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    Slovo redaktorů
Milí farníci,
vítáme vás u adventního čísla, jehož téma je Návrat. Boží náruč je pro nás stále 
otevřená a náš Otec nepřestává čekat na své marnotratné syny a dcery. 
Přejeme nám všem, abychom v adventu dokázali očistit svá srdce, vrátit se do 
Otcovy náruče a připravit se na přijetí všech Božích darů, které na nás čekají o 
letošních vánocích.

Hanka a Karel Komárkovi 

Prosíme vás o zaslání příspěvků na e-mail zivot.redakce@gmail.com
do dalšího čísla farního časopisu, který plánujeme vydat 24. 12. a jehož 
tématem bude „obdarování“. 

Uzávěrka bude 4. prosince 2022. Za všechny příspěvky předem děkujeme.
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Duchovní slovo - DUCHU SVATÝ, PROMĚŇUJ NAŠI FARNOST!

Milí farníci,
v adventu se připravujeme na oslavu narození našeho Spasitele. Skrze setkání 
s Ježíšem zažilo tolik lidí Boží lásku, porozumění, přijetí. Bůh, který zcela 
proměňuje život tolika lidí. Někteří zažívají vnější uzdravení, jiní vnitřní. 
Všichni ale mohou s Marií sdílet zkušenost: „Veliké věci mi učinil ten, který je 
mocný.“ (Lk 1) Skrze Ježíše působí Duch svatý opravdu veliké věci. A i když 
jsou učedníci zpočátku nesmělí a bojácní, naplnění mocí Ducha svatého 
o Letnicích prolamuje veškeré zábrany. Nejednou se z obyčejných lidí stávají 
nástroje Boží. Tisíce lidí se obracejí, vzniká církev, v které Duch Boží působí 
dále své divy. Lidé se navracejí k Bohu, do rodiny Božích dětí, zažívají Boží 
blízkost jako nikdy před tím.

            Jak snadno se ale stane, že ztratíme horlivost, začneme spíše spoléhat 
na vlastní síly a možnosti. Církev postupně ztrácí tento oheň, nadšení, víru 
v moc Boží, víru, že Bůh může opravdu proměňovat náš život, naši slabost 
v něco velikého. Naše srdce ochládají a jakoby už se jich nic pořádně 
nedotýká. Do mší svatých a událostí liturgického roku se vkrádá rutina a 
nesoustředěnost. S osobní modlitbou, pokud se nezačala vytrácet úplně, je to 
podobné. Můžeme mít pocit, jako by se naše víra a duchovní život 
pohybovaly ve stále stejných kolejích, z nichž neumíme vystoupit. Můžeme 
mít dokonce pocit, že patříme k těm, kdo nejsou „ani horcí, ani studení“. 
(Zj 3,16)  A čím bychom mohli oslovit dnešní lidi a přivést je k Bohu, už 
netušíme vůbec.

            Toužili byste zažít, jak se Bůh dotýká vašich srdcí a proměňuje váš život? 
Zažít, jak skrze vás může Bůh působit? Stát se více jeho nástroji?  

            Na setkáních farní rady se již déle zabýváme otázkou, jak se jako farnost 
více otevřít Božímu působení, stát se společenstvím, kde může Bůh stále více 
proměňovat lidské životy a přitahovat nové lidi. Pro jednotlivce může být 
dost frustrující se sami snažit nějak změnit svůj duchovní život. Je moc fajn, 
kolik společenství v naší farnosti funguje. Tam je možné se vzájemně 
inspirovat, sdílet víru, společně se modlit. Nicméně i tam se může vkrást určitá 
„zajetost ve stále stejných kolejích“. Tak vznikl nápad nabídnout zájemcům 
o oživení duchovního života a otevření se Božímu působení „exercicie ve 
všedním dnu“ ve formě semináře obnovy v Duchu svatém podle Sieverse. 
Je to výjimečná příležitost dát Bohu po dobu deseti týdnů více prostoru, aby 

Adventní kalendář
Staň se požehnáním
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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.
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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

ADVENTNÍ

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.

