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    Slovo redaktorů
Milí čtenáři,
vítáme vás u svatodušního čísla farního časopisu, jehož tématem je 
spolupráce. Každého z nás Bůh obdařil jedinečnými dary. Buďme mu za ně 
vděční a využijme je pro druhé. Nechme se také obohacovat a inspirovat dary 
druhých. Radost z rozmanitosti přejí vaši redaktoři.

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 poutní slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie a jehož tématem bude „odpočinek“. 
Uzávěrka bude již 30. 6. 2022. Za všechny příspěvky předem děkujeme. 

12 Co nás čeká
Věčná píseň
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Duchovní slovo 
Milí farníci,
během církevního roku slavíme mnoho svátků a každý je něčím 
jedinečný. O Letnicích Bůh vyzdvihuje jedinečnost každého z nás – 
jedinečnost každého z nás před Bohem, ale také jedinečnost nás lidí 
navzájem. Bůh stvořil sám celý vesmír, naši Zemi s úžasnými přírodními 
zákony i vše živé s vyvrcholením stvoření nás lidí. On je dost mocný a veliký, 
aby vše tvořil sám. Bůh by se mohl zjevit každému člověku a tak se dát poznat, 
On by se mohl zázračně postarat o každého člověka. Bůh nás chce ale 
obdarovávat svými schopnostmi a touží s námi spolupracovat – společně 
utvářet vše, co zde na Zemi je. Nevadí Mu, že naše spolupráce je tolik 
omezená, nedokonalá – mnohé se podaří, ale něco prostě nezvládneme 
nebo to je prostě nějak „nakřivo“. On ví dobře, co zvládáme a co ne, a tak nám 
přichází na pomoc s dary Ducha svatého. Pokud si přiznáme svá omezení a 
nechceme jak malá děcka stále říkat „já sám“ a chtít, aby vše bylo jen naší 
zásluhou, pokud chceme vše tvořit s Bohem, spolupracovat s Ním, vše se 
najednou může dařit naprosto jinak… Někdy se vše daří jen „trochu lépe“, 
jindy můžeme zažít i přes naši neschopnost doslova zázračné proměny kolem 
nás. Ale i kdybychom tolik nevnímali, že jde mnohé lépe, už to, že Bůh prostě 
rád tvoří, pracuje a miluje s námi – že s námi touží spolupracovat, je samo 
o sobě něčím úžasným… On si nás volí, On nás miluje, On s námi touží být…

Bůh stvořil každého z nás jako jedinečného. Kdo má více dětí, tak může 
potvrdit, že se každé z dětí vyvíjí odlišně, i když mají zdánlivě stejnou výchovu 
a prostředí. Sv. Pavel píše: „Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: 
‚Ježíš je Pán.‘ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné 
služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze 
jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány 
každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také pouze jedno, i když má 
mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady 
jediné tělo. Tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni 
jedním Duchem v jedno tělo.“ (1 Kor 12) Ano, každý z nás je se svými 
schopnostmi jedinečný a nezastupitelný. Jistě, někdo může být více vidět, 
někdo méně – jako je tomu v lidském těle – ale každý orgán je důležitý. Když 
jeden přestane fungovat, ztratí rovnováhu celý organismus, někdy mohou 
být následky až fatální. Jistě je mnohdy výzvou objevit naše schopnosti a 
poslání. Někdy je to proto, že nevěříme, že bychom mohli mít tak důležité 
schopnosti a že bychom pro někoho, natož pak pro samotného Boha, mohli 
být opravdu tak důležití a jedineční. Jindy se srovnáváme s druhými a stále 
toužíme být „někým jiným“. Samozřejmě se to nedaří a je to frustrující. 

Duchovní hudba v Brně Zábrdovicích
Prožili jsme
Prosba k Duchu svatému

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.19 Svědectví života - Josef Karel Matocha
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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

VĚČNÁ PÍSEŇ

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.

Ty lásko má, v kráse neskonalé
sám dáváš se mi neustále
i v srdci mém
vše zní k tvé chvále
a život můj je samá láska jen.

Nemyslíš na ubohost moji,
v mém srdci prodléváš vždy rád.
Je zázrak, že já lásku tvoji
svou láskou stačím upoutat.

Ty lásko má, v kráse neskonalé
sám dáváš se mi neustále
i v srdci mém
vše zní k tvé chvále
a život můj je samá láska jen.

V mé duši žár plane,
kéž plát nepřestane,
jen tobě, můj Pane,
chci se stravovat.

Tvůj oheň mě nítí,
tvá výheň mě sytí,
chci časné své bytí
v tobě dokonat.

Všechno utrpení
v radost mou se mění,
když se bez umdlení
vrhám k tobě jen.

Má nebeská země
šťastně jásá ve mně
slastí, kterou denně
cítím v srdci svém.

Má nebeská země,
to je Lásky země,
věčné Lásky zem.

Sv. Terezie z Lisieux

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

Červen
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)

Červenec a srpen
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?

Účinkují: chrámový sbor
Varhany: doc. MgA. Jan KRÁL
Řídí: Zdeněk Hatina, ředitel kůru

LAUDATE DOMINUM, 
CANTATE CANTICUM NOVUM!

