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    Slovo redaktorů
Milí farníci,
předkládáme vám další číslo farního časopisu, tentokrát s tématem „dary“. 
Každý z nás je obdarován a může být darem pro druhé. Přejeme vám, ať vás 
k tomu inspiruje a posiluje Duch svatý, jehož seslání právě v tomto období 
oslavujeme.

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 o slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie a jehož tématem bude „mateřství (nejen Mariino)“. 
Uzávěrka bude 18. července 2021. Za všechny příspěvky předem děkujeme. 
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Duchovní slovo - Vykoupení je zde, aleluja...
Milí farníci,
slavíme Letnice – seslání Ducha svatého. I když to Ježíš sliboval, 
apoštolové si úplně nedokázali představit, co by to mohlo znamenat. Zatím 
se jen třásli za zavřenými dveřmi – a to i když je Vzkříšený navštěvuje 
a povzbuzuje. Vytrvale se modlí a očekávají, co se tedy stane.

A najednou se to stalo, Duch svatý, Duch Ježíše a Otce, sestupuje a naplňuje 
je, prostupuje je… křest Duchem svatým, křest Ohněm…
 My mluvíme často o darech Ducha svatého. Apoštolové dostávají dar odvahy 
– přestávají se schovávat před lidmi, dokonce k nim promlouvají 
a dokonce o tom, co tak skrývali. Dostávají dar jazyků – promlouvají ke 
každému tak, aby tomu rozuměl… Dostávají dar moudrosti, které se nikdo 
neumí postavit… dar poznání, rozlišování, rady… a mohl bych pokračovat 
dále…

Někteří křesťané – zvláště z letničních církví či charismatického hnutí – se 
občas ptají, jaké dary kdo má… A myslí se tyto „výjimečné dary“. Někoho to 
znejisťuje, zda je „dost dobrý křesťan“, když takové dary nemá. Nicméně ty 
nejpodstatnější dary nejsou vidět na první pohled ani se nemusí zdát až tak 
zvláštní. Mít druhého rád, být ochoten pro něj něco udělat, přát mu dobro, 
dodat naději, povzbudit, trpělivě chodit do práce či se starat o rodinu, mít 
soucit s trpícím. Ano, jak snadno se může stát, že ty „výjimečné dary“ či touha 
po nich může skrývat postoj pýchy, kdy tyto dary spíše rozdělují, než spojují.  
Ano, „kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem 
jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem 
tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že 
bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.  (…)  Láska nikdy 
nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude 
překonáno“. (1. Kor 13).

V čem může být kořen této pýchy? Kde je základní nepochopení těchto darů? 
Představa vlastnění, přisvojení si takových darů, pocit, že já vlastním tyto 
dary… Tedy když se odpojí dar od Dárce. Tyto dary nepatří mně, nejsou to mé 
schopnosti, ale je to schopnost, činnost, láska samotného Boha v nás, na které 
nám dává účast, přizval nás k tomu působit, milovat s Ním.  Ano, tyto „dary“ 
jsou jen projevy přítomnosti Dárce v nás – ano, tím největším darem je On 
sám, který se nám zcela daruje. Daroval se nám svým vtělením – tím, že se stal
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110 Můj strejda farář

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

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

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

Václav Renč

KarnevalKarnevalVíkendovka děvčat

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

111 Johny a svatý Ignác
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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

CHVALOZPĚVjedním z nás, daroval se nám tím, že se skrze Ducha svatého 
vtěluje do nás – církve – těla Kristova. Ano, křtem Duchem 
svatým se v plnosti stáváme Jeho tělem, Jeho chrámem. 
Když máme Jeho, máme Vše… Dar, kterým je Dárce sám, 
darovat sebe samého, dar, který vyjadřuje vztah – vše dělat 
pro druhé, s druhými. Bůh nás touží vtáhnout do sebe 
samého – společenství Nejsvětější Trojice – darovat se nám, 
darovat se skrze nás i ostatním. Ano, apoštolové uchváceni 
samotným Bohem, který se dokáže jen darovat, a to zcela, 
už nedokáží nic jiného, než se spolu s Bohem darovat lidem 
tam venku – jedno, jestli je to bude stát život jako Ježíše.

