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    Slovo redaktorů
Milí farníci,
dostáváme řadu darů. Některé vidíme, některé ne. Někdy je to proto, že jsou 
opravdu neviditelné, někdy proto, že právě nejsme nastavení na vnímání 
dobra a vděčnost. Moc vám přejeme, aby ve vašem životě bylo co nejméně 
překážek, které nám brání v zahlédnutí všeho toho dobrého, co nám Pán 
a druzí dávají, a abyste dokázali srdcem i pohledem vnímat obdarování a být 
za něj vděční.

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 Popeleční středu 
a jehož téma bude „ztišení“ (zastavení se, nalezení času na modlitbu). 
Uzávěrka bude 22. 1. 2023. Za všechny příspěvky předem děkujeme.

12 Co nás čeká
Duchovní hudba

Duchovní slovo - Obdarování

Co nás čeká
Hudba v našem kostele
Ukřižovaný volá

13 

18 Svědectví života

14 10 důvodů proč jít na tříkrálovou sbírku
Vydržet s dechem

16 P. Šikula: Víc hlav víc ví
17 Obdarování

Potěšení není nikdy dost 
VÁNOČNÍ PÍSEŇ 

110 Můj strejda farář

Duchovní slovo - Obdarování

 V dnešním světě moc prostoru pro obdarování není. Jak se říká, 
„zadarmo ani kuře nehrabe“. Každý ví, co stojí bydlení, jídlo, oblečení, různé 
kurzy či dovolená,  o zdravějším životním stylu ani nemluvě. Téměř vše je 
třeba si zaplatit nebo jiným způsobem zasloužit. A když už člověk něco má, 
musí si dát pozor, aby o to nepřišel – ať už je to zámek na kolo nebo armáda, 
která brání Ukrajinu. Za úspěšné se považují spíše ti, co „mají lokty“ a „umí 
brát“. Ti, co se nechají obírat, jsou hlupáci či slaboši, ti, co „v tom prostě neumí 
chodit“.  Když je něco zdarma či úžasně výhodná nabídka, většinou je to pak 
draze zaplaceno. Jedno, zda to byly zdarma koblihy na ulici či první tři měsíce 
nějaké služby zdarma.
 Opravdu není v dnešním světě prostor pro obdarování? Řekl bych, že je 
to díra na trhu, kde vás jistě nečeká žádná konkurence. Můžete rozjet své 
„podnikání“ bez jakýchkoli limitů! Zní to lákavě? No, spíše bláznivě… Tím 
základním problémem jsou předsudky.  Někdo bude mít obavu se od nás 
nechat obdarovat, protože za tím bude tušit nějaký ten háček.  Zároveň také 
nemohu vše jen rozdávat, pokud se nenajde dost podobných „bláznů“, kteří 
by také darovali něco mně. Ano, nejde darovat něco, co sám nemám. Musím 
něco nejdříve vytvořit a pak to mohu darovat. Jestli se chci starat o druhé, 
musím se umět nejdříve postarat sám o sebe.  Žádný extrém není 
životaschopný. Na světě by bylo velmi smutno, kdyby se vše muselo opravdu 
zaplatit, naopak by také bylo divné, kdybychom si mysleli, že vše dostaneme 
zdarma a nemusíme se o nic starat.  Pro vnímání lidské důstojnosti je důležité 
zažít spravedlivé ohodnocení naší práce, zrovna tak ale také to, že někdo mne 
chce jen tak obdarovat, udělat mi radost.
 Jaké by to bylo, kdyby chtěl Bůh, abychom mu splatili vše, co nám dal? 
Nebo odčinili všechny naše chyby a hříchy? Bůh má na rozdávání dost… A tak 
„jen tak pro nás“ stvořil Zemi, dal nám život, každému různá obdarování… 
Kolik zázraků nám daroval „jen tak“. A na druhou stranu, nedělá vše za nás, 
nevyřeší všechny naše těžkosti. Ano, mnoho dává, ale ponechává také 
prostor, abychom se i my učili dávat, učili se být a milovat jako Bůh. 
Důvěřovali, že máme v každém okamžiku více, než sami potřebujeme. Nikdo 
není tak chudý, aby nemohl nic darovat – možná ne v materiální oblasti, ale 
třeba může darovat úsměv, dobré slovo, může pomoci, pomodlit se za 
druhého. Když se na to podíváme blíže, začneme objevovat zvláštní paradox 
– čím toho má někdo méně, tím se může rozdělit jen o to cennější – dát něco 
ze sebe, v extrému darovat svůj holý život. Darovat sebe samého… Co je 
cennějšího, než když mi někdo daruje kus svého života, kus sebe sama, žije 
pro mne? Ti, co mají nedostatek, mají většinou největší soucit s nedostatkem

Podzimní pouť mládeže
Pošli kuny do Afriky
Vstávají ze sna pastýři
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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.

110 Blah. ANNA KOLESÁROVÁ
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19 Apoštol Ondřej a touha po vztahu 
s Ježíšem
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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

PF 2023

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.

Rád bych Vám popřál do nového roku 
radost orámovanou vděčností.

