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    Slovo redaktorů
Milí farníci,
v čase prázdnin a dovolených vám přinášíme poutní číslo našeho farního 
časopisu. Protože právě robíhá Rok rodiny, rozhodli jsme se následující tři 
čísla věnovat tématům mateřství, otcovství a dětství. 
Vítejte tedy u časopisu věnovaného patronce našeho kostela, naší nebeské 
mamince, ale i všem maminkám pozemským.

Hanka a Karel Komárkovi

PS: Prosíme vás o zaslání příspěvků na e-mail zivot.redakce@gmail.com 
do dalšího čísla farního časopisu, který plánujeme vydat o první neděli 
adventní a jehož tématem bude „otcovství“. Uzávěrka bude 24. října 2021. 
Za všechny příspěvky předem děkujeme. 

12 Co nás čeká
Výlet
Chvalozpěv

Duchovní slovo - Dar mateřství

Co nás čeká
Hudba v našem kostele
Ukřižovaný volá

13 

18 Svědectví života

14 Mariino mateřství
15 Velehrad 2020

Modlitby matek
16 Lék pro medvídě

Mámou s Boží pomocí
110 Můj strejda farář

Duchovní slovo - Dar mateřství
Často zdůrazňuji ten nejneuvěřitelnější dar, kterým nás Bůh 
obdaroval vedle daru života – totiž že nás stvořil ke svému obrazu, 
abychom se mu podobali a s tím souvisí i to, že s námi chce být ve vztahu a to 
až neuvěřitelně „rovnocenném“, když nás přijímá do své rodiny. 
Nicméně je pro nás těžké tomu skutečně uvěřit a brát to opravdu vážně do 
všech důsledků. Často to zůstává více na abstraktní úrovni, než v reálném 
prožitku. V mateřství, ostatně podobně jako otcovství, se najednou něco 
z toho stává konkrétně zažitelným. Bůh nás nejen stvořil – daroval nám život 
– ale také nám samotným dal schopnost život darovat. Dal nám účast na 
lásce, která dává život. Bůh je v trojici šťastný, ale touží dávat život a radost dál. 
U Boha to neznamená něco či někoho stvořit a nechat být – On zůstává ve 
vztahu, který z jeho strany nikdy a nic nezruší – ať děláme co děláme… Jak je 
krásné, když můžeme tuto lásku vnímat i u lidí – každý zdravý rodič to tak má. 
Darovat život v sobě obsahuje i být obdarován… i když je to nějak 
v biologické možnosti člověka, přesto vnímá, že je to určitým způsobem 
zázrak, něco, nad čím se tají dech, dává nám zažívat účast na něčem vyšším.  
Je neuvěřitelné, jakým způsobem se i sám Bůh nechává obdarovat – On nám 
dal život, přijal nás za své děti, ale pak přichází něco nevídaného – skrze 
mateřství Panny Marie přichází na svět mezi nás jako člověk – ten, který dává 
život si nechává život darovat… jak úzce se propojuje to lidské bytí s tím 
Božským – jak neuvěřitelně patříme k sobě. Nejen že se sobě podobáme, ale 
také jsme skutečně jednou rodinou. A můžeme darovat život dalším lidem, 
kteří se do této rodiny rodí. 
V mateřství můžeme vnímat neuvěřitelně silné vnitřní propojení s dítětem, 
obrovské vcítění, láskyplný pohled v kterém je cítit, že dítě je vedle manžela to 
nejcennější v životě… péče plná něžnosti… cit, vztah, který se v mnohých 
chvílích může stát až mystickým zážitkem, něčím co nás přesahuje, zážitkem 
účasti na Boží lásce… Ano, pokud vycházíme z toho, že vše máme od Boha, je 
právě v Něm plnost nejen otcovství, ale i mateřství. Pro nás může být dimenze 
mateřské, něžné, pečující Boží lásky hůře představitelná – zvláště když se 
o Bohu mluví jako o Otci a představujeme si více tu „mužskou“ lásku. Proto je 
pro nás velikým darem Panna Maria, která nám nějak zažitelněji zpřítomňuje 
mateřskou Boží tvář (Václav Ctirad Pospíšil vydal knížku, kde je toto přímo 
v titulu vyjádřeno: „Maria – mateřská tvář Boha“).  
Ve farnosti slavíme patrocinium našeho kostela – Nanebevzetí Panny Marie – 
ona je vzata do nebeské slávy – je plně vtažena do Božího bytí – má na něm 
účast v plnosti. Skrze ni můžeme hlouběji vnímat něco z té Boží mateřské 

Ohlédnutí za nocí kostelů 2021
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110 Můj strejda farář

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.

Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí… 

Václav Renč

KarnevalKarnevalVíkendovka děvčat

Po nedělní „desáté“ mši jsme se sešli ve farním sále a 
zavzpomínali si na táborovou atmosféru. Na začátku 
nás od fotbálku a různých debat svolal Staňa 
píšťalkou na nástup a pochválil nás, že jsme 
nezapomněli, jak se to dělá a podařilo se nám 
přiběhnout opravdu rychle. Zazpívali jsme si 
táborovou hymnu a díky Aničce se nám krásně 
povedla. Pak Lucka provedla všechny přítomné 
průběhem našeho tábora prostřednictvím prezentace 
fotek. Následovala volná zábava zpestřená 
výbornými buchtami a dalšími dobrotami a lahodně 
namíchaným džusem.

111 Památné věty otce Krátkého
Kočičí porod 
Diskuze o nosítku jako obraz doby
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17 Svědectví života - Stanislav Krátký
Stanislav Krátký ve vzpomínkách
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Co nás čeká

31.3. uplyne 30 let od biskupského svěcení otce 
Vojtěcha Cikrleho. Tímto panu biskupovi ze srdce 
přejeme hodně zdraví, sil a Božího požehnání do 
dalších let jeho služby.

3. - 5. 4. víkendovka před táborem „Ochutnávka tábora“ – 
bližší info u Lucie Grůzové

19. 4. slavnostní bohoslužba s udělováním svátosti 
biřmování

5. 6. Noc kostelů

14. 6. první svaté přijímání

26. 7. -  1. 8. duchovní cvičení Velehrad

1. -  8. 8. farní tábor v Olšanských horách (okr. Šumperk) – 
bližší info u Lucie Grůzové

17. -  22. 8 duchovní cvičení pro rodiny s dětmi Štítary

24.12.2018 - Půlnoční mše

Eduard MARHULA (1877–1925) 
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ OP. 13
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950) 
VÁNOČNÍ ZPĚVY OP. 21, Č. 1, 2

učinkují: sólisté, chrámový sbor, orchestr; 
varhany: MgA. David Postránecký; 
řídí: Zdeněk Hatina, ředitel kůru

Hudba v našem kostele

Neděle 12. 4. 2020 v 9:45 h
Slavnost zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční

Karel DOUŠA:
(1876–1944)

Missa in F, op. 16

Jaroslav OČENÁŠEK
(1901–1967)

Anděl Páně sestoupil z nebe, op. 24 č. 1

Karl R. KRISTINUS:
(1843–1904)

Haec Dies, op. 67 č. 1

Osvald STRYK
(1895–1948)

Králi nebeský

Zdeněk HATINA
(1941)

Před svátostí touto slavnou
Vesel se, nebes Královno

Kancionál č. 401, 406, 407, 627

Účinkují:
Varhany:

Řídí:

sólisté, chrámový sbor, orchestr
doc. MgA. Jan Král
Zdeněk Hatina, ředitel kůru

CHVALOZPĚVpodstaty. A co více, postupně objevovat i naše poslání něco 
z tohoto Božího Mateřství uskutečňovat, vyzařovat – to jde 
jen ve spojení se zdrojem tohoto Mateřství – samotným 
Bohem. Mateřství se netýká jen fyzickým darováním života 
svým dětem a v lásce zde pro ně být, ale i mateřstvím 
v mnoha jiných podobách – duchovním mateřstvím – 
darovat život a péči kdekoli… a netýká se to samozřejmě 
jen žen, ale i my muži máme alespoň omezeně tento dar 
rozvíjet. 
Panno Maria, ty která jsi nejhlubším způsobem měla a máš 
účast na tajemství mateřství, vyprošuj nám, abychom tento 
dar a poslání mohli stále hlouběji zažívat a uskutečňovat 
v každé situaci našeho života. Bože, ty, který jsi původcem 
veškerého mateřství, doplňuj v nás to, kde v tomto poslání 
selháváme. Amen.

váš P. Daniel

Noc kostelů 2020

Počátkem ledna proběhne, doufejme, na území naší 
farnosti Tříkrálová sbírka. Zájemci ať se hlásí v sakristii 
nebo přímo Blance Prokopové. Hlavně jde o dospělé, 
děti se vždy podaří zajistit, ale je nutné, aby s nimi 
chodil někdo dospělý, kdo by převzal odpovědnost.

