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    Slovo redaktorů
Milí čtenáři,
vítáme vás u velikonočního čísla farního časopisu, jehož tématem je vítězství. 
Bůh porazil smrt a my máme důvod se radovat. Ze srdce vám přejeme, aby 
světlo Božího vítězství prozářilo i vaše životy.

Hanka a Karel Komárkovi

Prosíme vás o zaslání příspěvků na e-mail redakce zivot.redakce@gmail.com 
do dalšího čísla farního časopisu, který plánujeme vydat na slavnost Seslání 
Ducha svatého a jehož tématem bude „spolupráce“. 
Uzávěrka bude 8. 5. 2022. Za všechny příspěvky předem děkujeme. 

12 Co nás čeká
Pán vpravdě vstal
Duchovní hudba

Duchovní slovo
Farní kavárna

Co nás čeká
Hudba v našem kostele
Ukřižovaný volá
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Farní tábor 2022
16 Pietà

Modlitba o velikonocích
Velehrad - Umývání nohou

110 Můj strejda farář

Duchovní slovo 
Milí farníci,
   těžko se píše o vítězství, když naše dny probíhají v tak velkém 
napětí a nejistotě. Navíc není jasné, co se bude dít za dva týdny, až tento 
časopis dostanete do ruky.
   Naštěstí jako věřící a Ježíšovi učedníci máme některé pevné opory a jistoty. 
Boží Syn se stal jedním z nás, aby pro nás otevřel bránu nebe, aby nás přivedl 
ke svému Otci. Náš život má smysl a cíl. Ať už jakoukoliv cestou, můžeme 
nakonec dosáhnout spásy a pomáhat v tom druhým lidem.
   Postní doba nás měla přivést prostřednictvím modlitby, postu a dobrých 
skutků do větší blízkosti k Bohu i lidem. Měli jsme příležitost vykonat mnoho 
dobrého pro lidi zasažené válkou. Mnozí křesťané sní o tom, že vykonají něco 
velkého, a kněží je odrazují od čekání na velké příležitosti. Teď tu nicméně 
velká příležitost opravdu je, takže pokud někdo čekal, opravdu se dočkal. 
To byla naše postní příprava.
   Jaký je ale vzkříšený život? Odložíme modlitbu, půst a milosrdenství? 
Apoštol Pavel jako největší kazatel vzkříšení zároveň trávil dlouhé hodiny 
v modlitbě a sbíral peníze pro chudé na všech cestách, kam se dostal. Totéž 
mu kladli na srdce také ostatní apoštolové.
    Ke konci postní doby jsem mluvil asi patnáct minut s katolickým farářem 
ukrajinskéhou města Chust. Přiznal se, že ze začátku války dostal značnou 
materiální podporu z různých míst Evropy a v tu dobu měl sklad potravin, ze 
kterého živil 50 lidí. Teď jich živí kolem 140 denně a potraviny už má jen od 
nás. Doslova řekl: „Už máme jen makaróny.“
   Kéž nám tedy vzkříšený Kristus promění srdce tak, abychom zachránění a 
zasažení milosrdenstvím konali dobro pro ty, kteří potřebují zažít Ježíšovu 
něhu a soucit.
   Jsem vám moc vděčný za všechno, co děláte pro naši farnost i pro celý svět, a 
ze srdce vám žehnám.              o. Jiří

Farní pomoc pro Ukrajinu
Prožili jsme - Farní tábor

19

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 JOHNY A SVATÝ VALENTÝN
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18 SVĚDECTVÍ ŽIVOTA - KAREL ACUTIS

111 Johny a sv. Jakub Alberione

17 Očeho pohádka - Ledňáčkové...
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Farní kavárna

Milí farníci, 
jedním z nápadů, které vznikly na rozšířené farní radě (o které psal o. Jiří 
v duchovním slově v minulém čísle) je právě společné setkání u kávy a případně 
dalších dobrot. Domluvili jsme se, že do prázdnin se uskuteční každý měsíc jedna – 
na Vzkříšení 17. 4., 22. 5. a 19. 6. (která bude spojená s farním dnem). Zatím se do 
tohoto projektu zapojila tři společenství, přivítáme i službu dalších, abychom se 
mohli střídat jako např. při úklidu kostela. Více informací o možnostech, jak se 
zapojit se dozvíte u redaktorů farního časopisu zivot.redakce@gmail.com.

Těšíme se na společný čas příjemně strávený u dobré kávy.

https://www.zabrdovice.cz
mailto:zivot.redakce@gmail.com
mailto:zivot.redakce@gmail.com
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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

PÁN VPRAVDĚ VSTAL

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.

Jitřenka zářící vstává,

nebesy slávy zpěv letí,

též zemí zaznívá chvála,

žalem lká temné podsvětí.

Mocný Král, hrdina slavný

zpřetínal okovy smrti

a rozrazil pekel brány,

z otroctví vyvedl děti.

Ač kámen hrob uzavírá,

zbitého hlídají stráže,

on vzhůru vítězně stoupá,

kolem něj vítězná záře.

Tu utichá všech nářků sten,

bolesti žár se utišil,

neb Pán dnes z hrobu vyšel ven,

jak anděl Páně oznámil.

Pánu ať chorál slavný zní,

neboť on právě z hrobu vstal,

Otci i Duchu vítězství

navěky ať zní píseň chval.

