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TOMOVINY aneb Slovo otce Tomáše
TOMÁŠ CAHA

Dovolená, prázdniny – čas k odpočinku těla 

i k přemýšlení nad životem

Konečně dva měsíce prázdnin, konečně mohu jet na dovolenou,

odpočinout si, hurá!!! 

 zápasy našich hokejistů, napadlo mě,

že pravidla hokeje a vůbec hra se tak

trochu mohou podobat našemu životu 

s Bohem.

   Náš život je skutečný boj. Jde o Život.

Musíme bojovat sami se sebou, se svými

chybami a nezastavit se před žádnou

překážkou, kterou nám staví život do

cesty. Je třeba být trpělivý, 

i když se nedaří. Největší tragédie je,

když to člověk vzdá a je spokojený s tím,

jak to je. Naším soupeřem, protivníkem

není nějaký člověk, ale ten Zlý, který

chce nad námi za každou cenu zvítězit

všemožnými intrikami. Zná naše slabá

místa a tam útočí. Ale nemusíme se ho

bát, vždyť hrajeme za mužstvo, která

má nejlepšího trenéra, jímž je Ježíš

Kristus, který nás dovede k vítězství.

Trenér zná silné a slabé stránky hráčů.

Povzbuzuje své hráče, dodává jim

odvahy a síly. Sám nám svým životem

ukazuje, co dělat a jak dosáhnout

nejvyšší odměny.  

     Tyto výroky nás samotné napadají,

anebo je v těchto dnech můžeme slyšet

od různých lidí podle toho, čím kdo žije,

na co se těší a podobně. Nedávno

skončilo mistrovství světa v ledním

hokeji ve Finsku, kde naši hokejisté

získali bronzovou medaili. Jak už sami

víte, že jsem hokejový fanoušek. Když

jsem tak sledoval jednotlivé zápasy 
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Dává nám rady, své Boží slovo, jak

dosáhnout vítězství. V mužstvu hraje

důležitou roli kapitán, v církvi je to

kněz, biskup. Jeho úlohou je být

povzbuzovatel a tahoun. I on hraje za

své mužstvo, je jeden z hráčů. Ale sám

kapitán bez druhých spoluhráčů nic

nezmůže. Čas hry je limitován, taktéž 

i náš pobyt na této zemi (životním hřišti)

je omezený. Hra začíná a končí

písknutím rozhodčího. Kdo to všechno

řídí, je sám Bůh. On je Pánem nad

naším životem. Všichni máme stejný

dres, který jsme dostali při křtu. 

K tomu, aby celé mužstvo zvítězilo, je

tedy potřeba umět spolupracovat,

nahrávat si, pomáhat si. Každý hráč je

potřebný a důležitý, ať už hraje v

obraně, v záloze, v brance, či v útoku.

Tak i každý křesťan má nezastupitelné

místo. Aby hokejista byl dobrým

hokejista, musí trénovat, posilovat atd.,

posilou pro nás křesťany jsou svátosti.

Hrát sólově nemá cenu, hrozí velké

nebezpečí, že to nedopadne dobře.

Potřebujeme jeden za druhého. Když

jeden z hráčů hru podcení a nedá do

toho všechno, trpí tím celé mužstvo. 

 

Hřích, faul jednotlivce oslabuje 

v podstatě celé mužstvo – církev. Hokej

má své pravidla hry, taktéž i

křesťanství, a tím je desatero 

a evangelium.

   Na co myslíme jako křesťané, o co

nám v životě jde? Jde nám o život,

nebo Život?

   V měsíci červenci budeme slavit

slavnost sv. Cyrila a Metoděje a v srpnu

slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Obě

dvě slavnosti nám nahrávají a vybízejí

nás k zamyšlení. Povzbuzují nás k

tomu, o čem jsem se už zmínil. Slavnost

věrozvěstů – jak poslouchám a žiji podle

Božího slova, a slavnost Panny Marie

ukazují cíl lidského života, vítězství.

   A tak vám všem přeji, abychom čas,

který je před námi, využili k občer-

stvení těla a duše a stali se tak aktivními

hráči na herním poli naší farnosti,

vzájemně si pomáhali a šlo nám 

o jedno – pěkné vztahy mezi námi 

a o Život věčný. 

      Přeji vám hezký prázdninový čas.

    Otec Tomáš
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Zveme Vás...
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23. června | Bořetice 

15.00–18.00 – adorační den

26. června | Vrbice

11.00 – Farní den u příležitosti 20 let

kněžské služby otce Tomáše, akce se

koná na fotbalovém hřišti, začínáme

mší svatou. Po celý den zajištěno

občerstvení i program.

24. července | Bořetice 

10.00 – pouť ke sv. Anně a oslava 

800 let od první písemné zmínky 

o obci, oslava dne seniorů a prarodičů

15.00 – svátostné požehnání obci 

a poutníkům

26. července | Vrbice

18.00 – poutní mše svatá u kaple 

sv. Anny a pohoštění po mši svaté

13. srpna | Kobylí

16.00–18.00 – adorační den

28. srpna | Vrbice

8.00 – hody, oslava sv. Jiljí, patrona

kostela

4. září | všechny farnosti

Při mši svaté – žehnání aktovek

prvňáčkům a požehnání všem

školákům

18. září | všechny farnosti

Při mši svaté – děkování za úrodu 

28. září | Slavnost sv. Václava

8.00 – Vrbice

9.30 – Kobylí

Od neděle 4. září se mění časy nedělních mší svatých:

Bořetice 8.00 a Vrbice 9.30.