Právě srovnávání se a „kopírování druhých“ nám naši jedinečnost 
bere. Máme strach být jiní, obáváme se, že nás druzí nepřijmou, 
a jistě – rozdílnost přináší i určitá napětí. Zároveň ale přináší 
doplnění a ve spolupráci dokážeme o mnoho více, než kdybychom 
byli všichni stejní.

Bůh nás tedy zve vnímat, kde můžeme být více sami sebou, kde je 
naše srdce spokojenější a kde vnímáme, že máme své místo – kde 
můžeme začít cítit, že společně tvoříme v Bohu jedno tělo, kde 
zažíváme domov a smysluplné uplatnění darů, které jsme dostali. 
Právě tam, kde něco osobně nezvládám, mohu objevit velikost a 
obdarovanost druhého člověka – může se pro mne stát důležitým. 
A také naopak – kde druhý vnímá to, co úplně neumí, může ocenit 
naše obdarování. Právě tam vzniká krásná, naplňující spolupráce, 
kdy se dva nesrovnávají a nesoupeří, ale radují z darů, které každý 
má.

Pro Boha je každý stejně důležitý a nepostradatelný – každého z nás 
obdařil svými dary a chce obdarovávat dalšími. On je nekonečně 
štědrý. Jediné, co stačí, je věřit v tuto jeho lásku, důvěřovat, že nám 
své dary dává, a zároveň mít pokoru a umět vidět a přijímat dary, 
které mají druzí – bez závisti se radovat z toho, v čem je druhý 
jedinečný a lepší… Ve vzájemném přijímání se a spolupráci tvořit 
jedno tělo – Kristovo tělo – organismus lásky, který utváří a přetváří 
tento svět… I ty jsi zván…

Duchu svatý, Duchu lásky, kreativity a společenství lásky, přijď a 
pomáhej nám nacházet naše obdarování i obdarování druhých, 
inspiruj nás ke spolupráci při utváření tohoto světa, aby se stále více 
stával Božím královstvím…
To vám ze srdce vyprošuji a těším se i na naši spolupráci v naší farní 
rodině… Věřím, že když budeme mít odvahu a velkodušnost nechat 
se Bohem vést, může být naše farnost požehnáním pro mnohé…

Váš P. Daniel

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.

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

Duchovní hudba v Brně Zábrdovicích
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle 26. 6. 2022 v 9:45 h
13. neděle v mezidobí
František PICKA (1873–1918) MISSA BREVIS C-DUR, OP .43
Josef NEŠVERA (1842–1914) ZDÁVAS, MARIA ES DUR
Josef Cyril SYCHRA (1859–1935) ZBOŽNĚ SE TI KLANÍM
     J. K. č. 706, 911, 707

Prožili jsme
Postní snažení našeho kostela pro misionářky Donum Dei a 
Sirotčinec sv. Terezie v Loumbila v Burkina Faso

Celou dobu postní měly děti a všichni, kdo chtěli, možnost malovat 
pohlednice a od 4. neděle je prodávat a ti, kdo disponují penězi, je 
mohli kupovat. V neděli Božího milosrdenství pak přišly sestřičky 
misionářky Donum Dei, aby nám podaly o své práci a sirotčinci 
svědectví.

Misijní rodina pracujících misionářek Donum Dei, která v Brně vede 
restauraci Živá voda pod Petrovem, založila v roce 1995 v Loumbila 
(Afrika, Burkina Faso) Sirotčinec sv. Terezie, zde přijímá a doprovází 
sirotky a děti v nouzi od narození až do 18 let.

Od svého vzniku přijal tento sirotčinec více než 600 dětí.

Všem zde misionářky poskytují ubytování a stravu, pečují o ně, 
umožňují jim školní docházku, aby získali vzdělání, a tím i naději na 
lepší budoucnost.

V současnosti se v sirotčinci starají o 45 dětí od novorozeňat až do 
čtrnácti let.

Životní náklady však stále narůstají a prostředky sestřiček jsou 
limitovány. Proto za náš příspěvek byly velmi vděčné!

Kdybyste chtěli pomoci i dále, mrkněte na odkaz níže. Více na: 
https://www.biskupstvi.cz/2022-04-05-misionarky-pro-sirotcinec

Za vaše katechetky LG

Prosba k Duchu svatému

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť 
mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznivá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti 
odevzdávám.

Přijď, Duchu Otce a Syna,
Duchu lásky, Duchu synovství, 
Duchu pokoje, důvěry a síly.
Přijď, tajemný jásote v slzách světa,
vítězný živote ve smrti země,
Otče chudých, oporo utištěných, 
světlo pravdy,
lásko, která se vylila do našich srdcí.
Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama.
Děkuji ti, oživovateli.
Duchu svatý, přebývej ve mně, buď 
pečetí živého Boha ve mně,
protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života,
ani na konci, až mne všechno 
opustí.
Přijď, Duchu svatý!