Hymnus z benediktinského 
antifonálu

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 postní době jsou plánovány následující aktivity, ale 
vzhledem k aktuální situaci sledujte farní webové 
stránky, případně telefonicky kontaktujte farní kancelář.

Duben
17. 4. farní kavárna
24. 4. v 15:00 karneval ve farním sále

Květen
   7.5. farní výlet
22. 5. farní kavárna
27. 5. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců

Červen
   4. 6. Svatodušní vigilie 21:00
10. 6. Noc kostelů
16. 6. slavnost Těla a Krve Páně
19. 6. první svaté přijímání a farní den na farní zahradě případně 
ve farním sále podle počasí

Připojujeme také seznam akcí plánovaných o letních prázdninách
16. 7. adorační den farnosti 9:00–18:00 (celodenní otevření kostela)
24. až 30. 7. duchovní cvičení Velehrad
   6. až 13. 8. farní tábor Studené
15. až 20. 8. duchovní cvičení rodin (Hadinka v Oderských vrších)
15. až 22. 8. ministrantský tábor

Co nás čeká?

Duchovní hudba v Brně Zábrdovicích
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle 17. 4. 2022 v 9:45 h
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
Josef GRUBER (1855–1933):  MISSA FESTIVA, OP. 14
KARL R. KRISTINUS (1843–1904):  HAEC DIES, OP. 67 Č. 1
JOSEF GRUBER (1855–1933):  TERRA TREMUIT, OP. 85
W. A. MOZART (1756–1791):  AVE VERUM CORPUS
JOSEF J. PIHERT (1845–1911):  REGINA COELI, OP. 69
J. K. č. 401, 407, 627

Neděle 5. 6. 2022 v 9:45 h
slavnost Seslání Ducha svatého
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950):  MISSA LORETTA B DUR, OP. 3
                  O, SALUTARIS HOSTIA, OP. 15, Č. 5
Josef ČAPKA-DRAHLOVSKÝ (1847–1926):  
     VENI, SANCTE SPIRITUS, OP. 106 
JOSEF J. PIHERT: (1845–1911)  REGINA COELI, OP. 69
J. K. č. 421, 422, 423

Účinkují: sólisté, chrámový sbor,
                  orchestr
Varhany: doc. MgA. Jan Král
Řídí: Zdeněk Hatina, ředitel kůru

LAUDATE DOMINUM, CANTATE
 CANTICUM NOVUM!

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

Farní pomoc pro Ukrajinu
Vážení farníci,
prosíme vás o pomoc pro katolickou farnost Chust (Хуст) na západní Ukrajině. Ta poskytuje pomoc 
uprchlíkům z východních částí země, nouzově jich ubytovala několik desítek, ale přicházejí stále noví v počtu 
60–70 lidí denně. Místní kněz z Chustu velmi děkuje za dřívější pomoc a naléhavě prosí o další. 
Co shromažďujeme?
V době přípravy časopisu se jednalo zejména o potraviny. Aktuální situaci sledujte prosím v ohláškách.
Kam, kdy a jak přinést?
Budova fary v Zábrdovicích, Lazaretní 9/1, Brno
Nejvhodnější čas pro předání je asi v rozmezí 10:00–13:00 hod., někoho zastihnete velmi pravděpodobně 
i v době 8:00–17:00.
Potraviny přineste nejlépe v banánových krabicích. Nemáte-li možnost podobný pevný obal sehnat, přineste 
potraviny i tak, snad někdo jiný opatří krabice navíc.
Jak proběhne přeprava?
Potravinovou pomoc převáží ochotný dobrovolník nákladním autem přímo až na místo určení. Vykonal cestu 
na Ukrajinu od začátku války už několikrát. Máme potvrzeno od adresátů, že předchozí zásilky pomoci 
v pořádku dorazily a byly přijaty s velkou vděčností.
Kdy sbírka končí?
Žel, nejsou zatím vyhlídky na konec války a stažení okupantů, proto uprchlíci budou nadále potřebovat 
pomoc a sbírka bude pokračovat dlouhodobě až do odvolání.

Podle farního webu

FOTKY Z UKRAJINY
Přišly nám fotografie od přátel z Ukrajiny, kterým 
zasíláme materiální pomoc. Moc nám děkují. 
Vytrvejme v naší ochotě pomáhat a modleme se za 
mír pro jejich zemi.

POSTNÍ SNAŽENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Prožili jsme - Farní tábor
Jakmile jsem přišla do tábora se svým týmem a ostatní 
týmy také dorazily, šli jsme se rozdělit do dvojic a 
zabrat si stany.

Poté, co jsme si je nachystali a vyslechli pravidla 
tábora, jsme se dozvěděli, že se nacházíme v domě 
velice chytrého, ale také zaneprázdněného profesora. 
Ten nás provedl po svém domě, ukázal nám, kde 
budeme jíst, kam budeme chodit vykonávat potřebu 
(Ano, většině z nás se latríny líbily nejvíce z celého 
domu.), a další místnosti. Po prohlídce nás prosil, 
abychom ho nerušili, jelikož dělá na velkém projektu.

A tak začalo hned první den naše dobrodružství. Díky 
jednomu z mnoha výletů jsme se dostali do Narnie. 
Země, kde mluví i zvířata a kde vládne velký lev Aslan, 
který se už bohužel dlouho neobjevil. Potkali jsme se 
s faunem Tumnusem a zjistili jsme, proč je v Narnii 
taková zima. Vládu totiž převzala Bílá čarodějnice!