Apoštol Pavel kdysi křesťanům v Galácii 
napsal, že jsou děti Boží a dědicové 
zaslíbení.
Děti se umějí radovat z maličkosti,
proto jsou pro nás dospělé tak 
fascinující.
Zvyknout si děkovat za to, co máme, je 
cesta k duchovnímu blahobytu.
Zlodějem radosti jsou naše strachy 
a obavy.

Do banky ve Švýcarsku přijde muž 
a u přepážky šeptá: „Chtěl bych si u vás 
uložit sedm milionů dolarů, které jsem 
zdědil.“
Pracovník banky se na něj soucitně 
podívá a říká: „Ale pane, můžete mluvit 
nahlas. Tady se za chudobu nikdo 
nestydí.“

Nestyďme se v novém roce za Boží 
dědictví, které se v tomto světě může 
jevit jako chudoba,  ale ve skutečnosti je 
devízou, která z nás dělá lidi svobodné, 
a nikoliv otroky.

+Pavel Konzbul biskup brněnský

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

Stále platí nabídka farní výpomoci

Prosba o pomoc 
s tříkrálovým koledováním

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

Postní pátky se svatým Josefem

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

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

Mějme oči otevřené.

MŮŽEME? POMŮŽEME!

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

6. - 8. 1.  Tříkrálová sbírka – PROSÍME KOLEDNÍKY, ABY SE PŘIHLÁSILI V SAKRISTII. 
                 Více informací u Blanky Prokopové.
       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 

       4. 2.  úklid Betléma
    19. 2.  Veletrh knih a hraček
                Sbírka Haléř svatého Petra
                Od neděle 19. 2. bude možno se zapisovat na čtení křížových cest.
    22. 2. Popeleční středa

Co nás čeká?

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

LAUDATE DOMINUM, 
CANTATE CANTICUM NOVUM!

druhých a umí ukázat o to větší lásku.
 O Vánocích znovuprožíváme to největší obdarování 
v dějinách vesmíru – žádné miliardy, žádný „lidsky mocný“ 
Mesiáš, ale ten, který nám dal vše, chce jako vyvrcholení 
darovat svůj holý život – darovat se nám jako bezbranné 
dítě – zcela se nám vydat do rukou… Peníze nedává, ale 
tolika trpícím navrací zdraví, blízkost vztahů… Nevyřeší 
všechny naše problémy, ale ukazuje cestu lásky, která je 
silnější než všechny problémy světa – ano, i ten nejchudší 
z nejchudších může darovat více než všichni ostatní – sám 
sebe. A tak i smrt může dostat tu nejcennější hodnotu, 
darovat život, který tak otevírá život věčný. Nikdo není tak 
chudý, aby se nemohl stát v každém dni, každé chvíli 
obdarováním.  Kéž něco z toho mohou o Vánocích zažít lidé 
na celém světě – třeba i skrze nás.

To vám z celého srdce vyprošuji, váš P. Daniel

Září
   4. 9.  žehnání školákům

18. 9. Misijní jarmark

Lektorský minikurz - termín bude upřesněn

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Sobota 24.12.2022 ve 24:00h
Štědrý den – půlnoční mše sv.
Jaroslav OČENÁŠEK (1901-1968)
Česká mše vánoční  op. 16

Neděle 25. 12. 2022 v 9:45 h
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Neděle 1. 1. 2023 v 9:45 h
Slavnost MATKY BOŽÍ P. MARIE – Nový rok
František KOLAŘÍK (1867-1927)
Pastýřská mše f-dur

Účinkují: chrámový sbor, varhany, orchestr
Řídí:  Zdeněk HATINA, ředitel kůru
LAUDATE DOMINUM, CANTATE CANTICUM NOVUM!

Duchovní hudba v Brně-Zábrdovicích

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

Zbývá vám pár drobných kun z dovolené v Chorvatsku? 
Nechce se vám s nimi do banky nebo na chorvatskou poštu je 
vyměnit?

Přineste je k sestřičkám do Restaurace L’Eau Vive na Petrov 2 
v Brně a dejte do speciální pokladničky.

Vaše kuny pomůžou uhradit náklady sirotčince Svaté Terezy 
v Loumbila ve státě Burkina Faso.

Pokud poskládáme dohromady 750 kun, zaplatíme tím jídlo, 
bydlení a školné jednomu dítěti na celý rok!

Prožili jsme - Podzimní pouť mládeže

Rozhodli jsme se navázat na dlouholetou tradici zábrdovických poutí pro mládež, tak jsme na státní 
svátek 17. listopadu vyrazili z Brna a udělali si tak krásný prodloužený víkend. Kromě zábrdovické 
mládeže se k nám připojilo i několik biřmovankyň z olbramovické farnosti. Téma pouti se točilo okolo 
Ducha Svatého, jeho darů a také jeho působení v našem životě. První den jsme zakončili v ratibořské 
hasičárně a hned druhý den ráno jsme dostali od našeho Pána skutečné požehnání – k velkému 
překvapení všech nasněžilo hned několik čísel sněhu, takže podzimní pouť se ihned změnila na pouť 
zimní. I přes obtížnější terén jsme ale úspěšně dorazili do rajnochovického centra Přístav. Naše 
několikadenní putování plné diskusí, rozjímání, her a mrznutí nakonec skončilo na Svatém Hostýně, kde 
jsme díky otci Jiřímu měli možnost prožít mši svatou v krásné kapličce poutního domu. Poutě se nakonec 
zúčastnilo asi pětadvacet poutníků.