Ó, zdroji veškerenstva,
nejvýš láskyhodná Trojice,
veskrze klaněníhodný Ženichu,
navštívil jsi zemi,
abys mluvil ke svým dětem
od srdce k srdci
a vylil na ně proud Milostí
s pomazaným a zářivým poznáním Tebe.
V den, kdy zahrneš přízní milované,
svoláš své tvorstvo
od nejnižšího k nejvyššímu
ke dni zásnub se svým Božstvím.
A v těchto dnech veselí s nimi,
zasazenými do Tebe
jako královský drahokam,
budeš sdílet důvěrnější spojení
a budeš s nimi rozmlouvat
v nitru jejich srdce.

V láskyplnosti svého Srdce
jsi předvídal, že toto božské 
spojení bude líbezností,
protože budeš svůj čas trávit s nimi
a mít účast na jejich životě,
zatím ještě pozemském,
jako sdílíš svůj lesk s anděly.
Ať se vzdává chvála a díky
klaněníhodné Trojici za to,
že zavlažuje svoje duše
a vysílá Světlo široko daleko.

Vzdáváme Ti díky, Bože,
když vypočítáváme Tvé divy.
Abys dosáhl k propasti lidské křehkosti,
opustil jsi svůj trůn, odložil
královskou korunu
a ozdobil své tvorstvo
záplavou Božské Lásky.
Pak, opojen Láskou k nim,
dal jsi svého Svatého Ducha,
aby je přitahoval 
do Tvé svatební komnaty.

Pokud potřebujete donést obědy, nakoupit, něco 
zajistit, můžete se obrátit na pana Grůzu (731 402 
645), Štěpána Juránka (775 121 344) nebo zavolat do 
farní kanceláře (545 212 156), kde vám rádi 
pomohou.

Stále platí nabídka farní výpomoci

Prosba o pomoc 
s tříkrálovým koledováním

Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil 
papež František. Proto i postní pátky chceme prožít 
s touto výjimečnou postavou. Diecézní katechetické 
centrum zve na duchovní promluvy ke sv. Josefovi, 
které si můžete poslechnout přes Youtube kanál 
Katedrála Petrov  v postní pátky od 18:15 (online) 
nebo později ze záznamu.
Program:
19. 2.  - sv. Josef v Písmu svatém - R. D. Zdeněk Drštka 
26. 2.  - sv. Josef v církvi - Mons. Jiří Mikulášek 
   5. 3.  - sv. Josef a práce - jáhen Jiří Dyčka 
12. 3.  - sv. Josef a rodina - jáhen Josef Múčka 
19.3. - sv. Josef a duchovní život - R. D. Jindřich 
Kotvrda

Postní pátky se svatým Josefem

Dobrovolnická nabídka pomoci stále trvá. 
Od distribuce roušek a dezinfekce jsme se přes 
nákupy a venčení dostali i k individuálním 
problémům, jako třeba reinstalace aplikace 
WhatsApp pro osamělou seniorku, pro niž to bylo 
jediné spojení s její rodinou v Londýně. 

Víte-li o někom potřebném, můžete mi volat přímo 
na (775 121 344). 

Mějme oči otevřené.

MŮŽEME? POMŮŽEME!

V období srpna a září jsou plánovány následující 
aktivity, ale vzhledem k aktuální situaci sledujte 
farní webové stránky, případně telefonicky kontaktujte 
farní kancelář.

Srpen
16. až 21. 8. duchovní cvičení rodin Štítary
23. až 29. 8. ministrantský tábor

Září
   5. 9. žehnání školákům

Co nás čeká?

V sobotu 5. června ráno jsme se vydali na tradiční farní výlet. 
Jeli jsme do Adamova a pak vystoupali na Alexandrovu 
rozhlednu a zpět. Celkem nás bylo padesát poutníků, 
někteří k cestě využili vlak, jiní osobní auto a nahoru všichni 
své nohy. Ti nejmenší záda svých nejbližších. Cestu jsme 
začali písničkou a poté jsme si výlet zpříjemňovali úkoly 
typu: jdi část cesty poslepu za pomoci kamaráda, přeneste 
ve dvou někoho dvacet metrů, najděte tolik klacíků, kolik je 
členů vaší rodiny a zkuste je najednou zlomit.
Také jsme měli dostatek času na jídlo a pití a nakonec jsme 
dokonce objevili sladký poklad. A nebyl to supermarket 
s nanuky!

Myslím, že výlet to byl příjemný, jen nám bylo líto, že 
okolnosti odvolaly našeho pana faráře i kaplana. Tak snad 
příště!

LG

Výlet

mailto:zivot.redakce@gmail.com
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 Dnes bych vám chtěl vyprávět o třech 
ministrantských akcích, které se udály na 
podzim roku 2019. Prosím o prominutí, jestli 
některé zážitky nebudou dosti přesně 
popsané, ale snad pochopíte, že od těchto 
událostí uběhla už hezká řádka týdnů.
Jako první akci bych chtěl uvést duchovní 
obnovu. Odehrávala se na oratoři a také dole 
v kostele. Když jsem přišel do klubovny, zjistil 
jsem, že všichni onemocněli, účastníci budou 
tři a zbytek – tedy sedm lidí – jsou vedoucí. 
Po zahájení akce byla znamenitá večeře. 
Po této večeři jsme měli program o tom, za co 
jsme vděční. Tvořili jsme síť, ve které vlastně 
všechno končilo u Boha. Následoval další 
duchovní program, kde jsme objevovali různé 
způsoby, jak děkovat. Tato akce se mi moc 
líbila.
 Jako další v pořadí následoval výlet, při 
kterém jsme šli z Dolních Louček do Tišnova. 
Cesta byla velmi namáhavá, protože jsme 
zlézali dva kopce. Na tom prvním jsme svačili a 
nacvičovali vrh nožem, abychom mohli 
zneškodnit bandity. Bandity jsme objevili na 
druhém kopci. Vyskočili na nás a my jsme je 
pochytali. Z jednoho bandity se vyklubal bývalý 
vedoucí ministrantů Janek. Nakonec jsme se s 
bandity spřátelili a společně poobědvali. 
Z tohoto výletu mne nejvíce udivilo, že Jonáš 
Kaláb byl na vrcholu vždy dřív než já, přestože 
je o dost mladší.
 Jako poslední bych vám chtěl říct, co 
jsme dělali na mikulášské schůzce. Když jsem 
přišel, hned mne napadlo, že je tady hrozně 
moc lidí. Jako druhé mne napadlo, co asi 
vyhraju. Když začalo vyhlašování, byl jsem 
velmi napjatý. Nakonec jsem byl čtvrtý a to mne 
mile překvapilo. Následovalo další překvapení 
v podobě dataprojektoru a spousty fotek. 
Potom už začala obyčejná zábava jako písně, 
kroniky, pojídání dobrot a povídání.
Jsem moc rád, že se o nás vedoucí takhle 
starají, a těším se na další akce.

ŠH

Maximiničlánek

V neděli 12. ledna ve tři hodiny se před jesličkami v našem kostele 
sešel zástup lidí. Nemyslete si, že všichni zaspali a dorazili 
k narozenému Ježíškovi se skoro čtrnáctidenním zpožděním. 
Naopak, děti a mládež si jako dárek připravily různá představení. 
Nejmenší děti zahrály divadlo o tom, proč se v každém betlémě 
nachází oslík, větší děti připravily Svěrákovu operku o Karkulce 
a mnoho dětí přispělo s písničkou nebo básničkou v doprovodu 
různých nástrojů. Na konci setkání následovala ukázka 
adventního snažení Knížka pro Ježíška a malé občerstvení.

Letošní setkání u jesliček se jako tradičně velmi povedlo, 
a dokonce se nově podařilo po době mírného stresu z představení 
dojít až do chvíle, kdy se u jesliček volně povídalo.