Každý den jsme měli jednu až dvě scénky, na které pak 
navazovaly hry. Scénky hráli dobrovolníci, převážně 
starší děti. Z těchto scének jsme zjistili, co se 
odehrávalo budoucímu králi Narnie v hlavě, když se 
chystal zradit své sourozence, jak Bílá čarodějnice
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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

Mariino mateřství 

VĚRNOST - Václav Renč
Kamenná stezka, jizva bílá
na drsnosrsté hrudi hor. Kleč, lány kleče.
Zaťaté, němé, mimo čas –
protože pták tu nezazpívá.
A tak si myslím: všechny ne cesty
se jednoho dne svinou zpátky v klubíčko
počátku-konce, konce-počátku
a nikdo na něm nepozná, že pod nohama
pradávno kdysi, třeba dnes,
se celá moře vzdouvala a víno ozónu
proudilo od nebeských břehů,
když jsme obcházeli kužel výšek.
Jen věkovitá nezestárlá kleč
– proto, že snad nikdy mladá nebyla? –
bude vzdorně klečet dál, klečet za mne,
do skalní země vbitá,
a tak se klečíc bude vznášet prostorem
i tehdy,
až ani této země nebude.

Vybrala KK

KarnevalKarnevalKarnevalKarnevalKarnevalKarnevalKarneval

omámila Edmunda a jak se díky němu dověděla, že se 
Aslan vrátil. Nechyběla ani noční hra, kterou jsem si 
velmi užila. Byla krásně promyšlená a ještě k tomu 
jsme zachránili Edmunda v podání Anežky 
Zapletalové.

Pak se ale stalo něco velmi závažného. Zabili Aslana! 
Zastihlo nás to nepřipravené. Při jedné ze scének se 
rozhodl, že půjde místo Edmunda na smrt.

Den před odjezdem jsme hráli bitvu o zem Narnii 
s Bílou čarodějnicí a jejími přívrženci. My jsme stáli po 
boku Narnianů. Už už jsme začali prohrávat, když tu 
se v poslední chvíli najednou objevil Aslan! Nabyli 
jsme nové síly a vyhráli jsme. Byla jsem šťastná a 
myslím, že to platilo i o ostatních. Vítěztví jsme si 
užívali. Ten večer jsme slavili a mně bylo krapet líto, že 
už je konec tábora. Stejně u mě ale převládalo štěstí.

Celý tábor bylo vítěztví samo, pro mě ale bylo největší 
vítězství, když jsme trénovali jednu ze scének (V tu 
dobu nevládla táboru Bílá čarodějnice, ale neznámá 
viróza.), a tu se vedle mě ozve tenký hlásek: „Stando, 
mně je špatně…“ A v tu chvíli mi k nohám dopadl 
gejzír. Nebyla to ovšem nijak zvlášť voňavá záležitost. 
Já jsem nad gejzírem ale zvítězila. Odskočila jsem 
právě včas, protože dopadl právě tam, kde jsem měla 
nohy. Cítila jsem se jako udatná bojovnice. První 
vítězství: Stihla jsem uskočit. A druhé vítěztví: 
Nehodila jsem šavli, i když jsem od toho neměla 
daleko.

Všem bych tento tábor moc ráda doporučila.
LŠ

KarnevalKarnevalStřípky z Duchovních cvičení Blahoslavený 
Carlo Acutis

Italský teenager, který zemřel v roce 
2006 ve věku patnácti let, působí 
doslova jako zjevení. Na první pohled 
normální kluk své doby, veselý a 
komunikativní, který rád jezdí na 

výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí 
zábavná videa, a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc 
ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté 
přijímání dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí 
denně na mši. „Eucharistie je moje autostráda do 
nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam 
chápe do velké hloubky. Evangelia zná skoro 
nazpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu 
bezdomovců. Přirozeně se stává i misionářem ve 
svém okolí, pro Boha získává řadu svých vrstevníků 
i dospělých, včetně několika přátel hinduistů. Když 
se ptali jeho maminky, jak vůbec objevil víru, jestliže 
rodina byla prakticky nevěřící, paní Antonie bez 
obalu přiznala: „Určitě ne zásluhou nás rodičů, to 
klidně zveřejněte… Mě osobně Carlo zachránil. Byla 
jsem ve víře negramotná.“

Takových je nás možná víc… Kéž nás tento „Boží 
influencer“ při četbě provází svou přímluvou, 
abychom svůj život dokázali prožít tak krásně a 
naplno jako on.

