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 8 % lidí ho považuje za důležité

 57 % o něm něco ví, ale sami se

podle něho nerozhodují, zbytek        

 o něm neví

56 % lidí Bibli vůbec nikdy nečetlo

2 % lidí pravidelně navštěvuje

bohoslužby 

(Už tedy nejsou uváděna 4 %, takový

úbytek se čekal cca za  10 let. Zdá se,

že jej pandemie, značně urychlila.

Přibyli lidé, kteří stále sledují mše

pouze v televizi. Ale úbytek je velký

všude.)

7 % lidí přijde na půlnoční mši

(uvádí se, že v minulosti chodilo

někde i více než 40 % obyvatel)

Jaký je postoj k Desateru?

Jak Češi čtou bibli?

Jak se změnila účast na bohoslužbách?

TOMOVINY aneb Slovo otce Tomáše
TOMÁŠ CAHA

Jedna křesťanská nezisková organizace si nechala udělat

průzkum, aby zmapovala, jak se změnil postoj k víře 

v Boha po pandemii covid-19 v naší zemi. Tady jsou

výsledky:

20 % Čechů uvedlo, že věří v Boha

(nejvíce ženy starší 60 let z Moravy)

35 % věří ve vyšší moc, čili že nad

námi „něco“ musí být

 2 % lidí v naší zemi začalo věřit       

 v Boha

 3 % naopak věřit v Boha přestalo

Jak se změnil postoj k víře během

pandemie?
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 72 % lidí nemluví, nediskutuje        

 o Bohu, není to nikdy téma

vzájemných rozhovorů

 41 % lidí věří v posmrtný život

75 % lidí věří, že špatné věci, které  

 v životě udělali, se jim nějak vrátí

58 % lidí věří léčitelům

57 % lidí věří na mimozemšťany

Další údaje týkající se víry:

Naopak:

   Ano, je to jen statistika, které se

zúčastnilo 1 500 lidí. Nevím, jak vy, ale

myslel jsem si, že doba pandemie

přiměje lidi, aby se trochu zamysleli

nad svým životem a přilnuli více 

k Bohu. Zdá se mi, že opak je pravdou…

   Tato čísla nás mohou vést ke smutku

anebo mohou být pro nás výzvou. Lidé

odcházejí od Boha, jdou raději 

k léčitelům. 

   Nevědí o Něm, že i On dnes uzdravuje

a že je Bohem zázraků. Pojďme jim

ukázat, že Bůh je živý a nabízí nám něco

víc. Přemýšlejme prosím, jak jim ho

můžeme přiblížit. V něm najdou

uzdravení, pokoj, posilu pro život. 

My sami musíme s ním mít nejdříve

zkušenost a vztah.    

   Nedávno jsem se zúčastnil

duchovního semináře Otcovo srdce,

který mi pomohl se posunout dál ve

vztahu k Bohu. Uvědomil jsem si, jak 

je člověk závislý na mínění druhých 

a zapomíná, že svou hodnotu, identitu

neurčují lidé, ale Bůh. Bůh mě vnímá

vždycky jako milované Boží dítě, ve

kterém má zalíbení, a to člověka

osvobodí a naplní radostí.

   Čas adventní a vánoční je specifický

tím, že mnozí lidé jsou citlivější pro

duchovní témata jak v rodinách, tak 

i v celé společnosti. Poprosme Ducha

svatého, jak můžeme více přiblížit

lidem Boha. Zkusme to jinak. Bez

nějakého formalismu, bez vzletných

slov, ale jednoduše. My, křesťané,

máme velký poklad, ale možná se 

o něj neumíme podělit. 

   Bůh náš život naplňuje… kéž to

mohou zakoušet i jiní. 

   Přeji vám požehnaný adventní 

a vánoční čas.

    otec Tomáš
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Jak prožívat advent a co jsou roráty? 

   Advent je odvozen od latinského slova advenio – příchod. Čekáme na příchod Pána.

O Vánocích si připomínáme první Ježíšův příchod a také i na konci časů. Náš Bůh je

Bohem, který přichází a přichází ustavičně, i když se nedá vidět. Ježíš, jak sám říká,

stojí u dveří našeho srdce a klepe každý den myšlenkou, tím, co se děje v našem srdci.

Buďme citliví, co se odehrává v našem nitru. Bůh není vzdálený, je vždy s námi 

a putuje po našem boku, aby nás podpíral.

   K době adventní patří rorátní mše, které probíhají v brzkých ranních hodinách 

při svíčkách. To vyvolává – v prosincových tmavých, studených a předvánočních

ránech – jedinečnou atmosféru, která se nedá slovy vyjádřit.

   Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání záchrany

lidstva Spasitelem. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti. Advent je dobou ztišení,

příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke

každému z nás

   V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které

symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je

tak postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády

tmy.

   Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol:

„Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele...“ (Bible,

Izaiáš 45,8). Přijďte zakusit jedinečnou atmosféru rorátních mší

Rorátní mše budou v pátky v 6.30 v Kobylí 2. 12. a 23. 12., v Bořeticích 9. 12. a na

Vrbici 16. 12.

Začněte nový rok dobrým skutkem i Vy!

   Prosíme připojte se s námi do Tříkrálové sbírky jako koledníci, jako vedoucí

skupinek, abychom pomohli vybrat dary pro potřebné.

   Tříkrálová sbírka bude probíhat v Kobylí v sobotu 7. ledna od 10 hodin, 

v Bořeticích v neděli 8. ledna od 9 hodin a na Vrbici v sobotu 7. ledna.
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Zveme Vás nejen o Vánocích...
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24. prosince | Štědrý den

15.30 – Bořetice

20.30 – Kobylí 

22.00 – Vrbice 

25. prosince | Slavnost Narození Páně

8.00 – Bořetice 

9.30 – Vrbice 

11.00 – Kobylí 

26. prosince | Svátek sv. Štěpána

8.00 – Bořetice 

9.30 – Vrbice 

11.00 – Kobylí 

30. prosince | Svátek svaté Rodiny |

Vrbice

16.00–18.00 – adorační den

18.00 – mše sv. s obnovou manželských

slibů

31. prosince | Svátek sv. Silvestra |

Kobylí

16.00 – na poděkování za uplynulý rok

1. ledna | Slavnost Matky Boží Panny

Marie

8.00 – Bořetice 

9.30 – Vrbice 

11.00 – Kobylí 

5. ledna | Vigilie Slavnosti Zjevení Páně

16.30 – Bořetice

18.00 – Vrbice 

6. ledna | Slavnost Zjevení Páně

17.00 – Kobylí 

8. ledna | Svátek Křtu Páně

8.00 – Bořetice 

9.30 – Vrbice 

11.00 – Kobylí 

Předvánoční svátost smíření 

(3 zpovědníci)

11. 12. Vrbice: 15.00–16.30

11. 12. Bořetice: 17.00–18.30

17. 12. Kobylí: 15.00–16.30

 
 

Aktuální informace na www.bokovka.info
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Pozvánky

   

   Zveme všechny děti s rodiči na setkání se sv. Mikulášem v neděli 4. prosince 

v 15 hodin v kostele v Bořeticích a v Kobylí.

   Jednodenní zájezd na betlémy do Třeště se uskuteční v sobotu 7. ledna 2023.

Navštívíme vystavené betlémy nejen v muzeu, ale i v mnoha domácnostech. Odjezd

autobusu bude v 5.45 hod z Kobylí, v 6.00 hod z Vrbice a v 6.15 hod z Bořetic.

Předpokládaná cena zájezdu i se společným obědem je 550 Kč. Přihlášky přijímá

Lenka Bukovská, Bořetice – mobil 731 286 026.

   Zveme vás na ples farností, který tentokrát proběhne v kulturním domě na Vrbici 

v pátek 20. ledna 2023 od 20 hodin. 

   K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Sokolka. Vstupenky se budou prodávat 

v předprodeji v kostelích od ledna nebo na místě samém. 

   Svozový autobus bude zajištěn. Podrobnější informace budou na plakátku na

nástěnkách a dozvíte se v ohláškách v kostele.

   K dobrému prožití postní doby nám může pomoci duchovní obnova, kterou opět

povede P. Josef Mendel, salesián z Českých Budějovic. 

   Bude probíhat 24. a 25. února 2023 v kostele v Bořeticích. 

Poděkování
   Byl bych moc rád, abychom vnímali farnost jako svou duchovní rodinu, cítili se v ní

jako doma a bylo nám spolu dobře a podporovali se po všech stránkách. Tak jak to

prožíváte ve svých rodinách.  