LG

Jesličková pobožnost

Jak říká Exupéryho Malý princ: „Co je důležité, je očím 
neviditelné.“ Chci se s Vámi podělit o zkušenost jedné mé 
kamarádky z této corona doby.
Včera jsme spolu pracovaly na zahradě a povídaly si, jak se 
máme. Probraly jsme spánek, počasí, přibývající kila. Chvíli 
jsme mlčely. A pak jsem si vzpomněla, co mou kamarádku
poslední léta trápilo: „A co maminka? Je to lepší?“
„Je,“ řekla radostně má spolupracovnice.
„Fakt. Jak to?“ říkám překvapeně. Zastavuji práci a věnuji jí 
plnou pozornost.
„Ani nevím, jak se to stalo. Ale užívám si její přítomnost. 
Jsem vděčná, že je,“ pokračuje pobaveně má společnice.
„Vždycky mi vadilo, že mě vůbec neposlouchá, že pořád 
mluví,“ pokračuje a dozametá se až ke mě.
„A teď v sobotu ráno vstanu, běžím čtyři kilometry k ní 
domů, dáme si snídani, já si pak dám vanu a užívám si to, že 
má stále o čem mluvit, že já můžu mlčet,“ chvíli se odmlčí 
a vidím, jak se tetelí při vzpomínce na vanu a pohodu 
u maminky.
„Víš, jsem vděčná, že jsem si to uvědomila… ještě za života!“ 
směje se na plné kolo a točí se s koštětem.
„Když jsem u ní, jsem zase ta malá holčička, v bezpečí 
domova. A beru ji takovou, jaká je. A v této době se její 
vlastnosti báječně hodí!“
Sobě i vám všem přeji: „Kéž vidíme srdcem to, co je důležité!“

LG

Lekce vděčnosti – lekce každodennosti

Prožili jsme - Ohlédnutí za Nocí kostelů 2021
Když byste mi řekli, že letošní ročník Noci kostelů bude velmi podobný tomu minulému, nevěřil bych vám. 
Nicméně všichni jsme si za uplynulý rok již zvykli, že se z tradičních akcí stávají v určitém ohledu akce více či 
méně omezené. Nejinak tomu bylo i s Nocí kostelů. Program byl v Zábrdovicích obdobný jako minulý rok, ale 
nadšení bylo větší, protože to byla po dlouhé době akce, kde jsme se s farníky či ostatními lidmi mohli opět 
potkat  „naživo”.
Při každoročním chystání Noci kostelů přemýšlím, co by šlo udělat jinak, co bychom mohli vylepšit oproti 
minulému roku, jaký program bychom mohli přidat, co obměnit, co zkrátit a tak dále. Nicméně, jak se říká, 
zvyk je železná košile, takže některé věci neměníme a necháváme je každoročně stejné, protože jsou dobré a 
kvalitní a není třeba je měnit. Před letošním ročníkem mě však popadla myšlenka, že informativních letáků s 
historií kostela nebo obecně letáků s různými informacemi, např. spojenými s nějakým obrazem, je příliš 
mnoho a že je trošku zredukuji, aby návštěvníci nebyli zahlceni příliš mnoho informacemi. To se mi nakonec 
nepovedlo a společně s pomocníky jsme vylepili všechny. A bylo to dobře. Stalo se totiž, že mi jedna 
návštěvnice poté, co vyšla z našeho kostela, nadšeně děkovala, že v ostatních kostelích je těchto informací 
omezeně a někdy žádné a že se jí u nás velmi líbilo a přijde příští rok znovu. Tak to máte. 
To mi dodalo nadšení a povzbudilo mé myšlenky, že zaběhlé věci, které jsou dobré a kvalitní a které se stanou 
automatickými, jsou ku prospěchu věci a není potřeba vymýšlet stále dokola něco nového, když to staré 
funguje velmi dobře. A tak to tak můžeme brát i s Pánem, aby se nám třeba více zautomatizovala ranní 
modlitba. Protože On je stejný včera, před tisíci roky i dnes, tak mu zkoušejme být věrní i ve věcech, které se 
nám třeba můžou zdát zbytečné, a věřím, že to bude ku prospěchu našich životů.    
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomáhali při Noci kostelů 2021, a můžeme se společně těšit, co nám další 
ročník připraví.

AO
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Gn 3, 6–13 / Řím 6, 23 / Gn 4, 6–7 / Jn 5, 14
Jak nás hřích vábí? Eva viděla, že ovoce je 
lákavé, a zároveň chtěla být moudrá. K jakým 
koncům vede hřích? Plodem hříchu je smrt. 
Zakázané ovoce se zdá být krásné, ale ve 
skutečnosti je otrávené. Důležité je si uvědomit 
dvě věci: 1) teprve po hříchu člověk pozná, že je 
to hřích, 2) toto poznání je milost, osvícení.
Také my se snažíme odříct si hřích, ale v srdci 
pro něj máme otevřená vrátka, je to tenká nitka k 
hříchu.
 Jan Maria Vianney prosil Boha, aby směl 
poznat, co je to hřích. Když tu milost získal, byl 
zdrcen a prosil o odnětí této milosti.
Poznání hříchu je vázáno na lásku k Bohu. Silná 
zkušenost s Boží láskou nám ukazuje naši 
hříšnost.
 Ten, kdo je ponořen do hříchu, jej nemůže 
vidět. Je zde otázka, proč se bráníme hřích 
uznat, uvidět ho? Důvody jsou dva: za prvé pocit 
strachu – ze strachu se Adam a Eva ukryli. Po 
hříchu si začínáme uvědomovat důsledky svých 
činů a přepadá nás strach, zmatení. Snažíme se 
svalit vinu na někoho jiného. 

Střípky z duchovních cvičení - Zklamaní hříchem 
 Po s t rachu př ichází  pýcha, 
obranný echanismus, vlastně strach o 
sebe. Zkuste si sami říct: Se kterou vášní se pojí 
můj strach? Za druhé pocit smutku a zoufalství – 
může být nebezpečnější než první, protože nás 
může oddělit od Boha. Tento proces oddělování 
může být rychlý, nebo pomalý. Příklad rychlého je 
se zaťatou pěstí: Když nepomůžeš Ty, tak to 
udělám sám. Příklad pomalého je v utápění se 
v pocitech smutku.
 Jedinou cestou, jak z toho ven, je vyznat se. 
Jakmile vyznám svůj hřích, vrátí se mi pokoj. 
Malým cvičením by mohlo být zkusit se zamyslet 
nad tím, kdy v mém životě Bůh na mě volal: Kde 
jsi?
 V jediném okamžiku si pak uvědomím, co 
jsem nechtěl vidět. Odhalím svůj strach a pýchu. 
Dokud ho neuzřím, budu před Ním utíkat. Utíkat 
před Tím, který mě může zachránit.
 Zkusme jako svatý Ignác vést rozhovory 
s Tím, který přišel, s Tím, který se nechal ukřižovat. 
Zamysleme se nad tím, co pro tohoto Krista dělám 
já. Jak se mu můžu odevzdat? Jak mu můžu 
projevit štědrost? Jak k němu být upřímný?

Podle Jiřího Rouse LG

Cesta do Betléma aneb z dálky blíž a blíže
Milí farníci,
Letos jsme připravily adventní snažení v online formě, ale 
materiály pro rodiny naleznete také vzadu v kostele.

Představte si, že před dvěma tisíci lety se tady na tomto místě, 
kde později bude stát velké město Brno a městská část 
Zábrdovice, jednou ráno probudí starý ježek. „Nějak mě dnes 
bolí nohy a kosti. Něco se děje.“ Když pak večer usíná, uvidí na 
obloze zářit novou hvězdu, takovou ještě neviděl. A on se 
rozhodne za ní jít, protože se v něm probudí naděje, že se přece 
jen může něco změnit.

Chtěly bychom k snažení pozvat celou farnost. Vzbudit 
naději, že ať budou jakákoliv opatření, Ježíš se opět narodí a 
my si můžeme být blíž, i když budeme kdekoliv. Na stránkách 
farnosti bude každý den připraveno malé překvapení (píseň 
nebo namluvený příběh a malé vyrábění). Když budete chtít, 
můžete hádat, kdo to pro Vás ten den namluvil nebo nazpíval.
Také si budete moci vyrobit nějakou postavu nebo věc do 
Betléma nebo na stromeček.

Přejeme krásný a požehnaný advent
Vaše katechetky

10 důvodů, proč je Maria hvězda evangelizace
U paty kříže v hodině nového stvoření nás Kristus vede k Marii. Vede nás k ní, protože nechce, abychom putovali bez 
matky. (Evangelii gaudium 285) Jako svatému Juanu Diegovi nám Maria nabízí pohlazení své mateřské útěchy a říká: 
„Ať se tvé srdce neznepokojuje... Copak tady nejsem já, která jsem tvojí Matkou?“ (EG 286)
1) Spolu s Duchem svatým je uprostřed lidu vždycky Maria. Ona shromažďovala učedníky, aby ho vzývali (srov. Sk 
 1,14), a tak umožnila tu misijní explozi, ke které došlo o Letnicích. (EG 284)
2) Ona se nechala Duchem vést cestou víry k údělu služby a plodnosti. (EG 287)
3) Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha 
 nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. 
 (EG 288) 
4) Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „mocné sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil 
 s prázdnou“ (Lk 1,52-53), je tatáž, která zajišťuje domácí teplo našemu hledání spravedlnosti. (EG 288)
5) Ona také starostlivě uchovává „všechno v srdci a rozvažuje o tom“ (srov. Lk 2,19). Maria dovede rozpoznávat stopy   
 Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají nepostřehnutelné. Kontempluje tajemství Boha 
 ve světě, v dějinách a v každodenním životě každého člověka a všech lidí. (EG 288) 
6)  Ona je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také naší pohotovou Paní, která „ve spěchu“ (srov. Lk 1,39) 
 opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým. (EG 288)
7)  Ona je malou služebnicí Otce, která ve chvále překypuje radostí. (EG 286)
8)  Je pozornou přítelkyní, která stále bdí, aby v našem životě nedošlo víno.(EG 286)
9)  Má srdce proniknuté mečem a rozumí všem bolestem.(EG 286)
10) Jako opravdová matka kráčí spolu s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky. 
    (EG 286)

Z apoštolské exortace Radost evangelia papeže Františka vybrala HK

DNY VÁNOČNÍ
Když přicházejí dny Světla
v rozbřesku vánočních rán,
naději Pán nám dává.
Postačí chytit se jí, v to věřím.
A v mocných vlnách blaženství,
když v náručí narozeného Boha
temnota už nás neokrádá,
jsme blízko Trojjedinému nebi.
Jak rychle člověk sám sebe míjí,
ztrácí vše ve strachu a zapomnění.
Přátelství se smrtí nepřiznává
a v úprku Pravdě uniká.