Děkujeme mockrát manželům Kloučkovým a Grůzovým, Aničce Gelové a otci Jiřímu, že jsme díky nim 
mohli prožít tak svatý čas. Doufáme, že se se všemi uvidíme i na budoucích poutích.

JPC

Pošli kuny do Afriky! VSTÁVAJÍ ZE SNA PASTÝŘI

Václav Renč

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…

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

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.

10 důvodů proč… jít na tříkrálovou sbírku
ź mohu dávat dál vánoční radost
ź mohu navštívit druhé, z nichž někteří mnoho návštěv 

nemívají
ź mohu přinést požehnání a pokoj narozeného 

Spasitele do domovů naší farnosti
ź mohu udělat radost zazpíváním koledy
ź mohu zažít s ostatními koledníky to pravé 

dobrodružství v nepřízni počasí
ź mohu legálně popsat lidem dveře křídou :-)
ź mohu umožnit ostatním udělat dobrý skutek
ź mohu pokračovat v dlouholeté tradici tříkrálového 

koledování
ź užiju si slastný pocit při vyhlašování výnosu sbírky, že 

kus z toho je mé dílo
ź pomůžu neziskové organizaci, aby mohla dále pomáhat potřebným v Brně

HK

Vydržet s dechem
Blížící se Vánoce navozují při slově obdarování dvojí 
druh myšlenek. Jeden je spojen se šustěním papíru a 
vybalováním dárků na Štědrý večer. Druhý se váže 
k Betlému a velkému daru v podobě Děťátka. Obě 
obdarování spolu úzce souvisejí, alespoň pro 
křesťany. Dar obdržený v Betlémě je pro lidi tak 
významný, že se z něho stále radují, na jeho 
připomínku si vytvořili svátek Vánoc a obdarovávají 
se navzájem také. Chtějí sami udělat radost někomu 
dalšímu a vyjádřit vděčnost za ten první velký dar, 
v němž Bůh osobně přichází a dává sám sebe.
Ale betlémský dar vtělení a příchodu Boha na svět 
není ve skutečnosti prvním Božím darem. 
Předcházelo mu jiné velké obdarování, konalo se (a 
stále se koná) u Boha. Nikdo z lidí u toho nebyl, je to 
pro nás tajemství přesahující naše chápání. Co však 
pochopit můžeme, je, že když někdo někoho má 
hodně rád a chce mu udělat radost, projeví to 
dárkem. I Bůh obdarovává – a začal s tím ještě „před“ 
stvořením světa a času. (Slovo před je samo o sobě 
časovým pojmem. Použít ho pro stav neexistence 
času je nesmyslný protimluv, ale snad mi to bude 
protentokrát prominuto.) 
Kdo tedy byl tím úplně prvním dárcem, co a komu 
dal, když kromě Boha ještě nic jiného není? Každý už 
správně tuší, že tato otázka v sobě skrývá i odpověď. 
Řešení je snadné, i když hodně zvláštní, s jeho 
základy přišli teologové už před staletími. Ano, na 
počátku kromě Boha není nic, nikdo jiný. Dárcem 
tedy nemůže být nikdo jiný než Bůh. Také příjemcem
 

daru může být jen Bůh, když svět neexistoval. 
A darem? Opět Bůh. Vypadá to jako nesmysl. 
Dokonce to je nesmysl – pro všechna monoteistická 
náboženství kromě křesťanství. Jediné křesťanství 
má v úplném základu svého učení výrok, že Bůh je 
jeden ve třech osobách. Nad křesťanskou pravdou 
víry o Boží trojjedinosti kroutí hlavou věřící židovství 
i islámu, od obyčejných lidí až po náboženské 
experty. Židovství i islám ve své víře fungují jen 
s jedním jediným jednoosobovým Bohem, 
nepotřebují více božských osob, jsou jim 
nadbytečné. Nám křesťanům se také může zdát 
trojjedinost nepochopitelnou komplikací. Ale jen do 
chvíle, než si začneme klást otázky, jako byla ta výše 
uvedená. Pak začnou souvislosti dávat smysl 
dokonce i obyčejnému lidskému rozumu, jenž je 
jinak neschopný pronikat do božských tajemství. Co 
je tak zásadně nepochopitelného na tom, že Bůh 
Otec je dárcem, Syn je obdarovaný a Duch je darem? 
Další hádanka začíná takto: Křesťanský Bůh je 
láska. Sám to o sobě řekl ústy evangelisty Jana. 
Láska je vždy vztah mezi milujícím a milovaným. 
Ale kdo koho miluje, když je Bůh jeden? Je to 
sebeláska? Odpovědí se nabízí několik různých. 
První: Jestli je Boží láska sebeláskou, Bůh je 
nekonečný narcis překonávající každou 
myslitelnou sebestřednost a stává se vrcholem 
neomezeného sobectví. Důsledek: Bůh nemůže 
být láska, aby se z něj nestala nesnesitelná 
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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