   Děkuji všem, kteří se různým způsobem zapojujete do života farností, kdo

finančně přispíváte na její chod a modlíte se za ni. Jak je řečeno v závěru

synodálního procesu brněnské diecéze: „Jaké budou naše farnosti, taková bude celá

církev“. Každý pátek večer je v Kobylí sloužena mše svatá za farníky, tzn. za všechny,

kdo žijí v obcích Kobylí, Bořetice a Vrbice. Pokud někdo z vás by měl konkrétní

prosbu, za kterou bychom se mohli modlit, neváhejte a přijďte. 

Otec Tomáš



Frantoviny aneb Vzděláváme se podle
abecedy
FRANTIŠEK MRÁZEK

F – farnost.

8

Farnost je společenstvím věřících –

v našem případě žijících na území

Kobylí či Bořetic či Vrbice.

Farnost je samostatnou právnickou

osobou.

Biskup svěřuje konkrétní farnost do

pastorační péče faráři.

   Farnost je určité, natrvalo zřízené

společenství křesťanů v místní církvi

(diecézi), svěřené pod vedením

diecézního biskupa do pastorační péče

faráři, jako jeho vlastnímu pastýři.

(Kodex kanonického práva, Kán. 515)

   Z teologického pohledu je farnost

především společenstvím věřících, kteří

se na územním (nebo jiném) principu

setkávají, sdílejí jednu víru (byť různými

prostředky), slaví liturgii a hlásají

evangelium.

Co asi dobře víme:

Ve farnosti se setkáváme, sdílíme,

slavíme a hlásáme.

Farnosti zřizuje, ruší či mění

diecézní biskup.

Každý z nás jsme součástí své

farnosti.

Co očekávám od své              

 farnosti?

Čím jsem prospěšný pro svou

farnost?

S kým a jak se ve farnosti  

 setkávám?

S kým a jak ve své farnosti sdílím

víru?

S kým a jak ve své farnosti slavím

liturgii?

S kým, komu a jak ve své farnosti

hlásám evangelium?

Co jsme si možná neuvědomili: 

Něco málo k zamyšlení:

Trocha humoru na závěr

V pondělí sousedé stojí u zahrádky 
a povídají si
„Copak že jste včera nebyl v kostele?
„Včera jsem spal doma.“
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Síla modlitby růžence (duchovní slovo otce Petra Havláta 
pro kněze hustopečského děkanátu)

   Rád bych připomněl život jednoho kněze, který se jmenoval Petr Pavlicek. (Pro

zjednodušení: Pavlíček.) Narodil se v rodině rakouského oficíra v roce 1902, kde dostal

jméno Otto. Tatínek mimo jiné několik let působil služebně i v Olomouci, kde Otto

odmaturoval. V roce 1921 Otto vystoupil z církve. Později odcestoval jako mladý

umělec do Francie, zde uzavřel civilní sňatek, který trval asi jenom půl roku. Po těžké

nemoci se vrací do Čech, kde se také vrací zpátky do lůna církve. Nemoc ho hodně

změnila. Díky své nemoci prožil Otto obrácení. Zatouží stát se knězem, a dokonce

františkánem. V Praze vstoupí do kláštera, zde dostává řeholní jméno Petr, skládá

řeholní sliby a v roce 1941 je vysvěcen na kněze. Během války je zatčen gestapem 

a později omilostněn, s tím, že je poslán na frontu jako sanitář. Pak se dostal do

amerického zajetí, kde slouží jako kněz. Po válce působí až do konce svého života 

ve Vídni, kde je také pochován ve františkánském klášteře. V roce 2001 byl zahájen

proces blahořečení otce Pavlíčka. Proč je zde snaha, aby tento kněz byl povýšen 

k úctě oltáře?

   Vraťme se do poválečného Rakouska, rozděleného mezi čtyři vítězné mocnosti.

Hospodářsky nejvýnosnější část (včetně Vídně) je v držení Sovětů, kteří si brousí zuby

na celou zemi. A tu se do věci vložil jistý páter Petr Pavlíček. Když se vrátil po válce do

Rakouska, vykonal v roce 1946 děkovnou pouť za záchranu života do Mariazell. Modlil

se za záchranu své země a naráz uslyšel Mariin hlas: „Dělej, co ti řeknu. Modli se

každý den růženec a bude mír!“ Roku 1947 zahájil Růžencové křížové tažení s těmito

cíli: obrácení hříšníků, mír a spása pro svět, hlavně pro Rakousko. Za rok se k němu

připojilo na deset tisíc věřících, včetně rakouského kancléře Leopolda Figla. Lidé se

zavazovali ke každodenní modlitbě růžence za osvobození země.

   V roce 1949 se blížily další volby. Kdyby vyhráli komunisté, brzy by zrudla celá

Evropa. Sousední Československo a Maďarsko byly ve spárech rudé hydry, zdálo se

tedy, že je otázkou času, kdy to stejné postihne i Rakousko, kde stále ještě pobývaly

desetitisíce rudoarmějců připravených zasáhnout s tzv. bratrskou pomocí. Tehdy řekl

papež Pius XII. jednomu rakouskému knězi: „Vídeň je poslední baštou Evropy. Jestliže

padne, padne i Evropa. Jestliže odolá, odolá i Evropa.“
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   Otec Pavlíček uspořádal krátce před volbami pětidenní veřejné modlitby. Ve Vídni se

zpovídalo 24 hodin denně, jen u františkánů přijalo svátost smíření v těchto dnech na

50 000 lidí. Ve volbách dostali komunisté pouhých pět hlasů a úplně propadli. Soudruzi

v Rakousku chystali krvavý puč, ten se ale nezdařil. Růžencové křížové tažení má v té

době už 200 000 členů.

   Když přijel kancléř Figl po volbách do Moskvy, smál se mu Molotov do očí: „Nemáte

šanci, co Rus jednou uchopí, nikdy nepustí.“ Ještě z Moskvy napsal Figl otci Pavlíčkovi

telegram: „Modlete se víc než kdy předtím.“ A otec Pavlíček začal jezdit víc než kdy

předtím napříč Rakouskem a získávat další modlitebníky. V dubnu roku 1955 jich už

bylo přes půl milionu. Tehdy byl do Moskvy pozván nový rakouský kancléř Julius

Raab. Nikdo nevěděl, o co jde. Ke schůzce mělo dojít 13. dubna. Večer předtím si Raab

napsal do deníku: „Zítra je den Fatimy. Rusové jsou pořád tak zarytí. Modlím se 

k Matce Boží, aby rakouskému národu pomohla.“

   V květnu 1955 zaručil ministr zahraničí Molotov Rakousku nezávislost. Zničehonic

ruský medvěd pustil ze spárů svoji kořist. Deset let neutuchajících modliteb nepřišlo

nazmar. Deset let neutuchající důvěry v Mariinu přímluvu. Deset let se táhly třenice 

a pak najednou se to stalo!

   Poslední rudoarmějec opustil Rakousko 26. 10., v den růžencového měsíce. Na

vídeňském náměstí Hrdinů se jako projev díků konaly velkolepé obřady. Všichni

řečníci do jednoho označili za původkyni vítězství Pannu Marii Růžencovou. A všichni

mluvili o zázraku. Zítra tedy si připomínáme toto malé výročí, ale stále ještě máme

měsíc říjen, měsíc růžence. Na závěr bych připomněl citát sestry Lucie z Fatimy:

„Růženec je řešením všech problémů.“ 

   To je hodně odvážné, ale je třeba brát tato slova vážně. Vždyť je vyslovila Lucie, která

se jako malá dívala přímo do očí Panny Marie!

 
 BETLÉMSKÉ SVĚTLO, SYMBOL POKOJE A NADĚJE BUDE K DISPOZICI 

23. PROSINCE A NA ŠTĚDRÝ DEN
V PŘEDSÍNI KOSTELA V BOŘETICÍCH OD 9 DO 16 HODIN. 
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Aplikace v mobilu

   Všimli jste si, že někdo při bohoslužbě drží v ruce mobilní telefon – samozřejmě 

tzv. chytrý? Věřím tomu, že některé, zejména ty, co nemají moderní technologie příliš 

v lásce, to mohlo dokonce i pohoršit. Nenechte se mýlit, pokud se nejednalo 

o teenagera závislého na hrách, s velkou pravděpodobností někdo využil některou 

z užitečných aplikací, které lze dnes do svého chytrého telefonu stáhnout. Je to jeden 

z dobrých příkladů, kdy moderní technologie opravdu slouží dobré věci. Pojďme si

alespoň některé z nich představit, je jich samozřejmě více. 

                            Kancionál – varhaník vyťuká číslo a vy jej pak vyťukáte do aplikace.                

                           Můžete také rolovat text pod notovou osnovou, máte k dispozici 

                           všechny modlitby a mnoho dalšího. Je to vlastně taková elektronická 

                           kopie Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských diecézí. 

                             Misál – máte mít čtení a chcete se připravit? Nebo chcete vědět, jaké 

                           budou na mši modlitby, čtení, evangelium či chvalozpěv? Zajímavé 

                            jsou také odpovědi ke mši v evropských jazycích. 

