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P�i p�íležitosti primice P. Pavla Svobody vydala pro svoji pot�ebu farnost Jedovnice. Neprodejné. 
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Organiza�ní poznámky a prosby 
- �ást plochy parkovišt� p�ed kostelem je rezervována pro ty, kte�í se nedostanou do kostela nebo 
budou mít b�hem mše zdravotní problémy. Venku jsou i dv� obrazovky – z toho jedna s velkou 
úhlop�í�kou za k�ížem. Prostor p�ed kostelem je ozvu�en. 
- Prosíme všechny, aby svým focením a pobíháním s kamerou nerušili pr�b�h slavnosti. Bude 
dostatek oficiálních fotografií i videokazeta, které si pak m�žete objednat. 
- �ást lavic vp�edu v kostele je vyhrazena pro rodinu, �ádové sestry a starší vážn� nemocné v��ící. 
- Je zajišt�na služba zdravotníka v sakristii (dve�e vpravo od presbytá�e, p�ístup je možný  
i zvenku). 
- Zajišt�na jsou mobilní WC. P�ístup k nim je ozna�en.  
- Pokud jste svoje mobily nenechali doma, nezapome�te je p�ed za�átkem slavnosti vypnout. 
- Novokn�žské požehnání bude z �asových d�vod� ud�leno spole�n� všem p�ítomným. D�kujeme 
za pochopení. 
- Sbírku, která je ur�ena na pokrytí všech náklad� spojených s primi�ní slavností, provedou pouze 
žlut� ozna�ení ministranti. Na dary p�ímo pro primicianta je ur�ena velká pokladna venku  
u kamenného k�íže. 
- V p�ípad� jakýchkoliv problém� se m�žete obrátit na žlut� ozna�ené po�adatele. 
- Po slavnosti bude venku p�ed kostelem p�ipraveno malé pohošt�ní pro všechny ú�astníky 
slavnosti. Hostina pro pozvané hosty za�íná cca p�l hodiny po mši v místním kin�. 
 