Tento Dar darů byl dán každému z nás. Zažívat Ho ale 
můžeme, pouze pokud s Ním máme vztah, jsme s Ním 
sjednoceni. A to můžeme „hmatatelně“ zažívat, když se 
s Ním spojíme v darování se druhým – stávat se spolu 
s Ním Darem.

 Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal 
v nich oheň své lásky. Ty jsi spolu s Otcem i Synem naším 
největším Darem…  Dej, ať se spolu s Vámi můžeme 
darovat a stávat se „obdarovaným Darem“ pro tento svět. 
Amen.
 

To vyprošuji z celého srdce každému z vás i celé církvi, 
váš P. Daniel

Noc kostelů 2020

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

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

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

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

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

Stále platí nabídka farní výpomoci

Prosba o pomoc 
s tříkrálovým koledováním

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

Postní pátky se svatým Josefem

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

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

Mějme oči otevřené.

MŮŽEME? POMŮŽEME!

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

Květen
27. 5. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců
28. 5. Noc kostelů

Červen
   3. 6. slavnost Těla a krve Páně
   5. 6. Farní výlet
20. 6. Zahradní slavnost

Červenec a srpen
16. 7.   adorační den farnosti 9:00–18:00 
 (celodenní otevření kostela)
25. 7. až 31. 7. duchovní cvičení Velehrad
31. 7. až   8. 8.  farní tábor
16. 8. až 21. 8. duchovní cvičení rodin Štítary
23. 8. až 29. 8. ministrantský tábor

Co nás čeká?
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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 pobožnostPříprava našeho biřmování začala na podzim 
roku 2018, kdy nás od onoho dne „D“ dělily téměř 
dva roky. V té době ještě nikdo neměl nejmenší ponětí, co 
nás všechny čeká, takže jsme se mohli v klidu věnovat 
věcem, které jsou důležité, učení a přípravě, modlitbě a sobě 
navzájem při kulečníku po pondělním setkání :-). Pak byl ale 
tento styl života výrazně narušen karanténou na jaře v roce 
2020, což pro nás znamenalo úplné odstřihnutí od cíle, ke 
kterému jsme směřovali. Poněvadž nebyly schůzky 
nahrazeny online setkáním, celá podstata věci se nám jistým 
způsobem ztrácela ze života.

Jednoho květnového dne prořízla dlouho trvající ticho zpráva, která nás opět zčásti probudila: biřmování 
bude po prázdninách 16. října. Tato informace v nás zapálila naději, že se ještě před koncem roku stane to, na 
co jsme se připravovali. Ano, je pravda, že k biřmování došlo na podzim, ovšem kdyby všechno šlo přesně 
podle plánu, nemohli bychom to, co je kolem nás, nazývat světem. Realita se totiž na světě mění každým 
dnem.
Na pozadí blížící se nové vlny epidemie totiž logicky vyvstala otázka, zda vůbec bude možné akci uskutečnit. 
Bylo jasné, že nový lockdown bude přísný a že 16. října. už budeme každý sedět doma a svět přejde do 
virtuálního módu. Po mši svaté jednoho pátečního odpoledne, těsně před vypuknutím karantény, postávala 
skupinka farníků u kostela a rozebírala možnosti, jestli by biřmování nešlo urychlit. Ta možnost tu byla, 
a dokonce i čas by se našel, jenže nám scházel jistý detail – biskup. Pak ale jednoho člena naší rodiny napadlo 
kontaktovat Mons. Pavla Posáda, který se shodou okolností zrovna pohyboval v Brně a ochotně přijal naše 
pozvání. Pak už stačilo jenom obvolat všechny biřmovance, kmotry, vytvořit online tabulku zúčastněných 
a v neděli večer (o dva dny později) došlo k onomu obřadu.
I když naše příprava vyvrcholila poněkud znenadání a mše proběhla v jistém smyslu narychlo, protože  na 
další den už byla vyhlášena karanténa, obřad proběhl velice hezky a důstojně. Sice nás z různých důvodů 
nepotkalo to štěstí, že by všichni biřmovanci mohli být přítomni, ale můžeme hrdě prohlásit, že naprostá 
většina těch, kteří se v této rouškové době chystali na přijetí svátosti biřmování, úspěšně dorazila do svého 
cíle a může žít s pečetí darů Ducha svatého na svém srdci.

TJ

Najdete 10 rozdílů :-) ? 