Adventu již nastal čas,
ten čas divu převelkého.
Vděčně chceme zas a zas
oslavovat Mistra svého:
Aleluja, sláva, čest –
ať nám vpravdě Pánem jest!
Proto jen se sklonil níž,
aby spasení nám dobyl.
Sám běd našich nesl tíž,
nám však získal slávy podíl:
Aleluja, sláva, čest –
ze tmy k světlu chce nás vést.
Ze tmy k světlu výš a výš,
za Tebou jít chceme, Kriste!
Jak v svém Slovu s námi dlíš,
proměň hříšné srdce v čisté:
Aleluja, sláva, čest –
ať Tvé Slovo může kvést!

Ze samizdatové sbírky „Básně k církevním 
svátkům“ od Heleny Kohoutové vybrala KK

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 prosinci a lednu jsou plánovány následující aktivity, ale vzhledem k aktuální situaci sledujte farní webové 
stránky, případně telefonicky kontaktujte farní kancelář.

   4. 12.   Mikulášská nadílka v kostele
16. 12.   doprava stromů na výzdobu kostela 7:00
17. 12.   velký úklid a stavění betléma 8:00

   6.-8.1.  Tříkrálová sbírka
   8. 1.      svátek Křtu Páně – tradiční dětská besídka u jesliček v kostele v 15.00
   8. 1.      začátek desetitýdenní obnovy v Duchu svatém podle Sieverse pod vedením P. Petra Beneše 
    (vždy v neděli večer, více informací výše v Duchovním slovu)

Co nás čeká?

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

LAUDATE DOMINUM, 
CANTATE CANTICUM NOVUM!

mohl více vstoupit do našich životů. Obnovu povede P. Petr 
Beneš se svým týmem. Konat se bude od 8. ledna  vždy 
v neděli večer. Součástí setkání bude duchovní impulz, 
sdílení v menších skupinkách, společná modlitba i nabídka 
modliteb za vnitřní proměnu a uzdravení i prosba o dary 
Ducha svatého. Pro každodenní rozjímání nad krátkým 
úryvkem z Písma je pak pro účastníky připravena brožurka. 
Důležitá je kontinuita, a proto je důležité zúčastnit se všech 
nedělních setkání i vytrvat v každodenním zastavením se 
nad úryvkem Písma.

            Ano, stojí to určitý čas a je třeba zříci se jiných aktivit, 
je třeba se rozhodnout – a to nejen rezervováním si času, ale 
i vnitřním rozhodnutím: „Bože, toužím, abys více vstoupil do 
mého života…“ S Marií, očekávat veliké věci – ale také Bohu 
jako ona nabídnout svůj život k dispozici… Spolu s ní 
očekávat Jeho nové zrození do našeho života… Spolu s ní, 
jako o Letnicích, očekávat dary Ducha svatého.  Když se 
rozhodnete dát Bohu vše, On vám daruje také vše…

            Život bez Boha je prázdný, být mu stále blíže život 
naplňuje, dává mu stále více „barev“, naplňuje stále více 
smyslem… Náš celý život je o návratu k Otci…  On nás vždy 
očekává s plnou náručí – nejen tou, která obejme, ale také 
to u,  k te rá  n á s  c h ce  k a žd ý  d e n  z a h r n ovat  tě m i 
nejkrásnějšími dary… Tím nejkrásnějším jsou dary Ducha 
svatého… Modleme se společně:

            Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v 
nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude 
stvořeno a obnovíš tvář země. Bože, jenž jsi srdce svých 
věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu správně 
smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Amen.

            Přeji vám požehnaný advent – ať může růst vaše 
touha být Bohu stále blíže… 

Váš P. Daniel

Září
   4. 9.  žehnání školákům

18. 9. Misijní jarmark

Lektorský minikurz - termín bude upřesněn

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

A je tu opět advent a s ním i každoroční předvánoční snažení pro 
děti naší farnosti. Letos jsme se nechali inspirovat zábavnou hrou 
pro rodiny s názvem PRAOTEC ABRAHÁM, která bude pro vás 
připravena k rozebrání na stolku vzadu v kostele.
Jednotlivými adventními týdny budeme putovat s Abrahámem 
a plnit úkoly inspirované jeho dobrodružným životem. Na každý 
týden děti dostanou zajímavý praktický úkol, který povede k 
hlubšímu pochopení Abrahámova vztahu s Bohem a jeho 
duchovní cesty.

