
ročník X číslo 4 květen 2021606 931 795

Čtení jmen obětí holocaustu 
Jom ha-šoa 2021

Jedenáct let výročí od úmrtí 
kardinála Tomáše Špidlíka

Jom ha-šoa v boskovické synagoze

	 16.	 dubna	 2021	 to	 bylo	 jedenáct	 let	 od	 úmrtí	 vý-
znamného	 katolického	 myslitele,	 kardinála	 Tomáše	
Špidlíka.	 Zemřel	 16.	 dubna	 2010	 v	 Římě	 ve	 věku		
90	 let.	 Na	 Boskovického	 rodáka	 vždy	 vzpomínáme		
s	úctou	a	společně	se	starostou	Orla	jednoty	Bosko-	
vice	 Jaroslavem	 Vítkem	 jsme	 položili	 kytici	 u	 jeho	
sarkofágu	 na	 Velehradě.	 Jeho	 odkaz	 je	 nadčasový,	
stále	 živý	 a	 světově	 respektovaný.	 Špidlíkovo	 roz-	
sáhlé	 dílo	 bylo	 přeloženo	 do	 všech	 světových	 jazy-	

ků.	Otec	Špidlík	uměl	o	věcech	složitých	promluvit		
prostě,	 srozumitelně,	 s	 humorem,	 a	 proto	 jsme	 ho	
měli	tolik	rádi.	V	této	době	zní	ještě	silněji	slova	otce	
Špidlíka:	“Pravá	pokora	je	v	 tom,	že	známe	a	uzná-	
váme	své	meze“.

Text: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka
Foto: Jaroslav Vítek, starosta Orla jednoty Boskovice 

Položení kytice u sarkofágu T. Špidlíka na Velehradě

	 8.	 dubna	 proběhlo	 v	 boskovické	
synagoze	 Jom	 ha-šoa,	 čtení	 jmen	
obětí	holocaustu.	Čtení	se	uskutečni-
lo	 formou	video	záznamu.	Z	brněn-
ského	hlavního	nádraží	bylo	od	listo-
padu	1941	do	dubna	1942	vypraveno	
10	transportů.	Do	Minsku	a	Terezína	
bylo	 deportováno	 9923	 obyvatel	 ži-
dovského	 vyznání	 z	 celé	 jižní	 Mo-	
ravy.	Většina	deportovaných	byla	za-
vražděna	 nebo	 nelidské	 podmínky	
koncentračních	táborů	nepřežila.	
	 Z	 Boskovic	 byli	 kromě	 boskovic-
kých	občanů	odsunuti	židé	z	přilehlé-
ho	 regionu:	 ze	 Svitávky,	 Letovic,	
Bystrého,	Lysic,	Lhoty	Rapotiny,	Je-
dovnic,	 Zboňku,	 Jevíčka,	 Kunštátu,	
Sloupu,	Rudky,	Černé	Hory,	Olešni-
ce,	Rozhraní,	Sasiny,	Vavřince,	Kní-
nic,	Pamětic,	Těchova	a	dalších	obcí.	
A	právě	jejich	jména	připomnělo	bos-
kovické	Jom	ha-šoa.
	 Datum	Jom	ha-šoa		vychází	z	vý-
ročí	vypuknutí	varšavského	povstání	
a	 je	 věnováno	 všem	 zavražděným	
obětem	holocaustu.	Čtení	jejich	jmen	
znamená	zpřítomnění,	vyjádření	úcty	
a	připomínku	těch,	kteří	měli	být	za-
pomenuti.
	 Cílem	čtení	 je,	aby	skrze	ně	zů-
stali	 židovští	 obyvatelé	 Boskovic	
zde	v	naší	paměti	s	námi.
	 Jména	zavražděných	byla	přečtena	
stejně	jako	loni	v	synagoze	maior,	na	

místě,	které	je	pro	každého	žida	nej-
světější.	 Vždy	 synagoga	 znamená	
hebrejsky	 dům	 shromáždění.	 Bylo		
to	 místo	 modlitby,	 ale	 i	 setkávání		
a	 sounáležitosti.	V	 synagoze	 zněly		
v	 r.	 1942	 prosby	 pronásledovaného	
národa,	modlitby	těch,	kteří	měli	být	
zanedlouho	zavražděni	v	koncentrač-
ních	táborech.
	 Akci	 podpořily	 Židovská	 obec	
Brno	 a	 Kulturní	 zařízení	 města		
Boskovice.	

Text: Dagmar Hamalová
Foto: archiv Muzeum regionu Boskovicka
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Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, 
mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com      

Více zpráv, archiv novin, 
inzerce, loga firem 

s proklikem na jejich stránky 
na www.listyregionu.cz