 

 



Frantoviny aneb Vzděláváme se podle
abecedy
FRANTIŠEK MRÁZEK

E – evangelium.
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máme čtyři evangelia – evangelium

podle sv. Matouše, sv. Marka,        

 sv. Lukáše a sv. Jana

evangelia byla sepsána ve druhé

polovině prvního století 

původním jazykem, kterým byla

evangelia napsána, je řečtina,

dialekt koiné

úryvek některého z evangelií

slyšíme při každé mši svaté

   Evangelium (řecky εὐαγγέλιον,

euangelion = dobrá zpráva) je zvěst 

o tom, že Bůh si zamiloval každého

člověka, má s ním dobré úmysly 

a nabízí mu cestu k životu v plnosti.

Evangelium je zvěst o Ježíši Kristu, který

je ztělesněním této dobré zprávy.  

 Evangelia jsou srdcem celého Písma

svatého, neboť jsou hlavním svědectvím

o životě a učení vtěleného Slova, našeho

Spasitele“. (KKC 125)

Co asi dobře víme:

nejstarším evangeliem je

evangelium podle sv. Marka

(sepsáno kolem roku 65)

nejmladším evangeliem je

evangelium podle sv. Jana (sepsáno

kolem roku 95)

 dialekt koiné (řecky ἡ κοινὴ
διάλεκτος – obecná mluva), kterým

byla evangelia sepsána, je dialektem

starořečtiny, kterým se běžně

mluvilo v Ježíšově době ve

východním Středomoří. Byl to

dialekt obyčejných prostých lidí

církev měla vždy v úctě Boží Písmo

jako samo tělo Páně (2. vatikánský

koncil, Dei verbum, článek 21)

v evangeliích, stejně jako v celém

Božím slově je zvláštním způsobem

přítomný sám Pán Ježíš.

původní význam slova evangelium

byl ve smyslu „radostné zvěsti,

kterou přinesl Ježíš lidem“. 

Co jsme si možná neuvědomili: 



Trocha humoru na závěr

Trocha humoru na závěr
Dva bohoslovci z pátého ročníku se chystají jít spát: 
Matouš: „Můžu zhasnout světlo?“

Marek: „Ještě chvilku prosím, musím to dočíst.“
Matouš: „A co čteš?“

Marek: „Evangelium podle Lukáše.“

Matouš: „Tak to dočteš zítra. “

Marek: „Dokud to nedočtu, tak neusnu.“

Matouš: Pročpak?“

Marek: „Protože zrovna teď je to tak napínavý. Musím to dočíst, abych se dozvěděl,
jestli toho Ježíše nakonec ukřižujou, nebo neukřižujou.“ 
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Noc kostelů na Vrbici 

mám texty evangelií vždy po ruce

(doma, v kapesní Bibli, v mobilu)?

    Po Ježíšově smrti tento termín dostal   

     posunutý význam „radostné zvěsti   

     o Ježíši“ 

Něco málo k zamyšlení:

čtu a rozjímám často (nejlépe

denně) texty evangelia?

je pro mě evangelium skutečně

radostnou zvěstí? 

projevuje se tato evangelní radost   

 v mém každodenním životě?

předávám tuto evangelní radost

lidem kolem sebe?

Autoři fotografií: 
vrbečtí farnícií



   katecheze mohlo v dětech doznít. 

K tomu pomáhají různé výtvarné

techniky zpracování daného tématu.

Také je možnost navštívit modlitební

koutek, věnovat se materiálům z

minulých katechezí nebo jen tak

odpočívat na „pozorovací židličce“ 

a nechat se inspirovat ostatními.

Důležité je dětem nabídnout možnosti 

a už je nechat, aby se samy pro ně

rozhodovaly.

   Snažíme se čas společného setkání

strávit v tichu, jak to jen s malými dětmi

jde :-) aby se děti učily úctě, schopnosti

se ztišit, a rozvíjela se tak jejich

přirozená spiritualita. Musím přiznat,

že jsem měla ticho za nedostižný ideál,

ale překvapilo mě, jak to děti vzaly za

své a moc se snaží, případně se

vzájemně napomínají :-) Při každém

setkání jsou tak chvíle, kdy jen pozoruji

děti, jak v tichu samy pracují. A pak

jsem svědkem situací, kdy jde dítě po

lepení koláže samo do modlitebního

koutku pohladit Pána Ježíše nebo po

chvilce sezení na pozorovací židličce

jde další samo od sebe chystat obětní 

Katecheze Dobrého Pastýře...

začali jsme 

  Po zmírnění covidových opatření jsme

se od dubna letošního roku začali se

skupinkou předškolních dětí scházet 

v úterý před dětskou mší svatou na

Katechezi Dobrého Pastýře. Tento

program pro děti od 3 let je založený na

Montessori pedagogice. Není moc

známo, že podstatnou součástí této

pedagogiky je také spirituální oblast,

kterou autorka zpracovávala ve

spolupráci se španělskými mnichy. Při

pozdějším šíření Montessori myšlenek

byla tato duchovní dimenze podstatně

zkrácena nebo úplně vypuštěna... Na

principu „pomoz mi, abych to zvládl

sám“ pomáhá katecheze dětem

objevovat vztah s Bohem, vrůstat do

tajemství znamení Bible, mše svaté,

liturgického roku a církevních svátků.

A jak to probíhá prakticky? 

Po zhruba 10minutové katechezi, která

vede děti k přemýšlení a k propojování

souvislostí, je pak prostor, aby téma 

Jak se žije ve farnosti...

BOŘETICE
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 předměty naživo a k velké radosti dětí

jsme i prohrabali skříně s ornáty 

v sakristii.

    Přestože je naprosto nejoblíbenější

aktivitou zapalování a zhasínání svíček

na obětním stolku :-) a po cestě na mši

se dohadujeme, v jaké barvě se otec

Tomáš zas objeví, už za těch pár 

setkání je patrné, že děti jinak –

vědoměji prožívají mši svatou. 

