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    Slovo redaktorů
Milí čtenáři,
vítejte u poutního čísla. Tentokrát jsme v čase dovolených vybrali téma 
odpočinek. Rádi bychom se s vámi podělili o zážitek ze začátku prázdnin. 
Vypravili jsme se do podzámecké zahrady v Kroměříži, kde tradičně probíhá 
"maturita" Manželských setkání - zastavení s úkoly pro zopakování si 
důležitých témat této akce. K našemu překvapení a radosti hned první úkol 
souzněl s tématem našeho časopisu:-) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na 
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, na živu mě udržuje..." Žalm 23

Žijeme v době zaměřené na výkon, která postupně úplně vytěsnila důležitost 
odpočinku a nabírání nových sil. Zkus partnerovi sdělit:
"Jaká forma odpočinku ti vyhovuje a jak ti v tom může pomoci?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Přejeme vám, ať zjistíte, jaká forma odpočinku vám vyhovuje a ať vás vaši 
blízcí podpoří. A ať se na přímluvu Panny Marie, patronky našeho kostela, 
necháte naším dobrým Pastýřem dovést k vodám, kde si můžete odpočinout 
a vychutnáte si občerstvení, které pro vás nachystal.

Hanka a Karel Komárkovi 

Prosíme vás o zaslání příspěvků na e-mail zivot.redakce@gmail.com
do dalšího čísla farního časopisu, které plánujeme vydat na první neděli 
adventní a jehož tématem bude „návrat“. 

Uzávěrka bude již 23. 10. 2022. Za všechny příspěvky předem děkujeme.
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Duchovní slovo 

Milí farníci,
slavíme patrocinium našeho kostela – Nanebevzetí Panny Marie. 
Panna Maria utvářela se svatým Josefem domov pro Ježíše. Jako rodina byli 
postaveni před mnohé těžkosti – ať už druhým nevysvětlitelné těhotenství, 
porod na cestě v Betlémě, či vyhnanství v Egyptě. K jejich životu patřily 
i radosti, chvíle, kdy zažívali zvláštní Boží blízkost. Každopádně se Ježíš doma 
naučil jak umět zabrat v práci, tak mít čas pro modlitbu i odpočinek. Od Josefa 
a Marie se učil citlivému porozumění potřebám každého člověka, soucit 
s lidskými těžkostmi.
 A tak Ježíš uměl odhadnout, kolik toho jeho učedníci dělají – někdy je 
povzbudil k práci a jindy naopak k zastavení, odpočinku. Ano, důležitost 
radovat se z toho, co všechno se podařilo, sdílet radost z obrácení mnoha lidí, 
tolika milostí, které Bůh skrze ně rozdával. Jistě se i inspirovat jeden od 
druhého, jak lze věci dělat jinak. Ale především mít čas na své blízké – 
naslouchat jim, prožít s nimi hezké chvíle, kdy není žádný stres a lze prostě 
dělat to, na co mají chuť, zasmát se...
 Jistě se to nepodařilo vždy – jednou Ježíš říká: „Pojďte sami stranou na 
pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho 
lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. 
(Mk 6, 31-32) Bylo jasné, že potřebují odpočinek, ale lidé je našli i na 
opuštěném místě. Ano, i v našem životě jsou dny nebo dokonce delší období, 
kdy už potřebujeme opravdu odpočinek, je toho moc, ale prostě to nějak
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Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

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

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

Václav Renč

KarnevalKarnevalVíkendovka děvčat

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

31.3. uplyne 30 let od biskupského svěcení otce 
Vojtěcha Cikrleho. Tímto panu biskupovi ze srdce 
přejeme hodně zdraví, sil a Božího požehnání do 
dalších let jeho služby.

3. - 5. 4. víkendovka před táborem „Ochutnávka tábora“ – 
bližší info u Lucie Grůzové

19. 4. slavnostní bohoslužba s udělováním svátosti 
biřmování

5. 6. Noc kostelů

14. 6. první svaté přijímání

26. 7. -  1. 8. duchovní cvičení Velehrad

1. -  8. 8. farní tábor v Olšanských horách (okr. Šumperk) – 
bližší info u Lucie Grůzové

17. -  22. 8 duchovní cvičení pro rodiny s dětmi Štítary

24.12.2018 - Půlnoční mše

Eduard MARHULA (1877–1925) 
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ OP. 13
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950) 
VÁNOČNÍ ZPĚVY OP. 21, Č. 1, 2

učinkují: sólisté, chrámový sbor, orchestr; 
varhany: MgA. David Postránecký; 
řídí: Zdeněk Hatina, ředitel kůru

Hudba v našem kostele

Neděle 12. 4. 2020 v 9:45 h
Slavnost zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční

Karel DOUŠA:
(1876–1944)

Missa in F, op. 16

Jaroslav OČENÁŠEK
(1901–1967)

Anděl Páně sestoupil z nebe, op. 24 č. 1

Karl R. KRISTINUS:
(1843–1904)

Haec Dies, op. 67 č. 1

Osvald STRYK
(1895–1948)

Králi nebeský

Zdeněk HATINA
(1941)

Před svátostí touto slavnou
Vesel se, nebes Královno

Kancionál č. 401, 406, 407, 627

Účinkují:
Varhany:

Řídí:

sólisté, chrámový sbor, orchestr
doc. MgA. Jan Král
Zdeněk Hatina, ředitel kůru

KRÁLOVNO VESMÍRU

Noc kostelů 2020

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

Ty, kterou Pán měl před počátkem díla
co píseň v srdci ustanovenu!
Než moře vzdul, již zrozena jsi byla,
než tryskly první trylky pramenů.

Ty, kterou zdobí náhrdelník světů
jak maličký jsme my v něm korálek,
ty, kterou sklání náhrdelník květů
nad jednu hvězdu, záhon fialek,
nad domov nehostinný jako Betlém,
nad domov pevný jako Golgota!

Jež rouno kosmu pročesáváš světlem,
až do nejzazších temnot rozžatá,
ORODUJ ZA NÁS,

až oslnivým chaosem (ach, slepí!)
nejtišší rukou necháme se vést,
když jako světlo za slzou se třepí
do stále nových, stále bližších hvězd,

ať v jejich víření se rozpomenem:
čím jdeme dál, tím vracíme se blíž,
ať spatříme – jak páteř pod rentgenem –
to, na čem světy trvají: bod – kříž,

to lůžko lásky, které nesem v sobě.
Pro lásku Boží, ty ho s námi nes!
A pochovej nás v životě, ne v hrobě!
V království světla! Dnes! I dnes! Už dnes!