1. týden – Hospodinovo požehnání
2. týden – Návštěva andělů
3. týden – Abrahámova oběť
4. týden – Zaslíbení

Nyní prozradíme pouze názvy jednotlivých týdnů a úkoly se děti 
dozvědí až na nedělních katechezích. Začínáme již 20. listopadu na 
slavnost Ježíše Krista Krále.
Veškeré bližší informace o průběhu adventního snažení najdete na 
katechetické nástěnce u hlavního vchodu do kostela.

Přejeme vám požehnaný adventní čas.
Vaše katechetky Kája, Martina, Lucie, Veronika a Renata

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2022: ZAVŘI OČI, AŤ VIDÍŠ

Tradiční adventní kalendář tentokrát s biblickými 
texty o Ježíšově narození převyprávěnými tak, aby 
se dobře poslouchaly se zavřenýma očima a 
všechno to, co se stalo, jste si uměli dobře 
představit. Texty rozdělené do dvaceti pěti částí 
jsou určené především k předčítání a poslechu se 
zavřenýma očima. Provázejí je minimalistické 
obrázky, které tvoří závěsný betlém.

V adventní době pro děti vysílá jednotlivá čtení 
RADIO PROGLAS (od 1. 12. ve Večerním zíváčku 
v 19 hodin)

ADVENTNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI JE ZDARMA 
K ROZEBRÁNÍ NA STOLKU VZADU V NAŠEM KOSTELE.

STAŇ SE POŽEHNÁNÍM aneb PUTOVÁNÍ S ABRAHÁMEM
adventní snažení nejen pro děti
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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

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.

Nejlepší vánoční dárek – prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti
Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, který udělá radost všem 
lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí Mary’s Meals pomáhá už více než dvěma a 
čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly 
lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. 
Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu 
za pouhých 459 Kč. 
Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo 
elektronického poukazu na eshopu hnutí Mary’s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-
poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, případně navštivte https://www.marysmeals.cz/misto-u-
vanocniho-stolu.

Z FARNÍCH STRÁNEK - Úklid kostela – poděkování a prosba
Jsem velmi rád, že se nám daří si náš kostel uklízet vlastními silami, a děkuji všem, kdo se do uklízení 
kostela zapojují. Jistě víte, že se u nás má úklid tak, že aktuálně existuje šest skupinek dobrovolníků, 
které se po týdnu v úklidu střídají. Dostala se ke mně informace, že pro některé z Vás, co uklízíte, už je 
uklízení zdravotně příliš obtížné. Vážím si Vaší pomoci a za celou farnost Vám za Vaše léta služby děkuji 
– a pokud už se na uklízení nebudete cítit, pomáhejte farnosti jinak, třeba Vaší modlitbou.

Protože takových, kteří chtějí s úklidem už skončit, je více, znamená to, že možná některé uklízecí 
skupinky zaniknou a na ty ostatní tak zbude více práce. Ještě před tím, než se tak stane, bychom chtěli 
požádat Vás všechny, zda byste se do této naší aktivity nebyli ochotní zapojit. Pokud třeba i občas 
některé skupince vypomůžete, nebudeme muset počet skupin redukovat. Potřebujeme tento náš 
společný prostor udržovat v čistotě a bez Vaší pomoci to nepůjde.

Pokud by někdo z Vás měl zájem pomoci uklízet třeba i jen jednorázově, můžete se zapojit i takto – 
nemusíte se trvale stát součástí některé ze skupinek. Zjistit, kdy takto můžete přijít se zapojit a 
pomoci, je možné na farních webových stránkách. Pokud se Vám to teď nechce hledat, tak prozradím, 
že první příležitost se připojit bude už tento čtvrtek 10. 11. v 19:00, kdy uklízí úklidová skupinka 
mladých rodin ľ budeme rádi za každou novou pomocnou ruku. Pokud Vám to bude vycházet, můžete 
se třeba k této skupince připojit trvale, anebo taky ne. Tabulka s rozpisem úklidů je také na nástěnce 
v kostele.

