

                     kde mluví Bůh.

(...a kde oči rdesna všechno vidí...)

Markéta Otáhalová   



   „Věřím v Boha, Otce všemohoucího,“

těmito slovy začíná vyznání víry. Při

každé nedělní mši svaté je říkáme

nahlas, ale věříme tomu? Žijeme v době,

ve které je přítomen po celém světě

strach a nejistota více než dříve. Bůh

jistě dělal mnoho velkých činů v době

starozákonní a ještě více pak tři roky,

kdy Ježíš veřejně působil. Ve skutcích

apoštolů slyšíme o mocných skutcích,

které se děly rukama apoštolů. Kdo se

začte do dokumentů prvotní církve,

zjistí, že mocně působil i v časech tzv.

Církevních otců. Pak už jen sem tam 

a teď už se jeho moc nejspíš vyčerpala 

a my si musíme vystačit sami...

   Zdá se mi, že to je mentalita naší doby.

Říkáme sice: „Věříme v Boha, Otce

všemohoucího,“ ale upřímně si

řekněme, kolik z nás tomu opravdu věří

a kolik z nás se někdy zamyslelo, co to

vlastně říkáme?

   Když o tomto tajemství rozjímám, tak

mě napadá: „Ano, Bůh je všemohoucí,

ale kromě tohoto…“, „Ano, možná koná

divy, ale ne pro mě“, „Není tato doba

jasným znamením toho, že Bůh to tak

úplně v rukou nemá?“ 

   Kolik lidí se modlí za ukončení

pandemie a pořád ji tu máme. Neměli

bychom přeformulovat začátek vyznání

víry na: „Věříme v Boha, kdysi

všemohoucího“? A nemám na mysli jen

současnou koronakrizi, ale myslím i na

životy všech nám blízkých lidí, kteří 

v současné relativistické době bolestně

hledají v těžkých životních situacích

pevný bod.

   Poslední dobou si rád čtu v knize

proroka Daniela. Tato kniha je

naplněná příběhy, v nichž se dostávají

jednotlivci vyvoleného národa, který je

tou dobou ve vyhnanství, do velkých

problémů. Vždycky jim jde o život. Když

stojí mladící Ananiáš, Azariáš a Misael

před králem, který jim hrozí upálením,

říkají, že Bůh má moc je vysvobodit, ale

zároveň dodávají, že i pokud je z tohoto

utrpení nezachrání, nikdy se zlaté soše

nepokloní. 

   Oni věří ve všemohoucnost Boha, věří,

že Bůh je dobrý a není to postaveno na

tom, jakou situaci zrovna prožívají.

Připouští, že Bůh může dopustit jejich

utrpení a nemění to nic na Jeho

všemohoucnosti a dobrotě. 

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího

JAN MICHAL
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   Nebo příběh Daniela ve lví jámě, kdy

je Daniel vystaven velké zkoušce důvěry 

v Boha. Sám musel být v šoku, když

hladoví lvi nějak neměli zrovna chuť.

Nebo vyznání krále Nabuchodonozora,

který poté, co se pyšně dmul nad svou

velikostí, ztratil rozum a po letech jej

zase nabyl. A jak sám říká: jeho

velmožové si jej vyžádali nazpět. Jak

chválí Boha, který povyšuje a ponižuje,

a nic mu není nemožné.

   Nebo v Druhé knize Mojžíšově odchod

z Egypta a putování pouští. Je to 40 let

utrpení, kdy Izraelité každý den trpí,

jsou nevěrní svému Bohu, překonávají

nástrahy pouště a válčí s nepřáteli. Jistě

nic, co by si sami zvolili, ale těchto 40

let určilo jejich identitu na další tisíciletí

až po dnes.

   Není i tato doba takovým putováním

pouští, které určí identitu současné

generace? Není to doba, o které se bude

za 100 let povídat: „Ano, tehdy se

obrátilo srdce našich předků k Bohu,

byla to generace, která hledala Boží

tvář.“ 

   V našem pohledu prohráváme 

a trpíme, ale jaký je Boží pohled? Chci

věřit, že Bohu není nic nemožné a že

každá bolest může být cestou k vítězství.