Václav Renč – Loretánské světlo
Vybrala KK

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

Stále platí nabídka farní výpomoci

Prosba o pomoc 
s tříkrálovým koledováním

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

Postní pátky se svatým Josefem

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

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

Mějme oči otevřené.

MŮŽEME? POMŮŽEME!

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

Srpen
15. až 20. 8.   duchovní cvičení rodin 
  (Hadinka v Oderských vrších)
15. až 22. 8.  ministrantský tábor

Co nás čeká?

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

LAUDATE DOMINUM, 
CANTATE CANTICUM NOVUM!

nevychází – ať už kvůli starání se o děti, nějaké náročné 
situaci v práci, nemoci blízkých či spolupracovníků, starání 
se o nemohoucí prarodiče či rodiče nebo prostě naší 
neschopnosti uspořádat si čas jinak či umět také říkat „ne“. 
V takových situacích k nám má Bůh o to větší soucit a věřím, 
že nám dává síly to vše nějak zvládnout - „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout.“ (Mt 11,28) Věřím, že většině z vás se 
podařilo vzít si dovolenou a trochu si odpočinout, mít 
odstup od toho všedního koloběhu a zažít něco nového. 
Zažít, že Bůh nám přeje i odpočinek, pohodu, užívat si 
příjemných chvil v životě. Možná je to i čas navštívit blízké, 
ke kterým se obyčejně nedostanete. Ve chvílích odstupu 
a klidu můžeme také vnímat, co je v našich životech to 
podstatnější a čemu zkusit dát více prostoru i během roku. 
Jak lehce se nám stane, že ztratíme určitou vyváženost mezi 
prací a odpočinkem, kdy jsme na sebe buď příliš mírní, 
utíkají nám roky života a pořádně po sobě nic neza-
necháváme, ztrácíme smysl života. Ale může to být 
i naopak, že jsme na sebe příliš nároční, pořád něco děláme, 
zakládáme si na tom, co vše zvládáme, ale jsme pak tvrdí 
nejen na sebe, ale i na druhé. Ztrácíme milosrdenství 
a schopnost dopřát druhým i sobě také něco pěkného, 
užívat si radosti ze života. A pokud se dostaví celková 
vyčerpanost, můžeme rovněž ztrácet pocit smyslu života 
a jen druhým závidět, že si život více užívají.
 Bůh nás v životě zve k harmonii – umět zabrat a umět 
odpočívat, užívat si klidných chvil. Tak věřím, že se nám 
podaří si z našich dovolených odnést inspiraci do této 
rovnováhy i během roku.
 Dobrý Bože, děkujeme, kolik nám toho přeješ, že 
toužíš, abychom mohli žít šťastný život, kdy můžeme být 
plodní, mnoho toho udělat a zároveň na to mít i dost sil, 
moct si odpočinout, aby se nám nevytrácela ze života radost 
a chuť do dalšího díla. Panno Maria, ty která máš cit pro své 
děti a přeješ nám také to nejlepší, dej nám cit nejen pro 
sebe, ale i pro druhé, ať si vzájemně můžeme dopřát to co 
potřebujeme. Amen.
 Milí farníci, přeji vám ještě pěkný zbytek léta a těším 
se na setkání v novém školním roce.

Váš P. Daniel

Září
   4. 9.  žehnání školákům

18. 9. Misijní jarmark

Lektorský minikurz - termín bude upřesněn

mailto:zivot.redakce@gmail.com
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 Dnes bych vám chtěl vyprávět o třech 
ministrantských akcích, které se udály na 
podzim roku 2019. Prosím o prominutí, jestli 
některé zážitky nebudou dosti přesně 
popsané, ale snad pochopíte, že od těchto 
událostí uběhla už hezká řádka týdnů.
Jako první akci bych chtěl uvést duchovní 
obnovu. Odehrávala se na oratoři a také dole 
v kostele. Když jsem přišel do klubovny, zjistil 
jsem, že všichni onemocněli, účastníci budou 
tři a zbytek – tedy sedm lidí – jsou vedoucí. 
Po zahájení akce byla znamenitá večeře. 
Po této večeři jsme měli program o tom, za co 
jsme vděční. Tvořili jsme síť, ve které vlastně 
všechno končilo u Boha. Následoval další 
duchovní program, kde jsme objevovali různé 
způsoby, jak děkovat. Tato akce se mi moc 
líbila.
 Jako další v pořadí následoval výlet, při 
kterém jsme šli z Dolních Louček do Tišnova. 
Cesta byla velmi namáhavá, protože jsme 
zlézali dva kopce. Na tom prvním jsme svačili a 
nacvičovali vrh nožem, abychom mohli 
zneškodnit bandity. Bandity jsme objevili na 
druhém kopci. Vyskočili na nás a my jsme je 
pochytali. Z jednoho bandity se vyklubal bývalý 
vedoucí ministrantů Janek. Nakonec jsme se s 
bandity spřátelili a společně poobědvali. 
Z tohoto výletu mne nejvíce udivilo, že Jonáš 
Kaláb byl na vrcholu vždy dřív než já, přestože 
je o dost mladší.
 Jako poslední bych vám chtěl říct, co 
jsme dělali na mikulášské schůzce. Když jsem 
přišel, hned mne napadlo, že je tady hrozně 
moc lidí. Jako druhé mne napadlo, co asi 
vyhraju. Když začalo vyhlašování, byl jsem 
velmi napjatý. Nakonec jsem byl čtvrtý a to mne 
mile překvapilo. Následovalo další překvapení 
v podobě dataprojektoru a spousty fotek. 
Potom už začala obyčejná zábava jako písně, 
kroniky, pojídání dobrot a povídání.
Jsem moc rád, že se o nás vedoucí takhle 
starají, a těším se na další akce.

ŠH

Maximiničlánek

V neděli 12. ledna ve tři hodiny se před jesličkami v našem kostele 
sešel zástup lidí. Nemyslete si, že všichni zaspali a dorazili 
k narozenému Ježíškovi se skoro čtrnáctidenním zpožděním. 
Naopak, děti a mládež si jako dárek připravily různá představení. 
Nejmenší děti zahrály divadlo o tom, proč se v každém betlémě 
nachází oslík, větší děti připravily Svěrákovu operku o Karkulce 
a mnoho dětí přispělo s písničkou nebo básničkou v doprovodu 
různých nástrojů. Na konci setkání následovala ukázka 
adventního snažení Knížka pro Ježíška a malé občerstvení.