 Životopis P. Pavla Svobody 
 Narodil jsem se v kv�tnu roku 1974 jako druhé dít� svých 
rodi��. Starší sest�e Jitce byly v té dob� t�i roky. O p�t let pozd�ji pak 
naši rodinu posílil mladší bratr Marek. Z nejútlejšího d�tství si toho 
moc nepamatuji, ale z vypráv�ní rodi�� vím, že jsem byl p�kný 
neposeda. Již ve t�ech letech jsme se s jedním stejn� starým 
kamarádem vydali na pr�zkumnou výpravu do nedalekého lesa  
– do Horky, jak ji starousedlíci nazývají. Na Chaloupkách, což je �tvr�, v níž bydlíme, 
po nás samoz�ejm� vypukla shá�ka. A my jsme si mezitím pochutnávali na výborných 
lesních plodech a objevovali tajemná zákoutí p�írody. Se západem slunce jsme se 
spokojen� vrátili dom� a obavám dosp�lých se velmi divili. 
 Na jeden zážitek z d�tství, který také asi siln� ovlivnil mé rozhodnutí stát se 
kn�zem, však vzpomínám obzvláš� rád. Dávali tenkrát v televizi Vinnetoua. V té dob� 
ješt� nebylo b�žné pustit si oblíbený film na videu, jak je tomu dnes. A tak jsem se na ten 
film opravdu t�šil. Jenže najednou tu bylo p�l šesté a pot�eba jít ministrovat. Nevím už 
p�esn�, jestli to bylo na povel rodi��, nebo jsem šel dobrovoln�, ale do kostela jsem 
p�išel. Z ministrant� jediný. Pan fará� (otec František Vav�í�ek) byl slabou ú�astí 
ministrant� p�ekvapen a ptal se, kde všichni jsou. Odpov�d�l jsem, že se asi všichni dívají 
na televizi. Po mši svaté m� vzal pan fará� na faru. K mému velikému p�ekvapení vytáhl 
ze šuplíku dva díly úpln� nového knižního vydání Vinnetoua a s laskavým úsm�vem mi 
je daroval. Byla to tenkrát hotová vzácnost. A já jsem už jako malý kluk pochopil, že náš 
pan fará� má milující srdce. 
 K mým zájm�m a koní�k�m vždycky pat�ila p�íroda. Zvlášt� výlety. A tak když 
byly roky základní školy za mnou, v�bec mi nevadilo, že nep�jdu na st�ední školu do 
velkom�sta. Rád jsem z�stal ve svém rodném m�ste�ku, podnikal výlety do okolí  
a pokra�oval ve vzd�lávání se na zdejší st�ední pr�myslové škole. Sedával jsem v lavici 
s dnes již dlouholetým kamarádem Josefem Matuškou a ob�as jsme se trumfovali – kdo 
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první spo�ítá p�íklad, aby dostal prémiovou jedni�ku. Bylo to hezké období a jsem za n� 
vd��ný.  Protože m� obor Automatiza�ní technika, kterému jsem se v�noval na st�ední 
škole, opravdu bavil, rozhodl jsem se v n�m pokra�ovat na vysoké škole. Nastoupil jsem 
na Elektrotechnickou fakultu VUT v Brn� a po p�ti letech promoval jako inženýr. 
 V pracovním procesu jsem pak nepobyl dlouho, jen necelý rok. Ale sta�il jsem  
i tak vyst�ídat dv� zam�stnání. Nejd�íve jsem pracoval jako projektant automatizovaných 
systém� vytáp�ní budov a pak jen velmi krátce jako konstruktér elektronických systém� 
pro tiska�ské stroje. P�estože to byla doba krátká, získal jsem cenné zkušenosti 
v navazování vztah� s lidmi. 
 Pak ale nastala v mém život� docela podstatná zm�na. Cítil jsem, že B�h má  
se mnou jiné plány, a p�ihlásil jsem se do seminá�e. 
 Do opravdového kn�žského seminá�e jsem ale hned nenastoupil, protože 
nejd�íve bylo t�eba absolvovat p�ípravný rok v Teologickém konviktu v Litom��icích. 
Sešlo se nás tam tehdy dvaapadesát z r�zných kout� naší vlasti. Byl to rok, který výrazn� 
m�nil m�j pohled na sv�t. Do té doby jsem se v�noval p�evážn� exaktním v�dám, bavila 
m� matematika, fyzika, elektrotechnika. A te� po mn� najednou cht�li latinu, literaturu  
a podobné humanitní disciplíny. Ale jinak to byl rok velmi hezký. Zažili jsme spoustu 
legrace a získal jsem zde �adu opravdových p�átel. 
 Po roce následoval p�esun do Olomouce. Výchova ke kn�žství neboli formace 
spo�ívala na dvou základních pilí�ích – studiu na teologické fakult� a výchov� 
v seminá�i. Pobyl jsem zde dva roky a absolvoval první �ást studia. 
 A pak p�išla ne�ekaná, ale p�esto lákavá nabídka studia v zahrani�í, konkrétn� 
do 	íma na Papežskou Lateránskou univerzitu. Váhal jsem, protože jsem se italsky nikdy 
neu�il, ale nakonec jsem nabídku p�ijal.  
 Akademický rok na univerzit� za�al a nastaly krušné chvíle. Když jsem se  
po skon�ení p�ednášek nesm�le ptal kamarád�, na jaké téma se dnes vlastn� hovo�ilo, 
zažíval jsem pocit ztroskotance. Našt�stí když jsem po p�ti m�sících skládal první 
zkoušky, byli profeso�i shovívaví. Chápali, že to �lov�k ví, ale neumí to �íct. 
 Postupem �asu se problém s neznalostí jazyka 
rozplynul a p�išla spousta zajímavých zkušeností. 
Spolužáci ze všech kout� sv�ta, jiné zvyky, jiné podnebí 
a �ada zajímavých osobností, to vše skýtalo možnost 
rozší�ení obzoru. Velikou roli také sehrál d�m,  
ve kterém jsem spolu s ostatními �eskými bohoslovci  
a kn�žími bydlel, zvaný Nepomucenum podle sv. Jana 
Nepomuckého. Bylo nás tam jen pár, ale o to hlubší 
vztahy jsme zde mohli navázat. Postupn� jsem se 
p�ipravoval na jáhenské sv�cení. 
 V polovin� �ervence roku 2004 jsem 
v brn�nské katedrále toto jáhenské sv�cení p�ijal.  
A u katedrály jsem i z�stal, protože jsem byl poslán, 
abych zde konal jáhenskou službu.  
 Za všechno krásné i t�žší, co jsem sm�l 
doposud prožít, Bohu d�kuji. A zárove� prosím, aby mi 
dal milost stát se svatým kn�zem. Nástrojem jeho lásky 
v tomto sv�t�.  
     P. Pavel Svoboda 
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Dary 
 