   Jsou do ní víc vtaženi a učí se vnímat 

a rozumět tomu, co nám Bůh skrze

liturgii přináší.

   

Martina Michalová

stůl na mši svatou. Bez jakékoli

interakce s dospělým. Prostě to tak 

v srdci cítí.

   Témata katechezí pokrývají celý školní

rok, my jsme díky pozdnímu začátku

zvládli probrat podobenství o Dobrém

Pastýři a část mše svaté – jak nás zve

Ježíš na hostinu, připravovali jsme

obětní stůl, učili jsme se, podle čeho

poznáme, že je Ježíš v kostele přítomný,

povídali jsme si o liturgickém roce 

a umíme i oblékat kněze do správných

barev.

   Jedno setkání jsme se také vypravili do

kostela, kde jsme si prohlédli liturgické

9

Postní almužna 2022 v Bořeticích

  Letošní postní almužnu jsme v naší farnosti, s ohledem na situaci na Ukrajině, zacílili

na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Bořeticích. Během postní

doby farníci i další lidé, přicházející na večery modliteb za Ukrajinu, přispěli celkovou

částkou 15 390 Kč. Z prostředků, které se průběžně vybíraly, se 5 132 Kč použilo na

svačinky a obědy pro ukrajinské předškolní děti pobývající na faře v Bořeticích, za 

8 315 Kč se nakoupily potřebné potraviny, které byly doručeny přímo ukrajinským

rodinám ubytovaným „Na vinárně“. Zbývajících 1 943 Kč se použije dle aktuální

potřebné situace. 

   Děkujeme všem dárcům! A prosíme o pokračování modliteb za mír a pokoj v

lidských srdcích.
 

Martina Michalová, Lenka Kuchyňková



Žehnání hasičské zbrojnice u příležitosti svátku sv. Floriána

   Sobota 7. května 2022 byla nejen pro bořetické hasiče důvodem k velké radosti. 

U příležitosti svátku sv. Floriána se uskutečnila slavnostní mše svatá za hasiče. 

A proč taková sláva? Protože po mši Otec Tomáš požehnal nové hasičské zbrojnici,

automobilům i krásnému obrazu patrona hasičů, který namalovala paní Marie

Zemánková.

   Na důstojné zázemí jsme jako hasiči čekali už od svého obnovení v roce 2002, tedy

dlouhých téměř 20 let. Sbor tehdy musel začít od úplného začátku, protože kromě

nepojízdného automobilu a několika zteřelých savic, hadic a od molů prolezlých

uniforem nebylo v malé hasičce u kostela skoro nic. I samotná hasičská zbrojnice

byla evidentně stavěná spíše k muzejním účelům, protože kromě absence jakéhokoli

sociálního zázemí nám začala být postupem času z důvodu pořizované techniky malá,

takže jsme se museli v roce 2010 přestěhovat do prostor bývalých garáží na Panském

dvoře. Tyto prostory laskavě a zdarma zapůjčil pan Vlastimil Lubal, za což mu patří

velký dík. Přesto, že tyto prostory měly být využívány jako provizorní a dočasné, toto

provizorium trvalo dalších téměř 12 let.
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Autorka fotografií: L. Krejčí
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   Pomyslné „pohnutí ledů“ nastalo v okamžiku, kdy se podařilo v roce 2018 získat dotaci

jeden milion korun od Jihomoravského kraje, poté se začala nová hasička projektovat 

a následně i stavět. Na začátku roku 2020 jsme se pak mohli postupně přestěhovat do prostor

nové hasičské zbrojnice. 

   Plánované žehnání v letech 2020 a 2021 překazila protiepidemická opatření, takže celá

slavnost se mohla uskutečnit vlastně až na třetí pokus. Svátek sv. Floriána byl skvělou

příležitostí, jak poděkovat a sdílet radost se všemi, kteří hasiče v jejich úsilí podporovali, 

a to i finančně, protože mezitím byla vyhlášena i veřejná sbírka na pořízení hasičské cisterny,

do které přispělo mnoho dobrodinců z řad občanů, podnikatelů či firem, ale finančně

přispěla třeba také bořetická farnost. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. 

   Ačkoli předpověď počasí byla na 7. května krajně nejistá a příprava tak velké události velmi

náročná, nakonec vše vyšlo na jedničku. Bůh nás má rád a dopřál nám, abychom naplno

prožili mši svatou ozvláštněnou čestnou hasičskou stráží s praporem, krásnou květinovou

výzdobou Marušky Kuchyňkové, ministranty v hasičských dresech, krásnými písněmi scholy

Deo Gratias, hlubokou promluvou Otce Tomáše i vzácnými hosty v čele s náměstkem

hejtmana JMK panem Dubcem, a následně si naplno užili i navazující průvod obcí, samotné

žehnání a doprovodný oficiální i neoficiální program.

   Děkuji všem, kteří se na slavnosti žehnání zbrojnice jakkoli podíleli a přeji si, aby zbrojnice

sloužila prostřednictvím nás hasičů všem lidem a aby se nám hasičům vždy dařilo naplňovat

heslo: „Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci“.

Jiří Michna

Prvokomunikanti v Bořeticích
   

Autoři fotografií: J. Šauer, K. Michnová



Pěší pouť do Žarošic 2022

   Na pěší pouť do Žarošič se vždy těším

dlouho dopředu… A tak i letos jsem si 

7. 5. brzy ráno nachystala svačinu, pití… 

a pláštěnku ☹ a před osmou vyrazila ke

kostelu. Počasí moc přívětivé nebylo,

drobně pršelo… přesto se sešlo přibližně

20 poutníku všech věkových kategorií,

kteří se rozhodli putovat k Panně Marii…

V Krumvíři ve sklepě u Nováků jsme měli

malou zastávku – přivítali nás s úsměvem

a pohostili několika druhy chleba …

a vínem. 😉 Moc děkujeme.