Biřmování v karanténě

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

Zdroji nevýslovných rozkoší,
Zřídlo, které zúrodňuje zahrady,
ó, Nejsvětější Trojice,
Studnice živé vody,
Proudy věrné Lásky
vytékající z Tvého Srdce,
Milovníku lidstva,
Ženichu svého tvorstva,
Klaníme se Ti a chválíme
Tvé Svaté Jméno, Třikrát Svaté. Amen.

                                             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

Dnes bychom se mohli zamyslet nad největším darem, který jsme dostali dřív, než jsme byli.  Jste zvědaví, co to je?

Byli jsme stvořeni pro život v dokonalé lásce. Bible je velký příběh o Otci, který ztratil své děti a o Synovi, který 
mu je chce vrátit. Naše víra je stále ohrožena (což není normální) a je potřeba ji stále dosycovat (nejlépe 
rozjímáním). Křesťanství nemá jiný smysl než lásku. Někdy však v nás lidech převládne názor, že je křesťanství 
obchod – dávání a bolesti. Člověk nedokáže milovat bezpodmínečně, protože každý má své potřeby – já, ty, 
on, ona… Jen Bůh nemá žádné potřeby. On je ten, který je tady. On je ten, který dává pokoj. On je ten, který za 
mě bojuje. Otec je Nadějí pro nás a my jsme nadějí pro Něj (Jak 2, 13). Je důležité si položit otázku, co 
očekávám, že se stane, až si Bůh přečte mou knihu života? Mám z toho strach, nebo jsem 
spokojený/spokojená? Nebo mám jistotu, že sice jsem někde selhal/a, ale všechna selhání jsou již přikryta 
křížem (Řím, 8, 1)?

Vztah s Otcem a důvěra v jeho bezpodmínečnou lásku je určující pro nás děti, pokud tento vztah nemáme, 
jsme sirotci. Nízká sebeúcta nepochází od Boha, On ji nemá, a proto ji nemůže dávat. Ježíš ukazoval Otcovu 
lásku tím, že bral děti do náručí. Co je tedy to, co mi dává vědomí, že jsem milovaný? Nejdříve potřebujeme 
láskyplný pohled (Mk 10, 21), slyšet láskyplný hlas (Iz 40, 1-2) a pak útěchu, náručí. Můžeme jít v myšlenkách 
dál a zkusit se zamyslet, jestli pro nás má Bůh také mateřskou stránku, mateřskou tvář.

Narodili jsme se milovaní a přijatí (Lk 3, 22). A pak se mohlo stát, že jsme tento dar postupně ztratili. Také Ježíš 
byl satanem pokoušen, ten útočil na jeho identitu, ale Ježíš neměl potřebu mu cokoliv dokazovat, protože 
věděl, že je milovaný. Stejně tak jsme stále milovaní my. Bůh nás zve k důvěře! Osvobozuje nás od zklamání! 
Jen Mu to musíme dovolit. Je potřeba vyjít ze své komfortní zóny a odpustit i s dluhy. Ten, kdo mi ublížil, 
nemusí vědět, že jsem mu odpustil. Možná si ani neuvědomuje, že mě zranil. Otcův dar pro mě je odpuštění! 
Máme Jeho útěchu… pak je odpuštění snadné.

Zkusme se zamyslet:
Někdy naše nenaplněné potřeby vychází z dětství. Jak mí rodiče založili mou důvěru?

Jakou chuť má pro mě slovo otec, tatínek?
Z přednášek o. Jiřího Rouse upravila LG