Jak říká text jedné nové písně: „I když já

nic nevidím, ty konáš, i když já nic

necítím, ty konáš.“ 

   Věřím, že pokud se naše srdce

upřímně obrátí v této době zkoušky 

k Bohu, pak nadejde čas, o kterém

mluví kniha Zjevení sv. Jana: Tehdy mi

řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého

soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je

v krvi Beránka. Proto jsou před Božím

trůnem a slouží mu v jeho chrámu

dnem i nocí. 

   Ten, který sedí na trůnu, bude

přebývat mezi nimi. Nebudou už nikdy

hladovět ani žíznit, slunce ani horko je

nespálí, neboť je bude pást Beránek,

který je uprostřed trůnu. Povede je 

k pramenům živých vod a Bůh jim

setře každou slzu z očí.“ (Zj 7,14–17).

 Jan Michal
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Narozeniny 

otce Tomáše, 

autorka fotografie: 

Marie Režná.



    

Milí přátelé,

...tak nám zabili Ferdinanda... Tahle hláška z Dobrého vojáka Švejka letos oslavila 100

let spolu s celým Haškovým románem. Osobně se nad touto literární osobou čas od

času zamýšlím, co pro náš národ vlastně Josef Švejk znamená.

   Často můžeme slyšet, že jsme národ Švejků a že se to projevuje stálým švejkováním.

Například i v době pandemie, kdy se snažíme všechno obracet a zlehčovat. Nejprve

něco nařídíme, abychom to na druhý den mohli pěkně po švejkovsku porušovat.

   Je docela možné, že to opravdu někomu pomáhá přenést se přes těžké chvíle 

a svízelná období a tento postoj se za těch sto let zřejmě mnohokrát osvědčil.

   Troufám si však tvrdit, že je to trochu jinak. Pokud bychom se ke všemu stavěli po

švejkovsku, neměli bychom takové hrdiny, jako byli např. Heliodor Píka, Milada

Horáková, Josefové Beran a Toufar a tisíce dalších žen a mužů, kteří se v různých

dobách zachovali čestně a odvážně.

   Byli to lidé, kteří svůj život postavili na skále a cítili velkou odpovědnost za sebe 

i za druhé. A ani v těch nejvypjatějších chvílích neopustili ryzí hodnoty, o které 

se v životě opírali. 

   A proč to všechno vlastně píšu? Protože mě tyto příběhy nikdy nepřestávají

fascinovat. Uvědomuju si, v jakých podmínkách můžeme žít dnes. I díky těmto

statečným lidem mohu žít ve svobodné společnosti, žít svoji víru a psát tyto řádky.

Nebylo to vždycky tak samozřejmé. Svoboda je velký dar, ale zároveň obrovský

závazek.

   A tak bych nám na chtěl popřát, abychom v každé době uměli stavět na pevných

základech, užívali svobody k blahu celé společnosti, ať je nakonec naším hrdinou

Švejk, nebo Píka.

Požehnané letní dny přeje Martin Novák
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Jsme národem Švejků?

MARTIN NOVÁK



   Je to náhoda, nebo mají tyto události

něco společného? Vypadá to, že tyto

události mají svůj původ v událostech

roku 2017, kdy se 13. května poprvé

zjevila Panna Maria ve Fatimě a kdy 

13. května 1981 byl postřelen svatý Jan

Pavel II. On sám vždy tyto dvě události

navzájem spojoval. Měsíc nato se ve

vesnici Medjugorje v Hercegovině

zjevila Panna Maria a v listopadu téhož

roku také v Kibeho ve Rwandě. 

   Církev nám sice žádná tzv. soukromá

zjevení nepředkládá k věření, ale ctitelé

Matky Boží o jejím zjevení ve Fatimě

nepochybují. Mnoho z nás též

opakovaně vykonalo poutě do

Medjugorje a potvrzuje nesmírně

požehnanou atmosféru tohoto místa.   

 Nemám teď na mysli návštěvy

rekreační, ale ryze poutní. Není tam

totiž pro rekreanta moc co vidět, ale pro

poutníka je tam co zažít.