 	íká se, že �lov�k má prochodit každý rok jedny boty, jen aby se dostal  
na primici. Nám bylo letos dop�áno, že se tato jedine�ná slavnost bude konat p�ímo v naší 
farnosti. S tím bude /a už také je/ spousta p�íprav a souvisejících vydání – namátkou 
kv�tinová výzdoba, ozvu�ení a p�enos na velkou televizi p�ed kostel, ale také nájem 
mobilních záchod�, atd. atd.  
 P�isp�t m�žeme jednak venku do velké pokladny u kamenného k�íže – tyto dary 
jsou ur�eny p�ímo pro primicianta a budou mu p�edány. Sbírka p�i vlastní primici bude 
ur�ena na pokrytí výše uvedených náklad�. 

Když budeme p�emýšlet, jestli do té pokladny hodíme jednu stokorunu nebo p�t 
set �i ješt� víc, m�že nám být takovým zamyšlením nebo návodem skute�nost, že se 
v naší farnosti vyst�ídalo p�es deset kaplan�. A když každý z nich p�išel, m�l nap�. auto, 
aby se dostal do okolních obcí a my jsme se tak nemuseli starat o to, jak se tam dostane. 
Považovali jsme to za samoz�ejmé. A tak te� máme možnost tento náš dluh splatit  
a na to auto jednomu za�ínajícímu kn�zi p�isp�t. Za všechny dary p�edem 
Pán B�h zapla�. 

Pod�kování pat�í i všem, kte�í již nabídli rodin� a farnosti svoji pomoc  
p�i p�ípravách, úklidu a vlastní slavnosti. 

        Za p�ípravný výbor Ing. Josef Matuška  
 
 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích 
 
 První písemné zprávy  
o Jedovnicích pocházejí z roku 
1269. Kostel zde stál již ve 13. 
století, jak vyplývá ze záznam�  
o p�edávání panství. Nyn�jší kostel, 
zasv�cený sv. Petru a Pavlu, byl 
postaven v letech 1783 až 1785, 
základy v�že však pocházejí  
už z roku 1681.  

Dne 7. kv�tna 1822 zni�il 
obrovský požár tém�� celé m�ste�ko. 
Na kostele sho�ela šindelová st�echa 
a �ty�i zvony se žárem roztavily. 
Byly zni�eny  
i varhany a obraz na hlavním oltá�i. 

 V roce 1873 byl postaven hlavní oltá� v pseudogotickém slohu, obraz sv. Petra  
a Pavla namaloval akad. Malí� E. Pirchan z Vídn�. V roce 1963 byl tento oltá� nahrazen 
novým od pražských um�lc� Mikoláše Medka a Jana Koblasy. Další úpravy v lodi 
provád�l brn�nský um�lec Ludvík Kolek. Iniciátorem moderních zm�n byl  
P. František Vav�í�ek, vzácný kn�z a �lov�k.  
 Každý detail obnoveného interiéru má svou duchovní myšlenku. 
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KAZATELNA 
z mramorových stup�� nazna�uje, že slovo Boží, které se z ní hlásá, 
je skála, o níž m�žeme op�ít sv�j život. Dv� desky p�ipomínají dv� �ásti 
Desatera a též dvojí zákon lásky – k Bohu a k bližnímu. Sm�lé sestavení 
stup�� vyjad�uje, že víra znamená odvahu. 
 
OB�TNÍ ST�L 
se svými zužujícími se plochami je zná-
zorn�ním v�ty z evangelia: “T�sná je brána  
a úzká cesta, která vede k životu“. (Mt 7,14) 
 
 
SVATOSTÁNEK 
je zhotoven z pom�d�ného hliníku a je zlacený. Jsou na n�m 
starok�es�anské symboly dvanácti apoštol�. Uprost�ed �ady jsou 
atributy patron� kostela – kli� a me�. Vlevo dole  
je symbol jesli�ek, kde za�alo Ježíšovo poslání. Vpravo je 
Golgota, kde Kristus své dílo dovršil. Matná plastika srdce 
s otev�enou ranou uprost�ed spolu s �adou rubín� p�ipomínají, 
že v pozadí celého díla spásy je nesmírná Boží láska, která je 
v našem život� na první pohled málo viditelná. 
 