Letošní setkání u jesliček se jako tradičně velmi povedlo, 
a dokonce se nově podařilo po době mírného stresu z představení 
dojít až do chvíle, kdy se u jesliček volně povídalo.

LG

Jesličková pobožnost

Jak říká Exupéryho Malý princ: „Co je důležité, je očím 
neviditelné.“ Chci se s Vámi podělit o zkušenost jedné mé 
kamarádky z této corona doby.
Včera jsme spolu pracovaly na zahradě a povídaly si, jak se 
máme. Probraly jsme spánek, počasí, přibývající kila. Chvíli 
jsme mlčely. A pak jsem si vzpomněla, co mou kamarádku
poslední léta trápilo: „A co maminka? Je to lepší?“
„Je,“ řekla radostně má spolupracovnice.
„Fakt. Jak to?“ říkám překvapeně. Zastavuji práci a věnuji jí 
plnou pozornost.
„Ani nevím, jak se to stalo. Ale užívám si její přítomnost. 
Jsem vděčná, že je,“ pokračuje pobaveně má společnice.
„Vždycky mi vadilo, že mě vůbec neposlouchá, že pořád 
mluví,“ pokračuje a dozametá se až ke mě.
„A teď v sobotu ráno vstanu, běžím čtyři kilometry k ní 
domů, dáme si snídani, já si pak dám vanu a užívám si to, že 
má stále o čem mluvit, že já můžu mlčet,“ chvíli se odmlčí 
a vidím, jak se tetelí při vzpomínce na vanu a pohodu 
u maminky.
„Víš, jsem vděčná, že jsem si to uvědomila… ještě za života!“ 
směje se na plné kolo a točí se s koštětem.
„Když jsem u ní, jsem zase ta malá holčička, v bezpečí 
domova. A beru ji takovou, jaká je. A v této době se její 
vlastnosti báječně hodí!“
Sobě i vám všem přeji: „Kéž vidíme srdcem to, co je důležité!“

LG

Lekce vděčnosti – lekce každodennosti

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

Podle farního webu

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

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

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

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

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

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

Prožili jsme - KARNEVAL
Letošní karneval se povedl. Sešlo se nás 
v neděli odpoledne okolo šedesáti - rodičů a 
dětí. Děti se těšily a masky byly originální. Na 
začátku se všichni prošli po kladině a řekli své 
jméno i postavu, za kterou se přestrojili. Přišli 
kovbojové, piráti, mafiáni, víly, bobři, indiáni, 
také přišel dřevorubec, Harry Potter, kostlivec, 
Červená Karkulka, motýlek, tygr, jezdkyně na 
koni, Superman a krásná Geisha. Policista, 
ploštice a muchomůrka, také kočička a 
fotbalista, medvěd a námořník. Tančilo se, 
soutěžilo, jedlo a pilo. Radost ze setkání byla 
velká. Také tombola byla plná očekávání a 
napětí. Příští rok zveme ty, kteří letos nemohli 
přijít a děkujeme organizátorům a těm, kteří 
se jakkoli zapojili do příprav.                                   LJ

Střípky z duchovních cvičení - Nic není Většího!

 Je léto, zábava, čas záhad a dobrodružství! Co je největší? Naše farnost slaví velký mariánský svátek a 
já bych se nyní s vámi chtěla zamyslet nad tou velkou milostí, kterou Maria přijala a také nad tím, že máme 
Boha, který je s námi, který se stal člověkem. Třeba právě proto, abychom si byli navzájem blíž.
V Lukášovi (1, 26-38) čteme o vtělení Božího syna. A spolu s Tomášem Akvinským můžeme říct, není nic 
většího než to, když se Bůh stane člověkem.
 Proleťme se v duchu po světě a zhodnoťme v průběhu dějin, kam jsme se jako lidstvo dostali. Máme 
vyspělou techniku (auta, mobily)! Pomohl nám tento technický pokrok k větší lásce? Ve vědě jsme učinili 
mnoho objevů! Přinesly nám všechny vědecké vymoženosti (znalosti, léky, spotřebiče, stroje) pohodu a 
pokoj? Umíme používat řeč, jazyky! Slouží nám k domluvě a spolupráci?
Je zajímavé, že přes všechny dary, které máme, stále tíhneme a spějeme k té horší cestě (Jn 3, 20).
Bůh však bdí nad celou zemí a nechává se dojímat naší marností (Ex 3, 7-8).
 Anděl při vtělení byl poslán v konkrétní čas na konkrétní místo. Takto konkrétně sestupuje Bůh k 
nám. Stává se uchopitelným, přijatelným, blízkým. Vtělením se stal i lidským. Vidět Ježíše je jako 
vstupenka k Boží trojici.
 Srdce Marie se chvěje, slyší o přijetí Boha, nechápe, ale přijímá a otvírá se. Nejsme schopni Boha 
přijmout sami. Nejsme schopni ukočírovat ty otěže svobody a lidskosti. Ale otevření se milosti, která stále 
proudí a bouří, to zvládnout jde. Pár příkladů již máme.
A máme také jednu prostřednici, tu, které bylo řečeno: “Neboj se, nalezla jsi milost u Boha.” Tato dívka 
milost přijala, sic měla strach.
 Pro mě osobně je prosluněnost léta možností, kdy se mohu podívat do koutů své duše a vymést 
strachy, které se schovávají ve stínech, protože je lepší stát tváří tvář Ježíši beze strachu (to možná nejde, 
ale bez nesmyslného ano).
 Člověk mnohdy nechápe, kam ho Boží ruka vede nebo co mu přináší a co mu dává. Často se člověk 
potřebuje otevřít milosti a naplnit se důverou, že ten, kdo se stal člověkem, nás ve štychu nenechá. 
Protože nic není většího!

LG podle duchovních cvičení J.Rouse 2021
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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.

Očeho pohádka
Jak velký je pokoj, ve kterém bydlíš?
Co myslíš, jak velký pokoj nám nechal Ježíš?
Čím se uklidňuje svět, čím my?
Kam jde on? Proč se mají radovat?
O kolik cm je Otec větší?
Komu Ježíš říká vládce světa? Vládne zeměkouli? 
Tak čemu?

