
PŘEHLED ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2022 
 

- Neděle 2. 1.: Po desáté mši svaté vystoupily v kostele s krátkým svědectvím naše farnice Leona 

Jordánová a Kristína Podešvová, které prožívaly tento rok ve škole Jeunesse-Lumiére.  

- Pátek 7. 1.: Po mši svaté jsme si vyprosili Boží slovo na tento rok. Naše farní slovo bylo toto: 

„Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi, odpouštějte, a bude vám 

odpuštěno.“ (Lk 6,37) 

- Sobota 8. 1.: V Bojanovicích proběhla Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 212.018,- Kč, tedy asi 

o 60.000,- Kč více než v dosud nejúspěšnějším roce. 

- Pondělí 17. 1.: Velké množství farníků (mužů, žen, mládeže) se zapojilo do duchovně-asketickou 

aktivity pod názvem Exodus 90. Odhadem to bylo více než 60 lidí z farnosti. 

- Pondělí 17. 1.: Začátek devadesátidenní štafety za duchovní a fyzické uzdravení naší země. 

Zapojilo se několik set lidí z naší farnosti i z jiných míst.  

- Pátek 28. 1.: Noc na faře pro mladší děti (1.-5. třída) – odměna pro ty, kteří nejpilněji chodili na 

roráty. Na programu byla mše svatá, večeře, hry, soutěže, sledování filmu...  

- Sobota 29. ledna: Po čtyřech letech začal v naší farnosti další, již desátý, kurz Charismatické 

obnovy. Připojilo se k němu asi 50 účastníků z naší farnosti i z okolí.  
- Výsledky dobrovolných sbírek doby vánoční: - pro děti do Indie: celkem 11.377,- Kč (Bojanovice 

8.567,- Kč; Josefov 2.720,- Kč); - Betlém nenarozeným: celkem 39.100,- Kč (Bojanovice 32.700,-; 

Josefov 6.400,-); Jeunesse-Lumiére (dary + poplatky za kalendáře vytvořené Natálií Esterkovou): 

celkem 46.500,- (pouze Bojanovice).  

- Pátek 11. 2.: Noc na faře pro starší děti (6.-9. třída).  

- Pátek 11. 2.: Žarošice – pouť nemocných. (Následovaly i pravidelné pouti vždy 13. daného měsíce; 

letos za menší účasti z naší farnosti než v letech před pandemií.) 

- Pátek 18. 2.: Přednáška Radovana Voříška o závislostech. V průběhu celého roku potom Radovan 

pravidelně přijížděl do naší farnosti a setkával se s těmi, kteří potřebovali terapii, pomoc v boji proti 

závislostem atd.  

- Od února: V kostele začaly přípravy dětí k 1. svatému přijímání.  

- Středa 2. 3. – Popeleční středa. Vstoupili jsme do doby postní.   

- V době postní se pravidelně (pátky, neděle) konaly pobožnosti křížové cesty. Jednou za dva týdny 

jsme též měli v kostele noční adorace.  

- V průběhu doby postní bylo též možno přispívat na pomoc farníkům o. Petra Krenického. 

Vybralo se celkem 302.000,- Kč. Část peněz byla odeslána na jeho účet; druhou část dostal osobně 

při své prosincové návštěvě v naší farnosti.  

- Pátek 5. 3. až sobota 13. 3.: O. Petr se skupinou mladých z naší farnosti prožil týden v komunitě 

Jeunesse-Lumiére ve Francii.  

- Neděle 27. 3.: V naší farnosti uděloval novokněžské požehnání o. Milan Werl z Hodonína. 

- Neděle 27. 3.: Odpoledne se konala křížová cesta k misijnímu kříži.  

- Pátek 1. 4. a sobota 2. 4.: Proběhla postní duchovní obnova pod vedením o. Marka Orka Váchy.  

- Neděle 3. 4. (i jindy v průběhu roku): Prodej náboženské a další literatury – p. Josef Novák z 

Brna.  

- Středa 6. 4.: V kostele proběhlo divadelní představení Víti Marčíka (Mysterium světla). 

- 17. 4.: Oslavili jsme Kristovo vzkříšení. „Desátá“ mše svatá byla přenášena TV Noe.  

- Sobota 23. 4.: Mše svatá se společným udělováním svátosti nemocných.   

- Čtvrtek 28. 4.: Společná svátost nemocných v Josefově.  

- Sobota 30. 4.: V Praze se za účasti našich farníků konal Pochod pro život.  

- V průběhu května se konaly májové pobožnosti. 

- Sobota 14. 5.: Proběhla duchovní obnova pro biřmovance pod vedením R. Voříška.  

- Neděle 22. 5.: Dopolední nedělní mše svaté v naší farnosti sloužil o. Marek Orko Vácha.  

- Od 25. do 28. května (středa – sobota) se konal poutní zájezd do západních Čech. 

- Od pátku 27. 5. jsme vstoupili do modlitby Svatodušní novény.  