   Cesta tomu našemu malému a (díky

pláštěnkám) krásně barevnému průvodu

Jak se žije ve farnosti...

KOBYLÍ

pěkně ubíhala. A tak jsme krátce před 

14. hodinou dorazili do Žarošic, kde byla

pouť zakončena mší svatou. 

A co Ty? Přidáš se k nám příští rok? A že

nezvládneš celou ujít celou cestu? 

Nevadí – můžeš s námi jít třeba jen nějaký

úsek. Nebo část cesty jet doprovodným

autem. Pojď! Rádi Tě mezi námi

přivítáme.

   Na závěr bych chtěla poděkovat všem

organizátorům, manželům Novákovým,

doprovodnému vozidlu i řidičům, co pro

unavené poutníky do Žarošič přijeli –

všem upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Soňa Čejková
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Autoři fotografií: kobylští farníci



Tátové s dětmi v Javoříčku

   Zcela náhodou (i když u Boha náhody neexistují) mi z olomouckého Centra pro rodinu

došla nabídka na víkend tátů s dětmi. Průzkum jeskyně, lezení po skalách, putování,

táborák... To znělo skvěle, a proto jsem neváhal ani chvilku, a ještě ten den jsem poslal

přihlášku. Dlouho se nic nedělo, žádné informace, ale s klidem jsem to nechával Bohu. Ono

to nějak dopadne. A taky že ano. Asi dva týdny před akcí jsem dostal mail s instrukcemi:

   Omlouvám se za zpoždění, asi jste už mnozí tento email netrpělivě očekávali.

   Rád bych vám všem rovnou takto nabídl tykání... je to mezi jeskyňáři takové nepsané

pravidlo…

…potřebné informace k našemu víkendu, které najdete v přílohách... …nejdůležitější je

soubor: „víkend jeskyně instrukce...“

A v pátek 6. května vás všechny čekám tady: https://mapy.cz/s/cotamasajo

Ahoj Josef

PS. Pokud máte doma něco z horolezecké výstroje jako: lana, sedáky (i dětské), karabiny,

slaňovací osmy apod., přivezte prosím s sebou.

   Tak to vypadá na dobrý adrenalin, říkal jsem si a otevřel jsem soubor „víkend jeskyně

instrukce“ (výňatky z A4 hustě popsaného listu):

…na expedici do jeskyně máme sobotu dop. a odp. …pohyb v jeskyních je náročnější, proto

tam nemůžeme jít všichni naráz. Budeme dvě skupiny, jedna dop. jeskyně, druhá slaňování,

lezení po skalách…

…v neděli ráno nás čeká pěší putování krásným údolím do Bouzova, kde bychom společně

slavili nedělní liturgii v kostele sv. Gotharda (cca 6 km od základny), kterou má pod

duchovní správou Řád německých rytířů…

S sebou: oblečení na neděli do kostela, o něco horší na základnu a to nejhorší k ušpinění do

jeskyně/slaňování, pracovní rukavice! do jeskyně (půjde se i „po čtyřech“ a plazením),

přilby. Hlavně nezapomenout na čelovky a baterky… 

…pokud máte nějakou zajímavou stolní hru, co děti baví, dovezte ji také, po večerech ji

určitě využijí. Mobilní data na základně skoro nefungují, tak aspoň se budou mít čím večer

zabavit.

…Na základně jeskyňářů neočekávejte žádný komfort, spíše naopak. Ale to základní

budeme mít: dobré jídlo, teplo, sprchy, toalety. Věřím, že s Boží pomocí prožijeme spolu 

s dětmi víkend plný intenzivních zážitků a společně stráveného času.
13
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   To všechno a mnohem víc jsem s mými dětmi prožil u Javoříčských jeskyň o květnovém

víkendu. Bylo úžasné sledovat, jak děti dokážou být samostatné, akční, mít plno nápadů 

a nekonečné energie. Tátové, jestli cítíte, že potřebujete sami strávit čas s dětmi anebo

potřebujete děti na chvíli odloučit od starostlivých maminek, další víkend se plánuje 

21.–23. října 2022. Kontakty rád předám.
 

Autor článku a fotografií: R. Kaszper

První svaté přijímání v Kobylí

   1. svaté přijímání – událost, na kterou se letos těšilo (a svědomitě připravovalo)

sedm kobylských dětí… V sobotu 14. 5. 2022 přistoupili ke svátosti smíření. Z jejich

radostného očekávání této svátosti bychom se my, dospělí, měli poučit. Protože který

z nás s úsměvem na rtech a rozzářenýma očima jde ke zpovědnici? 😊 

   Hned další den, v neděli 15. 5. 2022, děti v přítomnosti svých rodin a ostatních

farníků obnovily své křestní sliby a poprvé se setkaly s Ježíšem v eucharistii… 

   Milé děti, přejeme vám (a modlíme se za vás), ať je tento den začátkem vašeho

svátostného života a zaseje do vašich duší touhu po častém setkávání s Ježíšem.

Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat 

otci Tomáši za jeho trpělivost 

a obětavost v přípravě dětí. 

   A taky schole Farníček za krásné zpěvy při slavnosti.

 

Autorka článku a fotografie: S. Čejková



   V sobotu jsme přivítali další milou

návštěvu, a to pana děkana Jana

Nekudu. Tento den měli kněží další

milou povinnost, a to posvětit tři

opravené kříže nacházející se poblíž

kostela. Prvním je nově

zrekonstruovaný hřbitovní kříž z roku

1888, druhým je misijní kříž u kostela –

dílo Josefa Zahradníka, a třetí je

Mainclův kříž z roku 1920 nacházející 

se u fary. Tři kněží – tři kříže, každý

posvětil jeden. O opravu křížů se

postaral Jara Hasík. 