Princ a jeho kůň
V jednom království se narodil princ Kája. Nebyl 
moc krásný, protože jak známo, narozená 
miminka prostě moc krásná nejsou. Když mu byl 
asi rok, jela královna s kočárkem přes most. 
Kolečko kočárku se zaseklo mezi trámy mostu a 
malý princ letěl do vody. Kája se topil! Najednou 
ze břehu skočil do vody kůň, podplaval dítě, vzal 
ho na záda a zachránil. Nikdo nevěděl, kde se 
vzal! Navíc se ukázalo, že mluví!
Na břehu pak líznul přes obličej omdlelou 
královnu a ta vyskočila jako raketa. „Synku, Kájo.“ 
To bylo radosti!
Od té doby se měl kůň – no, jako král. Nejlepší 
stáj, nejlepší krmivo (nemyslím McDonald a 
hamburger a Colu). A princ byl stále s ním. Když 
princ vyrostl, závodili na turnajích a vyhrávali, 
lovili a ulovili, chytali loupežníky a všechno se jim 
dařilo. Kůň Kájovi pomáhal, byli nerozlučná 
dvojice. Nakonec spolu jeli dokonce i do bitvy.
V onen odporně hnusný den, kdy se po obloze 
táhly těžké ocelové mraky, vstoupila do dějin 
malá moravská víska.
Bitva u Ořechova: Princ Kája uviděl sousedního 
krále, silného zkušeného bojovníka a navrhl: 
„Rozdáme si to spolu místo celých armád.“ 
Protivník souhlasil, myslel si, že takové mrně 
lehce přepere. Kája na svém koni se kolem něj 
míhal jako blesk, vyrazil mu meč, srazil mu helmu 
a pak mu naplácal mečem naplocho. Ostuda, že 
se král šel zahrabat.
Zanedlouho z cizí země přijelo poselstvo 
s prosbou o záchranu princezny, kterou držel 
drak. 

Přivezli také obraz: “Jé, ta je překrásná, 
pravá princezna!” myslel si Kája. Princ 
na mluvícím koni vzal brnění, starodávný meč 
a vyrazil. Když dorazil do hor ke dračí sluji, řekl 
koníkovi: „Dnes budeme rychlí jako blesk, jinak je 
po nás.“ Sedmihlavý drak ohnivec vylezl, koník 
přeskočil nad ním a dvě hlavy pryč. Proud ohně je 
minul. Přiskočil a další dvě hlavy. Oba zapomněli, 
že draci bojují ocasem. Princ dostal ránu, až 
odletěl. Když vstal, vrhl se na něho drak, švih, 
švih, zase dvě hlavy. Pak mu ocasem vyrazil meč, 
stál nad ním a poslední hlava ho chtěla sežrat. 
V tom přiskočil kůň, otočil se a oběma nohama ho 
do hlavy kopl tak až mu ji urazil. Slavné vítězství! 
Úžasná svatba!
A pak přišel koník ke Kájovi, přitulil se k němu 
hlavou a řekl: „Už mě propusť, už můžu do nebe.” 
“Cože?” zděsil se Kája, při představě, že by vedle 
sebe neměl tohoto úžasněho přítele! “Jsem taky 
princ, jenže pro svou lenost zakletý. Všechno 
jsem udělal a už můžu zpět. Tam budu šťastný. 
Ale neboj nikdy na tebe nezapomenu!“
Kája se s koníkem ještě chvíli mazlil, pak ho 
s těžkým srdcem odsedlal, vyvedl ven a kůň se 
vznesl do výšky a zmizel.

Když pro nás Ježíš všechno udělal, vznesl se k Otci. 
Přejme mu to. Je totiž záhadným způsobem pořád 
s námi.

Podle našeho pana faráře LG
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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

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI

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
 

Rozhovor se Zdeňkem Hatinou, ředitelem kůru v Brně-Zábrdovicích
Další společenství naší farnosti, které je spíš slyšet než vidět, tvoří všichni, 
kdo pečují o hudební stránku liturgie. V kostele pravidelně zpívá chrámový 
sbor s orchestrem, komorní sbor a schola. Reprezentantem této sféry 
a zároveň tím, kdo hudbě při bohoslužbách věnuje nejvíc času, je náš 
dlouholetý varhaník a regenschori pan ZDENĚK HATINA, který 
mimochodem letos 28. září dovrší 60 let služby na zábrdovickém kůru 
a v neděli 2. října oslaví toto výročí při mši svaté v 9:45.
1) Pane řediteli, z čeho všechno se skládá vaše pravidelná služba 
varhanika v našem kostele? Tedy kromě toho, že prakticky denně hrajete při bohoslužbách?
Pokud nejsou prázdniny, hrávám denně. Ale před lety, když jsem nastoupil, bývaly ve všedni dny dvě mše 
ráno a jedna večer, v neděli dopoledne tři mše, v jedenáct hodin jsem hrál při křtech, takže jsem přišel domů 
nejdřív v půl jedné, a pak byla mše ještě večer. Jednou se mě ptala jedna paní: „Vy jste varhaník?“ – „Ano.“ –
 „A jste ženatý?“ – „Ano.“ – „A když jste tady každý den i večer, to vám manželka dovolí?“
Kromě bohoslužeb samozřejmě sám cvičím a případně si chystám repertoár na koncerty. Dále musí varhaník 
pečovat o nástroj, o čistotu kůru a o všechno, co je s tím spojeno.
2) Vy máte na starosti náš takzvaný velký chrámový sbor. Co všechno konkrétně to pro vás znamená?
Když jsem sem v roce 1962 nastoupil, žádný sbor tu nebyl. Budovali jsme ho postupně. Nejlepší co do počtu 
zpěváků byla doba zhruba v 80. letech, kdy jsme mohli zpívat třeba Schubertovu nebo Foerstrovu mši, 
protože sbor měl asi 55 zpěváků. Postupně ale někteří kvůli věku odcházeli, takže dnes už je jiná situace. 
Během kovidu jsme samozřejmě nezpívali, ale předtím jsme ještě pořádali i vánoční koncerty, vždycky hojně 
navštívené. To také už dnes nejde. Ovšem mnohé skladby pořád ještě zvládneme a máme i orchestr. Při mších 
se sborem a orchestrem nás léta doprovázel Stanislav Kostka Vrbka a nyní doc. Jan Král.
3) Důležitou složkou služby chrámového varhaníka je spolupráce s celebrujícími kněžími. Jak vaše 
kooperace vypadá?
Varhaník má být svědek víry a já mohu říct, že s panem farářem P. Rousem, který tu působí už dvacet pět let, 
vycházím naprosto – nevím, jestli bezvadně, ale určitě bez jakéhokoliv konfliktu. Když potřebuji nějakou 
podporu, a nemyslím jen finanční, tak mám vždycky volnou ruku.
4) Vraťme se krátce ještě k údržbě varhan. Tady v Zábrdovicích je nástroj, jehož zvukovou dispozici jste si 
sám navrhl. To znamená, že pravidelně spolupracujete s některou varhanářskou firmou?
Ano, naše varhany jsou po generální rekonstrukci z roku 1978 a stavěl je podnik Varhany Brno, je to jejich opus 
55. Ta firma se sice po revoluci rozpadla, ale jednotliví varhanáři dále pracují na svůj živnostenský list a jeden 
z nich, pan Ladislav Musil, už je zavedený a pravidelně zde pečuje o varhany, takže když se vyskytne 
sebemenší závada, hned ji přijde opravit. Ladění varhan děláme čtyřikrát do roka a čištění varhan průběžně.
5) Součástí kůru zábrdovického kostela je také váš hudební archiv. Můžete ho stručně představit?
Ten archiv jsem vybudoval, je to vlastně můj soukromý. Získal jsem různé materiály z pozůstalosti varhaníků 
nebo hudebníků, kteří zemřeli, například od sbormistra Lubomíra Mátla a dalších. Archiv je velmi bohatý, ale 
je otázka, kdo ho bude využívat a na co. Je tam asi 400 svazků varhanní literatury a 350 latinských mší různých 
autorů, české mše, na 500 motet a jiné kompozice. Všechno je řádně evidováno a k dispozici je katalog. 
A v archivu je uložena také kronika zábrdovického kůru, kterou od začátku vedu. Jsou to už čtyři svazky 
záznamů, kdy a co jsme hráli a zpívali.
6) Na závěr mi dovolte osobní otázku: Jaký má varhaník užitek z bohoslužby, při které sám hraje?
Kolik tam má prostoru pro vlastní osobní modlitbu?
Třeba při té první mši, na které hraje, toho prostoru ještě mnoho nemá: musí si všechno chystat, žalmy, 
lekcionář a podobně. Při druhé nebo třetí, kdy už má vše připraveno, je to lepší a já si třeba mohu poslechnout 
kázání pana faráře v sobotu večer, v neděli v osm hodin a pak v devět čtyřicet pět, takže slyším kázání třikrát 
a potřetí už si z toho člověk něco zapamatuje.            Za rozhovor poděkoval KKom st.