Střípky z Duchovních cvičení Velehrad 2020 - Otcův dar

Dary Ducha svatého
Přemýšlím, co napsat k darům Ducha svatého. Na teologický výklad se nezmůžu, ale můžu napsat, co mě 
napadá a co jsem zažila (
Nejdřív mi padla na mysl moje osmiletá dcera. Už když byla malá, ve chvíli, kdy jsme spolu jeli v autě, 
upozorňovala mě na to, jestli mám červenou, nebo zelenou a jestli můžu jet. Když byla starší, upozornila mě, 
kde jsem co zapomněla, kdy máme termíny zubaře apod. Ze začátku jsem její upozorňování nebrala příliš 
vážně. Říkala jsem si, přece jsem starší, dospělá, sama si věci hlídám a všímám si jich, vím co a jak. A tak jsem 
několikrát nedbala na její varování  a propásla jsem, co jsem neměla ( Dnes, když mě upozorní, už mi svítí 
červená kontrolka, zastavím se a naslouchám; je má pravá ruka. Všímá si totiž toho, čeho já ne. Má zkrátka dar 
vidět věci, kterých si nevšímám, chápat souvislosti, které nevidím. A jak to souvisí s dary Ducha svatého? Už se 
vám taky stalo, že jste odmítli vidět dary Ducha svatého jen proto, že jste ho nebrali příliš vážně? Vnímám, že 
Duch svatý je v něčem podobný dítěti. Není násilný, čeká na pozvání, jemně a tiše čeká, až ho začneme brát 
vážně, až si ho všimneme, až se rozhodneme jeho dary začít objevovat! Tak ať máme oči i srdce otevřené, ať 
nám nikdy nechybí pokora hledat ho a  přijmout ho tam, kde bychom ho nečekali!

RZ
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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 - Nejlepší dar pro mého otce aneb hřivny           Mt 25 14-30

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na 
cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; 
jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu 
jednu, každému podle jeho schopností, a 
odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se 
s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, 
který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, 
šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal 
účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl 
jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, 
jiných pět jsem jimi získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: 
‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi 
byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se 
u svého pána.‘ Přistoupil ten se dvěma hřivnami a 
řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem 
získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku 
dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě 
nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, 
poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi 
nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto 
jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti 
patří.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a 
líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde 
jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze 
peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral 
s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který 
má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude 
dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co 
má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven 
do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘

Co je to hřivna?

Proč člověk z evangelia rozdělil svoje peníze mezi 
tři služebníky?

Co se o těch služebnících dozvěděl?

Co si myslel o svém pánovi špatný služebník?

Co mohl špatný služebník udělat, když neuměl 
s penězi zacházet?

V jedné zemi vládl starý král a ten měl dva syny. 
Věděl, že už je čas odevzdat svou korunu svému 
nástupci a jít do důchodu. Řekl svým synům: „Jděte 
oba do světa a přineste mi to, co pro mě považujete 
za nejlepší. Máte na to rok.“

Starší syn se jmenoval Oldřich a svého tátu měl rád 
lehce. Přemýšlel, co by mu měl přinést, a nakonec si 
řekl: „Je to starý lakomec. Přinesu mu hromadu 
peněz, ať si koupí, co chce.“ Vzal si velké vojsko a 
jednoduše přepadl sousední království. Hodně lidí 
zranil, zapálil královské město a ukradl ohromnou 
truhlu zlata.

Mladší syn se jmenoval Jan a měl tátu moc rád. Ten si 
řekl: „Aby táta mohl šťastně žít, musí vědět, jak to má 
udělat.“ Proto jezdil světem, vyptával se a všichni mu 
říkali: „My taky nevíme, co máme dělat, abychom byli 
šťastní.“ Po dlouhé době marného hledání se zastavil 
u jednoho starého poustevníka a viděl, že ten je 
doopravdy šťastný.

Ptal se ho: „Dědečku, jak to, že tolik lidí se trápí a ty jsi 
šťastný? Jak to, že za tebou do lesů jezdí tolik lidí a 
všichni tě mají rádi?“ „Povím ti tajemství, chlapče. 
Mám knihu, kde je napsáno, co má dělat člověk, aby 
žil dobrý život.“ Princ Jan si pomyslel: „To by byl 
dárek.“ A požádal poustevníka: „Poustevníku, dáš mi, 
prosím, knihu pro mého otce?“ „Ale jistěže, jenom ji 
musíme opsat, abych z ní dál mohl radit lidem.“ A tak 
psali celé noci, protože kniha byla tlustá, plná 
moudrosti a poučných příběhů. Když se rok chýlil ke 
konci, měli to konečně hotové. Poustevník si nechal 
tu opsanou a princ Jan odvezl svému tátovi tu starou, 
vzácnou.