   Velkou slavností byla také nedělní

mše, a to zejména pro 12 dětí, které

poprvé přijaly Tělo Páně. Moc jim

přejeme, aby je celý život radost z víry

neopouštěla.

   Každá mše byla také s jiným

doprovodem. Pátek byl ve folklórním

duchu s cimbálovým triem a velké

překvapení přišlo na závěr. Jednu

tklivou píseň s fujarou a v kroji si

vystřihl Stano Markovič – spolubojovník

a kamarád Karla Satorie. Stano je

autorem křížové cesty, řezby sv. Jiljího

a jeho fujary zahajovaly nejednu

půlnoční na Vrbici. 

Sraz rodáků a přátel Vrbice

   Na Vrbici jsme plánovali sraz rodáků

již v roce 2020. Měl být uskutečněn 

k výročí 100 let od vysvěcení kostela 

sv. Jiljí. Pozvánky již byly rozeslány,

program naplánován a přišel covid 

a s ním pomyslná dvouletá stopka. Jen

taktak nám v loňském roce stihl biskup

Vojtěch Cikrle posvětit nový oltář. 

V roce 1222 byl k podpisu listiny přizván

jako svědek Heinrich Plebán z Vrbice.

Jak Vrbice, tak i okolní obce jsou zjevně

starší – ale co je psáno, to je dáno: 800

let je ideální příležitost setkat se mezi

sebou a pozvat rodáky, přespolní i ty 

z daleka. 

   Program byl opravdu pestrý, skládal

se z duchovní i světské části. O tu

duchovní část se postaral zejména Karel

Satoria. Dodnes nejeden Vrbečák jej

považuje za našeho faráře, dodnes se

Karel Satoria cítí na Vrbici trochu jako

doma a není se čemu divit, Vrbice byla

jeho první farností. Jeho kázání a

duchovní obnova se nesly v duchu

lásky, člověčenství a v odpovědi na

otázku, proč se vůbec zabývat vírou. 

Jak se žije ve farnosti...

VRBICE
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   V sobotu doprovodili mši svatou 
Šutříci – mladší odnož Kamínku. Je
zcela zjevné, že další generace zpěváčků
pod vedením Václava Hasíka nám 
v budoucnu přichystá nejednu radost.
Doprovod nedělní slavnosti patřila
Kamínku – snad není třeba cokoliv
dodávat. 
   Světskou část srazu rodáků zahájila
páteční večerní zábava s dechovou
hudbou Gloria. V sobotu odpoledne byly
pro návštěvníky a rodáky otevřené
prostory muzea, mateřské i základní
školy, centra volného času a také kostel
sv. Jiljí s promítáním fotografií 
o opravách střechy a interiéru kostela.
Sobotní večer pak pokračoval za
kulturním domem na sóle, kde proběhlo
slavnostní představení nové knihy 
s názvem Vrbice včera a dnes. 
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   Do života knihu uvedli hosté Stano

Markovič a rodák z Vrbice umělecký

kovář Milan Michna, jehož mříže 

a svícny zdobí také náš kostel.

   K dobré náladě nám všem v závěru

večera zahrály kapely The Coffees,

Quanti Minoris a Víťův brácha. Proč

zrovna ony? V každé z nich, a to včetně

Glorie, totiž hraje muzikant z Vrbice. 

   Děkujeme moc všem, kteří přiložili

ruku k dílu a podíleli se na přípravě

srazu rodáků. 

   Ať je nám všem v tomto kraji dobře,

máme se rádi a vracíme se šťastni tam,

kde je srdce naplněno láskou a hezkými

vzpomínkami.         

Markéta Veverková a Tomáš Bílek

Autoři fotografií: T. Bílek, R. Bukovský



Sto let stojí kostel na Stráži a stráží kraj... 

   Každý kostel koná tuto strážní službu. Můžeme se domnívat, že kopec sloužil jako

strážný už 800 let a déle, a to dalekému okolí. Možná se k němu upínaly zraky

dávných obyvatelů kraje, našich předků pozorných, zda nedává znamení, že se blíží

ohrožení. Je-li tomu tak a věřme, že je, má Vrbica slavnou historii.

   Nechci vzpomínat, ale pomoci k zamyšlení. 

   Hlavním „kostelovým“ tématem je život a přesněji snaha, aby neprotekl mezi prsty. 

Každý kostel má slavnou historii. O každém kostele lze totiž říci, že do něj člověk

odjakživa přicházel setkávat s tím dobrým v sobě, obnovovat to a znovu to křísit 

k životu. 

   Kostel mě už mnohokrát slyšel, jak se odříkám zla, obnovuji chuť smířit se, žít 

s lidmi v pokoji a míru, slyšel mé nitro, jak se znovu rozhoduje pro lásku. Zde se to

děje už po 100 let. 

   Tedy nejen kvůli mši svaté, která je zde slavena, ale i kvůli této krásné bohoslužbě

našeho niterného obracení, je kostel místem posvátným.

Toto místo je silným životním znamením. Pro většinu z nás tady naše cesta začala 

a tady se i ukončí. 

   Kostel se „nevtíravě vnucuje“. Dělá to už svou polohou, nechává o sebe zavadit

našim mnohým pohledem. I zvon zve k zamyšlení, nad tím, co se dít má, co je, mezi

začátkem a koncem. A hodiny neúprosně odpočítávají...

   Kostel nechce být jen místem startu, ani mne jen přijmout v cíli. Ten kostel se

domnívá, že má co říci především k tomu, co je mezi těmi krajními body. Že toho ví

hodně, dokonce vše to hlavní o životě.