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

 Někdy mě napadají opravdu hloupé otázky. Například při růženci: Panna Maria byla milostiplná, dostala 
vrchovatou, tj. nejvyšší možnou míru milosti od Boha. Ale co my ostatní, jsme Bohem zanedbáváni? Šidí nás 
nebeský Otec a dávkuje nám milost jen po troškách?
Jestli už máte odpověď, nemusíte číst dál. Když nemáte, pak čtěte, ale neslibuji, že ode mne dostanete informaci, 
která za něco stojí. Mohu vám nabídnout jen nejistý výsledek vlastních úvah.
 Myslím, že s tou milostí je to jinak. Marie všechnu milost od Boha plně využila. Její život ve spolupráci s tím, 
co dostala od Pána, přinesl nesmírný užitek. To já nedokážu, a tuším, že my všichni s tím budeme mít potíž. 
My i Marie jsme z nebe obdařeni jako miliardáři. Zatímco Marie obdrženou hodnotu úplně využila, my na 
„nakupování“ z konta milosti nemáme čas. Děláme místo toho jiné věci, které se nám zdají příjemnější, snazší, 
důležitější, méně náročné. Proč by měl Bůh naše konto přeplňovat, když z něho nedokážeme utrácet? To, že naším 
životem proteče jen zlomek duchovních hodnot ve srovnání s životem Mariiným, není Boží vina. Jsme tím třetím 
služebníkem z podobenství, který dostal od pána jednu hřivnu, a místo aby ji využil a rozmnožil, tak ji zakopal.
 Představuji si milost jako čas a příležitost něco dobrého udělat. Využití toho času a té příležitosti pak je 
spolupráce s milostí. Jistě to není tak, že bych měl neomezeně času a také kdykoliv příležitost vybrat si a udělat 
úplně cokoliv. Ale to neměla ani Marie, i když byla milostiplná! Po většinu svého života dostávala jenom úplně 
obyčejné příležitosti dělat úplně obyčejné malé věci. A ona je využila a spolupracovala s Boží milostí. Její život tím 
byl naplněn. Mezi malými příležitostmi Bůh občas dává i velké, a i ty Marie bezezbytku využila. O nich pak čteme 
v Písmu a rozjímáme v růženci.
 Příležitosti jsou jako okna nebo dveře, které se samy občas otevírají, ale pak také zase zavírají. Čas během 
takové otevřené příležitosti je Kairos, čas milosti. Zda otevřenou příležitost využiji, to už je moje volba. Dvě velká 
umění života jsou rozpoznat Kairos a využít Kairos. Moc bych si přál je obě ovládat. K tomu by snad mohly 
napomoci dvě důležité zásady práce s časem. Vypadají na první pohled protichůdně.
Jedna říká: chceš-li dokázat něco dobrého a důležitého, musíš se na to soustředit. Vyjádřeno množstvím času, 
kterého je vždy jenom omezeně, to znamená využít maximum pro své dílo a odbourat a nedělat ty věci, které 
nejsou důležité. Je to jako se skleněnou čočkou. Ta umí s využitím slunečního světla zapálit hořlavou látku. 
Nevyrobí žádné světlo a teplo navíc, ale soustředí běžné světlo z větší plochy téměř do jednoho bodu.
Druhá zásada se dá vyjádřit takto: Život je jako dům, jehož stavebním materiálem je čas využitý pro různé účely. 
Když při stavbě některou důležitou položku – třeba potrubí, cement, střechu – vynecháš, dům nebude stát za nic 
nebo se může celý zřítit. Nepomůže ti, když chybějící cement nahradíš větším počtem záchodový mís nebo 
elektrických kabelů ve stejné hodnotě. Určité důležité věci ve svém životě prostě musíš stihnout, jinak jsi žil 
nadarmo. A nedoženeš to tím, že budeš dělat něco jiného.
 Úspěšný člověk dokáže obě zásady skloubit. Umí si ve svém dni i v celém životě vyčlenit dostatek času na 
to, aby se pořádně soustředil na jednu nebo několik málo důležitých věcí, v nichž objevil své dary, tedy 
příležitosti, a zdárně je dokončil. Ale také si s železnou pravidelností vyhrazuje úseky času na ostatní činnosti, 
které tolik času nespotřebují, jsou však podstatné pro stavbu života: odpočinek, rodinné vztahy, duchovní 
život… I to jsou příležitosti a dary od Boha, ale jiného typu.
 Budu teď osobní a přiznám se, že dělám velké chyby v obou zásadách. Jejich správné uplatnění znamená 
několikrát během dne se nakrátko zastavit a zvážit, co je důležité, co dělat právě teď, co odložit a co nedělat 
vůbec. Ty zastávky nesmějí být až večer, protože to už je pozdě. Po nich už nenásleduje příležitost něco dodělat 
nebo změnit. Ideální čas je ráno a v polovině dne. Asi to platí i pro život jako celek, na který se mohu dívat jako na 
jeden velký den. Zanedbané a opomenuté věci se ve stáří těžko dohánějí.
Víte, jak se maďarsky řekne důchodce? Uštvánléty. A přesně tak nechci skončit, i když důchodce už jsem. Svým 
způsobem života k tomu uštvání mám hodně blízko, hodnotného odpočinku si dávám poskrovnu, ale nedokážu 
si pomoct a bojuji sám se sebou. Naštěstí pro nás všechny platí, že dokud žijeme, stále ještě není úplně pozdě. 
Proto bych se rád zaměřil na nejbližší dny – možná jsou mé poslední: Budu se učit dělat pauzy a hledat Kairos. 
Třeba ho najdu v podobě zvláštní milosti nedělat nic a „jen“ si odpočinout.
 A co vy? V jaké fázi dne se nacházíte? Zvládáte úspěšně práci s časem a milostí? Závidím vám. Nebo máte 
ještě dost času a Kairos neřešíte?