Není třeba nic s sebou, vše máme. Na místě bude vždy někdo, kdo Vám poradí, co dělat, nemusíte se 
tedy bát, že byste nevěděli, co bude. Jsou na výběr méně kvalifikované práce s vysavačem i vysoce 
kvalifikované práce s hadrem, takže každý se uplatní, a uklízí se obvykle hodinu až dvě. Budeme moc 
rádi za každého, kdo se přidá, a velmi děkujeme těm, kteří už to dělají.

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu
https://www.marysmeals.cz/misto-u-vanocniho-stolu
https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu
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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

LEKTORSKÝ KURZ

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
 

V neděli 16. 10. 2022 od 9:00 v našem 
kostele proběhla pr vní  schůzk a 
účastníků lektorského kurzu. Celkem se přihlásilo 26 
zájemců, kteří byli rozděleni do 2 skupin. První 
skupina kurz dokončila. Druhá začne druhou 
neděli adventní v devět hodin. Kdyby někdo měl 
ještě zájem, může se připojit.

Mše svatá v neděli 13. listopadu v 8:00 byla tak 
trochu netradiční. S otcem Jiřím koncelebroval otec 
Volodymyr z farnosti Chust, do které směřovala a 
směřuje humanitární pomoc ze Zábrovic.  
Na konci bohoslužby pak předal děkovné listy od 
biskupa eparchie mukačevské jednak otci Jiřímu a 
pak také panu Janu Rozkovi, který při převážení 
materiální pomoci najezdil stovky a tisíce kilometrů 

na trase mezi Brnem a Chustem. Toto uznání a 
ocenění pomoci směřuje i k vám všem, kteří jste do 
sbírek přispěli. Děkovná slova otce Volodymyra i 
pana Rozka byla stručná a z obou vyzařovala 
skromnost a pokora. Prosme Pána, aby žehnal jejich 
dobrému dílu a aby na Ukrajině již brzy zavládl mír.

Pomoc Ukrajině stále pokračuje: každý všední den 
od 8:30 do 17:00 je možné přinést na faru trvanlivé 
potraviny nebo hygienu, je možné přispět také 
finančně (na cestu).                                                                 KM

PROŽILI JSME - Vzácná návštěva

Jsou všecky hvězdy Tvoje

Jsou všecky hvězdy Tvoje,
když chceš se v mracích skrýt,
jen jedna chce být moje,
tu smím si přivlastnit.
To ta, jež nad Betlémem
zaplála v onu noc,
kdy s Ježíšem Tvá láska
nám přišla na pomoc.
Ať noc se dere k římse,
či den a slunce svit,
vím, čeho přidržím se,
a za čím vždy chci jít.
Kéž ona hvězda pro mne
neztratí nikdy moc,
a této vřelé touze
Ty sám přijď na pomoc.

Ze samizdatové sbírky „Básně k církevním 
svátkům“ od Heleny Kohoutové vybrala KK



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

V předvečer svátku svatého Martina jsme se připojili k tradičnímu 
lampionovému průvodu. U školky Žabka jsme si zapálili svíčku v naší 
lucerničce a zazpívali píseň o sv. Martinovi a pak ještě tu o světýlku, aby 
svítilo. To naše nám po cestě zhaslo dvakrát. Naštěstí tety ze školky měly 
sirky s sebou a ochotně nám pomohly. Mohli jsme si tak užít nesení 
lampionku a mihotání světla po tvářích, jeho odrazy v řece, ...  A když nám 
zhaslo potřetí, zachránila nás paní ředitelka Lucka G. svíčkou na baterky :-) 
Na farní zahradě na nás čekalo občerstvení a divadélko. Dětem se svými 
písněmi podařilo vykouzlit úsměv na nejedné tváři a naše mládež sehrála 
scénku o tom, jak Bůh pomohl Martinovi vyhrát sázku s šamanem a jako 
svědectví své existence ho zachránil zpod padajícího stromu. Efektní závěr 
tvořila ohňová šou, dívky do rytmu písní tančily a žonglovaly s ohněm. Díky 
za příjemný společný čas a příležitost vychutnat si světlo v mnoha 
podobách.                                                                                                                                    HK