Modlitba sestry Marie od 
Ukřižovaného Ježíše

Vybrala KK
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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

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, Brno-Zábrdovice
Lazaretní 9/1
615 00 Brno
V Brně dne 18. května 2022

Milé děti, rodiče a všichni farníci,
jménem české pobočky mezinárodní charitativní 
organizace Mary’s Meals a všech dětí, kterým 
pomáháme, Vám srdečně děkujeme za Vaši pomoc 
pro Mary’s Meals v „Batůžkovém projektu“.
Díky Vaší pomoci obdrží svůj vlastní batoh dalších 19 
školáků a po celý školní rok bude dostávat 30 dětí 
jídlo ve škole!
Batůžky, které se Vám podařilo vybrat, budou použity 
pro děti v těch nejchudších zemích světa. Tyto děti 
Vám spolu se svými učiteli a dobrovolníky na těchto 
školách srdečně děkují za Vaši podporu.
Práce pro tyto děti je možná pouze díky Vaší 
dobrovolnické práci a velkorysosti darů pro Mary’s 
Meals. Velice si ceníme Vaší podpory, která má 
skutečně velkou hodnotu. S pomocí laskavých 
jednotlivců a skupin, jako jste Vy, jsme schopni 
pomoci mnoha dalším dětem, které čekají na tuto 
pomocnou ruku.
Společně měníme životy.
Mary’s Meals dnes zajišťuje jídlo pro více než 
2 279 941 dětí a jeho činnost se neustále rozrůstá.
Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu a srdečně Vás 
pozdravujeme.

Za tým MM v ČR   Terezie Široká

KarnevalKarnevalStřípky z Duchovních cvičení 

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.

Poděkování Mary´s Meals

Na internetových stránkách brněnského 
biskupství  byly z veřejněny výstupy ze 
synodálního procesu v naší diecézi. Nabízíme 
vám závěrečné shrnutí tohoto dokumentu. 
Pokud máte zájem o celý text, nachází se na této 
webové stránce: 
https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-
ze-synodalniho-procesu

Společným rysem většiny výstupů je vyjádření 
touhy po autentickém a vřelém společenství, 
které dokáže přijímat druhé bez posuzování a 
předsudků. A to jak v rámci farnosti, tak i směrem 
ke společnosti. Je patrná silná potřeba, aby 
společné prožívání bohoslužeb dostalo osobnější 
a hlubší rozměr, aby v rámci nich mohli všichni 
zažívat, že jsou jejich vítanou součástí. A to i 
včetně těch, kteří jsou na okraji zájmu nebo jsou 
ze svátostného života z různých důvodů 
vyloučeni, zaznívá výrazný apel po individuálním 
přístupu k takovým lidem.
Dalším velkým tématem je apel k větší 
transparentnosti, srozumitelnosti, otevřenosti a 
naslouchání jak mezi sebou navzájem, mezi 
kněžími a laiky, tak i v otevřenosti církve ke světu.
Z výstupů je patrné, že se nám to ne zcela daří, ale 
je šance se v této oblasti zlepšovat a těmto 
dovednostem se cíleně učit.
Účastníci synodálního procesu volají po 
těsnějším zapojení laiků do chodu církve 

s vědomím, že kněží je málo a že je potřebujeme pro jejich nepostradatelnou duchovní a pastýřskou 
roli, nikoli jako úředníky, opraváře, manažery či správce rozpadlých památek. Laici jsou připraveni 
přijmout spoluzodpovědnost a podílet se na fungování i financování církve, a to především formou 
transparentních, farností volených pastoračních a ekonomických rad, které nechtějí být pouze 
„komparzem“ pro farářova rozhodnutí, ale chtějí mít větší podíl na rozhodování a zodpovědnosti. 
V synodálních výstupech se volá po reformě a očištění církve ve smyslu decentralizace, upuštění od 
mocenského přístupu, elitářství a klerikalismu, po transparentnosti volby biskupa, průhledném 
řešení kauz, srozumitelnosti a důvěryhodnosti pro okolí. Taktéž po zdobrovolnění celibátu kněží, 
zapojení žen do duchovní služby, větší citlivosti vůči lidem na okraji (LGBT, rozvedení). Zároveň je 
vyjádřena nutnost systematickým a oslovujícím vzděláváním předávat víru mladým generacím a 
zachovat skutečné základy víry, na kterých církev stojí, aby nedošlo k jejímu rozštěpení či odklonu od 
toho, co s námi zamýšlí Kristus, ale zároveň nelpět na formě, která nás od tohoto ideálu vzdaluje.
Účastníci jsou si však vědomi důležitosti práce a spoluutváření společenství na místní úrovni, bez 
kterých není žádná skutečná reforma možná: „Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev.“

VÝSTUPY ZE SYNODÁLNÍHO 
PROCESU V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

https://www.biskupstvi.cz/2022-05-16-vystupy-ze-synodalniho-procesu
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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 - RYBOLOV

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
 

Blíží se prázdniny a snad i odpočinek, a přesto si myslím, že je dobré se zamyslet nad prací. Pojďme se zabývat 
biblickým textem o zázračném rybolovu (Jn 31, 1–4).

Nejdříve se apoštolové pouští do lovu bez Ježíše, a nejde to. Trvalý smysl práci nemůžeme dát sami od sebe, 
i když se budeme všemožně snažit a potit krev. Ježíš dává smysl každé práci (Ž 127, 1–2). Důležité je, že máme 
nebo bychom měli mít jasné vědomí toho, že Ježíš nám chce žehnat ve všem, co děláme. Jen je potřeba ho 
přizvat. A on pak svou úžasnou mocí bude uzdravovat, co je potřeba.