Snad v návratu je trošku beznaděje,
vždyť neznáme cesty Páně,
čím provede nás a kam.
Jsme jen poutníci nepřipravení.
Ó, kéž září ty Světlé dny,
kdy Hospodin se něžně slitovává
a propůjčí nám pocit jistoty,
že zrozená Láska to s námi nevzdá.

KK

Lukáš 2,16–21: Pastýři pospíchali do Betléma 
a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když 
ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti 
pověděno.
Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři 
vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci 
a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili 
a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to 
bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být 
obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než 
bylo počato v mateřském lůně.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie nás evangelista 
ještě jednou přivádí do betlémské stáje. Po lidské 
stránce je událost narození Ježíše zcela prostá. 
A přece je něčím absolutně mimořádným. Naprosto 
přesahuje přirozený řád. Jestli vnímáme jako zázrak, 
když se narodí malé dítě, co říci o tom, že se jako dítě 
narodil Boží Syn. Kéž bychom v sobě oživili aspoň 
něco z úžasu pastýřů, z jejich radosti a chvály: příliš 
jsme si zvykli na to, že Bůh se stal pro nás obyčejným 
dítětem a k tomu si vyvolil lidskou matku.
Označení „matka“ není žádný abstraktní titul. Žena 
začíná být matkou ve chvíli, kdy počne nový život, 
kdy nosí tento život pod srdcem, kdy porodí dítě, kdy 
se o něj stará, kdy ho vychovává. I Panna Maria se po 
celý svůj život učila žít lidské mateřství, jako každá 
jiná žena-matka, ale navíc se musela učit, jak být 
matkou Božího Syna. Proto dnešní evangelium říká, 
že „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala 
o tom.“ Tajemství, které bylo ukryto v jejím dítěti a 
s nímž byla tak bytostně spojena, ji svým významem 
naprosto přesahovalo.
Panna Maria nás učí rozjímat nad tajemstvím naší 
vlastní životní cesty. I my jsme lidé, kteří mají v sobě 
Boha, lidé, které Bůh stvořil a povolal. Ona nás učí 
rozumět Božímu slovu v našem životě a Božím 
záměrům s námi, proto si ji církev volí právě na 
začátku nového roku jako tu, která nás předešla a 
může nás uvádět do života s Bohem v naší 
všednodennosti. Ona je ta, která se učila Bohu věřit 
a z víry žít, čímž v ní rostla.
Událost s pastýři jí musela přinést povzbuzení na 
cestě víry, potvrzení zkušenosti zvěstování. Celý 
život odpovídá na Boží slovo stejně jako na počátku: 
„Tady jsem.“ Stává se matkou podle Boží vůle, a stává-
li se matkou Božího Syna, stává se tajemně matkou 

Mariino mateřství 
každého z nás. Jistě tušila a časem i věděla, že poslání 
být Ježíšovou matkou v sobě zahrnuje též poslání být 
matkou církve. Nakonec také evangelia uvádějí, že 
Panna Maria je přítomna v těch nejdůležitějších 
okamžicích Ježíšova života a dějin spásy: je při 
vtělení a narození Ježíše, bude s ním během jeho 
veřejného působení, ale také při jeho ukřižování 
a oslavení, při seslání Ducha svatého. A tak se 
postupně stává tou, která duchovně „rodí“ Ježíšovo 
tělo, nás křesťany. Učí nás, jak žít Ježíšovo tajemství 
uprostřed každodenního života.
Zásadní poselství tohoto úryvku je, že nás zve, 
abychom postavili svůj život na slově Božím, ne na 
tom, co si člověk myslí, ne na tom, jak životu sami 
rozumíme, ale na tom, co v našem životě říká a dělá 
Bůh. Můžeme prosit, abychom se učili naslouchat 
Božímu slovu, nechali se vést Duchem Božím, 
abychom byli lidmi Slova, tak jak si Ježíš přál u svých 
učedníků. Prosme o tu milost, abychom skrze slovo, 
které v nás utváří nový život, žili v následování Krista, 
protože cesta víry není nic jiného než věrnost Kristu, 
který je přítomný v našem životě, jako byl přítomný 
v životě Panny Marie, své matky. Prosme tedy Pána 
o ten dar naslouchat, rozjímat, žít a podřizovat se 
Božímu slovu.

Z knihy Vojtěcha Kodeta Nedělní promluvy - A 
vybrala KK
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V OBĚTI

V oběti je štěstí a pokoj,
v hodině vrcholu Tobě, Pane, daná,
kdy Láska plodí lásku.

V oběti planu štěstím a pokojem,
v hodině vrcholu obětovaná,
kdy láska je zrozena Láskou.

V nazírání je štěstí a pokoj,
v hodině věčného odevzdání,
kde láska nachází Lásku.
 
V nazírání planu štěstím a pokojem,
v hodině ad oro Tobě daná,
kde Láska sjednocuje lásku.

KK

10 úkolů z projektu Náš společný domov

(Z celkového počtu 48 úkolů jsme některé vybrali pro 
představu a inspiraci.)

Obdivovat Boží stvoření (zaměřeno na přírodu – 
všímáme si, jak je příroda krásná)
1) Postavit sněhuláka nebo sochu ze sněhu. / Vyrobit 
krmítko pro ptáčky a v zimě je krmit. / Na sněhu nebo 
v blátě najít stopy zvířat a určit, komu patří. / Pokusit 
se o sledování zvířat podle stop. (Úkol č. 3)

2) Na procházce najít živočichy: jednoho, který žije 
ve vodě, druhého, který žije na zemi, a třetího, který 
létá ve vzduchu. / Naučit se poznat aspoň jednoho 
ptáka podle zpěvu. / Naučit se poznat tři ptáky podle 
zabarvení. / Pokusit se v hluku města zaslechnout 
zvuky přírody (ptáci; hmyz; vítr; bouřka…). / Najít 
čapí hnízdo. (č. 4)

3) Pozorovat východ nebo západ slunce. / Pozorovat 
fáze měsíce. / Najít na noční obloze tři souhvězdí. 
(č. 7)

Chválit Boha a jeho stvoření (zaměřeno na modlitbu 
a na oslavu Boha)
4) Pomodlit se modlitbu sv. Františka z Assisi 
„Chvalozpěv stvoření“. / Pomodlit se modlitbu 
papeže Františka „Za zemi“. (č. 13)

5) Přečíst si žalm, který chválí Boha za stvoření (např. 
Žl 8; 33; 95; 135; 136; 144; 145; 147; 148; 150). / Přečíst 
si v Bibli 1. a 2. kapitolu knihy Genesis. (č. 18)

6) Účastníci sdílí a diskutují, kde je vidět v přírodě 
Boží stopa. / Uvědomit si, co vše patří k Božímu

Střípky z Duchovních cvičení 

Velehrad 2020
Otec veškerého milosrdenství

Dnešní zamyšlení z duchovních cvičení mě vedlo k 
božímu milosrdenství, protože právě milosrdenství, 
nekonečné odpuštění, je to, co mám spojeno 
s obrazem maminky.

Bůh otec je sympatický Bůh (slovo sympatheia 
znamená soucítění), který se nás ujímá stále znovu a 
znovu. Jeho podstatou je Láska. Láska je uvnitř a tuto 
podstatu navenek vyjadřuje milosrdenství (1 Jn 4, 8-
16). Skrze Lásku, skrze jeho milosrdenství mohu 
objevovat i další Boží vlastnosti.

Bůh se mnou cítí, to znamená, že se mnou i trpí. 
Nechává se zasáhnout i utrpením, zcela dobrovolně, 
zcela nad mé lidské chápání i veškerou logiku. Boží 
způsob jednání přesahuje mou zkušenost. Kdo by se 
nechal dobrovolně zraňovat? On však mi na to 
odpovídá : (Da 11, 8) “Mé vlastní srdce se proti mě 
vzepřelo. Jsem zachvácen lítostí. Jsem Bůh a ne 
člověk.”