Oba bratři přinesli dary před otce. Král si je prohlédl 
a řekl Oldřichovi: „Dovezl jsi mi zlato, kterého mám 
dost. Kromě toho mě teď nenávidí sousední král 
a ublížils mnoha lidem.“ Janovu knihu si vzal, začetl 
se a hned po pár stranách řekl: „Tys mně přivezl 
návod, jak usmířit souseda, napravit křivdy a jak být 
šťastný. Celé království odkazuji tobě!“

Jan se stal králem, a až si najde nevěstu, bude slavná 
svatba.

Když si o někom myslíme špatné věci, tak mu 
dáváme špatné dary. Když si o Bohu někdo myslí 
hlouposti, dělá pro něj hlouposti.

Podle našeho pana faráře 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

Deset důvodů, proč se přidat 
k úklidu kostela.

V naší zábrdovické farnosti existuje několik úklidových 
skupinek. Tvoří je většinou členové různých 
společenství: mládeže, katechumenů, modlitebního 
spolča, atd. Některá společenství jsou početnější, 
některá méně. A podle toho se jim daří uklízet kostel 
s větší či menší námahou. Nabízíme vám deset důvodů, 
proč rozšířit jejich řady.

1) Každá ruka dobrá. Uklízet kostel ve třech nebo 
čtyřech lidech opravdu není žádný med.

2) Není to nijak časově náročné. Pochopitelně právě za 
předpokladu, že se iniciativy chopí více lidí a některé 
méně početné úklidové skupinky rozšíří.

3) Není to nijak fyzicky náročné. Při úklidu se najdou 
i práce, u kterých se tolik nenadřete. V řadě úklidových 
skupinek působí i starší farníci.

4) Není potřeba být nutně členem nějakého spolča. 
V řadě skupinek vypomáhají i farníci z jiných 
společenství a hosté z jiných farností.

5) Můžete se legálně podívat do prostor kostela, která 
vám při běžné návštěvě bohoslužby zůstávají skryta.

6) Úklidy se konaly i v době pandemie. Byla to vzácná 
příležitost se potkat s ostatními farníky.

7) Nemusíte se bát žádné infekce. Desinfekční 
prostředky jsou na dosah a nejbližší uklízeč je od vás 
nucen udržovat rozestup rovnající se minimálně délce 
nataženého mopu nebo hubice vysavače :-)

8) I při takto vážné a záslužné činnosti není o humorné 
okamžiky nouze.

9) Pohyb při úklidu je velmi zdravý, a zvláště pokud 
máte sedavé zaměstnání, je to příjemná změna.

10) Když za sebou uvidíte uklizený kostel, způsobuje to 
většinou příjemný pocit dobře vykonané společné 
práce. Takže s chutí do toho :-)

Pokud byste měli zájem se do některé úklidové 
skupinky přidat (i jednorázově) seznam skupinek 
i jména kontaktních osob najdete na nástěnce vzadu 
v kostele. Nebo se můžete informovat v sakristii.

Kkm

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 :-)

SEDM POSLEDNÍCH SLOV
Bůh, který nám rozumí

Útlá publikace jezuity Jamese 
Martina, známého u nás mimo jiné 
díky jeho knize „Jezuitský návod 
(téměř) na všechno“, se soustředí 
na sedm výroků, které podle 
evangelií pronesl Kristus na kříži: 

od „Žízním“ přes „To je tvá matka“ a „Proč jsi mě 
opustil“ až k „Odpusť jim…“ a 
„Dnes budeš se mnou v ráji“. 
Autor ukazuje, že jsou dokladem 
Ježíšova pochopení pro lidské 
problémy, trápení a bolesti, a v 
jednotlivých kapitolách se 
zabývá odpuštěním, pochybami, 
rodičovskou láskou, opuštěností, 
tělesnou bolestí, zklamáním a 
sebeobětováním. 
„Náš Bůh má pochopení a soucit, umí se vcítit a 
rozumí našemu životu, protože ho sám prožil,“ píše.