Lampionový průvod

V rámci návštěvy rodiny jsem zavítala na mši do Zábrdovic, kde se 
po mši konala kavárna s misijním jarmarkem. Přede mší bylo 
zataženo, tak jsem si nebyla jistá, zda se akce povede, předpověď 
byla neúprosně na dešti a zataženo. Vyslala jsem k Bohu pár 
modliteb, zda by nemohl aspoň tady trochu mraky roztrhat, když 
se tolik lidí spojilo a dalo si práci s přípravou. Po mši jsme vyšli ven a 
bylo po dešti. Dokonce na chvíli zasvítilo sluníčko. Obešla jsem 
jarmark a vybrala nějaké knížky a dinosaura pro syna. Zaujala mě 
možnost placení QR kódy. V kavárně jsem si vychutnala výtečnou 
kávu se zákuskem. Několik lidí se se mnou dalo do řeči, přestože 
jsme se neznali. 
Odcházela jsem s příjemným pocitem, že jsem přispěla na dobrou 
věc a zažila milé, přátelské a aktivní společenství. Je vidět, že jste 
farnost, která na sobě pracuje a nebojí se výzev. Moc vám děkuji.

Návštěvnice

Misijní jarmark

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

Střípky z Ducháčů 2022

Boží záměr s mým životem

Možná bychom mohli advent využít k přemýšlení, jaké 
jsou základní linie našeho života, tak jak jsme to udělali 
my na duchovních cvičeních. Na první přednášce, 
inspirované mimo jiné životem Jana z Boha, jsme se 
snažili dostat blíže k pochopení, k čemu jsme na světě, 
kam směřujeme, k čemu je to dobré? Věčné, vtíravé 
otázky, které většinou vyvstanou, když nám není dobře.

Bůh je všudypřítomný a chce být přítomný člověku. 
Každému – i mně i tobě, dobrým i zlým (Mt 5,45). Někdy 
je těžké uvěřit, že Bohu na mně velmi záleží. A mnohdy 
nám to dává poznat třeba skrze lidi, kteří nám dávají 
pocit, že jsme milovaní. Vzpomeneš si na někoho?

Paměť je velmi důležitá a někdy je potřeba z ní věci 
vydolovat opět na světlo. Vzpomeneš si, který hlas ve 
tvém životě je Ježíšův. Kdy a kde ho můžeš zaslechnout. 
Někdy nepochopíme hned. Někdy přijde Aha efekt 
později: „Ajó, takhle to myslel, k tomu směřoval!“ Důležité 
je být si vědom toho, že Bůh dokáže změnit vše v dobré. 
Svaté Julianě z Norwiche Ježíš řekl: „Jestli jsem změnil 
zhoubný hřích Adamův v ještě větší dobro, chci aby sis 
zapamatovala, že změním v dobro jakékoliv jiné zlo!“

Zkusme v meditaci zahlédnout dobrého pastýře (Jn 
10,3)… jak nás vodí k bystřinám a zeleným osvěžujícím 
místům… Zahlédnout to, že si z celého srdce přeje, 
abychom měli život a měli ho v hojnosti (Řím 12,8).

Svatý Jan z Boha říkal: „Vůči Bohu máme tři úkoly. Milovat 
ho! Sloužit mu! A zbožňovat ho!“                                                LG

Léto máme vždy rozlítané, ale teprve tento rok 
jsme byli mimo domov takřka tři týdny v kuse. V 
horách a u moře. Náš synek, který má tendence 
vidět sklenici  spíše poloprázdnou než 
poloplnou, mi jednou navečer, olepený pískem a 
s mořskou solí ve vlasech, skočí do náruče a je na 
něm vidět, že je v nepohodě. „Co se děje?“ ptám 
se ho. „Mami, mně se stýská po domově,“ odpoví 
mi on. „Tady?!“ ptám se a udiveně se rozhlížím 
kolem sebe. Sedíme na terase domku na kraji 
ostrovního výběžku. Zprava i zleva se rozprostírá 
moře, slunce se chýlí k obzoru a vodní hladinu 
barví do zlatova. Od moře vane mírný vánek, po 
pergole se pne vinná réva a po stále teplých 
kamenech pod námi přeběhne ještěrka. Ta 
scenérie je tak krásná, až se mi svírá srdce. A náš 
synek by chtěl být doma, v Brně umolousaném 
letním vedrem!
Počítám, kolikrát se ještě vyspíme, než pojedeme 
domů, a vyjmenovávám, co všechno zábavného 
nás ještě čeká. Nakonec se mi podaří jeho 
chmury rozptýlit a s příslibem, že se půjdeme 
podívat na západ slunce, odběhne pro meloun. 
Když se po pár dnech konečně vrátíme domů, 
večer mi syn, unavený cestou, při čištění zubů 
špitne: „Mami, já jsem tak rád, že jsem doma!“ A já 
mu musím dát za pravdu. 
Je skvělé, když má člověk možnost někam 
vycestovat. A je ještě skvělejší, když se může 
vrátit, shodit ze sebe tašky i nervozitu, že je 
někde jen na návštěvě, a mít svoje doma.             TP

