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Slovo úvodem
Milí farníci,

nabízím vám domácí úkol pro dobu 
velikonoční: přisvojme si postavu nebo 
událost spojenou s  Ježíšovým zmrt-
výchvstáním! Nabízím několik tipů, 
další si jistě doplníte sami.

Magadalena 
Plakala, dokud neuslyšela své jméno 
a ten hlas, ten milovaný hlas. Pak se 
rozplakala definitivně – štěstím.

Emauzští učedníci 
Ve svém zármutku se neuzavřeli 
do sebe, vzali mezi sebe poutníka, 
nechali se utěšovat vysvětlujícími 
slovy – a byli odměněni. „Což nám 
srdce nehořelo, když k nám mluvil?“

Petr
„Petře, pojď sem, už není třeba hořce 
plakat. Ten trapas už máme za sebou. 
Však jsme už spolu cosi prožili, viď?“, 
říká Ježíš. A Petr už je ten Petr, jadr-
ný, prostý, opravdový, jeho slova pro-
nikají posluchačům do srdce.

Tomáš 
Padá na kolena: „Pán můj a Bůh můj. 
Jak jsem měl vědět…“ Ježíš se potu-
telně usmívá: „Teď už víš, Tomáši. 
Teď už víme my všichni…“

Ježíš
Postava na břehu jezera: „Mládenci, 
nemáte něco k jídlu?“ A za chvilku už 
poznaný, oni září štěstím: „Chleba by 
byl, co takhle něco od masa, řekněme 
ryby? Posnídáme spolu, co říkáte?“

Jan 
„Pán je to!“ A skáče, jak je, do vody.

Apoštolové
Nikdo už nezkusí položit nějakou 
otázku. Proč taky? Vědí, že je to Pán. 
Už mimo čas a prostor, a přece z masa 
a kostí, s nimi. S námi!

A my, lidé z roku 2022, smíme prožívat 
radost totožnou s radostí těch sousedů 
a příbuzných, kteří u toho zrovna neby-
li, ale těšili se z vyprávění šťastnějších. 
A pak vyprávěli i oni, jako by to byli 
sami prožili. 

„Vyprávěj“ je hlavní sloveso letošní-
ho Listu ke dni sdělovacích prostředků. 
Ano, vyprávějme si o Něm. Pokoj vám!

 o. Martin Holík

Po dvou letech, kdy byl způsob slavení 
Velikonoc ovlivněn opatřeními vlády, 
jsme se opět dočkali toho, že jsme letos 
prožívali jednotlivé obřady a události 
Svatého týdne společně. Nejen že jsme 
se mohli u obřadů v kostele všichni 
sejít, ale ani jsme si nemuseli vybí-
rat, který z  obřadů je pro nás prioritní 
a  na kterém „necháme místo někomu 
jinému“. Také jsme někteří museli hle-
dat alternativní termíny pro nové zvy-
ky, které jsme si v posledních letech 
vytvořili – zejména sederovou večeři, 
kterou někteří přesouvali ze čtvrtka již 
na středu (nebo nějaký dřívější termín) 
a  jiní s ní ve čtvrtek navázali na obřady 
v kostele. Museli jsme také znovu při-
jmout, že si obřady netvoříme doma 
sami, jak nám to nejlépe vyhovuje, ale 
že se musíme přizpůsobit tomu, jak je to 
předepsáno a „jak se to v kostele dělá“. 
V kostele nás ovšem jednotlivými obřa-
dy již od Květné neděle provázely peč-
livě formulované komentáře. Na Zelený 
čtvrtek doprovodil bohoslužbu a násle-
dující adoraci chrámový sbor. Po dlouhé 
době byla dokonce v kostele zapl-
něna všechna místa k sezení. Také 
bylo úžasné vyjít po obřadech před 
kostel a pozorovat radost ze vzájem-
ných setkání. Na Velký pátek jsme 
mohli zahájit den ranními chválami. 
Následovala také poslední předveli-
konoční příležitost přijmout svátost 
smíření. Během odpoledních obřa-