                             Bible – zmínil někdo někde nějaký pěkný citát z Bible, a vy se chcete 

                           dozvědět víc? Chcete si přečíst vybraný citát na dnešní den? …a mnoho 

                           dalšího. Knihu knih můžete mít i ve svém telefonu. 

                              Breviář – denní modlitby církve – není dnes jen výsadou duchovních. 

                             Vše je krásně a přehledně seřazeno. Lze využít také možnosti přehrát 

                             si daný text. 

     Třeba Vás tento skromný seznam inspiroval, třeba se začnete dívat na mobilní

telefon trochu jinak. Nesporná výhoda tohoto řešení je zejména na cestách – takto

máte v kapse Bibli, Kancionál, Misál, nebo Breviář a netaháte s sebou žádná kila navíc. 

Tom Bílek, starosta vrbecký



    Jen její obětavostí tyto květy zdobí

náš kostel od jara až do podzimu.    

   Jsme vděčni, že ji Pán ještě stále 

dává sílu k této náročné službě, 

a zároveň jí přejeme k jejím

listopadovým narozeninám 

potřebné zdraví, stále dobrou 

náladu a Boží požehnání do každého

dne.

Marie Kuchyňková

Poslední letošní jiřiny 
v dušičkovém oktávu
 

   Listopad nám opět přinesl dušičkový

čas. V tomto období se loučíme 

s krásnou květinovou výzdobou našeho

kostela v Bořeticích, která vzniká jen

díky šikovným rukám paní Františky

Pazderkové. Ta celý rok pečuje o farní

květinovou zahradu. Úplně sama ryje,

sází, okopává a pod jejíma pečlivýma

rukama rostou nádherné květy.

Jak se žije ve farnosti...

BOŘETICE
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Autoři fotografií: J. Michna, P. Kuchyňka



Akce v Bořeticích očima farníků
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Dětské mše svaté

Slavnost Božího těla Pouť ke sv. Anně

Oslava 800 let od první zmínky o obci Naši ministranti v Osové Bítýšce



Co je nového s rekonstrukcí
Komunitního centra sv. Jiří v Kobylí?

   Jak už jste byli dříve informováni,

současné pastorační centrum se

přebudovává na Komunitní centrum 

sv. Jiří. Na tuto přestavbu jsme získali

dotaci z fondu IROP. 

   Během nutných administrativních

procesů bohužel došlo k navýšení ceny

projektu z důvodů inflace, pandemie

koronaviru a války na Ukrajině o částku 

2 900 000 Kč. Nad celým projektem tak

visel velký otazník. 

   Díky vstřícnosti zastupitelstva v Kobylí,

které schválilo dofinancování celé částky

z rozpočtu, jsme se v září rozhodli jít do

toho. Děkujeme obci Kobylí za finanční

podporu, bez ní bychom to vzdali.

Stavební práce provádí firma Rufa 

z Velkých Němčic.

   Součástí přestavby budou především

stavební opravy a úpravy budovy –

Jak se žije ve farnosti...

KOBYLÍ

sanace vlhkých zdí a nová střecha

spojená s půdní vestavbou. 

    V projektu se také počítá i s úpravou

zahrady, kde bude vybudována pergola 

a místo pro setkávání. Stavební práce

jdou podle plánu. Bohu díky nám zatím

přeje počasí. Začátkem ledna by měla

být stavba pod střechou.

   Chceme, aby v komunitním centru

vznikl prostor pro setkání dalších skupin

(maminek s dětmi, seniorů, dětí,

mládeže, zpěváků apod. ) a konaly se zde

různé programy v podobě přednášek,

besed a tvoření.

   Našim přáním je to, abychom se více

otevřeli všem lidem. Chci vás poprosit 

o modlitbu, aby toto dílo se zdařilo 

a aby upevňovalo přátelství a vazby

nejen mezi občany v Kobylí a umožnilo

setkávání všech, kteří o to budou stát.

  
otec Tomáš a členové farní rady
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Misijní kavárna pro Mary´s Meals

   Je krásným zvykem, že se kobylští

farníci během Světového dne misií

scházejí v prostorách pastoračního

centra. U šálku dobré kávy či čaje 

a skvělých sladkých dobrot chtějí vyjádřit

svoji podporu misiím. 

   Letos v září byla zahájena plánovaná

rekonstrukce farních prostor a nebylo

možné centrum opět využít. Byla by

škoda, aby se zanechalo možnosti se sejít,

popovídat o možná i přispět na

prospěšnou věc. Proto jsme se 

s Romanem rozhodli, že tentokrát

přesuneme misijní kavárnu 

k nám a všechny zájemce pozveme do

naší zahrady.

   Jakým milým překvapením bylo, že 

se během nedělního odpoledne 

v kavárničce zastavilo kolem 20 hostů.

   Letos jsme se z výtěžku rozhodli

podpořit projekt Mary´s Meals (Mariino

jídlo). Posláním Mary´s Meals je umožnit

dětem v nejchudších koutech světa se

aspoň jednou za den najíst.

   Tím, že děti mají zajištěnou stravu,

mohou svůj čas věnovat vzdělání, který je

dalším pilířem poslání Mary´s Meals.

     

   Skrze jídlo, umožnit dětem vzdělání,

aby v budoucnu sami byli schopni uživit

svoji rodinu. Během krásně prožitého

odpoledne se podařilo shromáždit 

6 500 Kč. Pro představu, 459 Kč stačí 

k tomu, aby jedno dítě mělo zajištěné

stravování po celý školní rok. 

   To znamená, že z našeho výtěžku se

nám podařilo zajistit jídlo na celý rok

pro 14 dětí!

   Ještě jednou všem dárcům děkujeme 

a za rok už v nově vystavěném centru 

se na vás opět těšíme.
 

Eliška a Roman Kaszperovi
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Autoři fotografie: manželé Kaszperovi



u prodejny Coop

v předsíni kostela

Betlémské světlo rozzáří Kobylí

   Před Vánocemi skauti pravidelně přivážejí z Betléma světlo, jímž pak místo od místa

rozsvítí domácnosti po celém Česku. Toto světlo má zpřítomnit radost a pokoj, který

pramení z narození Krista. Právě On se stal „světlem světa“, které svítí nejen do temnot

zimních večerů, ale i do našich životů a často tragických událostí lidských dějin. Má

rozsvítit, rozzářit to dobré, co je v nás. Přináší naději, že i sebemenší světýlko rozsvítí

každou tmu.

Jak si jej pořídit

   Letos betlémské světlo vyjde do kobylských ulic mezi nás. Kdo bude mít zájem, může si

přinést a zapálit svíčku od tohoto světla, kterou si pak odnese domů. Kdo nebude mít

svíčku po ruce, přinese si alespoň lucernu nebo sklenici a kalíšek se světlem dostane

zdarma.

Kdy a kde jej najdu

   V pátek 23.prosince od 15 do 18 hodin na dvou stanovištích:

   Pokud to nestihnete, můžete si odpálit svíčku s betlémským světlem v kostele ještě na

Štědrý den od 9 do 15 hodin. Je to také hezký tip, jak strávit s dětmi dopoledne v tento

sváteční den.

   Přejeme všem radostí a světlem prozářené sváteční dny.

 kobylští farníci
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   Oblastní charita Břeclav oznamuje, že tradiční Tříkrálová sbírka se v Kobylí
uskuteční v sobotu 7. ledna 2023 dopoledne. Skupinky koledníků začnou
koledovat po obci v 10 hodin. 

 



  Zážitky mu nikdo nevezme a on pak 

z nich čerpá energii nejen pro sebe, 

ale taky pro nás.  

   Nejedno kázání se pak dá okořenit

právě něčím hezkým. I tady všechny

farnosti předvedly vtip a nápaditost. 

   Výjimečná byla také úvodní mše.  

Homílii vedl bývalý hustopečský děkan,

v té době ještě budoucí generální vikář

Pavel Kafka. 

   Fotbalové hřiště bylo inspirací pro

dané téma a fotbalová hantýrka byla

převedena na pole duchovní 

a církevní – kouč, slabší hráč, tým, 

gól do vlastní a mnoho dalších.

    Kde tedy příští rok – Bořetice, nebo

Kobylí? 

Tom Bílek, starosta vrbecký

Farní den na Vrbici

   Kulatiny, resp. dvacet let, je vždy

důvod k pořádné oslavě. Tentokrát

zmíněné dvacetiny byly dvacetiny

kněžské, které slavil náš otec Tomáš. 

Nebyla by to pořádná oslava, kdyby se

neplnila přání oslavence. Otec Tomáš

jich měl hned několik. 

   Moc si přál, aby se založila tradice,

aby se začaly scházet všechny tři

farnosti a třeba i jejich hosté. 