Návraty

PŘEČTĚTE SI - Kadas mana
Pět rozhovorů o Bohu mimo kostely - Kolektiv autorů Bez filtru, 
nakladatelství Cesta, říjen 2022
Kadas mana je nová kniha pětice autorů původního podcastu a zároveň i pořadu na Radiu 
Proglas s názvem „Na dřeň“. Pořad už sice na Proglasu nenajdete, ale podcast můžete 
poslouchat dále, jen pod novým názvem „Bez filtru“.
Rozhovory s pěticí brněnských osobností – Janem Špilarem, Lucií Endlicherovou, Matějem 
Novým, Zdeňkem Papouškem a umělcem Timem o Bohu jsou skutečně bez filtru. 
Opravdové, upřímné, autentické, zemité, bez příkras. Nutí k zamyšlení a zároveň dokáží 
pohladit po duši. Rozněžní i vyburcují. Ukazují, že s Bohem je možné být kdekoli. Ve sprše, 

na kafi, při sprejování stěny. Při kotrmelcích v manželství, při stříhání vlasů. S Bohem se dá mluvit přes mříže 
vězení nebo při čepování piva. A co vůbec Kadas mana znamená? Vysvětlení najdete hned na prvních 
stránkách knihy. Já však vřele doporučuji přečíst knihu celou, neboť je názornou ukázkou toho, že duchovní 
povolání nemusí být jen zasvěcený nebo řeholní život. Duchovní povolání je každý život.

                                                                          Vybrala TP
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PATER HENKES V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE 
DACHAU
Komiksový příběh ze života blahoslaveného 
pallotinského kněze Richarda Henkese sleduje jeho 
působení v době druhé světové války ve Slezsku, jeho 
zatčení 8. dubna 1943 a pobyt v koncentračním 
táboře Dachau, kde v té době pobýval také kardinál 
Beran.

Vydalo Petrinum.
Vybrala KK

Přečtěte si - I KDYŽ MĚ PRAVDA ZNIČÍ

Bl. P. Richard Henkes, SAC
kněz a mučedník
Narodil se 26. května 1900 
v Ruppachu v Německu. Roku 
1919 vstoupil do Společnosti 
katolického apoštolátu (SAC, 
zvaní též pallotini) a dne 
6. června 1925 byl v Limburgu 
vysvěcen na kněze. Jako učitel 
působil ve studijních zařízeních 
pallotinů v Schönstattu a 
v Alpen, od r. 1931 pak v Horním 
Slezsku, ve městech Katscher 

(dnes Kietrz) a Frankenstein (Ząbkowice Śląskie). 
Jeho posledním působištěm byly totiž Strahovice na 
Hlučínsku, kde zahájil pastorační činnost v roce 
1941. Kromě plnění povinností faráře se též věnoval 
exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Branicích a 
vystupoval jako kazatel na různých místech 
v širokém okolí. Jeho činnost byla sledována 
gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro 
„pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a 
10. července poslán do koncentračního tábora 
v Dachau. „Jdu i zde svou cestou s Bohem,“ píše a 
pokouší se zde povzbudit sklíčené, pomoci 
hladovějícím. Učí se též česky – po válce chce zase 
působit na východě. Když v prosinci 1944 vypukla 
v koncentračním táboře tyfová epidemie, byly 
některé vězeňské bloky (mezi nimi i „český“ blok 
č. 17) prohlášeny za uzavřené bloky smrti. Tehdy se 
P. Richard Henkes – vědom si náročných požadavků 