- Sobota 28. 5.: Konala se brigáda ve farním areálu (příprava na Noc kostelů a na farní den).  



- Sobota 28. 5.: Konala se májová pobožnost se všemi růženci a s krátkou adorací.  

- Druhá polovina května – promítání zápasů hokejového MS ve farní stodole za hojné účasti dětí.  

- Pátek 3. 6.: Proběhla vigilie před udílením svátosti biřmování.  

- Sobota 4. 6.: Biskup Pavel Konzbul udělil svátost biřmování 35 mladým z naší farnosti.  

- Neděle 5. 6. – Hod Boží Svatodušní – byla sloužena mše svatá za žáky 9. tříd.  

- Pátek 10. 6.: Proběhla velmi zdařilá Noc kostelů (koncert scholy Juvenes se svědectvími, divadlo 

Víti Marčíka ml., velká účast).  

- Neděle 12. 6.: 34 dětí z naší farnosti poprvé přijalo Krista ve svatém přijímání. 

- 19. 6. a 26. 6.: Po třech letech se slavnosti Božího Těla a Božského Srdce konaly znovu i s 

tradičními průvody.  

- Čtvrtek 23. 6.: Na farní zahradě proběhlo setkání s žáky devátých tříd. 

- Neděle 26. 6.: Na slavnost Božského Srdce při slavnostní mši svaté poděkoval o. Jiří Kaňa za 60 let 

života a o. Petr 25 let kněžství. 

- Neděle 26. 6.: Taktéž po třech letech se konal farní den. Zúčastnilo se přes pět set lidí; z toho skoro 

dvě stě dětí.  

- Sobota 2. 7.: Na Velehradě přijal kněžské svěcení náš farník Jiří Hebron.  

- Úterý 5. 7.: Na slavnost svatých Cyrila a Metoděje (v 10 hodin) byla slavena primiční mše svatá 

Jiřího Hebrona.  

- Od 5. do 15. července Jednota Orel uspořádala v Břestku u Buchlova letní stanový tábor pro děti. 

- Od 7. do 10. července v Brně proběhla Charismatická konference za účasti našich farníků. 

- Sobota 16. 7.: Konala se farní pouť na Svatý Hostýn. Účast: dva autobusy a nemálo farníků 

vlastními vozy.  

- Neděle 17. 7.: Proběhly hody v Josefově.  

- Od 18. do 24. července se uskutečnil duchovně-turistický pobyt pro mládež v Roháčích. Účast: 25 

mladých především z naší farnosti.  

- V průběhu července jednota Orel uspořádala na orlovně příměstský tábor pro děti od 6 do 9 let.  

- Od 30. července do 7. srpna se v Medjugorje konal Mezinárodní festival mládeže. Z naší farnosti 

jel autobus s mladými, dospělými i s poutníky z jiných farností.  

- Od 9. do 14. srpna proběhlo Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové za účasti našich mladých. 

- Srpen – putování sochy Panny Marie Fatimské po rodinách, které se přihlásily.  

- Pondělí 8. 8.: Adorační den farnosti a den modliteb za seminář. 

- Sobota 27. 8.: Diecézní pouť rodin v Předklášteří u Tišnova.  

- Neděle 28. 8.: Promítání filmu pro děti ve farní stodole při příležitosti závěru prázdnin.   

- Čtvrtek 1. 9.: Mše svatá na začátek nového školního roku.  

- Pátek 2. 9.: Mše svatá za mládež na počátku školního roku.  

- Sobota 10. 9.: Zlatá sobota; záslibná pěší pouť do Žarošic.  

- Neděle 25. 9.: Hody v Dolních Bojanovicích. 

- V průběhu října probíhaly říjnové pobožnosti. Kromě žen, které je vedou pravidelně, se na jejich 

vedení podílel také Ženský sbor, schola Juvenes, děti i žáci ZUŠ.  

- Pátek 7. 10.: Začátek evangelizačního kurzu Alfa v Hodoníně. Zúčastnilo se ho asi 25 účastníků a 

na vedení se podíleli (spolu s hodonínskými) i naši farníci.  

- Neděle 9. 10.: Slavnostní mše svatá v Josefově za Boží požehnání a ochranu pro celou obec (při 

příležitosti 240. výročí založení obce).  

- Pátek 14. 10.: Mše svatá na rozloučení s o. Josefem Pohankou, který v naší farnosti dlouhá léta 

věrně vypomáhal. Při sbírce na o. Josefa se vybralo celkem 38.400,- Kč.  

- Sobota 29. 10.: Velká svátost smíření před Dušičkami.  

- Pátek 4. 11.: Večer, při němž Leona a Kristína představily svůj rok v JL, následoval večer chval.  

- Středa 9. 11.: Představení třeťáků, kteří tento školní rok přijmou poprvé Krista ve svatém 

přijímání.  Zároveň začátek nové řady příběhů při dětských mších svatých spojených s obrázky 

se zvířátky.  

- Sobota 12. 11.: Začátek nepravidelného cyklu přednášek „Náboženství pro dospělé“.  