Vydalo nakladatelství Paulínky
Vybrala KK

PŘEČTĚTE SI: Nicola Gori 

Milí farníci,
protože přibyla jedna úklidová skupina, změnil se 
úklidový rozpis a prodloužil se cyklus střídání skupin 
z 5 na 6 týdnů. Novou podobu tabulky s rozpisem 
najdete na nástěnce vzadu v kostele.
Prosíme ty z vás, kteří se úklidu neúčastní, aby se 
přidali k některé ze skupin. Svojí službou ve farnosti 
přispějete k dobré věci. 
Přijďte do kostela v den a dobu uvedenou v tabulce a 
hlaste se u zodpovědného člověka uvedeného 
v řádku u příslušné skupiny. Úklid trvá přibližně 
hodinu nebo méně, záleží na počtu účastníků.
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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

Křížová cesta, symbol doby postní 

Křížová cesta se pro mě stala symbolem doby 
postní. Baví mě pokaždé přemýšlet nad tím, proč 
my lidé potřebujeme bolest a utrpení, abychom si 
něco uvědomili. Baví mě pozorovat všechno to 
dění, než Ježíš dojde k našemu vykoupení. Mnohdy 
i sama pro sebe na něco přijdu a mám dojem, že 
jsem Ježíši blíž. 
Letos jsem zažila dvě zajímavé křížové cesty, ke 
kterým vedla pokaždé jiná „křížová“ cesta. 
Ve středu třicátého března šly křížovou cestu děti 
do šesti let. Výsledek byl opravdu podíváníhodný a 
důstojný. Díky spolupráci maminek jsme zvládly 
připravit jednoduchá zamyšlení a díky ukázněnosti 
a spolupráci dětí jsme donášeli před oltář a kříž 
různé komponenty, ze kterých vznikl krásný obraz 
cesty ke kříži. Doufám, že si to i děti užily a příští rok 
se budou na „křížovku“ zase těšit. I my maminky 
jsme si moc oddechly.  
V neděli třetího dubna vedlo křížovou cestu deset 
mladých lidí. Zamyšlení u každého zastavení byla 
výpovědí očitých svědků, kteří žili v Ježíšově době. 
Tento zajímavý formát byl často velmi dojemný a 
poutavý. Nejedno oko při této křížové cestě 
nezůstalo suché. 
Je krásné vidět, že každý svou cestu k Ježíši i s 
Ježíšem máme individuální,  přesto však 
potřebujeme spolupracovat s ostatními. 

LG
Odkaz na křížovou cestu dětí

Odkaz na křížovou cestu mladých 

Očeho pohádka
Proč lidé dávají pozor jeden na druhého: máma na dítě; 
žák na učitele? 
Proč dávali pozor farizeové na Ježíše? 
Proč bylo důležité, kde kdo sedí? 
Co se snaží udělat dneska ti, kteří si připadají důležití? 
Mezi lidmi to je srandovní, ale co kdyby se někdo chtěl 
vytahovat před Bohem? 
Jak se chová Ježíš? Jaké má srdce?

Jeden loutkař měl doma krásné loutkové divadlo. 
Měl loutky hadrové, plastové i dřevěné, na 
provázcích, na ruku a nevím co ještě. Na podzim 
onemocněl a dlouho předlouho ležel v posteli. 

Nemohl jezdit po světě a dělat dětem radost, jak to 
dělal dříve, musel jen ležet. Loutky byly rozložené 
v podkrovní místnosti a měly dlouho chvíli. Tak je 
napadlo zahrát si pohádku a pak komedii, pak cirkus a 
nakonec řekly: Zkusíme horor. Kouzelník mávnul 
hůlčičkou a objevila se velká dřevěná loutka kočky. 
Zavřeštěla na všechny: „Chtěli jste horor, budete ho 
mít.“ A sežrala plyšovou myš. Ostatní loutky se vyděsily 
a křičely na kouzelníka: „Rychle ji zas odčaruj.“ Jenže 
kočka skočila na kouzelníka, srazila ho na zem, zlomila 
mu jednou prackou kouzelnou hůlku a druhou mu 
stála na krku. Prskla na něho: „Pohni se a je po tobě.“ 
Pak řekla všem loutkám: „Jsem královna a budete mě 
oslavovat.“ – „Trpaslíci!!!“ Ale nikdo se neozval. Skočila
 

Farní tábor inspirovaný dalším dílem Letopisů 
Narnie Plavba Jitřního poutníka se bude konat od 
6. 8. do 13. 8. na Fořtově louce ve Studené! 
Využijeme řeku!

Letní stanový farní tábor je akce pořádaná 
S d r u ž e n í m  Pe t r o v,  z . s . ,  v e  s p o l u p r á c i  
s římskokatolickou farností Brno-Zábrdovice a 
Montessori dětskou skupinou Žabka. Konkrétní 
průběh tábora v přírodě bude zajišťovat hlavní 
vedoucí Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D., zástupce hlavní 
vedoucí Vít Klouček a tým kvalifikovaných 
vedoucích. Po loňském dobrodružství na téma Lev, 
čarodějnice a skříň se znovu vrátíme do kouzelné 
říše Narnie a budeme pokračovat na palubě Jitřního 
poutníka.
Odjíždíme v sobotu 6. srpna 2022 ráno, hodinu a 
místo odjezdu ještě upřesníme. Končíme v sobotu 
13. srpna 2022 dopoledne na tábořišti. Zveme 
rodiče, aby si přijeli své děti vyzvednout, zároveň se 
mohou seznámit s tábořištěm a účastnit se 
společného programu.

Tábor je určen pro děti od 7 do 14 let. 
Cena tábora je 2 000 Kč pro členy Sdružení Petrov, 
z.s., a 2 200 Kč pro nečleny a zahrnuje dopravu, 
celodenní stravu, nocleh, materiál apod., a hlavně 
skvělou zábavu!

Přihlášku můžete vyplnit na farních stránkách.
Od dubna začneme připravovat scénky pro 
podporu atmosféry, takže pokud by se někdo chtěl 
zapojit, určitě nám dejte vědět.
A také máme v plánu jarní setkání s opékáním 
párků (o termínu budeme informovat)!