SVÍCNY  
na oltá�i jsou cínové. Zastupují obec v��ících a to práv� ty, kdo jsou 
Bohu nejblíže. Sehnutá postava p�edstavuje trpícího �lov�ka, druhá zase 
�lov�ka s pevnou v�lí, který se celým srdcem rozhodl žít podle víry. 
 
OKNA V PRESBYTÁ�I  
KULATÁ OKNA naho�e hlásají radost velikono�ního jitra, kdy se 
za�ala do sv�ta ší�it zv�st o Kristov� vít�zství nad smrtí. 
SPODNÍ OKNA znázor�ují paprsky sbíhající se na hrudi Uk�ižovaného 
a vyjad�ují Ježíšova slova: “Až budu vyvýšen ze zem�, p�itáhnu všechny 
k sob�“. (Jan 12,32) 
 
GOTICKÁ MADONA 
od neznámého mistra pochází z poutního kostela v nedalekém Housku, 
který byl zni�en za husitských válek. Její  nyn�jší umíst�ní dokazuje, 
že staré a nové um�ní m�že vytvo�it obdivuhodný soulad. 
 
Z p�vodní výzdoby pochází K�ÍŽOVÁ CESTA a dva POSTRANNÍ 
OLTÁ�E. Vlevo je obraz sv. Barbory, patronky horník� ze sousední 
Rudice, vpravo je obraz sv. Dominika, patrona p�ifa�ené obce Krasová. 
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OLTÁ�NÍ OBRAZ Kristova k�íže je malován barvami drahých kov�, protože k�íž je 
pro v��ícího �lov�ka pokladnicí, z níž �erpá út�chu a sílu pro sv�j život. Modrá barva 
vyjad�uje hlubokou nad�ji, kterou Ježíš 
p�ináší sv�tu, a zárove� p�ipomíná ú�ast 
Panny Marie na Kristov� utrpení. Modrá 
vystupuje z temné �erven�, jíž cht�l malí� 
znázornit náš sv�t, plný bolesti a zloby. 
P�í�né b�evno k�íže je delší, protože 
Spasitel zem�el za všechny lidi a moc 
k�íže sahá od v��nosti do v��nosti. Zlato 
snesené uprost�ed p�ipomíná hostii, T�lo 
Kristovo, “ob�tované za život sv�ta“ (Jan 
6,51). Zlato ve st�edu k�íže nás také 
upozor�uje, že cena k�íže je uvnit�. Kdo 
z n�ho chce na�erpat nad�ji a sílu, musí 
nejprve pochopit souvislost utrpení 
Ježíšova se svým vlastním. 
 
RÁM OBRAZU p�edstavuje lidský život. 	ezby znázor�ují práci ducha i rukou, radost  
i bolest, odhodlání i únavu. Horní �ást rámu nazna�uje, jaký by m�l náš život být. 
Všechny �ezby zde sm��ují vzh�ru a také my bychom m�li stále usilovat o to, co je lepší. 
Postranní �ásti p�edstavují skute�nost. Vládne zde zmatek, jedno druhému p�ekáží  
a n�které �ezby z rámu vybo�ují. Také v našem život� se mnoho námahy a úsilí ztrácí  
do prázdna a jsme plni neklidu. Pouze víra v Uk�ižovaného dává našemu snažení smysl.  
U paty k�íže nalezne všechno sv�j pokoj. To je vyjád�eno spodní �ástí rámu, kde jsou 
�ezby vyrovnané a nehybné. 
 