dů kázal otec Josef o tom, jak jednotlivé 
postavy reagovaly na pašijové událos-
ti  – dopodrobna bylo rozebráno, že vět-
šina z nich se nezachovala nejlépe. Upo-
zornil ale i na to, že byli i  tací, co zůstali 
s Pánem až do konce. Na Bílou sobotu 
jsme se též mohli připojit k  zahájení 
dne ranními chválami a  večer jsme se 
mohli sejít na vigilii. Při ní jsme obno-
vovali své křestní sliby a čtyři katechu-
meni byli pokřtěni a biřmováni. Po vigi-
lii jsme byli všichni pozváni na faru na 
agape, při kterém nezapomněl nachys-
tat o. Josef ani pohoštění pro děti, které 
vydržely na vigilii až do konce. Na Boží 
hod velikonoční zazpíval při mši v devět 
hodin chrámový sbor s doprovodem 
orchestru. Při této bohoslužbě byly také 
žehnány pokrmy – jedna paní, která při-
nesla svá vajíčka v košíku, však zažila 
nemilé překvapení, neboť si její vajíčka 
farníci spletli s těmi k volnému roze-
brání a  v  košíku jí žádná nezbyla. Snad 
ovšem ani podobné trable nezkazí naši 
velikonoční radost ze vzkříšení.
 Gabriela Klašková

Kristus žije! Aleluja!

V neděli 3. 4. 2022 proběhla i za studeného větru pobožnost křížové cesty 
v  Rosicích. foto: Jakub Šebek

Noční agape na faře foto: Jakub Šebek



Stalo se 
V neděli 3. dubna jsme se mohli zúčast-
nit venkovní křížové cesty v Rosicích. 
Následným bonusem byl výklad o  kap-
li Nejsvětější Trojice.

~
Někteří mladí z naší farnosti se v sobo-
tu 9. dubna setkali s otcem biskupem 
v brněnské katedrále na Diecézním 
setkání mládeže.  

~
Zelený čtvrtek jsme mohli prožít spo-
lečnou adorací v Getsemanské zahra-
dě a při tom si poslechnout chrámový 
sbor. Na Velký pátek jsme uctili kříž 
v  kapli Božího hrobu. Po sobotní vigilii 
jsme na faře oslavili vzkříšení. Na aga-
pe byla hojná účast. Na Boží hod veli-
konoční pan farář požehnal přinesené 
pokrmy – beránky, mazance a vajíčka. 

~
V sobotu 23. dubna proběhl XI. ples 
naší farnosti.

Svátost křtu přijali: 
23. 4. Sarah Köhler
16. 4.  Michaela Laura Matulová
 Rita Praxeda Pochylá
 Simona Viktoria Benešová
 Jan Augustin Skřička

Zaznělo v  kázání 
Ježíš se nedívá na hřích, ale na člově-
ka. (…) Ježíš nikoho neodsuzuje.  
 o. Josef Novotný

Pokud se setkáme s Ježíšem, ale poté 
se vrátíme zpět ke starým návykům, 
můžeme čekat jen prázdné sítě bez 
ryb. o. Josef Novotný

Ve Vyznání svatého Augustina čteme 
o jednom z obrácení, které ovlivni-

ly i našeho světce. Bylo to filosof Mari-
us Victorinus, kterého postupně zpra-
covalo studium Písma svatého a spisů 
křesťanských učenců. Vnitřní obrácení 
u něj ale nějakou dobu otálelo s vnějším 
vyjádřením – přijetím křtu a chozením 
do kostela. Jaký význam mají ony „zdi 
kostela“ pro naši víru? Augustin o tom 
píše (Vyz. VIII,2,4):

Ó Pane, Pane, který jsi sklonil nebe-
sa a  sestoupil, dotkl ses hor a dýmaly  – 
jakým způsobem jsi vnikl do onoho srdce? 
Victorinus, jak mi řekl Simplicianus, čítal 
Písmo svaté a pečlivě zkoumal a studoval 
všemožné křesťanské spisy a říkal Simpli-
cianovi – ne veřejně, ale potají a důvěrně-
ji: „Měl bys vědět, že už jsem křesťanem.“ 
A  ten mu na to odpovídal: „Neuvěřím 
tomu a nebudu tě počítat mezi křesťany, 
dokud tě neuvidím v Kristově kostele.“ 
A  on mu se smíchem říkal: „Tak tedy ty 
zdi dělají křesťany?“ A že už je křesťanem, 
často opakoval a Simplicianus mu často 
dával tu samou odpověď a i vtipkování 
o zdech se často opakovalo. Ale ještě se 
bál urazit své přátele, pyšné ctitele démo-
nů: domníval se, že by na něho z vrcholu 
jejich babylonské důstojnosti jako z ced-