   Splněno – na fotbalové hřiště 

(vrbecká Kalub aréna) dorazili jak

domácí, tak v hojném počtu farníci 

z Kobylí, Bořetic, které doplnili přátelé z

Třeště. 

   Dále si přál, aby se všichni cítili dobře,

pohodově a užili si nejen duchovní

části, ale i ty světské – o chutné pokrmy

dobroty se postaraly všechny farnosti 

i naši přátelé z Ukrajiny. 

   Byl prostor dobře si popovídat, ale

také si zahrát hry, nebo si zazpívat 

s Víťovým bráchou. Takže splněno. 

    Žádná oslava se neobejde bez darů.

Otec Tomáš je znám tím, že má velmi

rád zážitkové dárky.

Jak se žije ve farnosti...

VRBICE
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Autorka fotografie: K. Michnová



Mše u kaple sv. Anny

   Od opravy kaple svaté Anny v roce 2019 už uplynuly čtyři roky. Od té doby se

pravidelně scházíme, abychom uctili památku sv. Anny a sv. Jáchyma. Nejedná se 

o velkolepou pouť, ale o krásnou, skromnou mši ve foklórním duchu. Otec Tomáš

vždy připomene důležitost rodiny, důležitost respektování se mezi generacemi,

důležitost setkávání se moudrosti a zkušenosti babiček a dědečků s rozdílným

přístupem mladších generací. Letos bylo kázání umocněno dopisem starého otce

svému synkovi.

   Moc rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě jak mše, tak následného

setkání u koláče a pohárku – trio u cimbálu – Magdaléna, Adéla a Tereza, přípravu

mše a pohoštění – Milka Michnová, tetičky a holky z úřadu, přípravu a odklizení stanů

a lavic – chlapi z obce, naší súsedi, kteří nás pozvali na číšku vína – Lenka a František

Machovští.

   Holky u cimbálu si letos nachystaly překvapení – zazněla „Tá vrbecká dědina“

Václava Hasíka, poděkování patří i jemu. 

   Takže zase za rok – poznačte si do diáře – středa 26. července 2023 v 18 hodin,

rádi přivítáme i přespolní. 

Tom Bílek, starosta vrbecký
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Betlémské světlo na Vrbici budou roznášet skauti ve čtvrtek 22. prosince od
16.30 hodin. Kdo máte zájem, připravte si před dům svou svíčku, kterou vám
zapálí od 9 do 16 hodin. 23. prosince a na Štědrý den bude možné si zapálit
Betlémské světlo v předsíni kostela. 

Autor fotografií: R. Bukovský



Ohlédnutí za celostátním setkání mládeže v Hradci Králové

   CSM neboli celostátní setkání mládeže se v České republice koná přibližně jednou
za pět let a pravidelně se ho účastní tisíce mladých věřících lidí. Součástí takového
setkání je vždy kulturně-duchovní program, který obnáší například katecheze,
koncerty, přednášky, workshopy a samozřejmě každodenní slavení mše svaté.
Ústředním motivem a zároveň poselstvím pro letošní ročník akce bylo: „Vstaň, 
udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16).
   Na setkání jsem se vydal s poměrně zvláštními pocity. Netušil jsem, co od takové
události očekávat. Přece jenom to byla má první akce podobného zaměření. Po
prvních pár dnech však tyto pocity ustoupily, neboť když se člověk ponoří do
atmosféry, která na CSM panovala, pocítí, jak ho taková událost dokáže duchovně
naplnit.
   Veškerý program, přednášky, katecheze a diskuze opravdu zanechají v duši člověka
jistou stopu. Na mě osobně však nejvíce zapůsobilo to, že jsem vypadl z oné české
ateistické „bubliny“ a najednou jsem se ocitnul obklopen mladými lidmi, kteří smýšlí
obdobně. To donutí člověka k jisté sebereflexi, neboť každý prožívá víru jinak a svým
vlastním způsobem. Mohl jsem tak čerpat nové podněty, názory a nápady, ale hlavně
to ve mně vyvolalo otázku, jak se já sám stavím k duchovnímu životu a jak bych chtěl
víru prožívat. Mimo jiné bych ještě rád zmínil ony přednášky, které se na setkání
konaly. Mohl jsem si vyslechnout například Marka Váchu, jenž mluvil o poznání,
kráse člověka a lásce k dalším lidem, anebo Martina Kvapilíka, který přednášel 
o racionalizaci víry a postavení vědy a techniky vůči víře. Čili pokud se člověk rád
dozvídá nové věci a sám sebe obohacuje, tak se v tomto určitě najde.
   Závěrem bych rád apeloval na ostatní mladé věřící, aby další takovou akci
nepropásli. Koná se jen jednou za pět let a byla by škoda o něco takového přijít. Já
sám jsem si ze setkání odvezl tolik pocitů, postřehů a myšlenek, že kdybych je měl
všechny vypisovat, byl by tento článek přespříliš dlouhý. Co však ale říci můžu, je to,
že jde o takový zážitek, na který člověk nikdy nezapomene. Takže neváhejte a jeďte!
Poznáte nové kamarády, duchovně se obohatíte, posílíte svoji víru a co je
nejdůležitější – přiblížíte se Bohu, jak to jen jde.

Text a foto: Adam Tesárek
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   Když pak otec ženicha svému synovi

oznámil, že příbytek je hotov, syn

odešel k domu své nevěsty, aby zahlédl

oheň v jejím okně. Pokud oheň nehořel,

znamenalo to, že nevěsta dala své srdce

jinému. Ženich se otočil a odešel. Nebyl

prostor na žádné vysvětlování. Vše bylo

jasné.

   Nevím, jestli je tato tradice popsána

dokonale věrně, ale připomíná nám to

zajímavou paralelu. V Bibli je Ježíš

často připodobňován k ženichovi a my

jsme Jeho nevěsta. Najde však ženich 

v okně své nevěsty hořet oheň, až

přijde? Žijeme náš život tak, abychom 

v něm udržovali oheň Ducha? Možná 

si někdy spojujeme toto téma až 

s okamžikem smrti, ale tady jde o celý

náš život. To, že udržujeme ve svém

životě oheň Ducha, není předmětem

závěru života. Je to esenciální záležitost

našeho života víry.

   To, jestli a jak živíme oheň Ducha, je

zjevné podle toho, jak je náš život

bohatý na ovoce. Tedy na to dobré, co

náš život dává jiným. 

   Přišel čas adventu. Symbolem adventu

je světlo svíce. Připomíná nám to

skutečnost, že Bůh se nám zjevil v osobě

Ježíše, který je světlem tohoto světa. 

V něm byl život a život byl světlo lidí. 

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila

(Jan 1,4–5).

   Se symbolem světla se také pojí

tradice židovských zásnub, o které jsem

jednou slyšel. Když se chtěl dospělý Žid

zasnoubit s dívkou, přišel za ní a podal 

jí kalich s vínem. Ta měla možnost

kalich odmítnout, přijmout, nebo se 

o tom poradit s rodiči. Když přijala

kalich, a s ním své zasnoubení, odešel

budoucí ženich, aby postavil pro oba

nové obydlí. Obydlí bylo hotové v den,

kdy tak usoudil otec ženicha. O tom dni

nevěděl ani ženich, ani nevěsta. 

   Nevěsta pak čekala na ženicha, 

a přitom si připomínala každý den svá

zaslíbení a povinnosti, které ji měl

sňatek přinést. Toto očekávání

symbolizoval oheň, který udržovala 

v okně svého pokoje. Oheň musel

neustále hořet. 

Udržuj plamen

JAN MICHAL
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   Nějaké si najděte, klidně ho i třeba

založte. Najděte si skupinu lidí, kteří

vidí Boha podobnýma očima, vyjděte na

společnou cestu a navzájem se

podporujte, sdílejte a modlete.

Společenství není cíl, ale je to cesta,

která nás může přivést k Bohu. Protože

nejdeme sami. Nakonec, tak vznikla

církev, z malých společenství.

   A co zaručeně plamen oživí? Když se

alespoň jednou za rok podíváme na svůj

život i z jiné perspektivy, než nám

nabízí naše farnost nebo náš všední

život. Účastí na duchovní akci, která

nás posune v duchovním životě zase 

o kus dál. Nabídka je široká – od

ignaciánských exercicií, přes

manželská setkání až po různé

charismatické semináře. 

   Ať nám v tom Pán žehná!

   Zda je v našem životě přítomná láska,

radost, pokoj a víra. A jestli je z našeho

života zjevné, že toužíme na jeho konci

slyšet: „Služebníku dobrý a věrný, vejdi

do radosti svého Pána.“ Není to lehké,

stojí nás to úsilí, zaměřenost, čas 

a vytrvalost. Pokud jste někdy zažili 

Boží blízkost, pak jistě víte, že je o co

stát. Pokud jste zažili zápal pro to

změnit svůj život a žít ho opravdu jinak,

nějak blíž Bohu v odevzdanosti do Jeho

vůle, pak vás chci, třeba zrovna tento

advent, pozvat do toho, abyste obnovili

svůj úmysl.