JS

Milost, čas a odpočinek

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

Závody
 Koncem školního roku se náš osmiletý synek 
rozhodl zúčastnit atletického meetingu. Byl 
nominován jako poslední, neměla jsem tedy ohledně 
výsledků velká očekávání. Říkala jsem si však, že to pro 
něj bude dobrá zkušenost.
 Na závody odjížděl s trenérem ihned z družiny a 
já se na něj přijela podívat v čase disciplín jeho 
kategorie. Bylo zataženo a poprchávalo. Narazila jsem 
na něj ihned zkraje stadionu. Byl ke mně zády a já 
přesto vytušila, že něco není v pořádku. Občas mě 
překvapí, jak ta mateřská intuice funguje, protože když 
jsem na něj zavolala, otočil se a jakmile mě uviděl, měl 
v očích slzičky. Neví, kde má být, co má dělat, kolik a 
jaká disciplína ho ještě čeká. Jdeme spolu směrem, kde 
by mohl být trenér, vše se vysvětluje a synek za chvíli 
kráčí ke startovacím blokům. Stojím u cílové rovinky, 
odhodlaná mu fandit. A říkám si, jestli děláme dobře, že 
od sportovních aktivit našich dětí nemáme očekávání 
medailí, diplomů a vítězství. Jednoduše chceme, aby se 
hýbaly, aby je to bavilo a aby si přirozenou formou 
osvojily týmovou spolupráci. Ale na ambicióznosti a 
soutěživosti přeci není nic špatného, kór do dnešního 
světa, mudruji si u čáry, čekajíce na start. Pak se děti 
rozběhnou. Náš syn v kšiltovce, kterou ho nenapadlo 
sundat, je takřka o půl kola pozadu. Jednoznačně 
poslední s velkým odstupem na zbytek závodníků. 
Přesto se srdnatě snaží běžet. V tu chvíli je mi ho strašně 
líto. A jasně, že bych mu přála, aby byl vepředu. Aby 
zažil úspěch, opojný pocit vítězství. Dobíhají první děti, 
rodiče s nimi běží vedle a křičí na ty na prvních místech: 
„Čas, jde Ti o čas! Makej!“ Úplně mě to probere. Synek se 
blíží, já na něho křičím, že je to super, že je šikovnej a 
dobrá práce. Rodiče od dětí, co „makaly“ se na mě 
možná divně dívají, je mi to jedno. Nic z toho, co se tu 
děje, mi nedává smysl.
 Možná by bylo fajn namísto atletických závodů 
uspořádat závody v laskavosti. Běh trpělivosti, ne kdo 
rychleji, ale kdo dál. Na vytrvalost. Měřit srdečnost na 
metry, empatii na výšku. Namísto koulí vrhat 
velkorysostí a odpuštěním. Do takových kroužků 
a disciplín, bych svoje děti přihlásila moc ráda 
a tréninky jim pravidelně dávkovala. A pak bych stála 
u trati a křičela na ně: „Makej! Jde Ti o čas!“ O čas tady na 
zemi, který člověk může proměnit v drahokamy.
Přicházím za viditelně zklamaným synem. „To ale přece 
vůbec nevadí, dobrý to bylo,“ říkám mu a dáváme si 
placáka. „A co bude teď," ptám se?
„Teď půjdeme domů,“ odvětí mi syn docela spokojeně.