On je Láska, která sama sebe dává a je ochotna 
odpouštět. Jako by říkal: “Miluji Vás, chci Vás 
obnovovat a přitahovat na své srdce, kde dojdete 
pokoje.”

Někdy se potkáte s velkou ranou, která moc bolí a je jí 
těžké odpustit. Možná je dobré si říct, že odpuštění 
není: 1) omluva pro toho, kdo ublížil, 2) zapomenutí, 
odsouhlasení ublížení, 3) ponechání útočníka bez 
trestu, 4) smíření (smířit se musí dvě strany). 
Odpuštění je prominutí toho, co je z hlediska 
spravedlnosti neospravedlnitelné. Odpuštění je 
prominutí dluhu. Jako bych řekla: “Mně už nic 
nedlužíš.”

Je skvělé mít takovéhoto Boha, takovýto příklad! 
(Řím 3, 26).

Pokud chcete můžete se zamyslet nad těmito 
otázkami:
Co je hranicí Božího milosrdenství vůči mě?

Kdy mi Bůh projevil své milosrdenství nejvíc?

Jak se projevuje moje milosrdenství?

Z přednášek o. Jiřího Rouse upravila LG

Modlitby matek
Scházíme se už docela dlouho. Někdy některá 
odejde, zpravidla do pracovního procesu, občas 
nějaká přibude. Ale jádro se drží už několik let.
Za tu dobu jsme si vytvořily zvláštní druh 
blízkosti. Prostor, kde nikdo nikoho nesoudí. 
Můžeme si postěžovat, poklábosit, posdílet. 
Navštěvujeme se v našich domovech, kde se nad 
kávou a buchtou navzájem inspirujeme 
a odnášíme si nápady s sebou domů. A naši ryze 
ženskou společnost (až na děti) vždy narušuje 
ještě jeden výsostný host. Sedí v ústraní, bokem, 
tiše. Čeká na svůj čas. A my, až se dostatečně 
vypovídáme, zapálíme svíčku, sepneme ruce, 
ztišíme se a obrátíme se k Němu. A začnou se dít 
věci.
Někdy ukápne slza, jindy je prostor prosycen 
vděčností. Občas ve vzduchu visí únava 
a frustrace, jindy místnost světélkuje radostí a 
úsměvy. Čas, kdy mohu v kruhu žen a matek 
prosit za svoje milé, pojmenovat věci, které mě 
trápí a nad kterými přemýšlím a odevzdat ty, 
které nás přesahují a na které nestačíme, je mi 
velmi drahý. Je orámován bílou brožurkou 
s modře natisknutými modlitbami. Stejná slova 
pronášejí v různých jazycích ženy po celém 
světě. Jsou chválou toho, že nám bylo dáno stát 
se matkami. A jsou také připomínkou toho, že 
samy na ten úkol nestačíme. Společně neseme 
výzvu, kterou bezpochyby mateřství je, před 
Hospodina a prosíme, aby nás na naší cestě 
doprovázel. Víme, že s Ním nejdeme samy. A pak 
se rozhlédneme a vidíme, že nejdeme ani samy 
s Ním. Všechny jdeme spolu. Bok po boku, s 
modlitbou v srdci, si klestíme cestu mateřstvím.

TP
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Pán k ní přišel, aby se stal sluhou.
Slovo k ní přišlo, aby v jejím lůně mlčelo.
Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění.
Pastýř k ní přišel a hle, narodil se Beránek, jenž 
tlumeně pláče.
Mariino lůno totiž obrátilo role:
Ten, který stvořil všechny věci, vstoupil do něj 
chudý.

Nejvyšší přišel k ní (Marii), ale vešel s pokorou.
Záře vešla do ní, ale v šatech skromných.
Ten, který štědře rozdává, poznal hlad.
Ten, který napájí, zakusil žízeň.
Nahý a svlečený z ní vyšel ten, který odívá 
všechny věci krásou.

Efrém Syrský

Naše radosti v životě jsou vždy smíšeny 
s kapkou hořkosti a bolesti.
Poznávám ale, že to velice pomáhá k osvobození 
ode všeho, co není trvalé, a k pozvedání zraku 
vzhůru, k prameni trvalé radosti…

Podle sv. Terezie z Lisieux

KarnevalKarnevalRADOSTKarnevalKarnevalDE NATIVITATE

Už při nalezení tématu tohoto čísla jsem si 
vzpomněla na krásné svědectví, které nedávno 
popsal ve své promluvě otec Jiří. 
Malá slečna byla poprvé u lékaře a ten jí řekl: 
Tak a teď si vezmu tento přístroj, jmenuje se 
fonendoskop, a poslechnu si srdíčko. 
Co myslíš, že uslyším? Možná Fifinku?
Holčička odporovala: Fifinku ne, tu mám na 
kalhotkách. V srdci mám Pána Ježíše, tak 
uslyšíš, jak tam chodí.

HK

Okénko maminek na mateřské 
aneb Takovým patří Boží království

Očeho pohádka - Bitva o život
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do 
jednoho judského města v horách.40Vešla do 
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile 
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem 
svatým a zvolala mocným hlasem: »Požehnaná tys 
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem 
si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť 
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě 
a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která 
jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!« 
Maria řekla: »Velebí má duše Hospodina a můj duch 
jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou     

nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou 
blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci 
ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho 
milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo 
se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, 
kdo v srdci smýšlejí pyšně.  Mocné sesadil z trůnu 
a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi 
a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka 
Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil 
našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům 
navěky.« Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se 
vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: 
narodil se jí syn.                                                       (Lk 1, 39–57)

Detektiv v kostele
Správná odpověď na otázku 
z minulého čísla:  Oltářní obraz svatého 
Josefa se nachází v zadní části kostela. 
Vítězná odpověď nám přišla od dětí Julínkových.

Soutěžní otázka:
Kde najdeme v našem kostele vyobrazeného 
Ducha svatého?
Odpovědi vkládejte do krabičky vzadu v kostele 
nebo pište na e-mail redakce do 31. 7.

zivot.redakce@gmail.com

  Výherce opět čeká čokoláda :-)

Quin Sherrerová a Ruthanne 
Garlocková

Být mámou je úžasné a náročné 
zároveň. Naštěstí na tento úkol 
nejsme samy. 
Tato kniha je plná jak příkladů 
z Bible, tak i příběhů ze života, které 
dokládají, že Bůh nám dokáže 

poskytnout vše, co k výchově svých dětí 
potřebujeme. 
Ať už si nevíte rady s tím, jak s láskou vést děti ke 
kázni, jak se za ně modlit, jak se nebát toho, že 
uděláte chybu, či jak zvládnout každodenní rodinný 
shon, kniha Mámou s Boží pomocí vám pomůže 
následovat Ducha svatého a přijmout Boží milost, 
sílu a povzbuzení ve chvílích, kdy ho nejvíce 
potřebujete. 

Quin Sherrerová a Ruthanne Garlocková jsou 
několikanásobnými matkami a babičkami. 
Společně napsaly patnáct knih o mateřství, 
modlitbách a duchovním boji. V češtině vyšly dva 
jejich bestsellery: Jak se modlit za své děti a Jak se 
modlit za své blízké.

Z webu paulinky.cz

PŘEČTĚTE SI: Mámou s Boží pomocíOčeho pohádka - Lék pro medvídě

Jedné medvědí mamince se narodil medvídek, který 
neviděl. Nemohl si sehnat jídlo, nemohl si hrát a běhat 
s ostatními medvídky. Nemohl nic, byl slepý. Byl proto 
smutný. Maminka se ho snažila těšit a pořád byla 
kolem něho. Občas od něho musela odejít, musela 
přinést jídlo, aby měli co jíst. Když maminka odešla 
pryč, medvídek začal plakat a výt, že je sám. Medvídek 
nebyl sám, maminka byla pořád kolem, někdy blíž, 
někdy dál. Jenomže medvídek ji neviděl a když byla 
dál, tak již ani necítil.

Maminka se dozvěděla, že existuje lék, který by jejímu 
medvídkovi pomohl. Rozhodla se, že ho zkusí sehnat a 
svému medvědímu děťátku pomoci.

Poprosila svoji maminku, medvídkovu babičku, aby se 
o medvídka starala a vydala se sehnat lék pro 
medvídka.

Medvědí babička se o medvídka starala, i když to už 
pro ni bylo těžké a stále spolu vzpomínali na maminku 
a těšili se, jak se maminka vrátí a že se jí podaří lék pro 
medvídka získat.

Jednou v noci je však přepadli vlci. Stará medvědice se 
ale nedala. Bránila medvídka a vlky zahnala. Medvídek 
se moc bál, ale když slyšel, jak babička statečně vlky 
zahnala, začal být na svou babičku pyšný.