Z farního webu

Farní tábor 2022



Vlní se křehounké osení v dubnu, dme se a hučí 
zelený okeán a na skále Finisterru sedí tmavá Maria 
na klíně s mrtvým Kristem, kamenně modrá na 
klíně s Ukřižovaným, který je pln černě hlubokých 
ran a trhlin mezi žebry a na zápěstí má přikován 
veliký, plazivý řetěz. Maria má v čele krajky vlasů 
jako vlnu vody na oblázku a má teskný úsměv, jejž 
rackové marně napodobí rozpjatými křídly, a Syn 
jest kamenný a siný, duší přitahován do pekel mezi 
patriarchy a ještě potom hluboko v Gehennu 
Satanovu, jest těžký, až by jí kolena rozdrtil, jí, která 
neklesla, ani když nejdivěji lkal na kříži. Peklo 
přitahuje Ježíše jako magické zrcadlo, žíhané 
ohnivou mříží, aby ji prorazil a sestoupil k vodám 
našich muk a shlédl v nich svoje, aby spatřil, že Otec 
mu neuložil více než dost…
Ó Maria, Ježíš jest těžký, já to vím, ale ještě jej 
chvilku pochovej na klíně, více toho potřebuje, než 
umíme pochopiti, rány mu oblož fialkami svých 
truchlivých pohledů, skloň nad ním svá prsa, hrad a 
pramen pokoje, a připomeň mu, že ještě dnes bude 
v ráji…

Bohuslav Reynek

Střípky z Duchovních cvičení Velehrad - Umývání nohou
Jn 13,1–15; 1Sam 25,41; 1Jn 3,16; Jn 15,12

Jeruzalém. Horní místnost. Okny proudí chladnější podvečerní vzduch. Všech dvanáct je už v místnosti, každý 
si našel nějaké místo či lehátko i Ježíš je uprostřed. Usmívá se, působí spokojeně. Najednou vstává od plného 
stolu. Copak chce dělat? Vždyť je čas k jídlu. Vše tak voní. Byliny. Maso. Chleba. Ježíš vstává, jde k nádobě na 
umývání, přehazuje si přes sebe zástěru, bere mísu s vodou a ručník. Kam to nese? Dívají se po sobě jeho 
společníci udiveně. Ježíš přikleká k prvnímu druhu, který je nejblíže. Ježíš je u jeho nohou. Tomáš je ohromen. 
Nemá šanci se zdráhat. Dívá se Ježíšovi do očí a on do jeho. Bere jemně jeho nohu, polévá ji vodou, balí do 
ručníku a táhlým pohybem otírá. V tom krátkém gestu Tomáš pocítil něžný dotek matky i vřelý otcův stisk. 
Křehkost této chvíle se hluboce zapisuje do Tomášovy paměti. Ježíš pokračuje k Petrovi…

Zkusme v tomto aktu nahlédnout Ježíšovu lásku, tu křehkost vztahu, který s ním zajisté máme taky. Ježíš 
tímto ujišťuje své blízké, jak moc mu na nich záleží. Ví, že světlo této lásky je bude osvětlovat v následujících 
událostech před zoufalstvím.

Umývání nohou je nejvýmluvnější svědectví. Ježíš nechtěl použít jen slova, ale i gesto, skutek, který by 
vyjádřil, co cítí. „Mařím svůj život, abys mohl žít… Ty jsi pánem mé lásky… Prosím jen o jedno! Přijmi ji.“

Pravá láska nezotročuje, ale osvobozuje.

Anglický malíř William Holman Hunt namaloval obraz Světlo světa, kde klika dveří, na které Ježíš klepe, je 
zevnitř. Jen my můžeme otevřít. Nikdo jiný.

Z přednášek o. Jiřího Rouse upravila LG
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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 :-)

Očeho pohádka
Pietà

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním 
jsi přemohl svět.

Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé ve mně 
jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do 
světla a do života.

Odvalil jsi kámen, který mě tíží a brání mi žít. Přeťal 
jsi pouta, která mi nedovolují volně se pohybovat. 
Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu 
vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, 
z hrobu své temnoty a rezignace. Ty ses po svém 
zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a 
oslovils ji jménem. V setkání s tebou zakusila, že 
láska odnímá smrti její moc.

Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo 
lásky. Dej mi důvěru v to, že kdekoli nás rozděluje 
svár, tam slovo lásky vnáší nový život. Dej mi dnes 
účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji 
k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v 
nich je tvá láska silnější než smrt. Amen.