TP

Měla jsem již delší dobu zálusk na jednu hřebenovku s 
lehčí ferratou. Manžel se starším synem ji absolvovali 
již před rokem a na mě pořád čekala. Nepokořená, 
vyzývavá. A tak jsme se do toho jednou z rána obuli, já 
a náš takřka devítiletý syn. Nasadili pohorky a batohy 
a vypravili se vstříc zdolávání nadmořské výšky.
Funíme do kopce a syn už se nemůže dočkat lezení. Leč 
stoupání nahoru je delší, než si myslel, a tak lamentuje. 
A jéje, říkám si, to bude dlouhý den. Pak přicházíme 
pod lana a jakmile se cvakneme, nálada v týmu se 
rapidně zlepší. Žel úsek s lany je poměrně krátký a opět 
přichází to nepopulární stoupání. K lamentování se 
přidává zklamání, jestli tohle jako bylo všechno. 
Vydupeme dalších pár desítek výškových metrů a lana 
pokračují. Syn si zavýskne a šplhá nahoru s hbitostí 
kamzíka. Na vrcholu euforie, fotky a zápis do pamětní 
knihy. Jenže já vím, že to je teprve první z mnoha hor 
před námi, čas ubíhá a síly ubývají. Šlapeme úzkou 
cestičkou, po jedné straně strmý sráz. Divím se, že tady 
lano není natažené, když bylo na místech, které jsem já 
považovala za zbytečné. Diví se i synek a začíná lehce 
natahovat moldánky. Vezmu ho za ruku a jdeme husím 
pochodem. Další lano, euforie opadá. Na vrcholku 
máme zase jen skálu před sebou, dole pod námi je 
pořád vesnice. Jakoby to nemělo konce a my se ocitli 
v nějaké bludné smyčce, kde sice pořád lezeme nahoru 
a dolů, ale cesta neubývá. Pauza je nutná, vidím, jak je 
synek unavený. Začínám o něj mít obavy. A o sebe taky. 
Musím rozhodnout, zda pokračovat v cestě, která je 
dlouhá a nevíme, co nás na ni čeká, anebo se vrátíme 
cestou, kterou se mi ale jít dolů také nechce. Ptám se 
syna, jestli to ještě zvládne. Ten se zaťatými zuby 
přitaká. Vidím, jak se v něm mísí odhodlání, strach 
a únava. Dole na zemi je to občas zbrklé éro, co 
provokuje tuhle a támhle. A teď se statečně pere 
s horským terénem a přemáhá sám sebe. Pokračujeme 
tedy dál. Na jednom místě se ztratíme, musíme se 
kousek vrátit. Už toho mám tak akorát dost, ty skály 
snad nemají konce. Pak ale sejdeme do sedýlka, kde už 
si to z mapy pamatuji. Zhruba vím, co nás čeká, a že 
máme časovou rezervu. Uff. Napětí padá i ze syna. Lana 
jsou za námi, teď už to bude klasický choďák. Chválím 
ho, jak byl statečný. Jakoby chytil druhý dech, sbírá se, 
že bude pokračovat dál. Usměvavý a plný sil. Všímám 
si, jak za těch pár hodin vyrostl.
Tohle by se na dece někde u rybníka nebo moře 
nestalo.

TP

Odpočinek aktivní
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Hana Pinknerová
Fejetony Hany Pinknerové jsou 
lexikonem nápadů a inspirací, jak 
radostně i tvořivě zvládat výchovu dětí 
a péči o domácnost. Laskavé příběhy 
pohladí po duši unavené maminky, 
povzbudí je a ujistí o tom, že s Bohem 
nejsou nikdy na nic samy.

Něžná svědectví maminky dvou dcer dodají ženám 
energii a naději, že jejich neviditelná námaha má 
smysl. Jsou úžasné, jsou jedinečné, jsou milované. 
Jsou maminkami na pravém místě, když milují, hrají 
si i vychovávají.
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

Přečtěte si - Co Bůh šeptá maminkám

Augustin Navrátil  byl prorok z Lutopecen
DISIDENTI JIŽNÍ MORAVY - "Za svého života jsem se 
nesetkal se statečnějším člověkem, jeho odvaha 
hraničila až s extrémem, takže jsem pochyboval, 
jestli je to vůbec možné. Bez takových lidí by se však 
nikdy nic nedalo skutečně do pohybu," soudí 
o katolickém aktivistovi Augustinu Navrátilovi jeho 
dobrý přítel, chartista a disident, páter František 
Lízna.
August in  Navrát i l ,  souk romý zemědělec  
z Lutopecen u Kroměříže, který zemřel 2. května 
2003 ve věku 74 let, proslul zejména peticí za 
všeobecnou náboženskou svobodu, toleranci 
a nezávislost na tuzemské totalitní moci, kterou na 
přelomu let 1988 a 1989 podepsalo přes 600 tisíc 
"znormalizovaných" tuzemců.
„Kroměřížští policajti byli z Augustina Navrátila 
hrozně nešťastní," vzpomíná František Lízna. "On byl 
totiž velice inteligentní, nastudoval si všechny 

zákony včetně dohod z Helsinek a nakonec je vždycky nějak převezl," dosvědčuje páter Lízna.
"Pokud dnešní papež Ratzinger ve své životopisné knize popisuje, že při jeho kněžském svěcení zazpíval 
ptáček, což on pokládal za šťastné znamení, tak při pohřbu Augustina Navrátila štěbetaly všechny vlaštovky 
z okolních polí, na kterých se Augustin Navrátil tolik nadřel," vybavuje si František Lízna.
"Pokud měl Augustin Navrátil při svém pohřbu daleko víc ptáčků než papež při svém svěcení, dá se to 
vysvětlit tím, že Navrátil byl prorok. Což si myslím i já," dodává František Lízna, který jako jeden z posledních 
viděl i krásně pokojný obličej zesnulého v rakvi.

Ležel moci v žaludku
Augustin Navrátil se narodil 22. prosince 1928 v obci Lutopecny u Kroměříže, kde žil až do své smrti. 
Byl prvním synem v rodině malorolníka, po něm přišla ještě mladší sestra a bratr. Ze své rodiny si přinesl 
velkou lásku k půdě a hospodářství, takže celý život měl takzvané záhumenkové hospodářství.
A výnosy z něj daleko větší než jézéďáci, třebaže mu zbyla jen ta nejhorší půda, kterou nezabralo zemědělské 
družstvo jen proto, že je nemohlo obdělávat těžkou technikou.

SVĚDECTVÍ ŽIVOTA

https://www.exodus90.cz/
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"Poněvadž má devět dětí (pět synů a čtyři dcery), byl 
průměrný plat na jednoho člena jeho rodiny, včetně 
sociálních příplatků a příjmu manželky, asi 380 Kčs 
měsíčně, což je hluboko pod existenčním minimem," 
napsal o rodině Navrátilových historik Jan Tesař ve 
své studii Zamlčená diagnóza o zneužívání 
psychiatrie v Československu.

Boje s církví, státem i občany
Osud tohoto "vesnického proroka" je skutečně 
nepřetržitým sledem bojů s malostí a zbabělostí 
církve, státní moci, věřících i běžných občanů. Jeho 
podání, rozklady i dopisy na nejrůznější úřady 
včetně jeho slavných petic nezapřou člověka ve 
psaní a argumentaci zběhlého. I když nemohl 
studovat, vždycky hodně četl.
"Doma měl mnoho spisů beletrie, ale ještě víc knih 
politických, náboženských i z oblastí psychologie, 
psychiatrie či práva," vzpomíná manželka Augustina 
Navrátilová. "Vždycky ho zajímala i politika a veřejný 
život, takže byl členem Orla a měl různé funkce 
v Československé straně lidové," dodává.

