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BORY

Církevní rok ve farnosti

Začíná adventem, dobou usebrání a očekávání. Připravujeme se na Vánoce sloužením rorátních mší svatých. Posvěcený obrázek Svaté rodiny putuje od rodiny
k rodině, které tím přijímají Josefa, Marii a dítě Ježíše do svého domu. Vánoční bohoslužby v kostelích s vyzdobenými betlémy a vánočními stromky jsou slavnostně doprovázeny zpěvy sboru. Svátkem sv. Silvestra uzavíráme a děkujeme za uplynulý kalendářní rok. Na Nový rok prosíme Boha o požehnání do toho nastávajícího. Po požehnání vody a křídy na Tři krále obcházejí věřící dospělí a děti vesnici po Tříkrálové sbírce na Charitu. Svíce světíme na svátek Uvedení Páně
do chrámu, tzv. Hromnice.
Znamením popelce na Popeleční středu začínáme čtyřiceti denní půst jako přípravu na Velikonoce. V době postní se
modlíme pobožnosti křížové cesty. Květnou nedělí si připomínáme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. S posvěcenými kočičkami a ratolestmi vstupujeme průvodem do kostela se zvoláním „Hosana“. Vrcholí spasitelné poslání Ježíše Krista
na tomto světě. Na Zelený čtvrtek slaví se svými učedníky poslední večeři. Modlí se a potí krví v Getsemanské zahradě,
kde je zajat. Na Velký pátek je souzen a odsouzen ke smrti na kříži. V kostelích přestávají zvonit zvony a hrát varhany.
Nahrazují je klapačky. Po vsích chodí hrkači. Ježíš Kristus leží v hrobě až do Vigilie Bílé soboty, kdy se znovu rozezvučí
slavné Aleluja – Ježíš Kristus slavně z mrtvých vstal!
Od Velkého pátku do svátku Božího milosrdenství se denně modlíme Korunku k Božímu milosrdenství. Při mši na svátek
sv. Floriána přicházejí hasiči ve stejnokrojích s prapory a vyprošují si požehnání pro svou službu. Po celý květen se utíkáme pod ochranu Panny Marie při májových pobožnostech. V červnu vrcholí příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.
Ježíše Krista skrytého ve svátosti uctíváme velkou slavností Těla a Krve Páně. Božítělový průvod od farního kostela sv.
Martina prochází s Nejsvětější svátostí, družičkami a hasiči obcí s oltářem u školy, kde se modlíme za děti, mládež a vychovatele, u obecního úřadu, kde prosíme za celý svět, národ, politiky a mír. U dalšího oltáře chválíme Boha za všechny
dary. Průvod a žehnání obce končíme v kostele sv. Jiljí.
V neděli kolem svátku sv. Jiljí slavíme pouť v Dolních Borech, kdy děkujeme za úrodu. Přinášíme obětní dary: chléb, věneček z klásků, med, ovoce, zeleninu, víno, koláče a květiny a za každou obec dožínkový věnec. Ve farním kostele sv.
Martina slavíme posvícení v listopadu.

Filiální kostel sv. Jiljí
v Dolních Borech,
pouť je v neděli k 1. září.

Kaple Panny Marie
ve Skleném nad O. je z roku 1896,
pouť je 1. neděli v červnu.

Kaple sv. Antonína z Padovy
v Radenicích je z roku 1901,
pouť je 2. neděli v červnu.

Kaple v Rousměrově, pouť je před
svátkem Nanebevzetí Panny Marie
2. neděli v srpnu.