Anselm Grün

MODLITBA O VELIKONOCÍCH

mailto:zivot.redakce@gmail.com


…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.
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Proměny dětství – škola každodennosti
Vzpomínám si na jeden den, kdy má babička přijela do 
Brna, aby pohlídala mé dva chlapce, tehdy téměř 
tříletého a téměř jednoletého, abych mohla jít na 
zkoušku v doktorském programu.
„Děvucha, děcka jsou sice malé, ale oni ti vyrostou, tak 
budeme bojovat,“ pravila moudře babička, když jsem jí 
volala a prosila o pomoc.
Prababička dětí, která vypadá spíše jako babička, 
nastoupila do služby ve velmi deštivý den.
„Babi, já běžím,“ předala jsem štafetu už na chodbě a 
běžela na zkoušku z metodologie.
Zkoušku jsem s odřenýma ušima a zadřenými 
mozkovými závity dala. Unaveně jsem se doplazila domů 
a v chodbě narazila na zajímavý úkaz. Boty kluků byly 
obaleny bahnem, které v teple začínalo zajímavě 
zapáchat.
„Ahoooj,“ vítala mě babička, taky docela unavená. „Toho 
si nevšímej, nestihla jsem to uklidit. Kluci jsou rychlejší 
než průjem. Než jsem se otočila, byli v bahně.“
Vůbec jsem se nezlobila, ten den by mě nerozházel ani 
pokoj posypaný moučkou cukrem jako sněhem. Uvařila 
jsem babičce čaj, a jelikož děti spaly, společně jsme si 
sedly ke kuchyňskému stolu: „Já když jsem je viděla, tak 
jsem si vzpomněla, jak jsem jenom o trochu starší než

Davča hnávala s ostatníma děckama na pastvu krávy. 
A ráno, to byla kosa! Po chvilce nám bylo zima. A tak, co 
napadlo děcka. Jakmile kráva udělala lejno, sundali jsme 
boty a hup do něj!“
„Cože?“ směju se a divím zároveň. „No smrdělo to, ale bylo 
teplo!“
„A taky si vzpomínám, jak tam s náma chodila taková divná 
ženská, já jsem se jí bála a asi jsem nebyla sama, protože 
jsme měli takovou říkanku: Jedna ďurka, dvě ďurky, 
nebojím se Baďurky. Baďurka je zlá baba, štěká pyskem jak 
žaba!“
„Cože??“ nevycházím z údivu a představuju si ty pole, 
louky, lesy a všechny ty pobíhající děti.
„No jo, děcka! Musí se vyblbnout,“ ukončí své vzpomínání 
babička a ještě dlouhou chvíli trvá, než se vrátí z dálek 
svého dětství.
Já zase přemýšlím, jestli k tomu blbnutí mají dnes děti 
prostor.

LG

Očeho pohádka - Ledňáčkové dobrodružství
• Lukáš 13, 1–9 Právě tehdy k němu přišli někteří se 
zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví 
jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci 
byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? 
Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni 
podobně zahynete. Nebo myslíte, že oněch 
osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli 
větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, 
pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni 
právě tak zahynete.“ Potom jim pověděl toto 
podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici 
fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm 
nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro 
ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! 
Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, 
ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. 
Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej 
porazit.‘“
Jakým vládcem byl asi Pilát? Proč si to myslíte, podle 
čeho jste to poznali? Co je to Siloe? Kdo jsou Galilejci? 
Co Ježíš myslí, když říká, že lidé mají činit pokání?

Proč lidé sázejí stromy? K čemu je ovocný strom, když 
má jen listí?
Čeká Ježíš ovoce také od nás? Jaké asi?
V jednom velkém městě se u takové menší řeky 
s divným názvem Svitava usadil pár ledňáčků. 
Ledňáčci nejsou nanuky z obchodu, ale krásní malí 
ptáčci, kteří se živí prťavými rybičkami [35 g, 16 cm].
Na jaře se v jejich hnízdě vylíhlo šest mláďat. Ani vám 
nebudu říkat, jak se všechna mláďátka jmenovala, 
protože by se to těžko pamatovalo. Jen jedno jméno 
vám řeknu. Tomu nejmladšímu totiž neříkali 
ledňáček, ale Leňáček. Proč? Protože byl dost lenivý!
Máma a táta nejdřív mláďata krmili, ale po měsíci už 
je učili létat a pak taky lovit. Ze začátku lovili hlavně 
hmyz, ale brzy už i malé rybky. Jenom Leňáčkovi se 
do toho učení nechtělo. Málo létal, spíš jen někde 
seděl a občas sezobl nějakého brabence. Maminka 
ho napomínala: „Chováš se jako slepice. Jsi malý a 
slabý. Když budeš takhle pokračovat, sežere tě 
kočka!“ Ale víte, jak to je s lenochy – nic se jim 
nechce, a když je někdo do něčeho tlačí, nechce se 
jim dvakrát.
Jednoho dne se podél řeky rozšířila zlá zpráva: 
„Objevil se tu jestřáb, lovec ptáků!“ Zpráva se nesla 
od hnízda ke hnízdu jako požár.

Jestřáb je zabiják: rychlý, obratný, silný a smrtící. V 
nebezpečí byly kachny, potápky, ale i holubi a drobní 
ptáci. Máma ledňáčková říkala dětem: „Až jestřáb 
pozabíjí větší ptáky, budeme další na řadě, protože 
naše peří svítí do dálky! Musíte hodně trénovat 
obratnost, jinak nebudete nikdy v bezpečí.“