rů libanonských, které Pán nezlomil, těž-
ce dopadlo nepřátelství. Ale později díky 
své četbě a horlivosti nabyl síly a  zalekl 
se toho, že ho Kristus zapře před svatými 
anděly, kdyby se on bál přiznat se k  němu 
před lidmi, a obviňoval sám sebe z  vel-
kého zločinu – že se stydí za tajemství 
pokory tvého Slova a přitom se nestydí za 
bezbožné obřady pyšných démonů, které 
schvaloval, když pyšně napodoboval jiné. 
A už se nestyděl před samolibou marnos-
tí a zastyděl se před pravdou a najednou 
Victorinus Simplicianovi, jak sám vyprá-
věl, nečekaně řekl: „Pojďme do kostela: 
chci se stát křesťanem.“ A on, radostí bez 
sebe, tam s  ním zašel. A když byl Victori-
nus zasvěcen do prvních tajemství nauky, 
dal nedlouho poté k údivu Říma a k rado-
sti církve zapsat své jméno, aby se mohl 
znovuzrodit skrze křest. Uzřeli to pyšní 
a  rozzlobili se, skřípali zuby a chřadli: Ale 
tvůj služebník vložil svou naději v Pána 
Boha a nebral ohled na marnosti a pošeti-
losti, jež klamou. 

Jak zajisté je důležité, aby žila přede-
vším niternost naší víry, než její vnější 
projevy. Přesto i ty zdi mají důležité mís-
to v životě s Bohem, máme-li být celist-
vými křesťany.

 Daniel Blažke

Augustin a zdi kostela

Okénko do minulosti
Kostel – centrum náboženského života
Průvod dětí při slavnosti prvního svaté-
ho přijímání v roce 1955 a tradiční pro-
sebný průvod na Staré Brno v roce 1959 
byly posledními veřejnými projevy víry 
nejen v naší farnosti. Kostel se stal na 
dlouhou dobu jediným místem, kde se 
mohli věřící scházet a vyznávat svou víru. 
Přes pronásledování a zastrašování byla 
účast na bohoslužbách dlouho přes pade-
sátá léta vysoká. Ubylo však dětí, chybě-
li i ministranti. Na žádost P. Fanfrdly se 
jejich výchovy a vedení kolem r. 1958 
ujal pozdější nedávno zesnulý P. F. Fráňa. 
Farnost prožívala také významné udá-
losti týkající se celé církve. Velký zájem 

vzbudila v roce 1950 papežem Piem XII. 
vydaná encyklika Humani generis. Šířila 
se tajně, pomocí samizdatu, poskytovala 
věřícím cenné informace, jak se stavět 
k  evoluční teorii. Také vyhlášení dogmatu 
o  Nanebevzetí Panny Marie v témže roce, 
Mariánský rok vyhlášený papežem roku 
1951 a  svatořečení papeže Pia X. v roce 
1954 se staly dalšími událostmi, které 
farníci nadšeně společně slavili. Se smut-
kem přijali v  roce 1958 zprávu o  úmrtní 
papeže Pia XII., nastaly dny modliteb za 
něj i za volbu papeže nového. Stal se jím 
Guiseppe Roncalli – Jan XXIII.

Otcové augustiniáni mohli ještě nějakou 
dobu věřícím sloužit. Věnovali se jim 

nejen v kostele, navštěvovali nemocné, 
učili náboženství. Starali se také o  údržbu 
kostela a fary, např. už v  té době zavedli 
do zákristie a kaple Panny Marie plynové 
topení. Jejich úspěchy a  obliba v pastoraci 
se nelíbila státní moci, proto v roce 1957 
byl do Břeclavi přeložen P. J. Gabriel, P. J. 
Fanfrdla nuceně odešel v  roce 1961 do 
Kobylí jako administrátor. První duchov-
ní správcové naší farnosti zemřeli nejdří-
ve  – P.  J. Gabriel v  roce 1972 a  o  rok poz-
ději, v  roce 1973, P. K. Fanfrdla. Pohřbeni 
jsou v hrobce řádu augustiniánů na 
Ústředním hřbitově v  Brně.