VSTUPNÍ DVE�E se symboly apoštol� Petra a Pavla, vnit�ní brána a dve�e v lodi 
jsou od brn�nského um�lce Ludvíka Kolka. Ten navrhl také: 
 
OKNA V LODI: 
 
OBRÁCENÍ SV. PAVLA je vzadu vlevo. Šipka sm��ující 
dol� znázor�uje padající postavu a zárove� vnit�ní prom�nu 
Šavla-pronásledovatele v Pavla-kazatele. 
SMRT SV. PAVLA je na téže stran� vp�edu. Poprav�í me� se 
pro Pavla stává cestou k novému životu, který nám získal 
Kristus uk�ižovaný a vzk�íšený. Proto má me� podobu 
vít�zného k�íže. 
POVOLÁNÍ SV. PETRA je naproti vzadu. Lo�, mo�e s rybami a klí� 
p�ipomínají chvíli, kdy Ježíš ustanovil galilejského rybá�e za prvního 
z apoštol� a sv��il mu “klí�e nebeského království“ (Mt 16, 19).  
SMRT SV. PETRA je vp�edu vpravo. Slzy v pozadí p�ipomínají Petrovu 
celoživotní lítost nad tím, že t�ikrát zap�el svého mistra. Proto se necítil 
hoden zem�ít jako on a na vlastní p�ání byl uk�ižován hlavou dol�. 
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Stru�ný výpis událostí  
jedovnické farnosti 

 

 
 

1936 - dne 17. 5. 1936 byla posv�cena nov� postavená kaple v Lesním údolí  
u Rudice. Velikou zásluhu m�la rodina Klímova, jejichž syn byl pozd�ji kn�zem.  

1942 - 19. 3. 1942 zasv�cení Senetá�ova pod ochranu svého patrona sv. Josefa,  jemuž 
celá obec slavnostn� slíbila, že pokud se po vynuceném vyst�hování š�astn� vrátí, postaví 
ob�ané novou nebo aspo� opraví starou kapli svatého Josefa.  

1947 -  v �ervnu 1947 nastoupil jako fará� František Vav�í�ek, nar. 25. 10. 1913. Zárove�    
s ním p�ichází do Jedovnic i farní hospodyn� Anna Pospíšilová, nar. 25. 6. 1921 

1956 - 11. 5. zem�el v Rudici ve v�ku 45 rok� zdejší rodák P. Ji�í Klíma na následky 
„pé�e“ komunistických likvidátor� církve 

1957 - po�ízení nových v�žních hodin s elektr. natahováním. Nová omítka na celý kostel. 

1962 – primice P. Ladislava Dvo�áka rodáka z Krásenska, kterému byla naše fara druhým 
domovem. 

1963 – bylo p�ikro�eno k úprav� hlavního oltá�e podle návrhu mladých pražských um�lc� 
- Mikuláš Medek, Jan Koblasa, Karel Nepraš a Josef  Istler  

1964 – na vánoce po�ízen nový svatostánek z pom�d�ného hliníku, siln� pozlaceného. 
Znázor�uje dílo Božího vykoupení. 

1965 - 4. 7. 1965 m�l v Jedovnicích svoji druhou primi�ní mši pražský rodák P. Ing. Josef 
Mixa. Na kn�ze byl vysv�cen ve svých 39 letech a na naší fa�e byl �astým hostem. 

1966 – byla zv�tšena kaple v Kotvrdovicích a zbourána nepoužívaná zvonice. Také dány 
nové dve�e a okna . Celkový náklad 100 000,-K�. Architekt Ivan Nosek z Teplic. 
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1968 – 30. 6. 1968 primice senetá�ovského rodáka P. Josefa Zouhara p�ed jedovnickou 
farou za ú�asti 8 000 lidí 

1969 – za�átek stavby nového kostela v Senetá�ov�. Architekt Ludvík Kolek a ing. 
Otakar Vrabec.  

1971 – s Boží pomocí jsme dokon�ili stavbu nového kostela v Senetá�ov� a 11. 7. jsme 
m�li v nové kapli první bohoslužby za koncelebrace 10 kn�ží – rodák� ze Senetá�ova 

1977 – Vilémovice nová dlažba, nový k�r, oltá�, ambon a hlavní dve�e. 

1982 – 27. 6. p�ijal kn�žské sv�cení  a následn� slavil primi�ní mši sv. P. Karel  Doležel, 
z Kotvrdovic - SDB 

1995 - 25. 1. zem�el Mons. P. František Vav�í�ek, zdejší fará� a otec nás všech.  