A tak všichni trénovali střemhlavý let, prolétávání 
úzkými škvírami, prudké zatáčky ve vzduchu, 
vznášení na místě i let na zádech. Všichni kromě 
Leňáčka. Nepomáhalo napomínání ani dobrý 
příklad.
A pak jednoho dne se objevil jestřáb. Bleskově 
zaútočil na ledňáčky sedící na větvi staré vrby. Ale 
oni byli moc dobře vycvičení a rozletěli se, jako když 
střelí, každý na jinou stranu. Jestřáb si vybral 
jednoho a pronásledoval ho. Ale ten šups mezi husté 
větve. Naštvaný jestřáb uviděl na zemi Leňáčka a 
obrátil se proti němu. Leňáček věděl, že ho čeká 
smrt. Když to uviděli bráchové a máma, bylo jim 
jasné, že je zle. Tak vyletěli z úkrytů a udělali něco 
strašně nebezpečného: pustili se do jestřába. „Klov! 
Klov!“ Jestřáb se snažil klování uniknout, ale nešlo to, 
rodina ho otravovala tak dlouho, až odletěl 
s nepořízenou.
Malý Leňáček byl od té doby jako vyměněný. Začal se 
cvičit v létání, v lovu, v potápění… Protože trénoval 
od rána do večera, rychle sílil a zlepšoval se. Za pár 
týdnů byl rychlejší a obratnější než jeho bráchové. 
Dokázal jako blesk vletět do skuliny malé jako myší 
díra.
A pak jednoho dne přiletěl jestřáb. Přiblížil se těsně 
podél břehu, nepozorovaně jako pravý lupič, a 
vrhnul se na Leňáčka. Ten ho uviděl v poslední chvíli, 
ale jak byl vycvičený, vznesl se kolmo vzhůru a 
jestřábovy pařáty ho minuly o dva centimetry. 
Jestřáb provedl obrat ve vzduchu a pronásledoval 
ho. Leňáček byl obratnější, jestřáb rychlejší, a tak 
dlouho divoce kličkovali. Nakonec se Leňáček 
rozletěl rovně proti betonové hraně splavu. Jestřáb 
zrychlil za ním: „Mám tě.“ Ale to už byli u betonu. 
Leňáček provedl prudký úhyb, jestřáb to nestihl a 
prásk! Jestřáb se svezl po betonu a spadl do řeky, 
která ho nemilosrdně přijala do své náruče.
Nedělat nic nebo dělat něco špatného a setrvávat 
v tom, i když je možné snažit se o změnu, je 
nebezpečné.                       Podle našeho pana faráře LG
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Pocházel z Itálie. Hlavními rysy jeho života byly 
modlitba a evangelizace. V modlitbě šlo zvláště o 
rozhovory s Ježíšem při eucharistické adoraci a 
misijní působení začínalo tím, že žil podle evangelia. 
Měřítkem jeho života byla láska. Ti, kdo jej poznali, 
ovlivněni jeho příkladem uvažovali i nad svým 
vztahem k Bohu.

NORMÁLNÍ KLUK SE SRDCEM BOŽÍM MEZI LIDMI

Narodil se 3. 5. 1991 v Londýně, kde ho rodiče Ondřej 
Acutis a Antonie roz. Salzano 18. 5. přinesli ke křtu. 
V září se s ním přestěhovali do Milána, kde v sedmi 
letech poprvé přistoupil ke sv. přijímání a ve dvanácti 
letech přijal svátost biřmování. Dá se říci, že z těchto 
svátostí přímo žil a díky nim se stal dobrým 
kamarádem a přítelem snad každému v jeho 
blízkosti. Sám měl v Ježíši přítele, učitele i spasitele, z 
jehož srdce neustále čerpal životní energii. Tajemství 
jeho života spočívalo v prožívání Ježíšovy lásky, 
kterou se přirozeně snažil aplikovat do svého života. 
Současně také do vztahu k církvi a k ostatním lidem. 
To vyplývá z mnoha svědectví jeho současníků.

Ti ho přitom charakterizovali jako docela normálního 
kluka, který rád hrál fotbal, miloval přírodu i zvířata a 
velmi brzy se stal nadšencem pro informatiku. Jako 
samouk začal vytvářet programy za účelem šíření 
nauky evangelia. Točil a stříhal videa. Při studiu na 
jezuitském lyceu hrál také na saxofon. Sloužil jako 
katecheta, byl vždy ochotný pomáhat spolužákům, a 
jak mohl, pomáhal bezdomovcům. U rodičů si 
dvakrát vyprosil dovolení, aby ze svých úspor mohl 
koupit spacák pro bezdomovce spícího jen na 
kartonech. Občas nejedl svačinu jen proto, že se 

rozhodl obdarovat hladového žebráka. Byl 
velkodušný, dobromyslný, společenský, radostný, 
vynikal empatií a otevřeností k hovoru s každým, ať 
mladým či starým člověkem. Zároveň byl velmi 
zbožný a oddaný církvi. I když nikde není uváděno, že 
by měl spojení se skautingem, je dokonalým obrazem 
skautského desatera a všichni, s nimiž se setkával, ho 
měli v oblibě.

Jeho kamarádi, se kterými se dělil o své znalosti 
informatiky, a někteří z tohoto oboru, jej považovali za 
génia pro jeho schopnosti při práci na počítači. Karla 
těšily také videohry a natáčení filmů se zvířecími 
kamarády. Později se více zaměřil na to, čím by 
podpořil víru u co nejvíce lidí. Těžko lze vyjádřit jeho 
skutečně hluboký a zároveň jakoby přirozený vztah 
k Eucharistii, která byla centrem jeho života a 
prožíváním vztahu s Bohem. Při své inteligenci 
pochopil hodně věcí, ale za jednou otázkou nechával 
otazník: Čím to, že jsou takové fronty na rockové 
koncerty a různou kulturu, davy se valí na stadiony, ale 
žádné fronty u kostelů, na setkání s Ježíšem 
v Eucharistii? A dodával: „Kdyby lidé věděli, o co 
přicházejí, byly by kostely přeplněné k prasknutí!“