Zvonička na návsi v Cyrilově,
pouť je v červenci v neděli
k svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Duchovní správci farnosti
Ve 14. stol. měla komenda řádu johanitů na Starém Brně, jako vlastník Horních Borů, právo navrhovat faráře. Prvním známým farářem byl Heruš. V roce 1393 byl farářem
Bohdal a v roce 1408 tu měl být farář Vlček. V roce 1502 fara přešla na Žďárské opatství. V 16. stol. fara zanikla, Horní Bory byly přičleněny ke Křižanovu. V roce 1784 zde
náboženská matice vedla duchovní správu formou místního kaplanství. K ní patřily i Dolní Bory s filiálním kostelem sv. Jiljí, který byl dosud spravován z Radostína nad O.
Prvním lokalistou byl v letech 1784-1796 Bartoloměj Záleský. Až do roku 1807 zde působil Jan Benda. Potom František Rada (1807-1821) a František Vejvoda (1822-1836),
který na svůj náklad pořídil nové varhany. Za Josefa Figara (1822-1840) byl r. 1838 založen nový hřbitov a pořízena mešní roucha.
Dne 31. 8. 1843 byla za Jana Machka duchovní správa povýšena na farnost. 2. Druhým farářem byl František Vodný (1855-1861), zemřel v Horních Borech. 3. Za Antonína
Banka (1861-1875) byl r. 1863 kostel prodloužen do nynější podoby. 4. František Hrdlička (1875-1883). 5. Ignác Oplatek (1883-1893). Za 6 faráře Josefa Kolence (18931906) byla generálně opravena věž. 7. František Procházka (1907-1911). 8. František Setnička (1911-1926) se zasloužil o ponechání zvonů za 1. světové války. 9. Metoděj
Životský (1926-1966). 10. František Šprta byl vysvěcen 1939, jeho duchovní působení bylo přerušeno 1951, kdy byl internován v Želivi a Hájku u Kladna. Po odsouzení
byl až do r. 1966, kdy nastoupil jako administrátor do Borů, mimo duchovní správu. Zemřel na faře r. 1976. Za jeho působení byla opravena fara a oba kostely, do farního
kostela pořídil elektrická kamna, ambonu a křtitelnici od J. Floriána ze Staré Říše. 11. Karel Sobotka (1977-1991) zemřel na faře a je pochován v Horních Borech. Za jeho
působení zde bylo biřmování 1978 a 1986.
V současné době je farnost Bory spravována z Velkého Meziříčí. Na hospodaření farnosti se
Kněží a řeholní sestry z farnosti
podílí ekonomická rada farnosti. Kostel pravidelně navštěvuje na sto padesát věřících.
Josef Těšík, *1913 Horní Bory, vysvěcen 1838, †1880 v Telči, spisovatel
Fara byla vystavěna roku 1786, farní matrika je z roku 1696.
a vlastenec.
Eduard Vichta, *1863 Sklené nad O., vysvěcen 1887, 1904-1910 farářem v Lysicích.
Kříže ve farnosti
Antonín Sláma, *1864 Radenice, vysvěcen 1889, †1890 Bučovice.
Jde o kamenné, mramorové či kovové kříFrantišek Krejčí, *1875, vysvěcen 1898, 1911-1947 farář v Bohdalově.
že postavené v obci, polích a u cest k úctě
Eduard Krejčí, *1911 v Rousměrově, za 2. světové války sloužil ve vojsku v Anglii, zúčastnil se operace Bauxite, člen kongregace Těšitelů Božského srdce, řeholním jménem
a chvále Boží nebo připomenutí památky roJiří, vysvěcen 1949, internován a zbaven státního souhlasu, jako důchodce působil u
dinných příslušníků. V Dolních Borech je 7
sester ve Frýdku Místku, †1999.
křížů, v Horních Borech 5, v Cyrilově 3, v RaJan Nevrkla, *1915 v Rousměrově, vysvěcen 1940, farář a administrátor, †1986.
denicích 7, ve Skleném nad O. 5 a v RousměMetoděj Kotík, *1915 v Dolních Borech, vysvěcen 1940, †2010.
rově 3 kříže.
František Marek, *1923 v Cyrilově, vysvěcen tajně v biskupské kapli v Brně v r. 1950,
jako kněz působil až od r. 1961, †1982.
Do kongregace sester Rafaelek v Moravci vstoupily Marie Ondráčková z Cyrilova,
*1900, v řeholi od r. 1929 s řádovým jménem Marie Zdislava, v internaci v Bílé Vodě
u Javorníku, †1975 a Anežka Ondráčková z Cyrilova, *1910, v řeholi od r. 1931
Rousměrov
Cyrilov
s řádovým jménem Marie Filomena, v internaci v Bílé Vodě u Javorníka, †1991.