Uplynulo ještě pár dnů a unavená maminka se vrátila. 
Medvídek byl plný radosti. Maminka také. Nesla totiž 
lék! Medvídek lék užíval a skutečně se uzdravil. Potom 
už viděl maminku stále, jak pobíhá po jejich doupěti 
a viděl i statečnou babičku, která ho zachránila před 
vlky. A byl moc šťastný, že má tak hodnou rodinu, která 
ho má ráda a tolik pro něho udělala.

I když Boha nevidíme, je s námi, je stále kolem nás. 
I ve chvílích, kdy se nám zdá, že je pryč, je stále s námi, 
posílá nám svého Ducha, Ducha svatého.

Podle našeho pana faráře LG

mailto:zivot.redakce@gmail.com
mailto:zivot.redakce@gmail.com


Životopis
P. Stanislav Krátký byl brněnský kněz, teolog a 
vysokoškolský pedagog. Byl  perzekuován 
komunistickým režimem, patřil mezi významné 
představitele skryté církve. Biskupem Felixem M. 
Davídkem byl v roce 1968 vysvěcen na biskupa (jeho 
biskupským heslem je Ad plenitudinem - K plnosti). 
V letech 1999-2010 byl proboštem mikulovské 
kapituly.

Život:
Narodil se v Zábrdovicích v chudé 
rodině, jejíž sociální poměry se odrazily i 
na formování jeho osobnosti. Jeho 
dětství bylo silně ovlivněno tím, že jeho 
tatínek hned po první světové válce 
onemocněl španělskou chřipkou. 
Vystudoval gymnázium na Legionářské 
ulici (dnešní ulice tř. kapitána Jaroše), 
mezi jeho spolužáky patřili literární vědec Dušan 
Jeřábek a dirigent Otakar Trhlík. Díky svým 
vynikajícím studijním výsledkům obrdržel 
stipendium Radovana Nováka,  udělované 
významným českým literárním vědcem Arne 
Novákem, se kterým se stýkal až do jeho smrti v roce 
1939. Na jeho duchovní formaci měla vliv řada 
vynikajících osobností z řad duchovních a řeholníků 
(např. Dominik Pecka).
Na bohosloveckém semináři v Brně studoval pouze 
jeden rok, poté byl totálně nasazen. Studia bohosloví 
však stihl dokončit v řádném termínu. Po svém 
vysvěcení v roce 1946 byl nejprve kaplanem 
v Žarošicích, pak v Brně-Řečkovicích a v Brně-
Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil mj. astronom 
Jiří Grygar či profesor Květoslav Šipr). 

Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen 
do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl 
odsouzen a po dvou letech věznění převážně 
ve Valdicích byl na amnestii v roce 1960 propuštěn. 
Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách 
Brno. V této době se zvláště intenzívně věnoval 
společně s Felixem Davídkem formaci zájemců 
o kněžství. V roce 1968 byl ustanoven farářem 
v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené 

Teologické fakultě v Olomouci. 
V srpnu roku 1968 byl konsekrován na 
biskupa pro úkoly skryté církve. Ostatně 
byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento 
pojem zavedl a teologicky propracoval. 
V roce 1978 byl přeložen do pohraniční 
farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až 
do roku 1999, kdy se stal proboštem 
mikulovské kapituly.  Patři l  mezi 
spoluzakladatele Radia Proglas, ve 

spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel 
od r. 1997 na obnově konání lidových misií v České 
republice a byl hnací silou mnoha dalších akcí 
a projektů. 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mu v roce 2007 
udělilo Cenu Jihomoravského kraje za jeho přínos 
výchově mládeže a za jeho osobní statečnost v období 
komunismu. V témže roce mu brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení 
brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu 
medaili sv. Petra a Pavla.
Zemřel 13. listopadu 2010 v Rajhradě a obřad za 
zemřelého se konal 20. listopadu 2010 v kostele 
sv. Jana v Mikulově. Pohřben byl do hrobky kanovníků 
mikulovské kapituly.

…žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku. 
Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset 
drobných předsevzetí, která můžeme jako 
nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit 
vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak 
to zkusit „jen pro dnešek…”

1) Jen pro dnešek
se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit 
problém svého života najednou.

2) Jen pro dnešek
budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, 
abych se choval důstojně, nebudu nikoho 
kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho 
korigovat nebo napravovat… Jenom sám sebe.

3) Jen pro dnešek
budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí… 
Nejenom na onom, ale také na tomto světě.

4) Jen pro dnešek
se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, 
aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

5) Jen pro dnešek
věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba 
je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná 
pro život těla.

6) Jen pro dnešek
vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu 
vyprávět.

7) Jen pro dnešek
vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce.
A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to 
nikdo nezpozoroval.

8) Jen pro dnešek
si připravím přesný program. Možná jej přesně 
nedodržím, ale určím si jej. A budu se chránit před 
dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.

9) Jen pro dnešek
budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost 
se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho 
na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti 
nasvědčovaly opaku.

10) Jen pro dnešek
nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach 
se radovat ze všeho, co je krásné, a věřit 
v dobrotu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin 
vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to 
mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně 
odvahu.

Z knihy Johannes Haas: Žít pokojně. Deset rad 
papeže Jana XXIII. Vyd. Karmelitánské 
nakladatelství Kostelní Vydří 1995.

SVĚDECTVÍ ŽIVOTA - Stanislav Krátký (1922 - 2010)
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Stanislav Krátký ve vzpomínkách 
Stanislava Krátkého jsem měl možnost potkat jen 
několikrát v životě, přesto ve mně zanechal 
nesmazatelnou stopu. Poprvé, když jsme ho s přáteli 
z Comunione e Liberazione jeli navštívit do Mikulova 
na jeho proboštství, měl jsem strach a předsudky ze 
setkání se starým knězem. Vše se ale rázem 
rozplynulo, když dveře proboštství otevřel 
usměvavý a zářící člověk, který se belhal ve svém 
tanku, jak s oblibou říkal svému stařeckému 
chodítku. Otec Stanislav mě ihned ohromil svým 
zájmem o každého z nás, o člověka, a také svou

angažovaností v realitě. Zajímal se o vše nové, ve 
světě, v církvi, o vše krásné, ale hlavně o lidi, se kterými 
se setkával. Jejich osud mu nebyl nikdy lhostejný.
Při jedné návštěvě v Mikulově se zeptal naší 
kamarádky, zda je pokřtěná. Ona mu řekla, že ještě 
není. A on jí na to odvětil: „To nevadí, já tě pokřtím.“ 
Stanislav Krátký byl muž činu, nikoli slov. Chtěl bych se 
zmínit ještě o dvou dalších krásných událostech ze 
setkání s ním, které vypovídají o jeho nevšední 
lidskosti. Při jedné návštěvě nám ukazoval knihu 
o mikulovském proboštství, a když se prolistoval na 
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konec knihy, kde byly fotky všech proboštů, a mezi 
nimi byla i ta jeho, zeptal se nás, co si myslíme, že tam 
ještě chybí. Po chvilce našeho váhání, řekl 
s úsměvem a lehkostí v hlase: „No přece datum mé 
smrti.“ Druhá událost se stala, když nám vyprávěl 
o jednom válečném historickém románu, který ho 
v poslední době oslovil, a v němž autor popisoval 
útrapy vojáků za druhé světové války na dálném 
východě, respektive v jednom ze zajateckých táborů. 
Kápo tohoto tábora zachránil jednoho z vězňů 
(nepřátelského vojáka), přičemž věděl, že když bude 
pomáhat nepříteli, hrozí mu za to smrt. Sám pak kvůli 
pomoci tomuto nepříteli zahynul. Když o tom otec 
Stanislav vyprávěl, selhal mu v jedné chvíli hlas 
a bylo vidět zřetelné dojetí a slzy. Byl to neobyčejný 
okamžik, protože otec Stanislav mně v té chvíli 
zpřítomnil Krista a jeho skutečný pohled, dojetí 
a lásku k nám lidem. Kristus nám totiž neustále říká: 
„Milujte a modlete se za svoje nepřátele!“, nebo: 
„Největší lásku má ten, kdo dá život za svoje přátele!“
Otec Stanislav hořel ve všem, co se svou horlivostí 
a elánem dělal. Viditelně hořel láskou ke Kristu, pro 
mě byl nositelem Světla. Zároveň miloval přátelství 
a společenství a vždy se nás ptal, jestli máme nějaké 
společenství a vybízel nás, abychom v něm, ve 
společenství, které jsme potkali, setrvávali. Otec 
Stanislav vším, co dělal a říkal, mně odkazoval, abych 
se díval na živého Krista, stejně jako to dělal Kristus, 
který vybízel lidi, které ve svém pozemském životě 
potkával, aby se dívali na Boha Otce! Proto byl 
Stanislav Krátký i pro mě otcem. Je zajímavé, že vždy 
myslel na moje dobro a vedl mě k Otci, k Bohu, 
přestože jsme se skoro neznali a strávili spolu jen pár 
chvil. Když jsem otce Stanislava viděl před sebou, 
záviděl jsem mu jeho hoření a Světlo, které 
intenzivně vydával, a také jeho angažovanost a 
zaujetí pro realitu. Věděl moc dobře, odkud jeho víra 
vyvěrá a odkud ji může sám čerpat. To znamená ze 
skutečnosti, z každodenní reality, z žití živého 
společenství s konkrétními lidmi v církvi, přítomnými 
v jeho životě, a nikoli z jeho představ či 
intelektuálních znalostí a schopností.
Děkuji Bohu za dar života Stanislava Krátkého a za to, 
že jsem se jeho prostřednictvím mohl mnohokrát 
setkat s živým, přítomným Kristem. Heslo, které nám 
otec Stanislav rád říkával, zní: „Ad Plenitudinem! – K 
Plnosti!“. A z jeho úst to nebylo jen prázdné heslo, já 
jsem totiž v jeho životě viděl uskutečňovat se toto 
heslo a toužím, aby se také uskutečňovalo i v mém

životě, a já tak měl jednou takovou úroveň lidskosti a 
podíl na Božím království, jaký měl můj milý probošt 
mikulovské kolegiátní kapituly Stanislav Krátký. 
Stanislave, děkuji ti za vše!