   Základem pro udržení plamene je mše

svatá, život ze svátostí a četba Písma, 

to není nic nového. Rád bych vás ale

kromě toho povzbudil k setkávání se 

v malých společenstvích. 

21

Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti

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

   Jako děti, které byly letos u prvního svatého přijímání, jsme jely na sraz prvo-

komunikantů do Brna na Petrov. 

   Cestovali jsme vlakem, který byl na cestu tam i zpátky úplně plný, takže jsme si vůbec

nesedli.

   V Brně jsme šli rovnou na mši svatou, ale čekali jsme ještě hodinu, tak jsme si dali sváču. 

V katedrále se nám podařilo sednout v předních lavicích. Zde jsme se setkali s otcem

biskupem Pavlem Konzbulem. Na mši se zpívalo a bylo to moc zábavné. Po mši se nám

představovali různí svatí, např. sv. Marie, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Petr a také 

J. G. Mendel. Ti byli patrony různých aktivit, kde jsme se dozvídali jejich příběhy.

   Na obědě jsme byli v McDonaldu nebo v KFC a v Pedru jsme si každý mohl namíchat svůj

mix sladkostí. Po ukončení aktivit jsme šli zpět do katedrály na adoraci a potom jsme 

se už vraceli domů do Bořetic a Kobylí, tam si nás vyzvedli rodiče.

   Celý výlet se nám moc líbil – nejvíce asi pečení hostií, výstup na věž s bimbáním zvonů

přímo nad hlavou a povídání si s otcem biskupem.

Elena Huňařová, Viktorie Neubergerová a Kristýna Ostřížková

Autorka fotografií: M. Marková
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Diecézní setkaní prvokomunikantů – dětí, které poprvé přistoupily
ke svatému přijímání

   Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem bývá každý rok ve všední den, a to ve

čtvrtek. Jedná se o akci, která se koná v rámci vyučování náboženství, proto nikdy není 

o víkendu. Na setkání přijelo kolem 600 dětí z celé brněnské diecéze.

   Letošní setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Pavlem Konzbulem neslo tematický

název NEBOJ SE, JEN VĚŘ. Otec biskup měl také kázání a promluvu vycházející z této

biblické věty, při které chtěl, aby se do ní děti zapojily. Procházel celou katedrálou a kladl

dětem otázky tak, aby děti pochopily, jak je to s vírou. Dostával spoustu odpovědí a děti se

také hodně zapojovaly. Odpovědi byly různé, a i když nebyly úplně správné, otec biskup to

tak okomentoval, že se smála celá katedrála, a nakonec se děti přece jen dostaly ke správné

odpovědi. 

   Otec biskup se ptal: „Co znamená, že se bojíme? Odpověď je, že máme z něčeho strach.

A z čeho žije náš strach? Strach žije z našeho strachu, z toho, kolik času věnujeme strachu –

podle toho je velký.

   A jak je to s vírou? Věříme třeba nějakému člověku, když nám řekne, že máme něco

udělat, že to je správně? Odpověď je, že s tím člověkem musíme mít dobrou zkušenost,

záleží na tom, zda toho člověka známe dobře a víme, jaký je.

   Vaši rodiče, katecheté, které dobře znáte, vám vyprávěli o Pánu Ježíši, a vy jste jim věřili,

a tak jste se mohli setkat s Pánem Ježíšem. Nebáli jste se.

   Vy děti jste se setkaly a setkáváte se s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání, při mši svaté, 

a věříte mu. Setkáváte se i s Pánem Ježíšem i v lidech kolem nás. Pán Ježíš je přítomný 

v každém z nás.“

   Na konci mše sv. bylo přestavování nejen svatých, kteří měli pro děti připravený

doprovodný program. Představování moderoval moderátor Proglasu Luděk Strašák, který

také doprovázel mši sv. hrou na kytaru a vedl dětský sbor, který nás doprovázel písněmi 

při mši sv. a adoraci. Představování bylo také veselé, zvláště když např. při představování 

sv. Petra bylo sv. Petrovi řečeno, že to tu má na starost spolu s Pavlem (katedrála sv. Petra

a sv. Pavla), se sv. Petr otočil na otce biskupa a řekl: „Jo, my to tu vedem spolu s Pavlem,“

nebo bl. Carlo Acutis začal mluvit italsko-česky: „Čau bambini,“ …anebo J. G. Mendel

lámanou češtinou napůl s němčinou. Doprovodný program (stanoviště, hry, setkání s nejen

světci, prohlídka Petrova, svačina) následovaly hned po mši svaté.
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   Při setkání s otcem biskupem dětem otec biskup ukázal, co používá při různých

příležitostech, oleje apod. a u sv. Václava, kromě toho, že si mohli upéct svoji hostii, mohli si

také vyzkoušet zbroj, kterou nosil. 

   Setkání bylo zakončeno krátkou adorací a požehnáním. Děti dostaly sladkost a dárek 

v podobě sešitku „Věřím v Boha“.

  Magda Marková

Seminář v Duchu svatém

   V našich farnostech probíhal během měsíců duben až červen 2022 již podruhé

desetitýdenní seminář v Duchu svatém (podle otce Sieverse). 

   Zúčastnilo se ho 18 farníků ze všech tří našich farností – jednotlivci i manželské páry.

   Jako společenství jsme se jednou týdně setkávali ke společné modlitbě chval, sdílení

Písma svatého, osobních proseb a modliteb ve skupinkách. 

   Každý den jsme věnovali 15 minut četbě a rozjímání vybraného úryvku Písma. 

   Během těchto deseti týdnů jsme také prožili modlitbu za vnitřní uzdravení, generální

zpověď a modlitbu za vylití Ducha svatého.   

   Obnovou nás provázel nejen jáhen František, otec Tomáš a otec Jiří Topenčík z farnosti

Šitbořice, ale i veliká skupina našich farníků, kteří seminář absolvovali před námi. 

   Tato skupina vytvořila úžasný tým a už od prvních společných chvil nám „novým“ bylo

jasné, že půjde o něco mimořádného pro náš osobní život. 

   Nejen, že nás každý týden perfektně doprovázeli – modlitbami, vedením ve skupinkách,

vedením při přímluvných modlitbách, ale jejich láska k Bohu a předávání svých prožitků 

ze života s Bohem, laskavé přijetí, obdarování byly silnými aspekty každého setkání. 

   Za to všem, kteří seminář připravovali, každý týden si na nás udělali čas, mile nás

vítali a provázeli patří OBROVSKÉ DÍKY a ať na vás Náš Pán myslí ve svých slovech:

„Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili...“!!!
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Osobní svědectví účastníků semináře
   „Na semináři mě velmi oslovilo, jak skupina farníků, která se buď neznala vůbec nebo jen 

z lavic kostelů, vytvořila krásné společenství. Seminář jsem absolvoval s manželkou a mohu

tuto zkušenost vřele doporučit, jelikož každodenně vidím ovoce, které nám seminář do života

přinesl – pokoj, mírnost, pochopení – a za to veliké Bohu díky.“

   „Duchovní obnova v Duchu Svatém pro mě byla jako paprsek světla, který pronikl skrze

mraky mého – rutinou zautomatizovaného – života. Setkání s Pánem ve společné modlitbě,

příspěvcích přednášejících a při sdílení ve skupinkách bylo úžasné. Všem, kteří připracovali

a podíleli se na průběhu těchto setkání, patří obrovské Pán Bůh zaplať. A na závěr připojuji

vzkaz těm, kdo tento článek čtete: Pokud budete aspoň trochu moct, připojte se příště,

prohlubte svou víru a objevte nové rozměry duchovního života a vztahu s Pánem.“

   „Mohla jsem prožít duchovní obnovu spolu s některými farníky z Bořetic, Kobylí a Vrbice 

a jsem za to moc ráda. Díky Duchu svatému jsme vytvořili společenství, kde jsme čerpali

radost, sílu, podporu a vnímali Boží lásku k nám. Před začátkem jsem neměla velká

očekávání, také jsem brala trochu jako komplikaci mou práci na směny (setkávali jsme se

jednou týdně zhruba dva a půl měsíce), ale tento problém se docela záhy vyřešil (v práci jsme

v tu dobu přešli na jednosměnný provoz). Účast na obnově byla pro mě velkým

povzbuzením, výzvou oprášit svůj vztah k Bohu. Na začátku obnovy prázdná (nebo spíš

přeplněná harampádím) a k závěru obdarovaná. Děkuji všem, kteří se nám věnovali, vedli

nás a modlili se za nás.“

   „Dojmy z obnovy se slovy snad ani nedají vyjádřit, posílilo nás to především na duši. Někdy

si připadám jako vlažný křesťan, ale mám pocit, že obnova nás posunula zase o něco dál.