evangelia i rizik provázejících jeho rozhodnutí – přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a 
umírající. Mnohým tak daroval v posledních chvílích života jako člověk lidskou blízkost, mnohým jako kněz 
skrze svátosti blízkost Boží. Seznámil se zde i s P. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a 
kardinálem, dalším z kandidátů na blahořečení.
Při své službě nemocným však P. Henkes sám smrtelně onemocněl a své nemoci 22. února 1945 podlehl. Jeho 
tělesné ostatky byly zpopelněny a popel tajně převezen mimo koncentrační tábor. V neděli 
7. června 1945, v den 20. výročí jeho primice, pak byl popel tohoto mučedníka lásky k bližnímu, 
přirovnávaného k polskému knězi P. Maxmiliánu Kolbemu, slavnostně uložen do hrobu na hřbitově pallotinů 
v Limburgu. V Limburgu se také začíná ve 21. století otevírat další kapitola jeho života. 
Na základě svědectví o životě P. Richarda Henkese se v neděli 25. května 2003 sešli v pallotinském kostele 
Panny Marie v Limburgu čeští a němečtí kněží a věřící. Za účasti ostravsko-opavského biskupa Františka 
Václava Lobkowicze pak biskup limburgské diecéze Franz Kamphaus zahájil diecézní proces o životě, 
ctnostech, smrti a pověsti svatosti služebníka Božího P. Richarda Henkese jako první krok směřující k jeho 
prohlášení za blahoslaveného. Diecézní proces byl uzavřen v lednu 2007 a dokumenty byly následně 
odeslány vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.

SVĚDECTVÍ ŽIVOTA

https://www.exodus90.cz/
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Jeho jméno se objevilo v sobotu 22. prosince 
2018 na seznamu kanonizačních procesů 
vatikánské Kongregace pro blahořečení a 
svatořečení. Beatifikace proběhla v neděli 
15. září 2019 v katedrále v Limburgu. Kurt 
kardinál Koch z vatikánské kurie beatifikoval 
kněze z řeholního společenství pallotinů před 
shromážděním asi 1500 věřících přečtením 
dopisu papeže Františka, který otce Richarda 
prohlásil blahoslaveným. Události se zúčastnilo 
250 poutníků z České republiky, zejména 
z Hlučínska. Diecézi zastupoval pomocný biskup 
Mons. Martin David. Papež František stanovil 
liturgickou památku bl. Richarda Henkese, SAC, 
na 21. únor, tedy den před výročím jeho 
mučednické smrti. Věřící si tuto památku poprvé 
připomněli v pátek 21. února 2020.

Připravila KK

Malý Jan byl zřejmě odvážný dobrodruh, jelikož jako osmiletý utekl 
z domova do Španělska. Aby se uživil, staral se o zvířata na statku. Jako 
mladík vstoupil do armády a vyzkoušel si tak dobrodružný život 
vojáka, později pracoval jako dělník v Africe a nakonec se stal 
knihkupcem... Jednoho dne se zaposlouchal do kázání Jana z Avily a 
to mu změnilo život. Jan se rozplakal a zatoužil se změnit. Rozdal, co 
měl, začal se starat o nemocné a z milodarů postavil nemocnici. 
Arcibiskup mu daroval oděv a jméno Jan z Boha. K Janovi se přidali 
další muži - ošetřovatelé nemocných, a tak vznikl řád Milosrdných 
bratrů. Jednoho dne Jan zachraňoval při povodních topící se dítě a ve 
studené vodě smrtelně onemocněl. Požádal spolubratry, aby ho na 
nosítkách přenesli k jeho pacientům, které pak do posledního dechu 
povzbuzoval a těšil dobrým slovem.

Znáte někoho, kdo je nemocný buď doma nebo v nemocnici? Jak 
byste ho mohli potěšit? Máte nějaký nápad, jak byste dokázali potěšit 
pacienty (např. na dětském oddělení nebo v domově pro seniory) ve 
vašem okolí?

Johny a Jan z Boha
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