Mgr. Tomáš Chalupa, advokát
-------------------------------------------------------------------
Ahojte,
chtěla by se s vámi podělit o jeden příběh s P. Krátkým. 
S naší rodinou jsme jeli v srpnu tohoto roku na 
jednodenní výlet do Mikulova. Hodně jsem se za tento 
výlet modlila, ať Pán vede naše kroky. Byla totiž neděle 
a přála jsem si, aby kázání, které uslyšíme oslovilo 
každého člena z rodiny.
Vše začalo tím, že jsme ráno nestihli dřívější vlak. Byla 
jsem z toho trochu smutná, ale v důvěře jsem děkovala 
Bohu, že je to v Jeho režii, a že má plán.  Přišli jsme 
akorát na mši svatou, kterou sloužil P. Krátký. Viděla 
jsem ho poprvé.  Pomyslila jsem si, co nám “takový” 
stařičký kněz může říct a jak může sloužit mši svatou 
s chodítkem? Všechny tyto smíšené pocity se 
najednou rozplynuly, když promluvil. Jsem třikrát 
mladší než on, ale obdivovala jsem a zároveň 
nechápala jeho vitalitu, chuť a sílu do života. A to 
i přesto, že byl nemocný. Připadalo mi, že opravdu 
každým slovem promlouvá do duše každého z nás. 
Jeho slovo bylo tak rozhodné a přesvědčivé.
“Připadá ti, že nic nemá smysl, že jsi neschopný? Vše, 
co děláš, je marnost, prázdnota, práce se jen 
hromadí?” Tak si řekni: “To nevadí, vezmi právě tyto 
nuly a před ně dej “jedničku” tj. Pán Ježíš Kristus a čím 
více nul máš, tím dostaneš vyšší číslo. Kristus vše 
proměňuje”. A ještě si vzpomínám, že říkal: “Manželé, 
pěkně se na sebe usmějte a odpusťte si”. Máte děti? Tak 
se jim věnujte, oni Vás potřebují, je to dar od Boha. 
Něco je naučte, zazpívejte si s nimi. Neumíte to? Tak se 
to naučte. Buďte aktivní v rodině i ve farnosti.”  
Říkal toho mnohem více, ale nyní si vše nevzpomínám. 
Vím, že toto kázání si sám natáčel, takže existuje i celý 
záznam.
Na závěr bych chtěla ještě jednou zmínit jeho chuť a 
nadšení do život, neskonalou odvahu, statečnost, 
pravdivost a přesvědčivost jeho slov, které uváděl ve 
skutek. Myslím, že každý vycházel z kostela jiný, byl 
proměněn, zapálen s novou nadějí a chutí do 
všedního života. Alespoň jsem to tak vnímala v naší 
rodině.
Za celou rodinu Vám, Otče Stanislave Krátký, ze srdce 
děkujeme, že jste nám do srdce vlíl naději a radost.

Hana Jahodová



Okénko maminek na mateřské

aneb „Takovým patří Boží království 
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V sobotu jsme se v Mikulově rozloučili s panem 
biskupem Stanislavem Krátkým. O tom, jak si ho lidé 
vážili a jak ho milovali, hovoří množství lidí, kteří se 
s ním přišli rozloučit.
Naše rodina se s otcem Stanislavem 
seznámila v devadesátých letech, 
kdy pobýval v krásně opravené faře v 
Hrádku u Znojma. Jezdili jsme za ním 
nejméně dvakrát do roka. Na 
exercicie i na návštěvu. Exercicie 
začínaly v pátek, kdy jsme začínali v 
počtu osmi věřících; a v sobotu se 
musel otevřít velký sál, protože už 
nebylo místa pro stále přijíždějící. 
Mše se střídaly v Hrádku, Dyjákovicích a Valtrovicích. 
Vždy o nás bylo nádherně postaráno, každá farnost 
se starala o pohoštění. Odjížděli jsme s pocitem 
znovuzrození a na dlouhou dobu občerstveni na 
duši. Totéž pokračovalo od roku 1999 i v Mikulově, 
v nádherném městě s krásnými kostely a v překrásné 
faře.
Otci Stanislavovi vděčím za svoji víru, za kterou jsem 
mu děkovala s kytkou v ruce k jeho 60. výročí 
kněžství, kdy byl na léčení v Jihlavě. Tehdy jeho oči 
zářily radostí. Svaté příjímání u něho přijaly i naše 
děti, o které se vždy zajímal. Vnoučatům přivážel 
pravidelně čokoládu. Na kontroly i léčení na kožní 
oddělení do jihlavské nemocnice přijížděl se svým 
věrným řidičem Františkem Kopečkem. Jak jsme byli 
šťastni, že ho máme pro sebe. Po převazu u lékaře 
následovala debata, vyprávění, výměna informací. 
A co teprve, když byl v Jihlavě hospitalizován! Denně 
jsme za ním chodili a hltali každé jeho slovo. 
A nejenom my. Jakmile si dva dny odpočinul, už se 
hlásil u bratří minoritů do služby. Sloužil mše sv. 
v nemocniční kapli; jakmile se rozšířila informace 
o tom, že je zde, rostla účast věřících geometrickou 
řadou. Na návštěvy jsme mu nosili tenké palačinky 
namazané dia marmeládou (tak si je přál, měl je 
velmi rád). Bohužel je v Rajhradě už nemohl 
polknout.
Otec Stanislav se v Jihlavě velmi zajímal o Gustava 
Mahlera. Velice podrobně se seznámil s jeho 
životem. V nemocnici přeložil všechny texty jeho 
písní i symfonií. V roce 2004 jsme přemýšleli 
o založení sdružení, jehož cílem bylo vybudování 
pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, aby se v roce 
2010 důstojně oslavilo výročí 150 let od jeho 
narození. Radili jsme se s ním, zda máme vzít na sebe 

takovou velkou odpovědnost a on jenom prohodil: 
"Už to vidím hotové!“ Stal se našim prvním členem, 
povzbuzoval nás a vysvětil místo budoucího parku, 

kde měl pomník stát. Jakou měl radost 
z vydané publikace Pomník Gustava 
Mahlera v Jihlavě, kde byl také uveden. 
Ještě v srpnu stačil navštívil již hotový 
Park Gustava Mahlera s jeho sochou. Při 
poslední návštěvě v Rajhradě nám 
napsal do knihy v originále text závěru 
symfonie Vzkříšení (volně přeloženo): 
Mé srdce, pro co jsi bilo, to Tě k Bohu 
ponese. Při jeho pobytu v nemocnici 
v Jihlavě vznikala kniha rozhovorů Jana 

Mazance s otcem Stanislavem - K plnosti. Jaký to byl 
pro nás dar, být účastni při poslechu jeho vzpomínek a 
jak jsme se těšili na další pokračování. Denně 
přicházely návštěvy do nemocnice ze všech koutů 
Moravy i Čech, žádný den nebyl při návštěvách sám. 
V poslední době za ním přicházeli i manželé 
Heroutovi, kteří bydlí vedle nemocnice.
Při loňské návštěvě Svatého Otce jsme na přání pana 
probošta Stanislava navštívili hrob biskupa Felixe 
Marii Davídka a zapálili zde svíčku. Považovali jsme za 
symbolické, že Benedikt XVI. přistál téměř u jeho 
hrobu. Otec Stanislav velmi usiloval, aby se změnil 
pohled na skrytou církev, která tolik vykonala. 
Považujeme také za velkou škodu, že nedostal více 
možností, aby např. promluvil v televizi. Když jeho 
kázání slyšel v nemocniční kapli náš známý redaktor, 
prohlásil: "To bylo kázání pro katedrálu."
Při odjezdech z Jihlavy nikdy nevynechal návštěvu 
památníku popravených babických mučedníků. Vždy 
jsme se tam pomodlili, zazpívali a prosili o přímluvu 
zejména otce Bulu, kterého znal ze semináře.
Otce Stanislava jsme v závěru jeho života navštívili v 
nemocnici třikrát. Při první návštěvě na JIP v Břeclavi, 
kdy jeho stav nebyl dobrý, nám řekl: "Chystám se na 
dlouhou cestu po dálnici za Světlem“ a pak nám 
požehnal. Sestřička z nemocnice nám sdělila, že buď 
spí anebo káže. Nestěžoval si, statečně přijímal 
všechny potíže spojené s nemocí. Obdivovali jsme tu 
jeho velkou a žitou víru. Při druhé návštěvě, kdy se mu 
již vedlo lépe, nás zdržoval při odchodu, ale byl 
unavený. Zavřel oči, na chvíli si odpočinul a zase 
pokračoval buď v kázání, nebo v rozhovoru. Při třetí 
návštěvě v Rajhradu v Domově pro seniory nám 
podepsal publikaci, vydanou našim sdružením pod 
názvem Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě. 



