
Milí zástupci obcí farnosti Bobrová, 
v letošním roce slaví farnost Bobrová v měsíci říjnu výročí 300 let od vysvěcení 
kostela sv. Petra a Pavla v Bobrové.   

V této souvislosti bychom Vás chtěli pozvat k propagaci a k účasti na 
slavnostní mši svaté, která je naplánovaná na neděli 9. 10. 2022 (v příloze zasíláme 
plakát a bližší doprovodný program).  

Program je připravován v návaznosti na sérii přednášek a různých kulturních 
akcí zajištěných Spolkem Putování za Santinim k výročí vysvěcení kostela na Zelené 
hoře ve Žďáře nad Sázavou (více viz www.santini.cz).  

Chtěli bychom se jako farnost k těmto významným oslavám připojit a důstojně 
oslavit pro farnost tak důležité výročí.  

Rádi bychom během mše svaté umístili v kostele obecní prapory, případně 
znaky obcí, které jsou tzv. přifařeny do Bobrovské farnosti - pokud je máte, ideálně i 
se stojanem. Myšlenkou je připomenout, že život v obcích a farnosti byl a měl by 
zůstat propojený.  

Pan Růžička ze Spolku Putování za Santinim tento záměr podpořil. Říkal, že 
když se před 300 lety kostely vystavěné nebo přestavěné architektem Janem 
Blažejem Santinim světily, tak šly slavné průvody z 39 obcí patřících ke Žďárskému 
klášteru do farních kostelů v našem kraji. My bychom takto chtěli propojit obce naší 
farnosti při slavnostní mši. Prosím, kontaktujte paní Pavlínu Tulisovou, 
místostarostku obce Dlouhé, která si vzala toto na starosti a která vám podá bližší 
informace ohledně časů a data umístění do kostela - tel.737003847, e-
mail: tulisova.p@seznam.cz.   

Prapory by měly být na místě nejpozději v neděli 9.10.2022 v 10.15 hod. 
Následně je přede mší plánována komentovaná prohlídka kostela, kterou 

provede ze Spolku pan Růžička a bude zaměřená na architekturu kostela a co 
můžeme v kostele vidět.  

Odpoledne je plánován od 14 hod program s výstavou na faře a v 16 hod 
přednáška zaměřená na život Jana Blažeje Santiniho Aichla a jeho působení na 
Žďársku. Pro děti je plánovaný doprovodný program v podobě různých aktivit na faře. 

Slavnostní mší svatou 9. 10. 2022 bychom rádi také zahájili sérii dalších aktivit 
plánovaných pro tento a příští rok, kdy bude další výročí a to 300 let od úmrtí 
stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Za tímto účelem také plánujeme vytvořit 
výstavu fotografií z historie, součastnosti kostela a také ze života ve farnosti.  

A zde je naše druhá prosba: zda byste mohli oslovit např. hlášením místním 
rozhlasem či e-mailem vaše občany. Pokud mají ve svých rodinných fotoarchivech 
fotky z historie, současnosti nebo života ve farnosti, zda by byli ochotní je zapůjčit k 
naskenování a použití pro potřeby farnosti (výstava, kalendář, brožura apod.).  

Dále bychom chtěli požádat, pokud je to ve vašich možnostech, tak 
naskenovat fotografie od občanů u vás na úřadě (rozlišení aspoň 300 DPI) a 
následně nám je zaslat. Fotky je také možné přinést po mši svaté každou neděli v 
označené obálce, po naskenovaní je obratem vrátíme, případně je možné 
kontaktovat opět paní Pavlínu Tulisovou, tel. 737003847. Ideálně kdyby se to 
podařilo do konce října 2022. 
Děkujeme za ochotu a budeme se těšit na setkání s Vámi. 
P. Michael Macek, farář v Bobrové 
Případně 
Tulisová Pavlína, místostarostka obce Dlouhé 
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