   Ve škole, kde učím, někdy padne otázka: „A proč se nějakým bohem vůbec

zabývat?“, nebo, jak mnozí slýcháte a třeba vás i napadne: „Proč chodit do kostela?“

Odpovídám: „Abych se v tom ‛krásném daru života’ neztratil. Tohle ‛chce kostel’.“

Neztrať se, volá na mne. Není to zas až tak těžké… zabloudit v životě je docela snadné. 

Ztratit se člověk může například představou, že život je zelená louka, kterou jsem

dostal k dispozici, parcela, na které si postavím, nebo zaseji, co chci… nebo plátno

které si pomaluji, čím chci, a nikdo mi do toho nemá co mluvit. 
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   To si člověk může myslet jen chvíli a jen tu a tam takovému vidění světa podlehnout.

Velmi rychle je ale z tohoto snu probuzen. Zjistí, že toho, o čem může plně rozhodnout,

co má „pod palcem“, je až žalostně málo. Ano, vybere si školu, rozhodne, co po ní bude

dělat, je na něm, jakého si zvolí partnera, i o počtu dětí může částečně rozhodnout,

jakou fasádu bude mít jeho dům. Ale s jakým zdravím může počítat, jaké sklony podědí,

v jakých podmínkách bude pracovat, o tom jen nepatrně až mizivě rozhoduje. Jaké

sousedy bude mít, jaký pohled na život vnese do jeho života jeho partner, koho si děti

přivedou, jakými lidmi bude obklopen, to, jak vypadá, do jaké doby se narodil, do jaké

rodiny a na jak dlouho... Nikdo se ho na to hlavní neptal, a přitom jde o klíčové otázky,

které ovlivňují chuť a smysl života. 

   Žádná zelená louka. Můj život je zastavěnou parcelou, dávno přede mnou se na ní

stavělo, musím tam najít místo a nesmím si moc vyskakovat. „Nejsi tu sám“, slyším ze

všech stran. Musím se se svou stavbou včlenit, nezavazet, jsem dávno rozkresleným

obrazem, kolik generací a událostí se na něm už podílí. 

   Tedy pravdou o životě je: člověk, ať se mu to líbí, nebo ne, nechává si a musí si nechat

do života mluvit. A kde kým, kde čím. Popřít to, by bylo bláznovstvím.

Takový je život, s tím nic nenaděláš. Život je dost tvrdý diktát a rozhoduji jen o dílčích

tazích. I když…

 

   „Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to

nebyl dostal?“ (1 Kor 4,6)

P. Karel Satoria
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Autor fotografie: 

R. Bukovský



První svaté přijímání na Vrbici

   První svaté přijímání bylo na Vrbici letos výjimečné hned dvakrát. Jednak proto, že

bylo vyvrcholením celého slavnostního třídenní spojeného se srazem rodáků na

Vrbici. A také proto, že tentokrát přijalo svátost eucharistie díky spojení dvou tříd

hned 12 dětí: Anna Bukovská, Gabriela Grégrová, Adam Havelka, Martin Horák, Klára

Horčičková, Elen Huňařová, Jiří Machovský, Marie Marková, Kristýna Ostřížková,

Matěj Vyhňák, Aneta Režná a Viktorie Neubergerová. Právě kvůli vysokému počtu

hostů byl obřad přenášen i ven na velkoplošnou obrazovku, a tak si část návštěvníků

mohla užít mši i na čerstvém vzduchu. 

   Že se v životě malého křesťana jedná o opravdu velkou událost, nám připomněly

nejen slavnostní šaty a přítomnost fotografa a kameramana. Do slavnostně

vyzdobeného kostela za průvodem ministrantů vkráčely čtyři trojice

prvokomunikantů – kluci v oblecích, děvčata jako bílé princezny. Chrámová schola

Kamínek zpívala jednu písničku krásnější než druhou. Děti zodpovědně naslouchaly

kázání. Ačkoli otec Tomáš nakonec nikoho z věrouky nezkoušel, znaly všechny

dopravní značky, které do svého kázání zapojil, a díky nim si mohou tento den

připomínat třeba při každé jízdě autem. Kéž by si pamatovaly i to, k čemu tyto značky

pan farář přirovnával. 

   Děti se zapojily i do přímluv a obětního průvodu. Pak už ovšem nadešel okamžik, na

který se během celého roku děti připravovaly – přijaly svoje první Tělo Kristovo. 

Jistě mohu za rodiče i děti poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, aby dnešní den byl

pro nás všechny jedinečným zážitkem. 

Lenka Machovská
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Autorka fotografie: 

K. Michnová



   V té době se zhoršoval vztah mezi

králem Václavem IV. a pražským

arcibiskupem Janem z Jenštejna. Václav

IV. měl slabší morálku a podléhal

náladám a intrikám bezcharakterních

oblíbenců. Kvůli nim porušoval

křesťanské zásady i církevní předpisy,

zatímco arcibiskup Jan z Jenštejna byl

oddaný církvi. Václav IV. se rozhodl

omezit arcibiskupovu moc zřízením

nového biskupství v Kladrubech, a to

zrušením kláštera, jehož majetek měl

být použit ke zřízení nového biskupství.

Vikář Jan úředně potvrdil volbu nového

opata a tím byl zmařen králův plán.

Když to král zjistil, veřejně vyhrožoval

smrtí zejména úředníkům arcibiskupa.

Král nařídil zatknutí nejbližších

arcibiskupových spolupracovníků.

Zbrojnoši odvedli zajatce do kapitulní

síně pražského hradu. Tam král

vyslechl profesora církevního práva 

a děkana kapituly Bohuslava z Krnova,

přičemž mu rukojetí svého meče

způsobil krvácející zranění v obličeji.

Pak ostatní zajatce nechal odvést 

k výslechu na staroměstskou radnici.  