- Čtvrtek 17. 11.: Ministranti se společně vypravili na mech na betlémy. Účast: skoro 30 kluků.   



- Neděle 20. 11. a sobota 3. 12.: Ministranti, kteří byli nejpoctivější ve své službě, jeli za odměnu do 

Laser Game do Brna. Šlo o dvě skupiny, vždy po 14 ministrantech.   

- Neděle 27. 11.: Začátek adventu, žehnání adventních věnců.  

- Neděle 27. 11. – úterý 29. 11. – duchovní obnova pro maminky v Břežanech.  

- V průběhu adventu se konaly roráty za velké účasti dětí i ostatních.  

- V průběhu adventu jsme také měli noční adorace, letos ze čtvrtku na pátek. Možná i proto 

přicházelo mnoho farníků (i v „nejslabších“ chvílích bylo přítomno 8-10 věřících). Vždy od půl 

desáté jsme měli půlhodinové společné rozjímání v rámci adorací.  

- Asi 300 farníků (případně celých rodin) duchovně čerpalo z tzv. Průvodce adventem.  

- Pátek 2. 12. a sobota 3. 12.: Adventní duchovní obnova pod vedením o. Pavla Kopečka.  

- Neděle 4. 12.: Pod vedením Mysliveckého spolku byl dětmi ozdoben adventní strom u kostela.  

- Středa 7. 12.: Do kostela přišel za dětmi svatý Mikuláš s anděly. Maminky z Klubu maminek  i 

další napekly k této příležitosti perníčky.  

- Pátek 9. 12.: Večer chval pod vedením mladých.  

- Sobota 17. 12.: Velká předvánoční svátost smíření (7 hodin za účasti 8 zpovědníků). 

- Neděle 18. 12.: Návštěva a svědectví o. Petra Krenického z Ukrajiny.  

- Pátek 23. 12.: Požehnání betléma pod sochou sv. Václava (vytvořili žáci ZUŠ pod vedením svých 

učitelek).  

- Sobota 24. 12.: Poslední roráty, zdobení kostela; maminky s dětmi a schola Juvenes roznášely dnes 

i v předchozích dnech adventní světlo starým a osamělým.  

- V průběhu adventu – dobrovolná sbírka na pomoc lidem v nouzi; hlásili se dobrovolní dárci. 

Zatím bylo z těchto zdrojů potřebným darováno 95.000,- Kč.  

- Neděle 25. 12.: Boží Hod vánoční. Mladí z jednoty Orel uspořádali tradiční Živý betlém u 

misijního kříže.  

- Úterý 27. 12.: Žehnání vína při mši svaté, která byla sloužena za vinaře a vinařky. Následovalo 

setkání ve farním sklepě.  

- Pátek 30. 12.: Obnova manželských slibů.  

- Sobota 31. 12.: Ve 23 hodin byla sloužena poslední mše svatá v tomto roce. Předcházela jí tichá 

adorace (od  20 hodin). Po mši následoval přípitek u kostela  

 

Z OSTATNÍCH ČINNOSTÍ V NAŠÍ FARNOSTI: 

- Biblické hodiny. 

- Náboženství pro dospělé. 

- Hojně navštívená společenství mládeže (až 30 mladých).  

- Hojný počet pravidelně chodících ministrantů. 

- Přenosy online mší svatých.  

- Farní časopis Cesta – redakční rada. 

- Prosebné průvody do polí.  

- Vedení pobožností a růženců přede mšemi svatými.  

- Úklid a výzdoba kostela.  

- Služba kostelníků a akolytů.  

- Svatováclavský sbor a orchestr; „starší“ schola; schola Juvenes; Vox vini; pohřební zpěvačky. 

- Farní sklep. Sběr hroznů.  

- Organizace poutí.  

- Klub maminek.  

- Farní rada. 

- Všichni donátoři fondu Puls (167). 

- Nemocní. Jejich pravidelné návštěvy (akolyté každou neděli; kněz jednou za měsíc).  

- Farní charita.  

- Varhaníci. 

- Dobrá spolupráce s vedením obce v Bojanovicích i v Josefově.  

 



UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ: 

- Svatá přijímání: 66.000 

- Křty: 40 (20 dívek + 20 chlapců) 

- Svatby: 5 

- Pohřby: 20 (10 žen + 10 mužů) 

 

 

Všem, kdo se do života naší farnosti zapojili buď přímou pomocí (dohromady jsou to 

stovky pomocníků a pomocnic) nebo modlitbou či účastí na duchovních i jiných akcích, 

patří velké poděkování. Bez vás by to vše nebylo možné prožít a uskutečnit. 

Díky také vám, kteří jste s námi ve spojení prostřednictvím našich online přenosů či 

webových stránek.  

V neposlední řadě děkuji také vám všem, kteří život farnosti podporujete po finanční 

stránce. 

Ať vás všechny Pán provází v novém roce svou ochranou a svým požehnáním.  

o. Petr 
 

 

 
 