Ježíš prochází kolem namáhajících se apoštolů a říká: „Děti“, vybízí a povzbuzuje, je dalek kárání. Ukazuje, že 
to mohou zkusit znovu, ukazuje i místo a čas.

A jak se poprat s počtem ryb? Počet 153 ryb vrtá biblistům hlavou, ale nejpravděpodobnější řešení je, že 
tehdy znali 153 druhů ryb. Takže apoštolové chytili nejvíc, co bylo možné!

Jeden ze vzkazů, který pro mě vyplývá z tohoto textu, je, že je potřeba Ježíši naslouchat, ve kterém čase a kde 
se pustit do práce. Jelikož v jakémkoliv poslání se musí potkat mé namáhání (snaha, touha) a Ježíšův pokyn 
(potvrzení).

Nejde zde o manipulaci nebo využívání, ale spíše o provázení milované osoby milovanou osobou, a zase se 
vracíme k důvěře.

Obraz, kdy učedníci poznají, že je to Pán, ukazuje, že poznávání milované osoby vede k hlubší lásce a touze 
více poznávat, více milovat. Petr reaguje hrr, hrrr… Přehodí plášť a brodí se vodou. Pak se zastavuje prr… 
Ježíšova přítomnost mu připomíná jeho nahotu, možná i hříšnost. Neskryje se jako v ráji, ale běží k Pánu, 
k Milosrdné přítomnosti (Gn 3,10).

Syn miluje Otce dokonalou láskou, protože ho dokonale poznává a toto poznání se děje v dokonalé lásce. Kéž 
bychom měli také touhu po otevřenosti Ježíši a jeho poznávání, a tak i touhu po otevřenosti lidem. Věřme, že 
Pán nám chce žehnat ve všem, co děláme a do čeho ho chceme pozvat, a zároveň s námi chce o tom, do čeho 
se vrháme, mluvit a ukázat nám, kdy je pro nás nejlepší doba. A k tomu nás i vyzbrojí svým Duchem.

Modlitba: „Pane, chci se nechat vodit po cestách, které osvětluješ, chci u tebe nakupovat zlato moudrosti a 
lásky za své pády a hříchy, chci u tebe bělit svůj šat a proměňovat ho za nový. Chci si nechat mazat mastí své 
oči, abych prohlédla.“

Z přednášek o. Jiřího Rouse upravila LG



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

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, 
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se 
svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, 
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."

Matouš 5,13–16

K čemu je sůl? Kam se dávají odpadky? Co myslíte, co se dělalo s odpadky v době Ježíše? Proč se rozsvěcuje světlo? 
Co uvidíte, když světlo přikryjete kbelíkem? Proč mají lidé vidět naše dobré skutky?

V jedné pohádkové zemi žil národ elfů a celá říše se 
měla dobře. Elfové byli velice mírumilovná 
stvoření, i když většina z nich patřila k nejlepším 
lukostřelcům. Starali se hlavně o lesy a v celé říši 
měli jen jedinou dřevěnou pevnost, kde bydleli.
Jednoho roku se z temných hor vyrojili zlí horští 
skřeti. Bylo jich velké vojsko, měli velké meče, kopí 
a brnění. Táhli krajinou, zabíjeli, vypalovali a ničili. 
Elfové před nimi utíkali do své pevnosti, zvětšovali 
hradby a chystali se na obranu. Protože už dlouho 
žili v míru, neměli dokonce ani luky a ni šípy. 
Naštěstí v tu dobu přijel k elfům nějaký bohatý 
kupec s mnoha povozy. První vůz měl plný 
výborných luků. Když je elfové uviděli, zaradovali 
se. Velké, červeně natřené a podivuhodně 
lehoučké luky jim určitě pomůžou proti skřetům. Král elfů jich koupil celý vůz, k tomu pět vozů plných šípů a 
měl o obranu postaráno,
Každý elf se rodí jako znamenitý lukostřelec. Když se jich všech 500 postavilo na hradby s úžasnými lehkými 
luky, šel z nich opravdu strach. Ale to už se přivalilo vojsko skřetů jako moře. Když byli skřeti na dostřel, král 
zavelel: „Luky ke střelbě připravit!“ Elfové založili šípy, natáhli tětivy a v tu chvíli se stalo něco hrozného: 
všechny luky se naráz zlomily a polámané kusy praštily elfy do hlavy. Místo aby vyletělo mračno šípů, 
popadali elfové omráčení na zem. Skřeti snadno dobyli jejich pevnost, zapálili ji a svázané elfy odvlekli do 
otroctví. Všechno jen kvůli zrádným lukům, které nepřinesly vítězství, ale strašnou porážku, protože nedělaly, 
co měly, co bylo potřeba.
Naštěstí měli elfové přátele. A tak k jejich vězení jednou v noci tajně přišel permoník a hodil jim přes mříže asi 
sto permonických kladívek. Když uviděl král elfů tak malá kladívka, řekl si: „Popraskají jako ty luky a nám už nic 
nepomůže.“ Ale pak si kladívka rozebrali, a co vám mám povídat, i když nebyla moc velká, byla to pravá 
permonická kladívka. Ten nejsilnější elf s nimi mohl dávat ty největší perdy, takže za pár hodin se prokopali z 
tunelu, utekli do lesů a teď si sami vyrábějí jasanové luky. Až to budou mít, potom elfové skřetům úder vrátí.