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
 

sebeprosazující příšera. Proto muslimové 
neříkají, že Alláh je láska nebo že je Otec, ale učí, 
že Alláh miluje své služebníky, tj. lidi, kteří jsou 
vůči němu v podřízeném postavení.  Židé učí a 
v jejich posvátných knihách se píše, že Bůh 
Hospodin miluje. Ale koho, když ne sebe? Jestli 
Alláh a Hospodin miluje „jen“ lidi a svět, je vznik 
Boží lásky spojen až se stvořením. Ale to by byla 
teologická katastrofa. Žádná Boží vlastnost totiž 
nemůže vzniknout až následně, např. při 
stvoření. Pravý Bůh všechny vlastnosti musí mít 
v sobě od vždy, jinak by se proměňoval; důsledek 
je, že by nebyl Bohem. Pravý Bůh musí být vždy 
stálý a neměnný.
Druhá možná odpověď: Láska je vztahem mezi 
božskými osobami. Otec miluje Syna a Syn Otce. 
Jejich láska je tak silná, že se stává další osobou, 
Duchem, který je stejné podstaty jako Otec i Syn. 
Láska mezi Otcem a Synem vychází z Otce 
k Synovi a také ze Syna k Otci. Duch – láska – tedy 
„z Otce i Syna vychází“. Nic, o čem bychom už 
neslyšeli, jen zazněl kousek z nicejsko-
cařihradského vyznání víry. Bůh není egocentrik. 
Každá z božských osob vychází ze sebe a daruje 
se další osobě až na hranici ztráty vlastní identity. 
Je to přesný opak sebestřednosti.
Podivnost Boží trojjedinosti nejen že není 
důvodem k posměchu vůči křesťanům, že věří 
v nesmysly, ale je velmi dobrým základem při 
snaze o vysvětlení Boží podstaty, vysvětlení 
existence lásky a vztahů vůbec. Každý vztah mezi 
Bohem a lidmi a také mezi lidmi navzájem musí 
mít svůj základ někde u Boha, protože lidé jsou 
Božím obrazem. Láska musí být odvždy součástí 
Boží podstaty. To je možné, jen je-li Bůh jeden ve 
více osobách, které se navzájem milují. Co se 
u křesťanství zdá složitou podivností a 
nevýhodou proti dalším zdánlivě logičtějším a 
jednodušším monoteistickým náboženstvím, se 
nakonec ukazuje být tou nejsilnější oporou. 
A naopak představa jednoosobového Boha 
přítomného v jiných náboženstvích se při 
důkladnějším pohledu stává podivně vratkou. 
Ještě že to za jinověrce nemusíme řešit.

Podle jedné z teologických hypotéz bylo stvoření 
světa a člověka společně všemi třemi božskými 
osobami dalším způsobem, jímž se vzájemně 
obdarovávají.  Záměr uskutečnit takové 
obdarování je v Bohu odvždy přítomný, je Boží 
součástí. Meditativní promýšlení této možnosti 
obdarování, jehož jsme sami přímou součástí 
v roli daru, nás může vést k fascinujícím závěrům 
o Božích vlastnostech a roli člověka ve vztahu 
k Bohu i světu.
Dnešní malý ponor do trojiční teologie nevinně 
začal otázkou kde se vzalo první obdarování – a 
pokračoval otázkou, kde se bere láska. Kde a kdy 
ponor skončí, záleží na tom, jak dlouho vydržíme 
s dechem. Dýcháním duše je modlitba, proto 
přeji vám i sobě, aby nám při rozbalování dárků 
i jindy myšlenky zalétaly k našemu skvělému 
milujícímu a obdarovávajícímu Bohu. A abychom 
se ho nebáli prosit, ať nám dovolí malinko 
nahlédnout do své podstaty, protože tím nás 
velmi obdaruje.
Jestli jste někde slyšeli nebo četli, že přemýšlet 
o Bohu žijícím ve Trojici je marná námaha, 
ztracený čas a opovážlivost, nevěřte tomu. Kdo 
někdy opravdu miloval, ať si vzpomene, jak 
dychtil po milované osobě, byl v duchu stále s ní, 
připomínal si její podobu, hlas, jak zkoušel 
uhádnout, na co myslí, jaká je. Co je to za radu, 
která zamilovanému říká, ať nechá myšlenek na 
svoji lásku? Nedejme si vzít důvěrnou blízkost 
svého Boha se všemi jeho tajemstvími.

JS



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

Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr Šikula přibližuje atmosféru 
diecézního synodálního setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Co bylo smyslem diecézního synodálního setkání?
V období od publikování diecézní a národní syntézy mnohé farní synodní 
skupinky pokračovaly v setkání a snažily se farní, diecézní a národní výstupy 
vztáhnout k farní realitě, hledat řešení a provádět změny k lepšímu. Protože 
papež František vyzdvihl synodalitu jako způsob života církve do budoucna, 
patří k takové aktivitě i další setkávání, vytváření kontaktů, vzájemná 
komunikace, inspirace a povzbuzení. V návaznosti na první diecézní setkání, 
které se uskutečnilo v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 7. května tohoto 
roku, jsme se 19. listopadu setkali podruhé, tentokrát na půdě Biskupského 
gymnázia v Brně. Cílem bylo společně reflektovat výstupy z diecézní 
i národní úrovně a pobavit se o tom, jak obsah výstupů konstruktivně 
uchopit, inspirovat se nápady z dobré praxe a navzájem se povzbudit 
v dalším společném hledání.