James Martin (1960) je americký jezuitský kněz, 
spisovatel a šéfredaktor jezuitského časopisu 
America. V roce 2017 jej papež František jmenoval 
jako konzultanta vatikánského sekretariátu pro 
komunikaci. Je jedním z nejprodávanějších autorů 
současné duchovní literatury, častým duchovním 
průvodcem života s Ježíšem a Ignaciánské 
duchovní cesty.                                                       Vybrala KK

PŘEČTĚTE SI: James Martin , SJ

mailto:zivot.redakce@gmail.com
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Václav Drbola, ve spojitosti s „babickým 
případem“ odsouzený a posléze 
popravený kněz, byl kvůli své víře 
konfrontován s  komunist ickým 
režimem ještě před tím, než se stal 
administrátorem farnosti Babice na 
Moravskobudějovicku. Přeložení na 
Vysočinu a setkání s Ladislavem Malým 
se však pro něj stalo osudným.
Václav Drbola se narodil 16. října 1912 
ve Starovičkách nedaleko Hustopečí 
jako nejstarší dítě Růženy a Václava 
Drbolových. Později přišli na svět ještě 
čtyři synové a dvě dcery. Po absolvování obecné 
školy ve Starovičkách pokračoval Václav studiem na 
reálném gymnáziu v Hustopečích, kde v roce 1933 
odmaturoval. Následně vstoupil do kněžského 
alumnátu v Brně a na diecézním bohosloveckém 
učilišti vystudoval teologii. Na kněze byl vysvěcen 
biskupem Josefem Kupkou v roce 1938 na svátek sv. 
Cyrila a Metoděje (jak bylo tehdy v brněnské diecézi 
zvykem). Svou první mši svatou sloužil několik dní 
poté – v neděli 10. července – ve farním kostele ve 
Starovičkách.
Do duchovní správy nastoupil nejdříve jako 
kooperátor ve Slavkově u Brna, se začátkem 2. 
světové války byl přeložen do Čučic a roku 1943 byl 
ustanoven kaplanem v Bučovicích. Ve 40. letech 
působilo v Bučovicích více kněží, nový kaplan měl 
proto na starosti především katechezi dětí 
v přifařených obcích. Aktivně však působil také v 
řadě spolků a po válce i v Československé straně 
lidové. Mimo kostel a výuku náboženství se s farníky 
setkával především v tzv. Katolickém domě, v němž 
se soustřeďovala činnost Spolku katolických 
tovaryšů a Orla. Václav Drbola působil ve vedení 
obou uvedených organizací a prakticky se věnoval 
především přípravě dětských divadelních 
představení. Tento mladý kněz byl ve farnosti 
považován za aktivního organizátora řady aktivit, na 
druhé straně jej lidé vnímali jako skromného 
a docela tichého člověka.
Hořké změny, které přinesl únorový převrat roku 
1948, se projevovaly také v Bučovicích. Kaplan 
Drbola byl pro své působení ve veřejném životě 
pokládán zdejšími komunisty za nepohodlnou 
osobu a místní akční výbor Národní fronty při „očistě 
veřejného a politického života“ navrhoval jeho

p o k á r á n í .  V  s i t u a c i ,  k d y  b y l o  
komunistickým režimem zastaveno 
vydávání katolických periodik a 
v dubnu 1949 bylo odebráno povolení 
k tisku diecézních věstníků Acta curiae, 
n e z b ý v a l o  b i s k u p ů m  m n o h o  
prostředků pro komunikaci s věřícími. 
Poslední možností bylo zasílání 
pastýřských listů a oběžníků, jejichž 
zveřejnění v kostele však nebylo bez 
rizika trestního postihu. Václav Drbola 
patřil k těm kněžím, kteří četli státními 
úřady zakázaný Oběžník katolickému 
duchovenstvu a věřícímu lidu. Jeho 