Když děláme, co nám Ježíš ukládá, může se na nás spolehnout a udělat skrze nás velké věci.

Podle našeho pana faráře LG

Očeho pohádka  -  Elfové a kladívka

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

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI - MINISTRANTI
V několika následujících číslech farního časopisu 
bychom vám rádi postupně představili různá 
společenství v naší farnosti formou rozhovoru 
s jejich členy. Jako první jsme si vybrali společenství 
ministrantů. Pár otázek jsme položili zkušenému 
ministrantu Markovi, který je jedním z hlavních 
pomocníků vedoucího Petra.
1) Kolik vás v současnosti je celkem a kolik nových 
ministrantů přibylo při zatím posledním rozšiřování 
ministrantského společenství v prosinci loňského 
roku?
Na otázku, kolik nás je, celkem není úplně 
jednoduchá odpověď, trochu se to vyvíjí a mění. 
Například letos na Velký pátek nás bylo u oltáře 24, 
což bylo za poslední dobu asi tak nejvíc. Při přijímání 
nových kluků v prosinci jich bylo osm, což je takhle 
najednou docela hodně.
2) Hlásí se vám noví kluci ke službě u oltáře sami, 
případně přes rodiče, a nebo máte některé z nich 
vyhlédnuté a oslovujete je?
Noví ministranti přicházejí různě. Asi nejobvyklejší 
je, že přijdou mladší sourozenci kluků, kteří už slouží. 
Stává se nám, že se hlásí i kluci úplně odjinud z jiných 
farností. Začnou třeba chodit na ministrantské 
schůzky, protože někoho z ministrantů znají. Zalíbí 
se jim to a pak už se sami ptají, jestli by taky mohli 
chodit a kdy začne nějaká příprava. A není úplně 
neobvyklé, že i rodiče z jiných farností se třeba díky 
nějaké známosti přihlásí a ptají se, jestli by jejich 
kluci mohli u nás ministrovat.
3) Jaký je ideální věk pro začátečníky u oltáře a jaké je 
v současně době věkové rozpětí mezi zábrdovickými 
ministranty?
Ideální věk je podle nás vedoucích ukončená první 
třída, aby budoucí ministrant uměl plynule číst a 
přečíst slib. Mladší kluci klidně můžou chodit na 
ministrantské schůzky, jet s námi na výlet na tábor, 
ale do služby u oltáře se snažíme uplatňovat tu 
podmínku s ukončenou první třídou. Takže ti 
nejmladší jsou v první třídě a nejstarší, tam je to 
trochu složitější, chodí nám pomáhat i dospělí starší 
pánové třeba kolem čtyřicítky.
4) Jak dlouho trvá obvykle příprava nového 
ministranta a co všechno během ní s kluky probíráte?
Délka přípravy hodně záleží na počtu kluků. Třeba 
naposledy, když jich bylo osm, což je opravdu hodně, 

tak ta příprava byla delší než obvykle, aby byl čas se 
věnovat všem, aby si každý mohl vyzkoušet, co bylo 
třeba. Takže se to nakonec natáhlo na nějakých osm 
setkání, zatímco jindy bývalo tak pět. Jinak na 
setkáních probíráme základní ministrantské postoje 
při mši, jak správně stát, klečet, sedět. Jak se 
nastupuje k oltáři, když je mše v kapli, v kostele nebo 
když se jde průvodem. Pak se učí ty první služby, ke 
kterým se dostanou: jak se chodí s konvičkami, 
chystání kalicha. Na posledních setkáních se pak už 
dolaďuje oblečení, aby klukům sedělo, a pak už se 
cvičí samotný obřad přijímání, představení farnosti a 
čtení slibu.
5) Jak vypadá ministrantská schůzka a jak často se 
koná?
Schůzky probíhají každý týden ve středu zhruba 
hodinu před večerní dětskou mší. Jsme rozdělení na 
dvě skupiny, mladší a starší. Mladších je zhruba deset 
až dvanáct a starších asi šest. Program schůzek teď 
připravují hlavně vedoucí Petr a Dan.
6) Jaké akce pro ministranty se kromě schůzek během 
roku konají?
O prázdninách se pořádá týdenní tábor. Poslední byl 
na tábořišti nedaleko Hošťálkové. Kolem pololetních 
prázdnin děláme víkendovku a občas, když je lepší 
počasí, podnikneme jednodenní výlet.
7) S kým vším ministranti ve farnosti spolupracují?
Nejvíc s paní kostelnicí. Pak s panem farářem, hlavně 
při velkých obřadech (zejména o Velikonocích), kdy 
je na liturgii nachystaný manuál (obsahující 
odlišnosti od běžné liturgie, komentáře, atd. – 
pozn.red.) a je potřeba se podrobně domluvit. Občas 
ještě spolupracujeme třeba se spolčem holek, když 
je třeba nějaká větší akce pro děti na farní zahradě.
8) Jsou aktuálně nějací další noví zájemci o službu 
u oltáře?
Od toho posledního přijímání vloni zatím žádní noví 
zájemci nejsou, takže příprava ještě nezačala. Tím, že 
nových kluků bylo osm, což je opravdu hodně, tak si 
myslím, že teď bude chvíli trvat, než se zase nějací 
zájemci najdou, ale že nebudou, o to se nebojím.
Děkujeme za čas věnovaný tomuto rozhovoru a 
hlavně za službu vás všech mladých mužů u oltáře. 
Přejeme, ať se vám daří nejen ve farnosti, ale ať vám 
Pán žehná i do vašich všedních dnů.