Jak setkání probíhalo?
Na naše pozvání odpovědělo a přijelo 120 účastníků, mnozí byli moderátoři farních skupinek, další se do 
celého procesu po celou dobu aktivně a se zájmem zapojovali a byli hybnou silou synodního setkávání. 
Začínali jsme v 10 hodin dopoledne a setkání skončilo v 16 hodin. Ale mnozí ještě desítky minut zůstávali na 
místě a dál debatovali. Ukázalo se, že propojování, vzájemný kontakt, ochota naslouchat, učit se a 
uskutečňovat sen o církvi ve 21. století je naléhavou potřebou mnohých.

Budou následovat další podobné akce?
Účastníci měli mimo jiné odpovídat, jak si dál představují synodalitu v naší diecézi. V odpovědích se objevila 
často přání se takto setkávat vícekrát do roka. A častěji, třeba každých pět let, spustit synodální dotazování 
v diecézi, zapojit více kněží a mládeže, systematicky pracovat a postupně se utkávat s výzvami, které diecézní 
a národní syntéza obsahují. Často se volalo po výcviku v dobré komunikaci a osobnostním rozvoji, stejně jako 
po revizi výuky náboženství. Lidé touží také po otevřenějším komunikačním stylu i vzhledem ke kněžím, 
biskupovi, diecézi. A nemálo podnětů se týkalo povzbuzení k intenzivnějšímu hledání cest k lidem se 
specifickou potřebou: doprovázení mladých, citlivá podpora LGBT osob apod. Důvodů setkávat se dál máme 
tedy víc než dost.

Co považujete u těchto setkání za nejdůležitější?
„Víc hlav víc ví,“ je známá zkušenost, kterou si lidstvo 
nese od nepaměti. V katolické církvi nejsou nositeli 
veškerého poznání kněží a biskupové spolu s papežem, 
ale celý Boží lid, který žije pod vlivem Ducha Svatého 
darovaného ve křtu. Nehledě na to, že Duch Svatý 
působí i mimo církev a že i tyto „vnější“ podněty mohou 
být velmi přínosné. Takže je dobré, když je k Božímu 
sdělení nastražené každé ucho. A Pán si sám zvolí, zda 
nám do něj něco pošeptá, nebo nás za ně vytahá.

Výstupy z pracovních skupinek: 
https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/13559.pdf

Převzato z webu biskupství.cz

P. Šikula: Víc hlav víc ví

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

Obdarování
Matně si vzpomínám na ten červencový den asi před pěti roky. Slunce 
zlatilo velehradskou krajinu a ve mě se praly myšlenky jak v pračce. 
Vděčnost?! Já mu mám být vděčná? Říká si o sobě, že je všemohoucí, a 
přitom pro mě! vůbec! nic! neudělá! Nebo teda aspoň ne to, co 
potřebuju. Nebavím se s tebou. Nemá mě rád, je to jasný. A přitom 
o tom tolik mluví. Kecy.
A k tomu ten úkol od Otčeho. Nahradit stěžování si vděčností za dary, 
které každý den dostávám. Měla jsem si (myslím) najít deset kamínků, a 
když se mi to povedlo, mohla jsem jeden z nich přesunout do druhé 
kapsy. Ach jo. I když… zajímavá výzva.
No… Bože, tak jo… Tahle kytka se ti docela povedla…
Najednou svět byl přece jen trochu hezčí. Nevím už, jestli jsem za ten 
den těch deset kamínků dala. Ale jsem Bohu moc vděčná za tu kytku, za 
ten úkol s kamínky, za otce Jiřího, za Velehrad. Za to, že jsem mohla začít 
znovu. A když se zastavím, žasnu, co všechno od Boha dostávám.

Rolničky slyším, slyším hlasy, 
myslím si: Kdo to přijel asi? 
Dlouho už neviděl jsem sáně, 
a proto toužím dychtivě 
podívat se zas jednou na ně, 
pohladit koně po hřívě. 
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého. 
Kdo je to? Slyším, někdo troubí, 
housle se ozvou k tomu vráz 
i basa, která zpívá zhloubi. 
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě. 

A v koši u psacího stolu 
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla. 
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí, 
umí tak krásně vyprávěti. 

Vždyť je to ona, myška malá, 
jež s Kristem Pánem v seně spala 
a viděla, jak Marie Panna 
už dlouhou cestou umdlévá 
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva. 
A viděla, jak s nebe rázem 
andělé slétali se na zem. 