Rozhodně více čtu z Bible a snažím se o rozjímání nad myšlenkou. Taky jsem poznala, jak

lépe Boha chválit a prosit. Super bylo i to, že jsme se více sblížili s farníky z Bořetic a Vrbice.

Nebáli jsme se mezi sebou sdílet naše problémy, starosti, a pak se za ně společně modlit.

Myslím, že v tom byla největší síla obnovy, protože jsme si věřili, že tyto tíživé momenty

našeho života nebudou nikde ventilovány, jak se to dnes kolem nás děje. Hlavně bych také

chtěla poděkovat za zajímavé a poučné přednášky, které si pro nás připravil otec Tomáš, 

otec Topenčík, František, Honza, Markéta, Martin... ještě jednou díky. Škoda, že se obnovy

nezúčastnilo více farníků. Všem to vřele doporučuji.“

   „Duchovní obnova přináší klid v duši. Tak potřebný v této turbulentní době.“
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    „Toto krásné společenství mě restartovalo do dalšího života. Díky jáhnu Františkovi, který

mě sem pozval, a díky otci Tomášovi, který jako neúnavný rozsévač mě napotřetí

zaangažoval do projektu Živý betlém. Otevřel jsem se darům Ducha svatého a co z toho

vzejde, můžete posoudit sami – přijďte na sv. Štěpána odpoledne před barokní bránu

bořeckého kostela a uvidíte. Jo a vypravte tam i všechny děti kolem – bude veselo. Staňa“

     „Jako věřícího mě tento seminář neskutečně obohatil v osobním životě a silně upevnil

mou víru v Boha.“

    „Duchovní obnova nám dala mimo jiné také nové přátele a kamarády 😊, kteří nám

pomáhají v duchovním životě a jsou nám příkladem.“

    „Pro mě byla největším prožitkem modlitba za vylití Ducha svatého.“

    „Co mi dal do života seminář Život v Duchu? Krásné společenství nadšených lidí z Vrbice,

Kobylí a Bořetic. Společenstvím nás provázeli naši dobří kazatelé a vypravěči Božího slova –

František Mrázek, otec Tomáš a otec Jiří. Při jejich podání Božího slova jsem pociťovala

působení Ducha svatého. Povzbuzující pro moji duši bylo i rozjímání nad slovem a chvála

Boha. Bylo to pro mě nejkrásnější období mého života, kde se ve společenství, kterého jsem

se zúčastnila, propojovala láska a víra.“

 

Lenka Kuchyňková

Autorka fotografií: 
K. Michnová



Víkend v Osové Bítýšce

   

   Byli jsme o víkendu na nádherné faře v Osové Bítýšce. Celý víkend nám chystali program 

a prováděli nás Anežka a Jirka. Hráli jsme spolu pohybové i stolní hry, modlili se 

a pomáhali s prací. Tenhle nádherný víkend jsem si užila. Také bych chtěla poděkovat

strýci Martinovi Novákovi, který tohle celé zorganizoval. Moc se těším na další takový

víkend.

Zorka Kovaříková

   Jak už psala Zorka, byli jsme na víkend na faře v Osové Bítýšce. Fara byla krásná 

a Anežka, Jirka a ostatní byli opravdu dobrý tým. Vždy byli připraveni pomoct, kdybychom

něco neměli nebo potřebovali. Mně osobně se tady líbily hry a program, který měli vždy

skvěle připravený. Také mě zaujalo, že na faře měli svou vlastní kapli, kam se kdykoliv

mohl jít kdokoliv pomodlit, nehledě na čas. A také nás naučili plno dalších způsobů, jak 

se modlit. Samozřejmě tam byl i úžasný kolektiv dětí a myslím že za všechny můžu říct, že

bychom se tam s radostí zase někdy vrátili.

Rozálie Nováková
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Autor fotografií: 
M. Novák



   Tak už jsme letos oslavili páté
narozeniny Fondu PULS. Je to zatím
takový „předškolák“.
   Na stránkách www.donator.cz se
dočtete, že posláním PULSu je vytvořit
velkou rodinu malých dárců, kterým
záleží na budoucnosti brněnské diecéze
a chtějí se svými dary podílet zvláště na
zajištění mezd pro kněze, kteří působí 
v brněnské diecézi. 
   Jeho moderátorem je nový generální
vikář naší diecéze P. Pavel Kafka, který
(mimochodem) letos o farním dnu na
vrbeckém hřišti sloužil mši svatou.

 V čem je možné spatřovat smysl
dárcovství?
   Bůh si ve své nesmírné dobrotě
povolává své kněze už v lůně matky. 
Ne každý ale toto povolání zaslechne.  
   Ruch světa s tolika lákavými 
možnostmi je odvádí jinam. Kněžství je
vlivem veřejného mínění pro mladé
muže málo lákavé. A tak je kněží stále
méně.
   Podstatnou podmínkou v rozhodování
mladého člověka může být i hmotné
zabezpečení, jak v profesním životě, tak
potom v důchodě. 

Donátorem brněnské diecéze

MARIE MICHALOVÁ

   Byli jsme zvyklí, že kněží takzvaně
přesluhovali nedbaje na důchodový věk.
Dnes jsou tak vytížení, že se na důchod
a na odpočinek těší stejně jako každý,
komu už minula šedesátka. 
   Říkávalo se, že chudoba cti netratí, ale
chceme opravdu, aby kněží byli chudí?
Chudí kněží mezi poměrně dobře
finančně zabezpečenými farníky?
   Nevím, jestli adepty kněžství odrazuje
vidina žebroty, ale je to docela možné.
Vždyť nepostaráme-li se o obživu kněží
my farníci (samozřejmě přes biskupství
prostřednictvím řádně zúčtovaného 
a zdaněného platu, aby z něj bylo možné
vypočítat také důchod), budou nuceni si
najít obživu v jiném zaměstnání. Stát
rok co rok snižuje částku vyplácenou
církvi na platy kněží, takže za osm let už
nebude příspěvek žádný. Momentálně
se daří prostřednictvím fondu vybírat
částka, která pokryje 36 % platů kněží 
v naší diecézi. To je úspěch v tomto
„předškolním věku“.
   Systém dobrovolného přispívání na
platy kněží asi není úplně ideální, ale
zrovna tak není ideální ani systém
placení církevních daní. BŮH TOTIŽ
MILUJE RADOSTNÉHO DÁRCE.
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   Dar je naprosto dobrovolný, každý má
možnost volby, jestli bude přispívat
pravidelně nebo jednorázově, jako člen
nebo anonymně, přispívat za svou
farnost nebo jinou. Pro toho, kdo chce
slyšet nějaký návod, uvádím, že pan
biskup vloni doporučoval přispívat jako
člen fondu za svou farnost 50 korun
měsíčně.
   Vloni byla na konci roku vyhlášena
akce Fondu PULS, a to příspěvek
farnosti 500 korun za jednoho nově
přihlášeného člena, letos je příspěvek
stanoven na 1 000 korun za každého
nově přihlášeného člena 😊. TAK
NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DO
KONCE ROKU! Snížíte tak farní
příspěvek do společné diecézní
pokladny.

AŤ DOBRÝ BŮH PROVÁZÍ SVÝM POŽEHNÁNÍM VŠECHNY RADOSTNÉ DÁRCE!

Farnost se baví

   
   Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „Hele, Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ 
   Jetel smutně zašeptá: „Víš, Kudlanko, já nechci být spasen.“

   Jára Cimrman odpovídá na otázku, zda věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista, že se
bojím, že mě za to Bůh potrestá.“

   V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:
    „Tak, děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech a žere oříšky.“
    Přihlásí se Lojzíček: „Já myslím že veverka, ale jak vás znám, tak to bude určitě 
Ježíš Kristus.“
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 Kontaktními osobami PULSu jsou v
Kobylí Mirka Burešová, na Vrbici Katka
Pavlů a v Bořeticích Marie Michalová.
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Exodus

MARIAN SŮKAL

   Exodus 90 je plodem kněžské modlitby
a kněžské zkušenosti. Vznikl reflexí nad
léty strávenými v semináři, kde jej bylo
velmi zapotřebí. Dnes jde 
o transformaci tisíce katolických mužů
(kněží, seminaristů a laiků), po celém
světě.
   Otec Brian Doerr byl přidělen jako
vicerektor pro duchovní formaci 
v Mount St. Mary's Semináři
(Emmitsburg, MD) v letech 2011–2016.
Seminární formace obvykle stojí na
odstupu mezi formátory a seminaristy,
kteří často zažívají pocit, že jsou „stále
proti nim“. 
   Ale to nebyla cesta otce Doerra;
vstoupil se svými seminaristy na bojiště.
Znal je, protože s nimi trávil mnoho
času. Věděl, co museli snášet, na čem
jim záleželo, s čím museli bojovat a na
co se těšili ve své budoucí službě. 
   Brzy si uvědomil, že mnoho z těchto
dobrých a obětavých seminaristů, kteří
se připravovali na kněžské svěcení,
nebylo tak svobodných, jak by mohli
být.
   V čem spočívalo jejich otroctví? Pro
některé to byla závislost na pornografii.
Pro jiné to bylo promrhávání času na