Kkom
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MODLITBA K DUCHU SVATÉMU

Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.
Věřím, že...

Boží láska je vylita do našich srdcí skrze
Ducha svatého, který nám byl dán.

Vybrala KK

James Mallon
PROMĚNA FARNOSTI 

Z udržovacího režimu k misijnímu 
zápalu

„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. 
Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé 
v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé 
uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni 
ostatní.
Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery 
farní sál, aby se tu mohl konat evangelizační program 
zvaný Kurzy Alfa, vyvolalo to takový poprask, že jsem 
musel svolat mimořádné zasedání farní rady. A místo 
abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz 
umíněně za svým. Neměl jsem ani jinou možnost.
Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů 
oslovit i ty, kdo do kostela nechodí, nesmírně žehnal. 
Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než 
sto lidí, aby se seznámili s nabídkou evangelia. Lidské 
životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře 
v karty za to stál. (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)

Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, 
potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke 
všem lidem. A to by mělo být někde vidět: 
v programech farností, ve finančních rozpočtech, 
v personální politice. Kanadský kněz James Mallon 
nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se 
farnosti začaly probouzet.
Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití 
bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a autor 
je zván na semináře doma i v zahraničí.

James Mallon
P. James Mallon se narodil r. 1969 ve Skotsku, jeho 
rodina se přestěhovala do Kanady až v roce 1982. 
Studoval nejprve biochemii, poté vstoupil do 
kněžského semináře v Torontu, kde vystudoval 
teologii. V roce 1997 byl vysvěcen na kněze, dnes 
slouží jako kněz ve farnosti sv. Benedikta v Halifaxu 
(Kanada). Ve své diecézi působí též jako biskupský 
vikář pro pastoraci. Jeho kniha Proměna farnosti 
vzbudila velkou pozornost a stala se tématem 
konferencí pro kněze a pastorační pracovníky po 
celém světě.

PŘEČTĚTE SI: PROMĚNA FARNOSTI

https://www.exodus90.cz/


Okénko maminek na mateřské

aneb „Takovým patří Boží království 
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SVĚDECTVÍ ŽIVOTA - JOSEF KAREL MATOCHA
PhDr. ThDr. Josef Karel Matocha byl arcibiskupem 
olomouckým a metropolitou moravským. Narodil se 
14. května 1888 v Pitíně na Vláře u Bojkovic, 
v bývalém okrese Uherský Brod, jako jedno z jedenácti 
dětí venkovského kováře. Studoval na gymnáziu 
v Uherském Hradišti, odkud po roce přešel na 
arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde v roce 1908 
maturoval. Jako bohoslovec byl poslán do Říma do 
Collegia germanica a studoval na Gregoriánské 
univerzitě v Římě. 25. 7. 1911 získal doktorát filozofie, 
15. 6. 1914 byl vysvěcen na kněze a 7. 8. 1915 dosáhl 
hodnosti doktora teologie a stal se také bakalářem 
kanonického práva.
Jako kněz působil od 15. 6. 1915 do 1. 3. 1919 jako 
kooperátor v Sobotíně u Šumperka, jako vojenský 
kaplan vojenské nemocnice u Ružomberoku a poté 
dva roky jako profesor dogmatiky a filozofie na 
b o h o s l o v e c k é  f a k u l t ě  v  N i t ř e .  P ř e d n á š e l  
i křesťanskou filozofii jako mimořádný a řádný 
profesor a v letech 1934/1935 a 1938/1939 byl 
děkanem teologické fakulty v Olomouci. Psal a vydával 
f i lozofické studie,  k ázal,  zpovídal,  z vláště 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, 
který byl jeho farním kostelem, když bydlel v Žilinské 
ulici v Olomouci, ale také v kostele sv. Michala 
v Olomouci a v Křelově. V roce 1928 byl jmenován 
čestným konsistorním radou, 1932 arcibiskupským 
radou, 1938 papežským komořím, 1940 domácím 
prelátem Svatého otce a před vypuknutím druhé 
světové války apoštolským vizitátorem na Slovensku a 
na Podkarpatské Rusi. Když 2. 3. 1947 zemřel 
arcibiskup olomoucký ThDr. Leopold Prečan, jmenoval 
papež Pius XII. 23. 3. 1948 Josefa Karla Matochu 
olomouckým arcibiskupem a metropolitou 
moravským. Arcibiskupské svěcení přijal z rukou 
pražského arcibiskupa a primase českého Dr. Josefa 
Berana a spolusvětitelů Dr. Stanislava Zely a košického 
biskupa Josefa Čárského dne 2. 5. 1948. Zvolil si své 
biskupské heslo: „Jedinému Bohu čest a sláva na věky!“ 
67. nástupce sv. Metoděje řekl mimo jiné 
v slavnostním proslovu: „Pán mne povolal 
v kritické době k těžkému a odpovědnému úřadu na 
stolci sv. Metoděje… Odkaz Kristův i dědictví našich 
Otců slovanských budu vždy a všude statečně hájit a 
množit veškerou svou prací i obětí životní… aby duha 
míru klenula se vždy mezi hrobem sv. Cyrila 
v Římě a sv. Metoděje na Moravě.“ Arcibiskup věřil 
v možnost dohody mezi církví a státem. Jmenování 
arcibiskupa Matochy bylo provázeno kladným 