obsah však nijak nekomentoval a trest mu tehdy nebyl 
vyměřen.
Vnitřní postoj Václava Drboly k politice komunistů je 
vyjádřen v nedokončeném rukopisu z února 1950 
s názvem Historie událostí Spolku katolických 
tovaryšů v Bučovicích od únorových událostí roku 
1948 (tento rukopis byl Drbolou předán jedné ženě 
z Bučovic, která jej uschovala v garnýžové trubce, kde 
byl nalezen až po její smrti novými majiteli domu). 
Kaplan Drbola v něm líčil především své úsilí 
o záchranu místního křesťanského spolku. Snaha 
postupovat právní cestou proti jeho rozpuštění se 
však nezdařila. Nepomohla ani stížnost proti výměru 
KNV v Brně, která byla Správním soudem v Bratislavě 
odmítnuta. Katolický spolek musel být komunisty 
likvidován pro své zaměření na práci s mládeží a také 
aby bylo možné zabavit jeho majetek.
V únoru 1950 došlo k Drbolově přeložení do Babic, 
zdejší farář Arnošt Poláček byl totiž zatčen pro 
„protistátní činnost“. Václav Drbola se musel velmi 
rychle (během několika dnů) přestěhovat do nového 
působiště, kde se jako administrátor sám staral o chod 
farnosti. Svědomitě pracoval v kněžské službě, 
vyučoval náboženství v místní škole i v okolí, spravoval 
rozsáhlé farní hospodářství a navíc začal s opravou 
kostelních varhan. Zároveň však neztratil zájem o dění 
v  B u č o v i c í c h ,  k a m  č a s t o  a d re s o v a l  s vo u  
korespondenci. Samozřejmě se však seznamoval 
především se svými novými farníky. Jedním z nich byl 
Antonín Plichta ze Šebkovic. Tento sedlák za války 
aktivně působil v protinacistickém odboji a 
nesouhlasil ani s etablující se komunistickou totalitou. 
Jeho postoj nebyl v regionu jihozápadní Moravy 
ojedinělý a odpor proti kolektivizaci i dalším plánům

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SVĚDECTVÍ ŽIVOTA - R. D. Václav Drbola administrátor farnosti Babice
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komunistů byl právě zde dost výrazný.
V únoru roku 1951 se v této oblasti 
objevil Ladislav Malý vydávající se za 
důstojníka americké kontrarozvědky. 
Přímá vazba Ladislava Malého na 
Státní bezpečnost nebyla prokázána. 
Zcela spolehlivě je však zjištěno, že v 
tomto kraji působil provokatér „major 
Vašek“ (ve skutečnosti pracovník StB 
František Mareček) snažící se zaplést 
místní obyvatele do kompromitujících 
aktivit. Ladislav Malý určil sám sebe za 
vedoucího odboje na Třebíčsku a 
Moravskobudějovicku, podněcoval 
odpůrce režimu k ozbrojenému odboji 
a začal podnikat podivné akce 
zastrašující místní komunisty. Při jedné z nich došlo v 
dubnu 1951 v Heralticích ke střelbě, po níž bylo 
zahájeno zatýkání řady osob (např. Jana Buly). 
Antonín Plichta ze Šebkovic tehdy snad kvůli 
náhodě, možná však i záměrně nebyl zadržen a 
schoval se v blízké obci Cidlina. Václav Drbola se o 
úkrytu svého farníka brzy dozvěděl a poskytl mu 
nějaké oblečení a potraviny.
V polovině května 1951 oznámila Ludmila 
Dvořáková babickému administrátorovi, že se u ní 
v Loukovicích ukrývá západní agent, který se svou 
skupinou údajně osvobodil z internace pražského 
arcibiskupa Josefa Berana. Václav Drbola se tedy 
vypravil k Dvořákovým, kde se setkal s mužem, jenž 
mu byl představen jako Malý ze Starče. „Kapitán“ 
Malý se snažil získat Drbolovu důvěru, a sdělil mu 
proto údajnou prosbu arcibiskupa Berana, aby mu 
přivedl dobrého zpovědníka. Kněz 
ochotně přislíbil, že se za arcibiskupem 
vydá, a zároveň prozradil, že ví o úkrytu 
Antonína Plichty, za kterým se 
„kapitán“ Malý později vypravil. 
K setkání „kapitána“ a babického 
administrátora došlo ještě několikrát, 
cesta za arcibiskupem však byla stále 
odkládána a v Drbolovi vzrůstala 
nedůvěra. V té době informoval 
o Malém kněze z Jaroměřic nad 
Rokytnou, kteří jej – po zkušenosti 
s osudem Jana Buly – před „kapitánem“ 
varovali. Drbolovo zatčení na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Došlo k němu 

v brzkých ranních hodinách 17. června 
1951. Ten den směřovali nic netušící 
farníci do babického kostela na 
nedělní bohoslužbu. Nevěděli, že 
jejich kněz je již několik hodin ve vazbě 
v Jihlavě. K zatčení Václava Drboly se 
paradoxně vyjádřil také řídící učitel 
Tomáš Kuchtík (jeden z trojice obětí 
následné vraždy): „Ale proč je zatčen? 
On nemá žádné styky a baví se jenom 
obsluhou drůbeže.“
Důvody pro obvinění byly hledány až 
ve vězení. Vražda tří funkcionářů 
národního výboru ve škole v Babicích 
v noci 2. července 1951 pak umožnila, 
aby byl Václav Drbola kriminalizován. 