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi. 
A od těch dob mi takhle hrají, 
rolničky slýchám v tento čas, 
okna mi květy rozkvétají 
a s nebe slýchám krásný hlas. 
Ne obyčejný, ale svatý, 
když do tmy ráno vyjdu vraty 
a spěchám sněhem na roráty.
Vybrala KK

VÁNOČNÍ PÍSEŇ 
Jaroslav Seifert

PŘEČTĚTE SI - Potěšení není nikdy dost 
Svazek Potěšení není nikdy dost obsahuje tři knížky 
fejetonů Hany Pinknerové na téma vděčnost, radost 
a potěšení. Potěšení jsou pro autorku „Boží milostné 
vzkazy, jež na nás čekají na našich denních cestách“. 
Věnovala se jim do hloubky tři roky. V první části 
vypráví o potěšeních, která jsou – ale neměla by být! 
– samozřejmá. V druhé fázi se snaží najít potěšení 
v tom, co nebývá příjemné. Otázka, kterou si položila 
v třetím roce svého hledání, zní: Existuje něco, co se 
nedá v potěšení proměnit? Dospěla k této 

moudrosti: „V každé situaci, za všech okolností, vždycky stojí za to, 
potěšení hledat. Bůh totiž slibuje, že kdo hledá, ten najde. A potěšení 
jsou jeho disciplína.“ Krásu autorčiných krátkých zamyšlení oceníte 
zvláště ve chvíli, kdy pro samé povinnosti žádná potěšení kolem sebe 
neuvidíte. Stanou se vašimi nevšedními průvodci uprostřed všedních 
dní.

Hana Pinknerová (*1963) je křesťansky orientovaná spisovatelka a 
publicistka. Vystudovala pedagogickou fakultu obor čeština, hudební 
výchova. Je vdaná, žije v Brně, kde provozuje malé knihkupectví a 
galerii. Působí také v řadě křesťanských médií. V Karmelitánském 
nakladatelství jí vyšly bestsellery – oblíbené knížky fejetonů Budu asi 
lítat, Co Bůh šeptá maminkám, Dneska jsem to stihla, Jedno potěšení 
týdně, Smím být něžná, To pravé místo, Život v tempu andante a mnohé 
další. Hana Pinknerová je žena mnoha talentů. Ráda jí, a proto dobře 
vaří. Je zvědavá, a proto ráda naslouchá lidem. Ráda čte, možná proto 
provozuje knihkupectví. Kromě toho taky píše knížky, přednáší na 
různá témata, jezdí na koloběžce a zkouší zase hrát na klavír. Baví ji život 
a hledání Božích milostných vzkazů.

Vybrala KK

Rolničky slyším, slyším hlasy, 
myslím si: Kdo to přijel asi? 
Dlouho už neviděl jsem sáně, 
a proto toužím dychtivě 
podívat se zas jednou na ně, 
pohladit koně po hřívě. 
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého. 
Kdo je to? Slyším, někdo troubí, 
housle se ozvou k tomu vráz 
i basa, která zpívá zhloubi. 
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě. 

A v koši u psacího stolu 
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla. 
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí, 
umí tak krásně vyprávěti. 

Vždyť je to ona, myška malá, 
jež s Kristem Pánem v seně spala 
a viděla, jak Marie Panna 
už dlouhou cestou umdlévá 
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva. 
A viděla, jak s nebe rázem 
andělé slétali se na zem. 

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi. 
A od těch dob mi takhle hrají, 
rolničky slýchám v tento čas, 
okna mi květy rozkvétají 
a s nebe slýchám krásný hlas. 
Ne obyčejný, ale svatý, 
když do tmy ráno vyjdu vraty 
a spěchám sněhem na roráty.

Vybrala KK
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Přečtěte si z bible: Mk 12,41–44

Dokážete odpovědět:
Kdo je vdova? Jak velký důchod asi mívala? Proč lidé nosili do chrámu peníze? 
Podle čeho Ježíš měří velikost daru? Kdo se o vdovy staral? Jaký je hlavní rozdíl 
mezi učiteli zákona a chudou vdovou?

Očeho pohádka pro přiblížení:
V jednom království měli krásnou princeznu na vdávání. Pan král byl moudrý a 
měl svou dceru moc, moc rád. Rozhodl se, že svou dceru dá jedině tomu, kdo se 
o ni bude umět postarat a doopravdy jí vytvoří bezpečí. Do královského zámku 
chodila spousta nápadníků, vzdychali, slibovali, ale když se dověděli, jakou 
zkouškou mají projít, skoro všichni to vzdali. Nakonec zůstali jen princ 
Jaksidraksicincidron a mladý muž z vesnice jménem Honzík. Princ byl uhlazený, 
nafintěný, navoněný a velmi bohatý. Honzík byl veselý, statečný a silný.

Teď vám konečně prozradím jejich úkol: Měli během jednoho měsíce postavit 
dům pro princeznu, a to vlastníma rukama. To víte: Princ si nechal dovézt dřevo, 
okna, dveře, barvy a měl polovinu práce hotovou. Pak postavil ze dřeva velký 
krásný dům. Jste překvapeni? Každou noc mu tajně pomáhalo deset tesařů, 
Dům byl postavený za čtrnáct dní. Pak ho už jen 
zdobil: hodně barev, záclon, deček a polštářů.

Mezitím Honzík rukama vykopal základy, 
vybetonoval je, koupil cihly za všechny peníze, 
které měl, v lese pokácel stromy, odvětvil je, 
nařezal z nich trámy. Pak postavil dům. Byl malý, 
protože času se nedostávalo. Z trámů udělal 
střechu a pokryl ji břidlicí, kterou sám naštípal. 
Vyrobil okna a dveře. Pracoval od tmy do tmy, ale 
čas nemilosrdně běžel, takže když uplynul měsíc, 

měl sice hotový malý pěkný dům, ale omítnout ho stačil jen zevnitř a o malování 
nemohla být ani řeč.