ohlasem. Katolický týdeník 
R o z s é v a č  ( 4 .  4 .  1 9 4 8 )  
o něm napsal: „znamenitý 
představitel, apoštolský, 
skromný člověk, kněz vzešlý 
z  l i d u  a  l i d u  b l í z k ý  
v duchu Stojanově, osobně 
podmanivé, milé povahy“. 
V e  v ě s t n í k u  J e d n o t y  
duchovenstva Dr. Antonín 
Šuránek napsal, že „řízení 
arcidiecéze se ujímá filozof, napájející své myšlení za 
zdravých zdrojů věčně platných, neschopný choroby“, 
člověk nesmlouvavý, „pokud jde o neohrožené hlásání 
neztenčené pravdy Boží a i její obhajování až do krve“.
Arcibiskup stál od 19. 6. 1949 v čele řízení čsl. 
biskupské konference a čelil proticírkevnímu boji. Již 
na podzim 1948 byly ministrem informací Václavem 
Kopeckým zakázány všechny náboženské časopisy, 
spolky a sdružování. Komunistický totalitní režim viděl 
v církvi instituci, která ohrožovala jeho mocenské a 
ideologické postavení. Arcibiskup Matocha ve všech 
případech protestoval a odvolával se proti 
nezákonnostem. 19. 6. 1949 byla obsazena katedrála 
sv. Víta, arcibiskup Beran byl umlčen při čtení 
pastýřského listu a následně internován ve své 
rezidenci. Obranný boj církve přešel na řídícího čsl. 
biskupské konference, arcibiskupa Josefa Karla 
Matochu.
Když 14. října 1949 došlo k odhlasování tzv. církevních 
zákonů čís. 217/49 a 128/49 Sb., byla zrušena 
autonomie církve. Kněz bez státního souhlasu nesměl 
být činným ve státní správě. Arcibiskup Matocha 
varoval vládu: „Nikdy nedám souhlas k tomu, aby se 
touto cestou dosáhlo postátnění církve.“ Diplomatické 
styky s Vatikánem byly přerušeny. Msgre. Verolini 
musel opustit zemi, nový chargé d’affaires nedostal 
naše vízum. Z Vatikánu byl odvolán vyslanec Dr. Rath. 
Státní úřad pro věci církevní řídil jako první předseda 
Dr. Alexej Čepička, po něm Zdeněk Fierlinger. 
Vládnoucí moc se mstila. Musela být ochromena 
aktivita arcibiskupa Matochy. 16. 6. 1949 byl zatčen 
první arcibiskupův sekretář Msgre. Dr. Josef Moštěk. 
Vládní zmocněnec v Olomouci Max Jablonský řídil 
začínající arcibiskupovu izolaci a poté celou jeho 
internaci. Izolace začala tím, že do místnosti proti 
vrátnici arcibiskupství se nastěhovali dva policisté (Stb 
a VB),  kteří kontrolovali přístup do rezidence. Zatčen 
byl světící olomoucký biskup Dr. Stanislav Zela  a 
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odsouzen za vymyšlené zločiny 2. 12. 
1950 k 25 letům odnětí svobody (18. 6. 
1 9 6 9  b y l  b i s k u p  Z e l a  ú p l n ě  
rehabilitován). Zatčen a odsouzen byl i 
arcibiskupův zpovědník Dr. Silvestr 
Braito O.P. Arcibiskupu Matochovi bylo 
zakázáno vykonávat velikonoční 
obřady po jeho kázání na Květnou 
neděli v roce 1950, mši svatou mohl 
konat jen v soukromé kapli. Do toho 
přišel 13. a 14. duben 1950 – přepad 
k lášterů a odvoz řeholníků do 
internačních klášterů. 23. 6. 1950 byli 
zatčeni oba arcibiskupovi sekretáři, Dr. 
Josef Ryška a P. Josef Prášek (děkanem v 
Přerově byl 1990–1991), a oba byli 
odsouzeni na 10 let do vězení. Od té 
doby byla arcibiskupova izolace úplná. Měl vypnutý 
telefon, vzali mu rádio, uzavřeli část knihovny za 
ložnicí. V předpokoji zůstával stále příslušník Stb, 
doprovázel ho i na procházce do zahrady nad 
západním východem z rezidence do „výpadu“. Stejně 
tak mu přinášel jídlo. Byl hlídán i při mši v arcibiskupské 
kapli. Omezovala se také jeho korespondence 
s příbuznými. Ani gratulace k svátku mu nebyla 
doručena a příbuznému Ladislavu Pavlovskému se 
zadrženou gratulací sdělil VB, že „je nežádoucí, aby se 
mu psalo“ (arcibiskup byl jeho strýcem – pozn. autora). 
Přesto se panu arcibiskupovi podařilo 25. 3. 1952 
ustanovit do funkce generálního vikáře P. Josefa 
Glogara, svěřit beatifikační proces A. C. Stojana v Římě 
Dr. Olšrovi a u nás Dr. Vojtěchu Tkadlčíkovi jako 
vicepostulátorovi. (Biskup Vrana před svou smrtí poslal 
diecézní materiály do Říma – pozn. autora.)
Po 7. 7. 1954 byla zavedena jeho samovazba ještě 
tvrdší a natrvalo, aby zcela kapituloval, Byl určen 
k likvidaci. Vládní zmocněnec měl volnou ruku. 
Olomoucký internista MUDr. Florián Pumprla ve svém 
třístránkovém svědectví uvádí, že v roce 1948 byl 
arcibiskup zcela zdráv, neboť to potvrdil jako jeho 
osobní lékař pro Vatikán. On sám ho mohl léčit až do 
izolace v roce 1950. Pak k němu byl povolán až 
v roce1958, kdy byl požádán vedoucím zdravotního 
odd. ONV v Olomouci, aby zašel k arcibiskupu 
Matochovi společně s prof. Dr. Kojeckým z 2. Interní 
kliniky UP. „Ležel na posteli v černém svetru…, vedle 
postele na židli talíř polévky. Šlo o akutní záchvat dny, 
krevní tlak 190/110.“ 