YouTube, u videoher, zpravodajství 
a dalších technologických vymožeností.
Ostatní používali jídlo a alkohol jako
berliček, aby se dostali z těžkých chvil.
Možná je to skandální? Ale nářek Boží se
stal jejich modlitbou: „Propusť mého
syna, aby mi sloužil.“ (Exodus 4,23).
   Otec Doerr shromáždil pět z těchto
mužů a uvedl je do 90denní
transformace, která by změnila jejich
životy navždy. Neodhalil nějaký „tajný
recept“, ale jednoduše jim znovu
předložil tradici prvotní církve a její
důraz na askezi. 
   Zdroj: www.exodus90.cz

   Počátkem tohoto roku se na tuto cestu,
trvající 90 dní, vydali tři mužové, a to
konkrétně otec Tomáš, Robert Tichý 
a Marian Sůkal. který Exodus 90 popsal
následovně:

   „Pokoj vám, milí čtenáři Bokovin.
Především jsem touto cestou pro sebe
objevoval skutečnou podobu života
křesťana. Součástí duchovního cvičení
byly úkoly pro formování tělesné
kondice, na které jsem se těšil, ale 
i cvičení sebezáporu.



Co vás vedlo k tomu, že jste chtěli
Exodus prožít?
Čím vás to obohatilo?
Co bylo pro vás z požadavků nejlehčí
a nejtěžší?

   Podržela mě skutečnost, že ostatní
bratři to prožívali stejně. Jakkoli jsme
byli každý jiný, tak ve skupině jsme
vytvořili jednotu. Toto souznění 
a společné sdílení mělo vliv na úspěch.
Exodus je o upřímnosti k sobě 
a k druhým. Cestovní kompas, plnění
úkolů a pokrok v osobních cílech jsme
sdíleli navzájem, ale nejdůležitější bylo
každodenní nastavení zrcadla při
kontemplaci. V cvičení jsme mohli
realizovat týdenní společné aktivity,
jednou týdně vynechat zvolenou
disciplínu, a to jsem vnímal jako velký
přínos pro budování vztahů uvnitř
společenství.
   Duchovní cvičení Exodus je cvičení
pro muže. Učí muže být muži v pravém
smyslu slova. Pokud se naskytne
příležitost, rád se znovu vydám s bratry
na cestu.
   Bohu díky.“

   Na počátku doby postní je pak
následovali další tři v kratší postní
variantě, a to Martin Novák, Roman
Kaszper a Honza Michal. 

   A jak Exodus zúčastnění vnímali?
Posuďte z odpovědí na otázky:

1.

2.
3.
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   O duchovním cvičení Exodus 90 jsem
se dozvěděl od otce Tomáše na Nový
rok. Rozhodoval jsem se jít do tohoto
cvičení bez zaváhání, jakmile jsem měl
jasnější informace, které jsem získal na
stránkách www.exodus90.cz.
   Duchovní obohacení přicházelo každý
den, protože jsem se hlouběji ponořil do
modlitby a vytvářel jednotu bratří při
společné cestě.
   Cvičení Exodus 90 probíhalo 90 dnů 
a zažil jsem i období krize. Pilířem
cvičení jsou modlitba, askeze 
a bratrství. Každý tento pilíř musí každý
sám za sebe plnit podle cestovní mapy,
která je součástí tohoto biblického
putování. Osobní nasazení mi pomáhalo
vytrvat a dávalo sílu podporovat ostatní
bratry. Naše skupina byla o třech lidech
a nazvali jsme ji Tři bratři. Protože jsme
byli tři, mohli jsme intenzivněji prožívat
úspěchy i nezdary každého z nás. 
 Mnoho úkolů vypadalo snadno, jako
třeba intenzivní cvičení, kontemplace
po denním čtení Písma. Jenže dělat
něco pravidelně, to už vyžadovalo
hodně nasazení, a právě o tom tento
program je. Najít si čas na důležité věci,
které nám dají osobní svobodu a vzdát
se toho, co nás svazuje. Nakonec jsem 
si oblíbil každodenní otužování pod
studenou sprchou. Nejtěžší bylo pro mě
dodržovat časovou pravidelnost.
   Na začátku, kdy se nedařilo,
přicházely pochybnosti.



6. Ano, šel bych už teď pouze do Exodu
40 dnů, to mi bohatě stačí. A věřím, že
se najdou další muži, kteří se k nám
přidají. 

Robert T.
1. Pozvání o. Tomáše a ukotvení
každodenního a pravidelného setkávání
s Bohem v mém životě.
2. Ukázalo mi to důležitost zavedení
pravidelnosti a řádu do duchovního
života.
3. Nejtěžší bylo udělat si čas na
půlhodinovou modlitbu a pokusit se 
v průběhu dne naprosto ztišit.
4. To nebyla pro mě možnost. Krizi mně
pomohla zvládnout bratrská soudržnost.
5. Jako podstatnou součást osobního
duchovního rozvoje.
6. Ano.

Roman K.
1. O Exodu jsem se dozvěděl z několika
zdrojů, a tak mě to oslovilo, že bych
rovněž i já mohl touto formací projít
2. Asi nejvíc mi Exodus dal to, že se
snažím věnovat více tomu, co má v mém
životě opravdu má smysl. A tím je pro
mě rodina, vztah s Bohem, sebou
samým.
3. Zříct se alkoholu, sprchování
studenou vodou (to dělám již několik
let). Nejtěžší pak najít dostatek síly 
a odhodlání se věnovat duchovnímu
rozjímání a modlitbě.
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   4. Měli jste chuť Exodus vzdát? 
       Co vám pomohlo krizi překonat?
    5. Exodus není jen osobní výzva, 
        důležitou součástí je společenství 
        a sdílení. Jak jste vnímali tento 
        rozměr duchovní obnovy?
    6. Přemýšlíte, že byste Exodus znovu 
         absolvovali?

O. Tomáš
1. Poprvé jsem o tom slyšel od svého
staršího bratra Jiřího, který jej
absolvoval rok přede mnou. Chtěl jsem
si nastavit určitý řád v životě a umět si
od určitých věcí osvobodit. Rozhodl
jsem pro 90 dní duchovní obnovy, abych
měl více času pro změnu. Byl jsem rád,
že jsem našel parťáky Roberta 
a Mariána, kteří šli do toho se mnou. 
2. Poznal jsem, jak je důležité, ale
zároveň těžké, aby měla modlitba pevné
místo v mém životě, a jak velké
bohatství je ukryto v Písmu svatém. 
A když člověk v tichu nad ním rozjímá,
tak žasne, jak k němu mluví Bůh.
3. Nejlehčí bylo dodržet alespoň 7 hodin
spánku a nejtěžší každodenní cvičení,
studená sprcha, používání mobilu pouze
k práci.
4. Asi v polovině Exodu byla velká 
krize, ale podrželo mě bratrské
společenství. 
5. Sám bych to nedal, vzájemná
modlitba, setkání a sdílení zkušeností 
a zápasů bylo pro mě důležité.



6. Ano, ale určitě opět kratší 40denní
variantu.

 Honza M.
1. Poslední dobou mě oslovují pouštní
otcové, chtěl jsem tedy do života vnést
nějaký čas askeze a učit se, co je to půst.
To byla asi hlavní motivace. Ale
troufnul jsem si jen na postní Exodus.
90denní Exodus byl pro mě moc velkou
výzvou.
2. Opravdu jsem přišel zase o kousek
hlouběji k tomu, co ve skutečnosti
znamená postit se. To neznamená, že
bych už věděl, co to je. Ale nahlédl jsem
zase hlouběji.
3. Nejlehčí byla ranní modlitba 
a nejtěžší asi plnění předsevzetí
spojených s mou rodinou, tam jsem
často selhával. 
4. Ne vzdát, ale měl jsem chuť si to
ulehčit. Ale udržovali mě mí
spolusouputníci a paradoxně jejich
pády.
5. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl
opravdu inspirativní spolubratry 
v Exodu. Obohatila mě hlavně různost
toho, kde vnímáme naše slabiny, co
nám jde a jak se nám daří. Řekl bych to
konkrétněji, ale Bokoviny by se museli
vydat v knižní vazbě .
6. Ano. Ale zatím pořád jen tu kratší
variantu. Devadesát dní je moc velká
výzva.
   Tak zase příští rok. A kdo se přidá? 