   Přesně uprostřed mariánského měsíce

dne 16. května slaví svůj svátek dva svatí

patroni – český Jan Nepomucký a polský

(s českými kořeny) Ondřej Bobola.

Kromě společného svátku mají ještě

mnoho společného, například v obraně

katolické víry nebo velmi kruté

mučednické smrti.

   Jan Nepomucký, kněz a generální

vikář, patron kněží, zpovědníků,

lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za

mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za

ochranu mostů. Narodil se v Pomuku

poblíž Plzně kolem roku 1345 jako syn

soudce. Studoval na pražské Karlově

univerzitě. Od roku 1370 pracoval jako

veřejný notář v kanceláři pražského

arcibiskupa. V roce 1380 přijal kněžské

svěcení a z generálního vikariátu odešel

působit jako farář kostela sv. Havla na

Starém městě. Současně pokračoval ve

studiu církevního práva. V letech 

1382–1387 studoval práva na univerzitě

v Padově a dosáhl tam doktorátu. Po

návratu do Prahy se stal kanovníkem

kostela sv. Jiljí a později i vyšehradské

kapituly.

Připomínka dvou svatých patronů

MARIE MICHALOVÁ
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   Schizmatem oslabený papež však

stížnost odložil ad acta, protože proti

provinilému králi nemohl účinně

zakročit. Jan Nepomucký byl

blahořečen 31. 5. 1721 papežem

Inocencem XIII. a kanonizován 

19. 3. 1729 papežem Benediktem XIII. 

V relikviáři u sv. Víta je uchováván

Janův mozek (ve tvaru jazyka). 

Ondřej Bobola, kněz jezuita,

nejstatečnější a nejkrvavější svědek

rozděleného křesťanství, patron Polska

a Litvy, přímluvce za jednotu východní

a západní církve, patron evangelizace 

v těžkých časech. Narodil se roku 1592 

v Strachocině v sandoměřském

vojvodství v Malopolsku. Pocházel 

z rodu českých rytířů Bobolů. Ondřej

prospíval na školách a vynikal ve

ctnostech. V 19 letech vstoupil 

k jezuitům ve Vilně. Dva roky studoval

filozofii, pak tři roky vyučoval na

řeholních latinských školách na

Ukrajině. Čtyři roky pak studoval

teologii ve Vilně a v roce 1622 přijal

kněžské svěcení. Od roku 1624 byl

kazatelem a zpovědníkem v chrámu 

sv. Kazimíra ve Vilně. Přitom se věnoval

i vedení Mariánské družiny studentů.

Horlivým působením získal mnoho

pravoslavných pro katolickou víru.

   Zde osvobodil hofmajstra Něpra 

a ostatní tři dal odvést do mučírny

soudního domu (na rohu Můstku a

Rytířské ul.). Tam nakonec propustil

Knoblocha a po kratším mučení

Mikuláše Puchníka, kteří napřed museli

podepsat přísahu mlčenlivosti.

Generální vikáři byli nataženi na

skřipec a páleni loučemi na bocích. Král

se soustředil na mučení Jana, kterému

osobně loučí propálil bok. Od Jana se

chtěl dozvědět více věcí, mimo jiné se

traduje, že i to, z čeho se královna Žofie

u něj zpovídala. Vztah mezi Václavem 

a jeho manželkou Žofií nebyl dobrý, 

a tak hledal důvody pro její propuštění.

Arcibiskupův vikář Jan za své mlčení

zaplatil životem. Rozsah mnohočetných

zranění vedl ke smrti. 20. 3. 1393 kolem

21. hodiny bylo jeho mrtvé tělo shozeno

do Vltavy a vyplavalo až 17. 4., kdy ho

rybáři uviděli v řece s pěti světly,

podobnými hvězdám, kolem hlavy.

Odtud jeho hvězdy mezi atributy, které

kromě P. Marie nemá žádný další

světec. 

   23. 4. 1393 se Jan z Jenštejna vypravil 

k papeži Bonifáci IX. se stížností na

krále a v textu stížnosti už nazval Jana

mučedníkem. Na Jana se sice

vztahovalo, že nesměl být souzen, natož

mučen světskou mocí, a navíc se ničím

neprovinil. 
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   Dne 16. 5. 1657 konečně ulovili tohoto

„lovce duší“. Nejprve Ondřeje dovlekli 

k blízkému stromu, kde jej do krve

zbičovali. Pak ho nesmírně krutým

způsobem umučili. Mučedníkovo tělo

uložili věřící nejdříve ve farním chrámu

a později je předali jezuitům z Pinska. 

V roce 1808 byly shledány jeho ostatky

neporušené. V roce 1853 byl Piem IX.

blahořečen. Roku 1922 po zázraku na

Visle, který byl připisován také

Ondřejovi, jeho tělo zabavili vojáci

Rudé armády. 

   V roce 1924 bylo vyžádáno papežem

Piem XI. prostřednictvím dvou členů

papežské komise pro pomoc

hladovějícím v Rusku. A když tento

papež v dubnu 1938 Ondřeje

kanonizoval, bylo jeho tělo z Říma

slavnostně převezeno do Varšavy. 

   Ondřej Bobola měl podle P. Jozefa

Nižnika, faráře ve svatyni sv. Ondřeje

ve Strachocině, tři zjevení, a to v roce

1702 v jezuitské koleji v Pinsku, 1819 ve

Vilniusu, 1987 v Strachocině. Všechny 

v záležitostech Polska.