Na pozadí této otázky a ve snaze podpořit víru 
v Ježíšovu přítomnost v Eucharistii vytvořil virtuální 
výstavu Eucharistické zázraky (Miracoli eucaristici; 
později je sem přidán zázrak r. 2008). Dokončil
ji měsíc před svou smrtí. Je nabízena v 18 jazycích a 
vytvořena na panelech vystavovaných v pěti 
světadílech. Karel chápal Eucharistii nejen jako oběť, 
ale i jako společenství a způsob, prostřednictvím 
kterého lze vstoupit do intimního společenství 
s Ježíšem. Mons. Giafranco Poma z kostela Santa Maria 
Segreta, kam Karel chodil, v životopisném filmu o něm 
říká: „Eucharistie je forma, ve které nám Ježíš odevzdal 
sebe samého. Přes tento znak chleba dostáváme sílu a 
máme se naučit kráčet ve spravedlivosti, dobrotě a 
v úplné komunikaci s ostatními.“ Karel často opakoval, 
že v Nejsvětější Svátosti je Ježíš přítomen úplně stejně, 
jako tomu bylo za dob apoštolů. Vedle fyzického 
uzdravování nemocných docházelo a dochází 
k zázračným uzdravením vnitřním. Otec Antonín Iosue 
ve zmíněném filmu uvádí k zázraku v Lanciano, o který 
se Karel zajímal, že všechny zázraky jsou jistým 
následkem konkrétního problému a zde šlo o vnitřní 
problém, o krizi víry. Před mnichem sloužícím mši 

SVĚDECTVÍ ŽIVOTA - KAREL ACUTIS

https://www.exodus90.cz/
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svatou se při proměňování hostie změnila v část živého srdce a kalich byl náhle plný krve. Tím, a nejen u něj, 
došlo k novému vzplanutí víry. O to se začal svojí evangelizací snažit i Karel.

Je hodně znám Karlův výrok: „Eucharistie je mou dálnicí do nebe.“ Vedle každodenní účasti na mši svaté 
považoval za velmi důležitou modlitbu růžence. Sv. Jan Pavel II. o modlitbě růžence řekl, že má rytmus 
lidského života. Zahrnujeme do ní všechno, co máme na srdci. Je-li  Eucharistie dálnicí jako pro Karla Acutise, 
je na této dálnici sv. růženec doprovodným vozidlem, aby nás někdo „Zlý“ nemohl vybrzďovat a my proto 
nehavarovali.

Karel se na své životní cestě řídil slovy Písma svatého, o kterém říkal, že je kompasem na cestě k nebi. V nebi 
viděl cíl pro všechny, kdo se na této zemi narodili, a přál si ostatním k němu pomáhat. Různými slovy 
opakoval, že cílem jeho života je stálá jednota s Ježíšem.

Dobře také chápal smysl velkých poutních míst a společně s rodiči je navštěvoval. Jeho srdci bylo obzvláště 
blízké Assisi s hrobem sv. Františka a měl přání být zde pohřben.

Nečekaně na začátku října 2006 onemocněl akutní neléčitelnou fulminantní leukemií. Na dotaz lékaře, zda 
trpí velkou bolestí, řekl: „Existují lidé, kteří trpí mnohem víc než já.“ Ačkoliv do nemocnice šel s tím, že jde o 
chřipku, do dvou týdnů si ho Pán vzal k sobě. Svou smrt prý předpověděl už dva měsíce předem a přijal ji jako 
dar. Zemřel v nemocnici San Gerardo v Monze poblíž Milána a pohřben byl podle svého přání v Assisi na 
městském hřbitově. V lednu 2019 byly jeho ostatky exhumovány a 6. 4. přeneseny do chrámu Santa Maria 
Maggiore – Santuario della Spogliazione v Assisi. Zde procesu jeho blahořečení předcházel zázrak 
uzdravení, připisovaný jeho přímluvě, ke kterému došlo v roce 2013 u brazilského dítěte trpícího závažnými 
poruchami trávicího systému se vzácnou vrozenou anatomickou anomálií slinivky břišní. K operaci, která 
mohla problém řešit, nikdy nedošlo. Zázrak uzdravení nastal jednoznačně po modlitbách rodiny s farním 
společenstvím ke ct. Karlu Acutisovi. Lékařská rada dikasteria 14. 11. 2019 uznala, že uzdravení bylo rychlé, 
úplné a trvalé, nevysvětlitelné ve světle současných lékařských znalostí.

Karel Acutis byl slavnostně beatifikován 10. 10. 2020 v bazilice sv. Františka v Assisi za předsednictví 
kardinála Agostina Valliniho. Ten v homilii mimo jiné řekl: „Karel též vyvolával velký obdiv pro zanícení, se 
kterým v konverzacích obhajoval svatost rodiny a posvátnost života proti potratu a eutanazii.“ Z Karlových 
slov uvedl také citát: „Všichni se rodíme jako originály, ale mnozí zemřou jako fotokopie.“

MODLITBA
Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, Tys povolal blahoslaveného Karla Acutise, aby sloužil Tvé církvi 
připomenutím, jak má vypadat život podle evangelia; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu zachovali víru, 
kterou hlásal, a kráčeli cestou, kterou ukazoval svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

na podkladě závěrečné modlitby breviáře
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