Kostel sv. Josefa v Senetá�ov� 
 V roce 1855 byla v obci postavena kapli�ka zasv�cená sv. Josefu. V roce 1891 
byla tato kapli�ka opravena a rozší�ena. Na míst� této kapli�ky stál d�íve 2 m vysoký 
kamenný k�íž a socha sv. Josefa vytesaná z kamene. Za druhé sv�tové války, v roce 1944, 
byli senetá�ovští ob�ané nucen� vyst�hováni do 85 vesnic. V této dob� vznikla myšlenka 
a pozd�ji i slib postavit novou velkou 
kapli v p�ípad� š�astného návratu  
z vyhnanství. Tento slib mohl být 
napln�n až na p�elomu 60 a 70. let 
20. století. Z dnešního hlediska velmi 
chyt�e se roku 1968 využilo ur�itého 
politického uvoln�ní a byl zadán 
úkol na vypracování plán� na novou 
kapli brn�nskému um�lci arch. 
Ludvíku Kolkovi, který je rovn�ž 
autorem oltá�ního triptichu. Tyto 
plány byly v roce 1968 schváleny  
a v témže roce bylo vydáno povolení 
novou kapli vystav�t, nebo� stará 
kaple mimo jiné p�ekážela v rozší-
�ení silnice Blansko-Vyškov. Ješt� než 
rozmrzla p�da byly na ja�e 1969 
vyhloubeny základy a v �ervnu 1969 byl 
za velké ú�asti v��ících položen základní 
kámen kostela s nápisem: "Ve jménu 
Pán�". 

Stavba trvala pouhé dva roky. 
Ú�astnila se jí �ada senetá�ovských ob�an� 
i mnoho v��ících ze širokého okolí, kte�í 
odpracovali množství brigádnických hodin 
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zdarma. Hybnou silou celé stavby byl 
tehdejší jedovnický fará� P. František 
Vav�í�ek, který má bezesporu nejv�tší 
zásluhu na tom, že kostel byla nakonec 
postavena. V �ervnu 1971 byl kostel 
dokon�en. Ve dnech 25. a 26. �ervna 1971 
byla budova staré kapli�ky odstran�na. 
Autorem k�ížové cesty je známý um�lec 
akad. malí� Mikoláš Medek. 11. �ervence 
1971 byla v novém kostele sloužena první 
mše svatá. P�vodn� m�l být kostel 
vysv�cena brn�nským biskupem - a nyní citace z obecní kroniky: "...,ale z neznámých 
d�vod� z toho sešlo." I p�esto se otev�ení nového kostel zú�astnilo cca 15 000 v��ících  
z celé tehdejší �SSR. Otev�ení kostela se stalo velkou církevní slavností, p�i které bylo 
také mnoho atrakcí. A tak tato obec zažila tehdy takový ruch, který se už asi nikdy nebude 
opakovat. Oficiálního posv�cení se kostel do�kal až po 20 letech, kdy p�i p�íležitosti 
sv�cení nových varhan byla také kone�n� 7. �ervence 1991 posv�cen i nový kostel  
sv. Josefa brn�nským biskupem Vojt�chem Cirklem. 

Kaple sv. Barbory v Rudici 
 V Rudici se nachází  malá kapi�ka zasv�cená sv. Antonínovi. Myšlenka  
na výstavbu nové, v�tší kaple vzchází od dlouholetého jedovnického fará�e P. Františka 
Vav�í�ka již v 70. letech 20. století. Doba však budování sakrálních staveb nep�eje.  
Po pádu komunismu v  r. 1989 se za�íná myšlenka nové rudické kaple rozvíjet. V roce 
1990 je biskupem posv�cen 
základní kámen. Pak nastává 
zdlouhavé období výb�ru pro-
jektu, výb�ru místa pro stavbu, 
…, které kon�í zahájením stavby 
24. 6. 1999. 21. zá�í 2002 se koná 
slavnostní mše svatá u p�íležitosti 
otev�ení kaple sv. Barbory. Kaple 
je majetkem �ímskokatolické 
církve, slouží však i r�zným 
církvím v Rudici a zejména jako 
ob�adní sí� pro všechny ob�any. 
  Kapli navrhla Ing. arch. 
Petra Vorlí�ková z Brna. Stavba 
je kompozicí dvou hmot: cihly  
a kamene. Samotný prostor je nesen ve �tvercovém p�dorysu, otev�ený krov je vytvo�en 
k�ížením dvou usko�ených sedlových st�ech a je rozep�en pomocí �ty� mod�ínových 
kmen� v interiéru kaple. Volný �tvercový p�dorys umož�uje variabilnost vnit�ního 
prostoru. V presbytá�i je umíst�n oltá�ní k�íž od brn�nského výtvarníka Patrika Vl�ka, 
p�edstavující oslaveného Krista Krále. Autorkou návrhu vnit�ního vybavení je Ing. arch. 
Petra Vorlí�ková. Ke kapli p�iléhá vertikální hmota zvonice. Jako zdivo byl použit 
vápenec z místních zdroj�, st�echa je kryta šedou b�idlicí. 
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Kaple v Kotvrdovicích 
 