Lékař poznamenal, že to vyžaduje léčení 
a kontrolu. „Pravda je taková,“ píše MUDr. 
Pumprla, „že žádný lékař (kromě 
zubního) za celých jedenáct let (tedy do 
Matochovy smrti  – pozn. autor) u něho 
nebyl.“ MUDr. Pumprla už nikdy nebyl 
k panu arcibiskupovi volán – ani po jeho 
smrti. O ní se dozvěděl od prof. Dr. 
Rozmaryče, který byl s prof. Dr. Kojeckým 
po arcibiskupově smrti 2. 11. 1961 
povolán do rezidence. „Mrtvý arcibiskup 
seděl v křesle…“ MUDr. Kojecký usoudil, 
že šlo o srdeční infarkt. Bylo upuštěno od 
pitvy. Arcibiskup Matocha zemřel po 
jedenáctileté samovazbě ve vlastní 
rezidenci bez lékařského ošetřování. 
Max Jablonský pak 14. 6. 1968 v Lidové 

demokracii napsal, že „arcibiskup Matocha měl 
takovou lékařskou péči, že takovou nemá dodnes 
zajištěnu ani jediný občan města Olomouce.“
Generální vikář Glogar, který mohl v posledních letech 
navštívit arcibiskupa jen dvakrát do roka, se o jeho 
smrti dozvěděl od vládního zmocněnce a od 
církevního tajemníka. Věznitelům šlo o to, utajit smrt a 
pohřeb arcibiskupa. Právě vztyčená černá vlajka 
musela být z arcibiskupského paláce na příkaz stažena, 
ale zvoníkům se přece jen podařilo rozezvučet hrany 
zvonu sv. Václava. Zpráva o arcibiskupově smrti se 
rozlétla po Moravě. Pohřeb zařizovali úředníci 
z ministerstva školství a kultury, místo z katedrály 
sv. Václava jen z kaple arcibiskupské rezidence. 
Rekviem tam sloužil rožňavský biskup Dr. Róbert 
Pobožný. Pohřeb v rodném Pitíně byl přes všechny 
zákazy manifestační. Zúčastnilo se jej množství kněží a 
věřících. Kněží nesli rakev na ramenou k hrobu, ale i za 
to byli potrestáni přeložením…
Hotovost arcibiskupa v den jeho smrti činila 6,50 Kč. 
Jeho majetek byl odhadnut v pozůstalostním řízení na 
20 tisíc korun československých. Stát ovšem přihlásil 
do pozůstalosti pohledávku ve výši 40 tisíc Kč za 
stravování během posledních tří let jeho života, takže 
pozůstalost byla předlužená.
O nekrvavém mučednictví arcibiskupa Matochy se 
nesmělo mluvit ani psát. Měl být umlčen i po smrti. 
Památku tohoto vyznavače Božího, který byl věrným 
nástupcem svatých Cyrila a Metoděje, lze vyjádřit 
jednoduše: „Víře vždy věrni budou Moravané!“

Vybrala KK
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V Z P O M Í N K A - Václav Müller - 30 let časopisu

V těchto dnech se náš farní časopis dožívá malého 
výročí. Je to již třicet let, co první číslo tohoto našeho 
zábrdovického občasníku spatřilo světlo světa. 

U jeho zrodu stál pan Václav Müller 
(*24.6.1930, †10.4.2013), původním povoláním 
cukrář, skutečným celoživotním povoláním však 
osvětlovač Městského divadla v Brně, ale celým 
srdcem divadelník-ochotník a pravidelný účastník 
Jiráskova Hronova.

Nikdo jiný se proto nemohl ujmout vydávání časopisu, 
který se měl stát (a také se stal) živým dokumentem 
o životě naší zábrdovické farnosti. Pro Václava Müllera, 
pro kterého se naše farnost stala jakoby druhou 
rodinou, se tak vydávání časopisu stalo přirozeným 
naplněním posledních roků jeho života.

Václave, děkujeme za Tvoji upřímnou snahu rozdávat 
radost a být dobrým příkladem opravdově žitého 
křesťanství … 

Přejeme Ti radostné patření na Pána v nebi …
Za přátele a vděčné farníky

Jan Grůza
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