Zdroj: catholica.cz,

strachocina.przemyska.pl

Marie Michalová

   Navštěvoval nemocné a konal i skutky

tělesného milosrdenství. Osvědčil se

zvláště za morových epidemií v letech

1625, 1630 a 1633, kdy chodil takřka dům

od domu a pomáhal těm, od nichž

domácí ze strachu utekli. Byl milován

jako otec a působil jako horlivý 

a neúnavný misionář, který v

posledních 20 letech projížděl celé

území Litvy a Běloruska. Žil asketicky,

měl zvučný hlas a byl nadaným

řečníkem. Měl dostatek trpělivosti 

a značnou vytrvalost. Často nocoval pod

širým nebem. Největšími jeho odpůrci

byli nesjednocení popové, přezdívali ho

„dušechvatem“ a štvali proti němu.

Litva a Bílá Rus prožívaly v té době

velmi bouřlivé období svých dějin.

Jednalo se zejména o neúprosný boj

proti tzv. uniatům (věřícím

sjednoceným s Římem), kteří byli

označováni za zrádce. Zároveň se na

více místech bojovalo, kdy Rusové 

s Tatary porazili polské vojsko. Situace

se zhoršila vlivem vzbouřených kozáků,

kteří zaplavili Bělorusko a krutě

sužovali katolíky, především uniaty.

Mnoho kněží, řeholníků i prostých

věřících jim padlo za oběť. Kozáci, kteří

uslyšeli o horlivém jezuitovi, začali po

něm pátrat. 

22



   Svatý otec František dnes v poledne
(26. května, v den slavnosti
Nanebevstoupení Páně) jmenoval 
14. diecézním biskupem brněnským
Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr.,
dosavadního pomocného biskupa
brněnského, titulárního biskupa
litomyšlského a generálního vikáře
brněnské diecéze.

Životopis Mons. Pavla Konzbula
   Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965
v Brně-Juliánově. Po maturitě na
gymnáziu v Brně na Křenové ulici
pokračoval ve studiu na
elektrotechnické fakultě VUT Brno -
obor elektrotechnologie, které
absolvoval v roce 1989. Po vykonání
roční základní vojenské služby
nastoupil jako odborný a později
vědecký pracovník do Ústavu
přístrojové techniky Akademie věd
České republiky v Brně. Tam se věnoval
vývoji a realizaci korekčních cívek
magnetických polí pro tomografii
nukleární magnetické rezonance.
Publikoval v řadě zahraničních
odborných časopisů. Externě vyučoval
na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, 

Zprávy z brněnské diecéze
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

  kde také obhájil doktorskou práci 
v oboru teorie elektromagnetického
pole.
   V roce 1995 vstoupil do Laického
sdružení sv. Dominika, kde byl několik
let zástupcem národní provinční
představené v Praze. V témže roce
zahájil studium na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, které dokončil v roce 2000.
Od téhož roku je také členem
Společnosti pro církevní právo.
   V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra 
a Pavla kněžské svěcení z rukou
brněnského diecézního biskupa
Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako
farní vikář v Boskovicích a Svitávce, 
v Hustopečích u Brna, Starovičkách 
a excrurrendo administrátor ve
Starovicích.
   V roce 2005 byl ustanoven spirituálem
Biskupského gymnázia v Brně a v roce
2013 jmenován farářem ve farnosti 
u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 
a členem Kněžské rady brněnské
diecéze. V říjnu 2015 byl brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován
sídelním kanovníkem Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
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   V sobotu 21. května 2016 papež
František jmenoval Pavla Konzbula
pomocným brněnským biskupem a
titulárním biskupem litomyšlským.
Biskupské svěcení přijal 29. června 2016
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od
svého diecézního biskupa Vojtěcha
Cikrleho.
   Při České biskupské konferenci je
biskup Pavel Konzbul členem Komise
pro kněžstvo a Komise pro katolickou
výchovu. Je autorem 11 publikací,
určených především mládeži, a je
aktivní rovněž na sociálních sítích.. 
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P. Konzbul, zdroj: www.biskupstvi.cz

Jmenování nového biskupa brněnské diecéze

   V loňském roce po dovršení věku  75 let Mons. Vojtěch Cikrle zaslal abdikační dopis

Svatému otci. Dne 26. 5. 2022, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně jmenoval papež

František  14. diecézním biskupem  Mons. Pavla Konzbula, který zde dosud zastával

funkci pomocného biskupa a generálního vikáře. Nový brněnský biskup bude uveden

do úřadu při bohoslužbě dne 29. 6. 20222 v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla 

v Brně.

   Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele brněnské diecéze od roku 1990, je  nejdéle

působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce

1777, bylo nám ctí přivítat ho několikrát i v Bořeticích, vzpomínám zejména na mši 

sv. dne 25. 8. 2005, kdy v parku u kostela sloužil mši svatou při příležitosti oslavy

vítězství v soutěži Vesnice roku 2005 v rámci Jihomoravského kraje (pozn. a v říjnu 2005

byly Bořetice vyhlášenyvítězi celostátním měřítku).

Marie Vyhňáková
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Slovo otce biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě,

   je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci

vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 

26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním

biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a

generálního vikáře.

   Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi 

a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít.

   Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On

obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby

takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely

všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím,

co mně bral.

   Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat

kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným

„stavebním materiálem“ Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou

řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze

svých břehů nevylévala.

   Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik,

kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství 

a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které

jsem měl možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev 

a moji biskup skou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. 

A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání.

   Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být 

k dispozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi.

   Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel

Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou

vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách.

   Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby „radost 

z Hospodina byla vaší silou“. Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále

v mých každodenních modlitbách.

Ze srd   ce žehná

emeritní biskup Vojtěch
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Farnost se baví

Z kalendáře Bůh nechce smutné tváře,

autor P. Pavel Hověz, farář Brno-Lesná
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Jedna stránka na zapomenuté :)

Z kalendáře Bůh nechce smutné tváře,

autor P. Pavel Hověz, farář Brno-Lesná



Dětské okénko
LENKA KUCHYŇKOVÁ