   Mohlo by se zdát, že Panna Maria 

je nositelkou špatných zpráv, když

vyslovuje různá varování: ve Fatimě

před rozšířením bludů komunismu,

Čtyřicet let od atentátu na Jana Pavla II.

a čtyřicet let od zjevení v Medjugorje 

a v Kibeho

MARIE MICHALOVÁ

v Medjugorje před válkou v bývalé

Jugoslávii (samotného Medjugorje se

válka nedotkla) a v Kibeho dokonce

před nejstrašnější událostí genocidy

vlastního obyvatelstva v roce 1994.  

   Jenže všechna ta poselství obsahovala

především vroucí prosby naší Matky 

k návratu k Bohu jako podmínky

vyvarování se těchto hrůz. Přišla říct

světu, že: „Bůh existuje, že On je plností

života a abychom mohli užívat této

plnosti a míru, musíme se vrátit 

k Bohu.“ Jak si máme představit návrat

k Bohu? Maria říká, že k Bohu nás

navrací láska ke slavení svátostí,

především dobré svátosti smíření 

a eucharistie, a pak modlitba a citelný

půst, kdo to zvládne, je vyzýván držet

středy a pátky o chlebě a vodě.      

   Modlitbou a postem můžeme

zabránit válkám!

   Bůh má své učedníky a zlí duchové

mají také své učně. Každý se musí

svobodně rozhodnout, jestli si za svůj

ideál zvolí odvážnou cestu pravdy,

dobra a lásky, nebo cestu nezájmu, 
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nelásky a polopravd. Žádná „zlatá“

střední cesta neexistuje. Všichni víme,

že ta dobrá cesta je ideál, protože

všichni jsme hříšníci, a tak se budeme

vždycky potýkat s každodenními

selháními. Svatý otec František říká, že

s tím se počítá a že je mu milejší člověk,

který se při práci na dobývání Božího

království ušpiní, než ten, který vždycky

stojí opodál, jen aby se neznečistil. Když

to převedeme na fyzickou práci, taky se

při ní často zašpiníme, ale naštěstí

máme všichni dost vody k tomu,

abychom se umyli a byli zase čistí.

    Vždycky žasnu nad tím, jak velkou

cenu má každý člověk, jak moc na

každém z nás záleží. Bůh nechce nic

konat bez nás, prostě buď mu ty naše

ruce nabídneme, nebo nenabídneme.

Na začátku stojí vždy jenom úmysl,

jenom to, že chci. Bůh sám nás pak

uvede do našich rolí, které pro nás

zamýšlel od stvoření světa. Pro každého

z nás zamýšlí roli jinou, takovou, která

nám sedí a která nás činí krásnými

lidmi, milými Bohu i lidem.

   

Marie Michalová   
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Farnost se baví

   Na rajskou bránu někdo dvakrát zabuší, pak je slyšet, jak někdo huláká: „Ježíš! Maria!

Pro Boha!“ Pro Svatou Pannu! Pro všechny svatý!“ Svatý Petr přiběhne otevřít: „Kdo se

tu opovažuje tak strašně se rouhat?“ „Jaképak rouhání? Nesu poštu!“

   V hodině náboženství vypráví katechetka o povolání učedníků. „Petr byl prostý

rybář, když ho Ježíš zavolal, zanechal svého povolání a stal se…“ „Policistou!“,

vykřikl Jiříček. „Policistou?“, diví se katechetka. „Jak jsi na to přišel?“ „No, Ježíš mu

přece řekl: Od této chvíle budeš chytat lidi.“

   Hádají se kluci, kdo z nich má lepšího strejdu. První se chlubí a říká: „Můj strýc je

biskup, a když někam přijde, všichni mu říkají excelence.“ „To nic není,“ namítá druhý.

„Můj strýc je kardinál, a když někam přijde, všichni ho oslovují Vaše eminence.“ „Hoši,

to nic není,“ dodává třetí, „můj strýc je obyčejný kněz, a když vystoupí na kazatelnu 

a začne kázat, tak lidé říkají: Pane Bože!“



   V pátek 21. května 2021 v 17.30 hodin

posvětil diecézní biskup Vojtěch Cikrle

nový oltář (obětní stůl) katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně. Pontifikální

bohoslužba spojená s žehnáním 

i dalších prvků liturgického prostoru

byla slavena právě v den, kdy se

každoročně slaví výročí posvěcení

katedrály. Letos to bude jubilejní 

130. výročí.