 Dle ústního podání pam�tník� 
byla kaple vystav�na v období 2. sv�tové 
války vedle stávající zvoni�ky. 
Zasv�cena je Nejsv�t�jšímu Srdci 
Ježíšovu. Stavbu financovali a provedli 
svépomocí místní ob�ané. V roce 1966 
byla provedena p�ístavba presbytá�e  
a sakristie. 
 V roce 1985 byl odstran�n 
p�vodní d�ev�ný oltá� a nainstalován 
nový ob�tní st�l, ambón, svatostánek  
a oltá�ní obraz v�etn� mramorové 
plastiky okolo n�j. Interiér presbytá�e 
(ob�tní st�l, ambon, svatostánek) navrhl Ludvík Kolek. Nejvzácn�jší a nejobdivovan�jší 
je zajisté oltá�ní obraz Mikoláše Medka (1926 – 1974) s názvem Božské srdce. Obraz 
získal od autora dlouholetý jedovnický fará� P. František Vav�í�ek. 
 

 

Kaple ve Vilémovicích 
 
 V roce 1715 se rozší�ila morová epidemie, která 
m�la za následek velké množství ob�tí. Jako pod�kování 
t�ch, kte�í p�ežili, byla ve Vilémovicích zbudována roku 
1725 nová kaple zasv�cená sv. Petru z Alkantáry. V interiéru 
kaple je umíst�na nová k�ížová cesta  (ke 14 zastavením je 
p�idáno ješt� zvláštní úvodní a záv�re�né zastavení).  
Od doby založení kaple se také konají tradi�ní pout� 
vilémovických farník� na Svatý Kope�ek u Olomouce. 
 

 
 

 
Iniciátorem všech zm�n interiéru 
našeho kostela a kaplí a výstavby 

senetá�ovského kostela byl  
P. František Vav�í�ek (+1995), 

 který radostn� sloužil Bohu i lidem 
v jedovnické farnosti 47 rok�. 
Po celou dobu byla jemu i celé 

farnosti velkou oporou farní 
hospodyn� 

 sle�na Anna Pospíšilová. 
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Zp�vník k primici 
828 Bože, cos rá�il 
 

1. Bože, cos rá�il p�ed tisíci roky, / rozžati otc�m sv�tlo víry blahé, 
jenž to jsi �ídil apoštol� kroky / z Východu k naší Morav�nce drahé. 

[:K tob� hlas prosby z této vlasti vane: / D�dictví otc� zachovej nám, Pane!:] 
 

2. Na Velehrad� brat�í ze Solun�, / Cyril a Metod, kázali nám spásu; 
ochranu skytli v církve svatém l�n�, / u�ili národ znáti ctnosti krásu. 

[:Od doby té nám sv�tlo víry vane: / D�dictví otc� zachovej nám, Pane!:] 
 

3. Jazykem rodným Boží chválu p�li, / mate�skou �e�í knihy svaté psali, 
získali láskou Kristu národ celý, / život nám na vše v�ky zachovali. 

[:Nezhyne rod, jenž v��it neustane: / D�dictví otc� zachovej nám, Pane!:] 
 

4. Kolik to bou�í nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám v boji,  
mohutné dílo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez pohromy stojí. 
[:Apoštol� to dílo požehnané: / D�dictví otc� zachovej nám, Pane!:] 

 
 

829 Ejhle, oltá� Hospodin�v zá�í 
Vstup 

1. Ejhle, oltá� Hospodin�v zá�í, / p�esvatá nám ob�� nastává, 
kterou po tisíc let s jasnou tvá�í / ot�ina den ze dne konává. 