Nešlo totiž o vyšetření „babického případu“ jakožto 
násilného trestného činu, nýbrž o jeho zneužití. 
Administrátor, jehož fara v Babicích sousedila se 
školou, byl nucen, aby se doznal k návodu k samotné 
vraždě. Absurdně se tak měl přiznat k činu 
spáchanému dva týdny po svém zatčení, k činu, 
o němž se dozvěděl až ve vězení. Pamětníci, kteří byli 
ve vazbě v době jeho vyšetřování, později vzpomínali, 
že slyšeli nářek mučeného kněze, který se měl naučit 
požadovaný scénář pro inscenaci soudního líčení, při 
němž na otázku soudce: „Pane obviněný, cítíte se 
vinným z toho, že vlastně jste se tímto způsobem stal 
také jedním z iniciátorů té vraždy?“ odpověděl pouze: 
„Jsem si vědom a uznávám, že jsem zapříčinil také 
jeden takovýto popud této následné teroristické akce, 
která byla spáchána na těchto lidech.“
Soudní proces s údajnou protistátní skupinou v čele 

s Antonínem Mityskou byl připraven 
s velkým spěchem a zahájen již 12. 
července 1951 (pouhých deset dnů 
po vraždě v Babicích). Ještě před tím 
však o vyměření trestů rozhodoval 
pol i t ick ý  sek retar iát  ÚV KSČ.  
Soudního líčení v Dělnickém domě 
v Jihlavě se zúčastnilo v roli diváků 
značné množství lidí, jeho přenos 
Československým rozhlasem měl 
zapůsobit na širokou veřejnost. 
Václav Drbola byl třetí den procesu 
odsouzen Státním soudem Brno 
k trestu smrti pro zločiny velezrady a 
návodu k vraždě. Jeho odvolání bylo 
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zamítnuto a poprava oběšením byla provedena ráno 
3. srpna 1951 na dvoře jihlavské věznice. Drbolovo 
tělo bylo spáleno a popel uložen na Ústředním 
hřbitově v Brně. Na konci 60. let minulého století byla 
urna s popelem předána příbuzným a později 
uložena tajně do rodinného hrobu ve Starovičkách.
Zdá se, že trest smrti byl nad Václavem Drbolou 
vynesen právě z toho důvodu, že byl kněz. Justice 
tehdy nesloužila spravedlnosti, nýbrž byla 
„převodovou pákou“ komunistické strany, jež chtěla 
diskreditovat konkrétní duchovní, a tak vlastně celou 
církev. K tomu přispívala také propagandistická 
kampaň, jež byla před „babickým procesem“ 
rozpoutána. Dezinformovaná veřejnost požadovala 
v hromadně sepisovaných rezolucích tvrdé 
potrestání. Zcela záměrně byl zkresleně o údajné 
trestné činnosti kněží informován brněnský biskup 
Karel Skoupý, který byl v té době vězněm ve své 
rezidenci v Brně na Petrově.
Již v době odsouzení Václava Drboly však žili lidé, 
kteří považovali proces za vykonstruovaný a jeho 
smrt za mučednictví pro víru. O těchto postojích 
svědčí mimo jiné české vysílání stanice Radio 
Vaticana z 16. července 1951: „Není nám znám pravý 
důvod hrdelního trestu nad kněžími a katolickými 
laiky. Od oficielních zpráv se toho ani nedozvíme. 
Sotva šlo o důvody rázu politického, neboť kněží jsou 
od jakékoliv politické činnosti zrazováni svou řádnou 
duchovní vrchností i rozhlasem vatikánským. (…) 
Byli-li odsouzeni v souvislosti s obhajobou 
přirozených práv a nezadatelných práv lidské 
osobnosti, pak jsou pravými mučedníky.“
Václav Drbola byl plně rehabilitován státními 
justičními orgány v letech 1990 až 1997. V roce 2011 
byla zahájena diecézní fáze jeho beatifikačního 
řízení připojením k již probíhající kauze blahořečení 
Jana Buly.             KK



JOHNY A SVATÍ
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