10SRPEN 2021

Napsal nám do ní výše uvedený a volně přeložený 
text.
Otec Stanislav vykonal mnoho dobrého. Zůstalo po 
něm velké množství kazet z kázání, která si nahrával 
na magnetofon. Bude nám všem, kteří jsme ho znali, 
velmi chybět! V sobotu jsme mu na rakev položili tři 
svaté obrázky, které manžel tento týden přivezl ze 
Svaté země - symbol narození, ukřižování a vzkříšení. 
Pak také obrázek vydaný Biskupstvím brněnským ke 
kanonizačnímu řízení P. Jana Buly, ke kterému se 
jezdil pravidelně modlit.
Otče Stanislave, nepochybuji (slovo, které jste často 
používal) o tom, že se v budoucnosti dočkáme 
podobného obrázku s vašim portrétem. A věřím, že 
jste dlouhou cestu po dálnici za Světlem už dokončil!
Olga Poukarová, Jihlava, s rodinou

Jednou jsme si s kamarádkou povídaly o tom, jak naše 
děti našly kočku. Moje dcerka ji samou láskou málem 
utýrala, její syn ji naučil k nim chodit. A tak mamince 
k celé domácnosti přibyla ještě malá, vyzáblá, 
mourovatá kočka.

„Je hodná a čistotná, takže mi nevadí,“ říkala mi 
kamarádka smířeně. O měsíc později jsme se sešly 
znovu a vyprávěla mi úžasný příběh: „Tak si představ, 
že ta naše kočka začala být najednou taková divná. 
Povalovala se doma, moc nechodila ven a tak něžně 
mňoukala. A já si říkám, že ona bude mít koťata. A ono 
jo. Jeden den jsme zůstaly samy doma a ona tak 
zvláštně mňoukala a lísala se mi kolem nohy a pak šla 
do pelíšku. Tak jsem si k ní sedla a hladila ji po hlavičce 
a ona začala rodit.” „Vau, jak jsi věděla co máš dělat?” 
ptala jsem se úplně bez dechu. „Nevěděla, ale ona mě 
tak nějak vedla. Pomáhala jsem ji hladit bříško. 
Nadzdvihla jsem jí hlavičku a koťátko bylo na světě. 
Sama jsem byla překvapená a šla jsem se napít 
a vstřebat to. A najednou mě ta naše kočička volá 
znovu. A tak jsme spolu porodily ještě druhé koťátko.“ 
„Víš, když to tak povídáš, zní to neuvěřitelně a přitom 
nádherně naladěně.” „Přesně, úplně jí teď rozumím 
a jsem za tu zkušenost dost vděčná.”

Tento rozhovor mě vede k ujištění, že stvoření je 
nádherné a dříve jsme žili s přírodou v harmonii, která 
nezmizela.              LG

Památné věty otce Krátkého:

Ano a rád, i když je to těžké.

Ďábel: Dej mi kousek. - Nic! - Jen kousíček.. - Vůbec 
nic! - No tak.. - Táhni!

Tvé sliby jsou jen klam, svůj jed si vypij sám! (sv. 
Benedikt)

Tišek, od Boha nám daný.

Lenost – škrtáme. Pokušení – škrtáme.

Maminko, splnil jsem, co sis přála. Co si ještě přeješ?

Co ti říká světlo? Buď světlem!

Dobrá sestro, ty jsi anděl!

Vy to víte? Tak já vám tleskám.

Nejsme sami, andělé jsou s námi.

Buď jako anděl - Budu jako anděl.

Vaše ano ať je ano, vaše ne ať je ne.

Kočičí porod

Nedávno jsem na sociálních sítích viděla inzerát, kdy 
paní posunovala dál nosítko pro děti. Za drobnost, kilo 
banánů třeba. Pod příspěvkem se to hemžilo 
komentáři, nikoli však, že by se snad rodiče předháněli 
o to, komu nosička připadne. Uvědomělé matky 
s informacemi načtenými z webu Modrý koník se do 
inzerentky pustily, jestli jako ví, jak je to nosítko 
škodlivé, ničí dětem páteř a kyčle a všechno špatně a ať 
ho radši hodí do popelnice, než někomu daruje. Dost 
mě to naštvalo a vlastně i rozesmutnilo.

Namísto, abychom si jako matky pomáhaly, akorát 
důležitě poučujeme. A já myslím, že tak trochu 
rozumím, proč to tak je.

Mateřství se za poslední dekádu velmi proměnilo. 
Zatímco dříve se děti vychovávaly ve vícegeneračních 
rodinách a prarodiče tak na sebe převzali část 

Diskuze o nosítku jako obraz doby



JOHNY A SVATÍ
odpovědnosti za výchovu, dnes jsme na to tak trochu sami a samy. Rodiče jsou povětšinou ještě zaměstnaní, 
anebo daleko, popř. daleko i v čase, jistící nás přímluvami seshora. Mateřská role se profesionalizovala. Už to 
není volně a přirozeně plynoucí zákonitost přírody. Je to funkce. A my v ní moc chceme obstát. Jenže plně, 
stoprocentně, obstát v mateřství je podle mě nemožné. Sama si pamatuji ten obrovský nával radosti, když 
jsem držela naše pár hodin staré prvorozené dítko. S nezměrnou radostí se ale téměř ihned dostavil pocit 
obrovské zodpovědnosti. Najednou je tu malý človíček, kterému my, rodiče, musíme vštípit tolik věcí! 
Nestrkat si prsty do pusy a odnaučit od plínek. Umět se sám najíst příborem a taky se obléknout. 
Ale především vychovat ho v dobrého člověka, ale aby na sobě zároveň nenechal dříví štípat. Uměl se ozvat 
a postavit se za druhé i za sebe. Dostatečně pokorného, ale zároveň i zdravě sebevědomého. Laskavého, 
s velkým srdcem pro lidi i pro Boha.

Dívala jsem se tehdy na toho našeho cvrčka s dojetím. A v těch slzách už tehdy byla i trocha lítosti. Protože 
jsem s čerstvě nabytou mateřskou intuicí vytušila, že se mi to všechno nejspíš nepovede. Nebo ne vždycky. 
Že cesta rodičovství je cesta vrcholů a údolí, kdy vždy jde něco udělat lépe, jinak.

A možná proto je tu nejistotu a roztřesenost z tak velkého úkolu jednodušší zabalit do praktických věcí. 
Plínečky jednorázové nebo látkové? A jakou značku? Nebo snad doma šité? Botičky? S pevnou patou nebo 
barefoot? Nosítko, jasně že ergonomické, ale jaké? Nové nebo z druhé ruky? Tohle ničí dítěti páteř, do toho já 
bych ho nedala. Jsem totiž dobrá matka! Jsem dobrá matka, protože po večerech sleduji bazary a čtu diskuze 
a vyberu pro svoje dítě to nejlepší, co zároveň nezatíží rodinný rozpočet. Na věcech manifestuji svoje 
mateřství, aby nebyla vidět byť jen dobrá selhání, kterých se tu a tam dopouštím. A když se sem tam stane, je 
tu spousta dalších webů a publikací o výchově, o respektujícím rodičovství, o kontaktním rodičovství, o líném 
rodičovství. Spousta tipů a nápadů, co jde dělat jinak a lépe a jak vyšvihnout laťku rodičovství ještě výš. Někdy 
je třeba fajn nakouknout a jindy zase nechat to úplně být. Ale vždy je dobré věřit, že pokud člověk řekne 
životu ano, Bůh ho nenechá ve štychu.

S nosítkem nebo bez.
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Tentokrát jsme pro vás připravili malou omalovánku 
na motivy ilustrace historické knihy z roku 1325.

Panna Maria je žena činu a jako by řekla andělovi tady 
ho máš a hlídej a sama se dá do boje. 
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