Král byl spravedlivý a také moudrý. Princezna byla krásná, ale také rozumná. Oba viděli, že princův dům je 
větší, krásnější a barevnější, voněl, protože byl celý ze dřeva a už byl i zařízený. Oba taky věděli, že princ 
švindloval, a král věděl ještě něco navíc. Proto řekl: „S rozhodnutím počkám ještě měsíc.“ Za měsíc totiž 
začínaly letní bouřky. Ta první byla dost hrozná. Zdálo se, že padá tolik vody, že už není místo pro vzduch, a 

blesk stíhal blesk. Honzíkův dům to ale nemohlo nijak ohrozit. Zato z princova 
domu nejdřív stekly barvy, pak do něj začalo zatékat, pak se najednou pohnul a 
vzala ho voda. No a když tak odplouval, udeřil do něj blesk a dům shořel jak 
pochodeň.

Ráno druhého dne řekl král: „Mé rozhodnutí je jasné. Vyhrál Honzík.“

No a za týden byla slavná svatba.

Poučení:
Na Boha finty neplatí. Buď se člověk doopravdy snaží a Bůh je s ním a žehná mu, nebo švindluje a to je bez 
Boha.

Podle našeho pana faráře LG

Očeho pohádka - (Ne)Dar

https://www.exodus90.cz/


Okénko maminek na mateřské

aneb „Takovým patří Boží království 
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Nádherný, pro mě vším jsi sám… Jak je nádherné víc Tě znát. Text písně 
Nádherný mi zní, když si pročítám zápisky z ducháčů a přemýšlím o svatém 
Ondřejovi. Touha víc znát Ježíše a přivést k němu svého bratra se prolíná 
všemi zprávami o svatém Ondřejovi (viz Mt 11, 21–23).

Tato touha a fascinace mu vydržela od vystoupení z řeky Jordán až do konce 
života. I když umíral na kříži ve tvaru X, prohlásil: „Jsem přesvědčen, že nastal 
nejkrásnější den mého života. Kříži, vysvoboď mě z tohoto světa a přiveď mě 
ke svému milovanému spasiteli, který mě vykoupil.“

Ptáte se, jak se mu to podařilo?

Myslím, že měl velkou touhu poznat Ježíše a stále ji živil, fascinovaně jej 
poznával. Tato fascinace ho odváděla od sebe a od dalších hloupostí, které by 
ho mohly odvést od této touhy.

Jako by na Ježíšovu otázku (Jn 35–43), co potřebuješ, odpovídal: „Potřebuju zůstat u Tebe, u svého Beránka!“ 
Nad úryvkem z Janova čtení můžeme přemýšlet nad tím, jestli Ježíš chce ukázat apoštolům přechodné, nebo 
trvalé bydliště, ale spíše je nám jasné, že poukazuje na vztah – zcela nový vztah – vztah s Otcem a novou 
svobodu v modlitbě!

Možná není heretické říct, že vysněným domovem je mé srdce, já, vřelý, křehký a nádherný vztah.

Svatý Řehoř napsal: „Člověk je živočich povolaný k důvěrnému kontaktu s Bohem. Těm, kdo ho přijmou, dává 
víc. Žízní po nás a my po něm.“

Kéž se nám podaří najít fascinaci v Betlémské jeskyni a zažehnout touhu víc Jej znát!
LG z výpisků z Ducháču na Hadince 2022

Svatý Ondřej měl svátek 30. listopadu, s tímto svátkem bylo spojeno mnoho 
pověr. Sám svatý Ondřej se narodil v galilejské Betsaidě (v dnešní Palestině) a se 
svým bratrem byli rybáři. Učil ho Jan Křtitel, posléze se stal i se svým bratrem 
Ježíšovým apoštolem.

Po smrti Ježíše putoval po světě a šířil křesťanství. Usadil se v Řecku, kde jej ale 
pronásledoval císař Nero a chtěl, aby se víry zřekl. Což se nestalo, Ondřej tak byl 
ukřižován stejně jako Ježíš, ale na kříži ve tvaru X. Proto se i tomuto kříži říká 
Ondřejův. Ondřej je také uctíván jako patron Skotů, Rumunů, v Burgundsku jako 
patron vévodů (jeho šikmý kříž je součástí erbů). Je uváděn jako první biskup 
Byzantie (Konstantinopole – Istanbul).

Střípky z ducháčů – apoštol Ondřej a touha po vztahu s Ježíšem
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SVĚDECTVÍ ŽIVOTA: Blah. ANNA KOLESÁROVÁ

Narodila se 14. 7. 1928 ve Vysoké nad 
Uhom v dnešním slovenském okrese 
M i c h a l o v c e  n e d a l e k o  h r a n i c  
s  Uk raj inou.  Území v  té  době 
( 1 9 2 0 – 1 9 4 4 )  b y l o  s o u č á s t í  
Horthyovského maďarského království.
Od dětství byla nazývána Anka. 
V deseti letech jí zemřela maminka. 
Zůstala s tatínkem Janem a starším 
bratrem Michaelem, kteří chodili 
pracovat na pole. Anka musela převzít 
starost o domácnost a bratrovi prý 
dokonce nahrazovala maminku. Svůj 
čas si rozvrhla tak, aby zvládala 
veškerou péči o domácnost (i pečení 
chleba, dobytek) a zároveň se mohla 
zúčastnit mše svaté nejen v neděli. Než 
by šla za kamarádkami, spíše chodily ony za ní a dost 
často šly potom společně do kostela. U sousedů 
Podhorínových se s nimi o sobotách společně modlila 
růženec a občas pečovala i o mladší děti. Byla přátelská, 
velmi milá a obětavá. Na nic si prý nestěžovala. Hleděla 
více na potřeby druhých než na vlastní. Byla vychována 
ke skromnosti a čistotě. Pravidelně přistupovala ke 
svátostem a její zbožný vztah k Ježíši spočíval i v tom, že 
nakonec raději volila smrt než hřích.

