
 

 

 

 

UMĚT ŽÍT ZNAMENÁ VĚDĚT, JAK VYCHUTNAT MALÉ RADOSTI A UNÉST VELKÁ BŘEMENA.  

 William Hazlitt 

Citáty a články chceme své čtenáře potěšit i povzbudit. Krátké zprávy podávají 
svědectví o některých akcích, které se v našich farnostech v posledních měsících 
uskutečnily a jak je vnímali účastníci. Také nabízíme stručný program na několik příštích 
týdnů. 

 

 

 

 

Poutní místo Skoky u Žlutic 
V naší zemi se nachází mnohá zajímavá místa, ale k některým je již cesta docela 

obtížná. V minulosti však byla často navštěvovaná a dokonce i významná. Jedním z nich 
je poutní kostel Skoky u Žlutic. Najdeme je západně od Prahy, při cestě do známých 
lázeňských míst v západních Čechách. 

Skoky bývaly jedním z nejvíce navštěvovaných poutních míst v Čechách.  Původně 
byla v obci postavena jen kaplička, na jejíž vybudování naléhal farář ze Žlutic. Nabádal 
místní, aby si vybudovali kapličku, kde by se mohli scházet k modlitbám, když 
do nejbližší obce Žlutice to měli daleko. Místní sedláci stavbu slíbili, ale ani po čase nic 
nerealizovali.  

Po nějaké době měl jeden z nich ve snu zjevení Panny Marie a ta jej ke stavbě 
vybídla. Následovala stavba kapličky, do níž byl pořízen i obraz Panny Marie Pomocné, 
která se dotyčnému ve snu vyjevila. Nová kaple, s obrazem vyhotoveným podle vzoru 
z německého Pasova, byla následně vysvěcena. Po čase se šířily zprávy o zázračných 
uzdraveních a jiných událostech, které lidé dávali do souvislosti s návštěvou kapličky. 
Místo se tak stalo velmi navštěvované a poutníků přibývalo. 

Tato skutečnost vedla k postavení nového barokního kostela, který původní obraz 
z kapličky převzal. Kostel se stal velmi navštěvovaným a ve své době to bylo až kolem 
40 tisíc poutníků za rok. Zdokumentované události, kterými byla nejen překvapivá 
uzdravení, ale i jiné okolnosti v souvislosti s přímluvami k Panně Marii Pomocné 
ve Skocích byly posuzovány komisí z arcibiskupství. Na základě uvedených šetření byl 
obraz Panny Marie ve Skocích uznán jen jako dobrotivý. Při slavnostních poutích se 
mohli účastníci krátce obrazu dotknout. Při liturgiích oslovovali Pannu Marii 

„Není nic špatného na tom, občas si zalenošit. Zdřímnout si na gauči, podívat se 
na dobrý film, dát si dobrou koupel, prolistovat časopis… Jediné co občasným 
lenošením ztratíte je stres, napětí a úzkost.“       z knihy Využít každý den 
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Skokovskou a to časem vyznívalo zkrácením a lidovou zbožností jako „PANENKO 
SKÁKAVÁ“. Odtud tedy pochází i toto slovní spojení, které mělo původ ze slavného 
poutního místa. Pověst poutního místa a zprávy o uzdraveních od poutníků v regionu, 
mimo něj i za hranicemi byly tak významné, že se místu později také říkalo Lurdy 
v Čechách.    

Po přijetí zákazu poutí císařským dekretem Josefa II. v dubnu 1784 došlo k omezení 
počtu poutí a poklesl i celkový počet poutníku na toto místo. Po čase místo začalo 
postupně chátrat.  

Obec Skoky byla také obcí s převažujícím počtem obyvatel německé národnosti 
a po roce 1945 došlo k jejich odsunu ve významném počtu. Dále následovaly události, 
jako byla kolektivizace zemědělství, ale hlavně nedaleká stavba vodní nádrže. Přehrada 
zcela zrušila jedinou přístupovou cestu do vesnice. Stavba vodní nádrže znamenala 
odchod téměř všech zbývajících obyvatel. Obec Skoky zůstala pustá a prázdné domy 
ve vesnici byly strženy. Zbyl jen kostel, hřbitov a stavba poblíž poutního kostela, 
ve kterém bydlela poslední majitelka. Do Skoků bylo možno dojít jen po úzkých polních 
cestách z obce Polom. 

Kostel ve Skocích se po smrti poslední obyvatelky obce v 80-tých letech stal zcela 
opuštěný. Místo začalo být lákavé pro vandaly, kteří tak devastovali a odnášeli z kostela 
vše hodnotné, co by mohli zpeněžit. 

Dnes je místo díky skupině ochotných a nadšených lidí opět udržováno a v letních 
měsících zpřístupněno. Občas se zde konají koncerty, ale i bohoslužby a poutě. 

Poutní kostel ve Skocích byl převeden pod správu Kanonie premonstrátů z Teplé 
u Mariánských lázní. Návštěva tohoto poutního místa je vždy silným zážitkem. 

JBa 

Farní den  
V polovině měsíce července, v neděli, jsme v Brankovicích pořádali Farní den, kde 

jsme zároveň oslavili narozeniny našeho pana faráře, otce Mirka. Sešli se lidé 
z Brankovic i okolních farností a po mši svaté se slavilo na farní zahradě.  