Za p�íkladem dávným se to d�je / svatých Cyrila a Metod�je, 
kte�í rozkaz Krist�v plnili, / pam�� smrti jeho slavili. 

 
2. Sláva, sláva na výsostech Bohu, / nad Betlémem p�li and�lé;  
a ten zp�v se podnes nad oblohu / k nebes Pánu vznáší vesele. 

Nech� a� jen se v��n� v�k� vzdává / Králi král� po všem sv�t� sláva, 
kterou p�edk�m našim v�stili / apoštolé naši p�emilí. 

 
P�ed evangeliem 

3. Zazn�lo nám slovo pravdy v��né / ústy Solu�an� p�ed v�ky, 
dodnes v lahod� zní nekone�né / a sv�t zaznívá jim daleký: 

P�inesli nám oni písmo svaté, / bychom ze studnice této zlaté 
moudrost nebes povždy vážili, / Bohu sloužiti se snažili 

 
Ob�tní pr�vod 

4. P�ijmi, Ot�e, ob�� nekrvavou, / kterou p�i ve�e�i poslední 
slavil Syn tv�j s myslí p�elaskavou: / P�ív�tiv� na nás pohlédni,  
jak jsi vlídn� k Velehradu hled�l / a svou milost lidu p�ipov�d�l, 

když se na Morav� slavila / první ob�� tob� p�emilá. 
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5. Svatý, Svatý, Svatý Hospodine, / slávy tvé jsou plná nebesa, 
láska tvoje všemu tvoru kyne, / a� sv�t celý tob� zaplesá! 

Sestup, Kriste, p�ezázra�n� dol�, / a� se tob� pokloníme spolu 
s celou vlastí, s celým národem, / s otci Cyrilem a Metodem. 

 
P�ijímání 

6. Otev�ela se již nebes brána, / slovo zázra�né kn�z vyslovil; 
vítej, duše, vítej Krista Pána, / jenž se v zp�sob chleba, vína skryl. 
Ob�erství t� krví svou a t�lem, / spojíš se dnes se svým Spasitelem,  

jenž sv�j drahý život za t� dal / a t� k sob� Solu�any zval. 
 

7. Vítej, Kriste, vítej, Chlebe živý, / Beránku, tys h�íchy sv�ta s�al;  
pohle� jak jsme tebe žádostiví, / všechny jsi nás k sob� povolal. 

A my s h�íchem ztratili jsme nebe, / kéž je zase najdem skrze tebe 
p�ímluvami apoštol� tvých, / v�rozv�st� našich slovanských. 

 
8. Nech� tv�j oltá� nikdy neuhasne / v našich zbožných vlastech slovanských,  

nech� se denn� k báni nebes jasné / vznáší ob�� z chrám� k�es�anských, 
která tisíc let již stále plane, / oslavuje tebe, v��ný Pane, 

posv�cuje srdce národa, / �ele� Cyrila a Metoda. 
 

Záv�r 
9. Vyslyš, Pane, vyslyš prosbu v�elou, / kterou k tvému tr�nu skládáme: 

Požehnej vlast, žehnej církev celou, / z�sta� s námi, zbožn� žádáme. 
Provázej nás na vezdejší pouti, / nedej svému lidu zahynouti,  

pro zásluhy ze své ob�ti, / vylej milost na své na d�ti. 
 

 
932 Bože, chválíme Tebe 

1. Bože, chválíme Tebe, / Pane moc tvou velebíme,  
kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutk�m se divíme; 

když se vše v sv�t� m�ní, / Ty sám jsi bez prom�ny. 
 

2. Vše co jen chválit m�že, / cherubové, serafové, 
chválí T� velký Bože, / nebe, zem� zástupové,  

ode všech jsi nazýván: Svatý, Svatý, Svatý Pán. 
 

3. Svatý Pán B�h Sabaoth, / Svatý, jenž �ídí národy, 
jenž pomáhá z b�d a psot. / Nebe, zem, pov�t�í, vody 

plné jsou cti, chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je. 
 

4. Pane, smiluj, smiluj se, / bu� s námi tvé požehnání; 
o� prosíme, staniž se / podle našeho doufání. 
Kdo v t� doufá samého, / neopustíš žádného. 

 