Bylo jí šestnáct let, když v době blížícího se závěru druhé 
světové války jejich obcí procházela fronta. Venku se 
střílelo a v některých domech se ubytovali němečtí 
vojáci. Místní obyvatelé se schovávali ve sklepích. Anka, 
aby nikoho nepřitahovala, se v ošumělých černých 
šatech po mamince ukrývala s tatínkem a dalšími 
osobami ve sklepení. Zde byli i v podvečer 22. 11. 1944, 
v době příchodu postupující sovětské armády, když k 
nim vtrhl jeden podnapilý ruský voják a vybral si ji se 
špatným úmyslem. Její otec prý chtěl předejít 
problémům a obrátil se na dceru se slovy: „Anko, dej mu 
něco k jídlu, jistě je hladový.“ Anka poslechla a vydala se 
ke kuchyni pro jídlo. Rudoarmějec šel za ní a začal ji 
obtěžovat. Vyhrožoval jí zastřelením, nebude-li mu po 
vůli. Ona navzdory hrozbě kategoricky odmítla, ochotna 
raději zemřít než ztratit čistotu. Vytrhla se mu z rukou a 
utíkala zpět do sklepa. On ji následoval, naposledy 
varoval a přikázal jí, aby se rozloučila s otcem. Anka se 
k otci přitiskla, pošeptala mu poslední sbohem. Voják 
vypálil dvě kulky ze samopalu a Anka s vyslovením jmen 
Ježíše, Marie a Josefa zemřela v otcově náručí 22. 11. 
o svátku sv. Cecílie.

Pro současné boje v blízkém okolí byla 
druhého dne ve večerních hodinách potají 
pohřbena bez kněze. Až dodatečně, sedmý 
den po její smrti, vykonal pohřební obřady 
farář Anton Lukáč, který v Pavlovicích nad 
Uhom do farní knihy o zemřelých připsal 
k jejímu jménu „Hostia sanctæ castitatis“ 
(oběť svaté čistoty). Skutečnost svým 
podpisem potvrdilo pět svědků. Anka byla 
před setkáním se svým vrahem u zpovědi a 
přijala Eucharistii, v jejíž síle, podle 
všeobecného přesvědčení, jednala tak, jak 
jednala. Její oběť je podle mnohých 
svědectví povzbuzením k předmanželské 
čistotě mnoha srdcí. K jejímu hrobu 
s nápisem: „Raději smrt než hřích“ putují 
tisíce mladých lidí a část jich hovoří 

o zázraku, který se s nimi stal. Mladí ji prosí o pomoc 
v důležitých rozhodováních, jako je volba životního 
povolání nebo partnera.

Anna Kolesárová byla blahořečená 1. 9. 2018 na stadionu 
Lokomotivy v Košicích. Beatifikační slavnosti, z pověření 
papeže Františka, předsedal kardinál Giovanni Angelo 
Becciu, prefekt kongregace pro kauzy svatých.

Liturgická památka Anny Kolesárové byla pro Slovensko 
stanovena na 20.11.

POZNÁMKA
Při exhumaci byla v hrobě, v hloubce dvou metrů, 
objevena tři na šňůrce spojená zrnka růžence. Udává se 
spojitost s modlitbou tří zdrávasů za srdce čisté, věrné a 
moudré, které se u jejího hrobu již během přípravného 
procesu pro blahořečení modlili mladí lidé. Těch sem 
putovaly desetitisíce a mnohým se zde dostalo uzdravení 
srdce. Relikviář má tvar srdce, které je symbolem oběti a 
lásky. Má průměr asi půl metru a uprostřed lze přes perlu 
nahlédnout na ostatky Anny Kolesárové.

Relikviář je ze stříbra a je vsazen do vápencového kamene 
z mořského dna a znázorňuje ulitu pro vzácnou perlu. 
Stříbrné větvičky tvořící horní část srdce poukazují na 
utrpení Anny a připomínají Kristovu trnovou korunu. 
Věneček kolem perly symbolizuje čistotu. Tři malé květy 
naznačují mládí plné chuti do života. V jejich středu jsou 
zrnka růžence z hrobu. Okvětních lístků je celkem 53 jako 
zdrávasů v růženci. Autorem díla je Marek Husovský.

Vybrala KK



Ahoj, já jsem Panenka a tohle je můj 
kamarád Sněhulák.

Chceme vám popřát krásné svátky, tak se 
podívejte, co jsme pro vás nachystaly 

v odkazu pod QR kódem.
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