Díky obětavým farníkům a to nejen brankovským, bylo pro všechny nachystané 
bohaté občerstvení, nechyběla ani cukrová vata. Děti se mohly vyskotačit na skákacím 
hradě. Celé odpoledne provázela hudební skupina Potulní muzikanti, která hrála více 
či méně známé písně různých žánrů, tedy pro všechny hosty. Svým uměním přispěl 
i místní mužský sbor Hlahol.  

Sluníčko svítilo a my jsme si ve stínu koruny velkého ořešáku povídali, zpívali, jedli 
a pili, zkrátka hodovali. Až když se na letní obloze ukázal měsíček a na zahradě zůstalo 
jen několik desítek hostů, rozloučili jsme se společným zpíváním starých hitů a nakonec 
i krásnými písněmi s náboženskou tematikou, které se nesly začínající nocí. 
I po několika měsících na toto příjemné odpoledne vzpomínám s radostí. 

Věra   



 

Srpnová mládežnická pouť na Svatý Hostýn  
„Nebude-li pršet, nezmoknem!“ 

Předposlední srpnový týden se konala dvoudenní pouť mládeže z farností 
Brankovice, Uherské Hradiště a Brno s P. Miroslavem Slavíčkem na Svatý Hostýn.  

Na pouť se přihlásilo hodně dětí, ale výrazně se zhoršilo počasí a z horkého léta to 
rázem vypadalo na začátek podzimu, navíc na oba dny předpověď počítala s trvalým 
deštěm a tomu odpovídala i hutná oblačnost. Proto si účast několik dětí rozmyslelo.  

Nakonec nás šlo dvanáct (včetně otce Miroslava). Od rána byla všude mlha a 
zataženo na déšť, proto jsme se společně modlili k našemu oblíbenému 
blahoslavenému Carlu Acutisovi (zemřel v 15 letech na akutní leukémii, blahoslavený 
v r. 2020 papežem Františkem), abychom nezmokli. 

Cestování bylo trochu komplikované pro špatně navazující autobus z důvodu 
silniční objížďky, ale nakonec jsme šťastně docestovali do Bystřice p. Hostýnem. Pěšky 
jsme šli lesem na Hostýn. Cesta byla zábavná, ale celkem náročná, odměnil nás krásný 
pohled na baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která byla jemně opředena mlhou, 
vypadala pohádkově. 

Posvačili jsme a šli se ubytovat. Přivítala nás moc milá paní, která nás zavedla 
na místo, kde jsme měli spát – do klubovny. Místnost byla velmi prostorná a my jsme 
začali vymýšlet hry, které budeme hrát po večerní modlitbě. Hry a celou atmosféru 
poutního místa jsme si moc užili, večer jsme se v bazilice společně s ostatními poutníky 
a kněžími modlili růženec.  Ráno vysvitlo sluníčko, šli jsme na mši svatou a na procházku 
k rozhledně a větrné elektrárně. 

Pouť se vydařila, užili jsme si vzájemné přítomnosti i krásné atmosféry poutního 
místa.  Vraceli jsme se naplněni pokojem a radostí. Po celou dobu naší pouti jsme 
vůbec nezmokli a poděkovat můžeme určitě bl. Carlovi. 

Marcela 

Povídání o modlitbě svatého růžence 

V neděli 9. října odpoledne jsme v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích poslouchali 
povídání známého poutníka a papežského kaplana Mons. Jana Peňáze o modlitbě 
růžence. Vyprávěl, co ho přivedlo k tomu, aby sepsal rozjímavý způsob modlitby 
růžence, založený na biblických textech. Po modlitbě slavného růžence nám o. Jan 
podepsal knížečku Biblický rozjímavý růženec.  

Na místní faře při pohoštění, jsme si ještě s otcem Janem povídali o každoroční pěší 
pouti na Velehrad, o jeho působení ve Křtinách a také jsme poznali i jeho smysl 
pro humor. Myslím, že mohu za všechny říci, že jsme odcházeli z tohoto setkání 
s hlubokým duchovním zážitkem.     

Evženie 



 

Pobožnosti za zemřelé  
na hřbitovech 

Čtvrtek 27. října 

• 16:00 Nemochovice 

• 18:00 Brankovice 
Neděle 30. října 

• 15:00 Chvalkovice 

• 16:00 Staré Hvězdlice 
 

Svátost smíření lze přijmout 
před/po bohoslužbách anebo 
případně na osobní požádání. 
 

 
 

Modlitba za mír na Ukrajině  
Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás 
znáš a miluješ. Proto se s důvěrou 
odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité 
situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli 
na straně dobra a našli sílu k vzájemné 
dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 
sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou 
něžnou náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme 
jeden druhému lhostejní a dokážeme si 
navzájem odpouštět. 

  

Otče náš …  

Zdrávas, Maria … 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, 
oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí 
války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj 
za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, 
orodujte za nás. 
Svatý Václave, patrone míru, oroduj za 
nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, 
oroduj za nás. 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Amen. 

„Těm, kdo milují Boha, se všechno mění v dobro a Bůh jim přičítá k dobru i jejich 
bloudění a chyby.“           Sv. Augustin, biskup a učitel Církve 
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Římskokatolická farnost Brankovice, 
Náměstí 109, 683 32 Brankovice 

mobil: 734 796 983 
e-mail: brankovice@dieceze.cz 

www.farnostbrankovice.cz 

Mikulášská nadílka 

Pondělí 5. prosince 

• 17:00 kostel Brankovice  

• 17:00 kostel Nové Hvězdlice 