Po únoru 1948 ho komunisti za jeho aktivity postavili 
před takzvaný Lidový soud. "Z tohoto si však nic 
nedělal, byla to pro něho fraška a ze soudu odešel," 
vzpomíná manželka. Pak to s ním komunisti zkusili 
jinak a nabídli mu účast v zemědělské komisi 
Místního národního výboru v Lutopecnách. 
Jenomže i tady prosazoval Augustin Navrátil vlastní 
názory. Takže ho brzy vyloučili.
Propustili ho s ujištěním, že nikde práci nesežene.
Po vojně zůstal jako civilní zaměstnanec u vojenské 
správy v Kroměříži. Jenomže přišly revoluční události 
v Maďarsku a Navrátil dal najevo, co si myslí o jejich 
násilném potlačení komunistickou mocí.
"Propustili ho s ujištěním, že nikde práci nesežene. 
Přitížilo mu i to, že jeho rodiče nechtěli vstoupit do 
JZD," vzpomíná Augustina Navrátilová. "Nakonec  

sehnal práci u Českých drah jako posunovač, ale po 
zásahu komunistů ho přiřadili na vykládání uhlí 
z vagonů. U Českých drah nakonec pracoval až do 
důchodu, po určité době se stal hradlařem 
v Bezměrově a Postoupkách," uzavírá Augustina 
Navrátilová, rozená Bazalková, s níž se Navrátil oženil 
19. listopadu 1955. "Co bych vám měla o něm říkat? 
Že mi moc schází," shrnula jeho žena a matka 
společných devíti dětí.
Augustin Navrátil se prostřednictvím časopisu 
Rodina a škola seznámil s dalšími rodinami s hodně 
dětmi. "Všechny tyto rodiny byly věřící a při svých 
setkáních si vyměňovaly zkušenosti z oblasti 
diskriminace pro svou víru a přesvědčení. Na 
přelomu 60. a 70. let psal manžel do novin právě o 
početnějších rodinách a obracel se i na příslušná 
ministerstva nebo do televize," vybavuje si 
Augustina Navrátilová.

Chartu podepsal jako jeden z prvních
Za normalizace v 70. a 80. letech pak bojoval ještě 
usilovněji proti odstraňování křížů, božích muk a 
svatých soch či obrazů ze svého okolí. Tehdy 
zorganizoval svou první podpisovou akci. Jako jeden 
z prvních podepsal také Chartu.
"Při návštěvě poslance a předsedy tehdejší 
Československé strany lidové Josefa Plojhara 
vystoupil manžel se svými názory veřejně. A byl 
trestně stíhán. Načež ho po vzoru sovětských metod 
poslali na vyšetření do Psychiatrické léčebny 
v Kroměříži, kde ho na uzavřeném oddělení shledali 
duševně nemocným s diagnózou paranoia 
kverulans. Pak měl celých sedmnáct let takzvaný 
psychiatrický dozor a do psychiatrické léčebny 
v Kroměříži nebo Olomouci ho zavřeli ještě 
několikrát," popisuje manželka "východní" metody 
v boji "s vnitřním nepřítelem".
Zvláště krutě se k němu Státní bezpečnost 
zachovala, když se angažoval ve vyšetřování vraždy 
tajně vysvěceného kněze Přemysla Coufala. 
Tu spáchala s největší pravděpodobností sama StB. 
Augustina Navrátila navštívila Coufalova maminka a 
příběh svého syna mu vyprávěla. Navrátil okamžitě 
rozeslal otevřený dopis, ve kterém žádal důsledné 
vyšetření úmrtí tajného kněze.
"Tehdy u nás StB udělala domovní prohlídku a otce 
odvezli do vězení. Několik týdnů jsme vůbec 
nevěděli, kde je," vzpomíná dcera Pavla Říhová.
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"Po soudu byl opět dlouhou dobu na uzavřeném 
oddělení kroměřížské psychiatrie," končí své 
vzpomínky.

Ocenily ho vlastní děti a při pohřbu i vlaštovky
Umísťování Augustina Navrátila na uzavřená 
oddělení blázinců skončilo až politickým převratem 
v listopadu 1989. Právně i společensky ho 
rehabilitovali, takže se okamžitě zapojil do 
veřejného života.Vstoupil do KDU-ČSL, kde ho 
nejprve zvolili do širšího celostátního vedení. Na konci 
90. let však začal Augustin Navrátil už příliš hlasitě 
kritizovat politikaření a různé vnitřní spory uvnitř téhle 
strany, které předhazoval, že "zapomíná na obyčejné 
lidi a hlavně na závaznou křesťanskou morálku".
Takže ho spolustraníci z KDU-ČSL donutili k rezignaci. 
Augustin Navrátil pak kandidoval do Poslanecké 
sněmovny za Pravý blok, ale tohle uskupení neuspělo a 
věčný bojovník rezignoval.
Když pak 2. května 2003 ve věku 74 let zemřel, do 
Lutopecen se sjel kdejaký církevní hodnostář. A řečnil 
nad jeho rakví. "Já jsem se za ty opatrnické projevy moc 
styděl," líčí jezuitský kněz František Lízna coby přímý 
svědek posledního obřadu pozemské pouti Augustina 
Navrátila.
"Zato štěbetání vlaštoviček, které se slétly při pohřbu 
tohoto proroka z Lutopecen, bylo tím pravým, co na 
jeho pohřbu zaznělo," končí svou vzpomínku Otec 
Lízna.
Kromě vlaštovek ho však milovali i jeho blízcí a ti, kteří 
ho dobře znali. "Velmi si svého otce vážíme a máme ho 
rádi pro jeho čestnost, pracovitost, skromnost a lásku k 
lidem i k vlasti, pro jeho víru a pro jeho nekompromisní 
postoj ke zlu, lži a přetvářce. Vždy nás měl rád a jeho 
lásku jsme pociťovali na každém kroku," napsaly o něm 
lékařce psychiatrického vězeňského oddělení v 80. 
letech jeho děti Augustin, Antonín, Václav, Ludmila, 
Stanislav, Marie, Irena, Pavla a Jana Navrátilovi.

Vybrala KK

Carlo Acutis

Carlo Acutis byl veselý italský kluk narodil se 
3. května 1991 v Londýně a zemřel 12. října 
2006 v Monze v Itálii. 

Byl to trochu boží influencer a programátor, 
s kamerou zdokumentoval všechny zázraky 
potvrzující přítomnost Pána Ježíše 
v Eucharistii. Byl taky trochu sportovec a rád 
pomáhal postiženým. V 15-ti letech zemřel 
na leukemii. Své bolesti zvládal velmi 
statečně a obětoval je za církev. 
Je pohřben podle svého přání v Assisi 

Carlo Acutis
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