33

4. Vzdát ne, ale krizi jsem prožil.
Překonal jsem ji tak, že jsem začal úplně
znova od píky a přitom jsem cítil, že Bůh
mou krizi vnímá, chápe a dal mi sílu
začít znova.
5. Bylo fajn vědět, že nejsi v tom sám.
6. V jisté podobě bych chtěl v Exodu
dále sám pokračovat. V mnohých
aspektech bych chtěl podobně prožít
nynější advent i postní dobu.

Martin N.
1. Je to jednoduché, nechal jsem se
strhnout davem  Tedy otcem Tomášem 
a ostatními muži. Mám rád určité
změny v životním rytmu. 
2. Exodus je náročný i v kratší 40denní
verzi, kterou jsem absolvoval. Vytrhlo
mě to z rutiny a více jsem se mohl
ponořit do modlitby. Taky jsem si
uvědomil, že spoustu věcí může člověk
vynechat. Například stálé prohlížení
zpráv a aktualit. 
3. Nejtěžší pro mě bylo večerní
rozjímání nad texty Písma, když už
nechtěly oči poslouchat. A taky půst od
mobilu 
4. Jak jsem již zmínil výše, rozhodl jsem se
pro kratší verzi, takže to nebylo tak „zlé“.
5. Bylo fajn se scházet s ostatními 
a vnímat jejich zkušenosti. Každý dává
důraz na něco jiného a taky s něčím
jiným bojuje. Ale také bylo pro mě 
těžké si najít čas pro další společné
schůzky. 
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Kouzelná Vysočina

   Milí přátelé, 

   chci vám napsat o úžasném červencovém týdnu na Vysočině, o našich dětech z Kobylí,

Vrbice a Bořetic, se kterými jsme mohli prožít již podruhé letní tábor na barokní faře 

v Mrákotíně v překrásné krajině kolem Telče. 

   Už jsem si několikrát říkal, že bych ten první červencový víkend mohl strávit jinak než 

s dětmi na táboře, protože to pokaždé znamená spoustu času vynaloženého při přípravě,

kopu energie a starostí. Ale vždycky si na závěr nadšeně a spokojeně řeknu, stálo to za to. 

   No a jak to tedy letos v Mrákotíně vypadalo? Vydali jsme se s dětmi v táborové hře po

cestách necestách do neznámých tajuplných oblastí daleké Aljašky, abychom hledali

poklad. Táborníci putovali ve třech skupinách, družstvech a soutěžili spolu o to, kdo

zabere více území a vytěží více zlata. Byla to hodně napínavá a dobrodružná hra, ale určitě

to nebylo to nejdůležitější. To, co mě na táboře vždycky nejvíc baví, je pozorovat, jak spolu

děti vycházejí, jak si pomáhají, jak se učí překonávat překážky, někdy i konflikty. Jaká mají

zpočátku k sobě očekávání, co druzí kamarádi, jak se jim povede, jak budou v kolektivu

přijati? Jak rozvíjejí svá letní přátelství a společné vztahy? Jak se radují a jak se jim rozzáří

oči, jen z takových obyčejných věcí jako je koupání v rybníku. Také se těším, až si večer

sedneme všichni spolu, zazpíváme pár písniček a vždycky si najdeme čas na společné

ztišení, poděkování, sdílení a modlitbu. 

   Letos s námi pár dní strávil otec Tomáš, se kterým jsme navštívili malebnou Telč nebo

jeho předchozí působiště Třešť s řezbářskými dílnami a biotopem, umělým jezírkem na

koupání s přírodní vodou. Byli jsme s ním rádi a on s námi. 

   Jak už to tak bývá, rád bych nakonec poděkoval všem, kteří nám s táborem pomohli,

vedoucím, kuchařkám a rodičům, kteří nás podpořili, a taky kteří nám svoje děti na letní

tábor svěřili. Deo Gratias. 

   Prožijte krásný podzim a hlavně pospolu. 

Martin Novák

Autorka
fotografií: 
S. Čejková



Vzpomínky dětí na farní tábor

   
   Milí čtenáři Bokovin, 
   nastává období dlouhých večerů...čas, kdy můžeme vzpomínat na léto a taky tak trochu
bilancovat... Farní tábor v Mrákotíně byl super zážitek pro všechny, co se ho zúčastnili... 
A tak nechme zavzpomínat děti. ;-) 
   Zároveň moc děkuji rodičům, kteří si zahráli na reportéry, položili dětem otázky a pak 
mi jejich odpovědi poslali. 

Co se mi na farním táboře líbilo? 
Filip: Nejvíc se mi líbilo to, že jsem si našel nové kamarády.
Petr: Koupání v rybníku.
Kuba: Kamarádi a program.
Jirka: Všechno.
Karin: Úúúúplně všechno.
Elenka: Vyměňování věcí v Mrákotíně, večerní hra banditů, vedoucí, líbilo se mi vlastně
všechno.
Štěpán: Líbily se mi hry – jejich principy.

Co se mi na táboře nelíbilo?
Kuba: Že sem jezdil do nemocnice (pozn. autora: byl nemocný).
Elenka: Nic.
Jirka: Byl sem nemocnej.
Štěpán: Nelíbilo se mi, jak jsem hrál scénku :-)
Karin: Asi nic.
Filip: Asi jsem měl největší problém s postelí. Z horní postele se na mě trochu prášilo 
a zdálo se mi, že na ní byla plíseň. Ale to vše se dalo přežít. Přece jen jsme tam jen spali.
Většinu času jsme byli venku.
Petr: Hraní scénky.

Co byl pro mě největší zážitek na táboře (na co nejraději vzpomínám)?
Štěpán: Nejraději vzpomínám na velkou hru s mapou a vyměňování věcí po Mrákotíně.
Kuba: Jak jsem měl špunty v ušách a nic sem neslyšel.
Elenka: Jak jsme se ztratili u hry.
Filip: Největší zážitek pro mě byla asi noční bojová noční hra. 
Jirka: Že ten den, kdy sem měl průjem, tak bylo to nejlepší jídlo.
Karin: …jak jsme se při hře ztratili a Elča nás vyvedla. 
Petr: Noční hra.

Soňa Čejková

A co příští rok? Naše děti se mohou těšit na další ročník farního tábora, který se
uskuteční od 1. do 8. července 2023 opět na Vysočině.
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Dětské okénko
LENKA KUCHYŇKOVÁ

Vyrobte si andělíčka

   Použijte různé barevné papíry i lesklých či

třpytivých materiálů.

   Na hlavičku vystřihněte 4 kolečka z papíru,

která po dvou slepíte k sobě. Tělíčko uděláte

seskládáním dvou čtverců např. 15 × 15 cm do

harmoniky. Každou harmoniku z 1/3 ohněte,

jednu na levou a jednu na pravou stranu, tak

aby andílkovy vznikla křídla a slepte obě

poloviny těla (může přilepit i křídla). Vytvořte

a přilepte smyčku pro zavěšení andílka. Na ni

přilepte z jedné a druhé strany hlavičku. 

 Smíchejte máslo s krémovým sýrem, přidejte cukr, vejce a vanilkový extrakt. Dobře

promíchejte a přidejte polovinu množství mouky, jedlé sody, sůl, škrob a citrónovou kůru.

 Promíchejte a přilijte citrónovou šťávu a přisypejte zbytek mouky. Vytvořte hladké těsto,

zabalte jej do potravinové folie a vložte do lednice aspoň na 2 až 3 hodiny.

 Předehřejte troubu na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a z přibližně lžíce a půl těsta

formujte sušenky (kulaté, formičky…).

 Pečte přibližně 8 až 10 minut, poté sušenky vyndejte a nechte je úplně vychladnout.

 Poté ozdobte dle fantazie – polevou, zdobením…

Upečte si adventní sušenky

   Doma si můžete vytvořit vlastní adventní kalendář ze sušenek anebo si je napéci jen tak pro

zábavu. Potřebujete následující suroviny: 110 g másla, změklého, 1/4 hrnku krémového sýru

(např. Philadelphia), 1 hrnek krupicového cukru, 1 velké vejce, 1/4 lžičky soli, 1/2 lžičky

vanilkového extraktu, 2 lžíce citrónové kůry, 3 lžíce citrónové šťávy, 2 1/2–2 3/4 hrnku hladké

mouky, 2 lžičky kukuřičného škrobu, 1 lžička jedlé sody

1.

2.

3.

4.

5.

   Dozdobte podle fantazie, např. přilepte

andílkovi pod hlavu mašličku.

https://carujeme.cz/recept-domaci-vanilkovy-extrakt-ve-dvou-krocich/


Vystřihněte si vánoční vločku
   

   Vločku stačí podle šablony vystřihnout a ozdobit podle vlastní fantazie. 

   Kdo má doma kopírku, může si stránku nakopírovat a vloček si vytvořit více 😊.
