   V sobotu 15. května 2021 inauguroval

brněnský rodák, kardinál  Michael 

F. Czerny, SJ, v kapli sv. Jana

Nepomuckého oltář přivezený 

z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla,

který Papežské koleji Nepomucenum

daroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

   „Oltář obsahuje ostatky sv. Jana

Nepomuka Neumanna z Čech,

redemptoristického misionáře v USA,

který se roku 1852 stal čtvrtým

biskupem Filadelfie. 

Zprávy z brněnské diecéze

Otec biskup posvětil nový obětní stůl

   Jeho osobu vyzdvihl Druhý vatikánský

koncil, protože Lumen Gentium,

Věroučná konstituce o církvi odkazuje

na jeho každodenní praktickou svatost

jakožto „vynikající uskutečňování

křesťanských ctností“ (LG 50). To je

skutečný ideál každého, kdo slouží nebo

studuje v této koleji, neboť Boží lid je

povolán stávat se svatým v obyčejném

každodenním životě. 

   Děkujeme dnes biskupu Mons.

Vojtěchu Cikrlemu a brněnské diecézi

za dar tohoto oltáře české koleji 

v Římě,“ uvedl ve svém kázání kardinál

Czerny.
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   Téměř tři roky všechny tři farnosti

podporují částkou 4 900 Kč ročně

indického chlapce Nikhila Dodmani.

   Nikhil bude mít v červenci 10 let,

aktuálně navštěvuje 3. třídu, je zdravý 

a má se i s rodinou dobře. Bohužel je

také postihl covid-19, tzn. vyučování

probíhá on-line a školy se nenavštěvují.

Tomáš Caha
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Nikhil nám píše

Adopce na dálku



Dětské okénko
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Omalovánka



pojmenovat nářadí (co máme doma) – co z toho používá tesař?

poznat stromy na procházce a druhy dřeva

spočítat letokruhy na pařezu 

snídaně – vyjmenovat, kolik řemeslníků se podílelo na tom, že můžeme snídat

naučit se modlitbu ke sv. Josefovi

naučit se písničku ke sv. Josefovi

vyfotit sochu nebo obraz svatého Josefa někde v blízkosti bydliště

namalovat sv. Josefa

pouť k nějaké kapli nebo kostelu zasvěcenému sv. Josefovi

navštívit nějakého řemeslníka (jeho dílnu)

zjistit, jestli má někdo jméno Josef v rodině; napsat mu nebo zavolat, navštívit

pomodlit se za zemřelé Josefy

kterou slavnou osobnost se jménem Josef znáš? (pro starší – připravit si referát)

znáš ještě jiné biblické Josefy, kromě Ježíšova pěstouna? Zjisti jejich příběhy

něco vyrobit ze dřeva (z dřevěných kolíčků)

všimnout si, co všechno je doma ze dřeva

spočítat, kolik kuchyňského náčiní máme doma ze dřeva

pokrájet něco na dřevěném kuchyňském prkénku

vyrobit něco z párátek, špejlí nebo nanukových špachtliček

postavit něco z dřevěné stavebnice

vyrobit dřevěný dárek

připravit jednohubky s dřevěnými párátky

naučit se zatlouct hřebík

zjistit, z jakého dřeva je vyroben hudební nástroj doma

naučit se nějakou „modlitbu za šťastnou smrt“ (sv. Josef je patronem šťastné smrti)

podle mapy zjistit, kolik km šel Josef z Betléma do Egypta a z Egypta do Nazareta

zjistit počet km z Nazareta do jeruzalémského chrámu

Svatá rodina mohla mít oslíka. Zjistit, co žere oslík, a něco o něm

zjistit, jak se liší hrdličky a holoubata (přinesli je do jeruzalémského chrámu)

Tipy na prázdniny

Náměty na praktické úkoly pro děti v souvislosti s postavou sv. Josefa
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