(Srov. Svatý Augustin…, str. 127–131)  
s. Stanislava

XI. ples farnosti

Veselé vystoupení ani tombola nesměly na plese chybět. foto: Jakub Šebek



V naší synodní skupince jsme několi-
krát vzpomněli na farní charitu, která 
u Augustina působila v devadesátých 
a  nultých letech a stále jsme se vra-
celi k tomu, že by bylo pěkné na její 
činnosti v dnešní době nějak navázat. 
A  protože Pán si umí pošťouchnout 
lidi tím správným směrem, určitě 
nebylo náhodou, že jsem paní Zbožín-
kovou po letech potkala na zastávce. 
Daly jsme se do řeči a během krátké 
jízdy tramvají mi stihla o farní charitě 
popovídat tolik věcí, že jsem si řek-
la, že tohle si nemohu nechat jen pro 
sebe. Proto jsme se hned po Velikono-
cích sešly na faře a společně s Hankou 
Podsedníkovou, jejíž synodální sku-
pinka se tématem také zabývala, jsme 
paní Zbožínkovou vyzpovídaly pro 
čtenáře Zpravodaje.

HK: Vy jste byla přímo u založení cha-
rity? 

Vznik charity inicioval otec Kabrda 
s  doktorem Kubkem. Pak jsme se při-
dávali jeden za druhým. V kostele jsme 
měli vývěsku, která vyzývala lidi, ať se 
přihlásí. Mohli hodit lístek do krabičky 
nebo se přihlásit u otce.

Na charitu potřebuje být hodně lidí. 
Přihlásí se vám čtyřicet lidí, všichni jsou 
nadšení, že budou pomáhat. Potom až 
vidí, jak je to náročné, tak odpadávají. 
Za čtyři měsíce nás bylo jen dvacet. Pak 
deset, nakonec snad jen osm. Ale na ty 
lidi se dalo spolehnout a čas si vždycky 
udělali. 

 
HP: Byl u těch lidí nějaký závazek?

Ne, závazek tam nebyl, to bylo všechno na 
domluvě: „Nemohla bys tam zajít?“ – „Jo, 
zajdu.“ Mně to vzalo tak čtyři dny v týdnu.

 
HP: Vy jste tomu určitě obětovala hod-
ně. 

Já jsem to měla ráda a pak mi to strašně 
chybělo, když odešel otec Kabrda a  cha-
rita skončila. Ivošek je invalidní, dost 
dlouho byl vždycky v Petrinu, manžel 
v  práci a já jsem měla celé dopoledne 
čas. Úplně mě to hnalo z domu, kde jsem 
byla sama, pomoci těm lidem a povyklá-
dat si. Já jsem tu charitu milovala.

Jezdila jsem s jednou paní do Černovic, 
pak jsem jedné paní chodila jen oblékat 

ráno ponožky, protože sama nemohla. 
Pak paní Dostálová, která si chtěla popo-
vídat a pomodlit se a naučila mě péct. 
Pak jsme měli paní Vrbovou, ta chtěla 
třeba vymalovat a taky jsme se spolu 
vždycky na strašně dlouho zapovídaly. 
Pak jsem měla na Mezírce paní, které 
jsem chodila taky jednou týdně pomoci 
uklidit a povykládat si s ní. Pak jsme měli 
paní Košickou. Její dcera byla v Itálii a my 
jsme ji kolik let zastupovali. 

Udělala jsem si kurz blahoslavené 
Zdislavy. Tím jsme se rekvalifikovaly 
na pomocné ošetřovatelky, mohly jsme 
píchat inzulin a podobně. Měly jsme tam 
ze všech oborů lékaře, kteří nám předná-
šeli, a bylo to fantastické. Je dobré, když 
jsou v charitě i lidé z ošetřujících oborů. 
My jsme měli pana Čižmáře, který byl 
tehdy medik. Takže nám hodně poradil. 

Díky kurzu jsem dělala tu pečovatel-
skou službu – ošetřování na lůžku, pře-
balování bércáků, ale třeba i umytí hlavy. 

Ale jinak to, co bylo zapotřebí, jsme 
těm lidem udělali. Na procházku šli, na 
nákup, pomodlili se, umýt zem. Zku-
sit s  nimi vymyslet, co by se jim hodilo. 
Chtějí často obvolat doktory, objednat 
k lékaři, něco vyřídit, nebo třeba jen 
vyřešit, kolik platí za telefon a jestli by 
nemohli platit méně. Ta největší pomoc 
jsou věci, které oni potřebují a nikdo jiný 
to neudělá. Ale staří lidé přivítají i drob-
nosti, jako když je pochválíte, že jim to 
sluší. Oni kolikrát nepotřebují tolik péči, 
jako spíš popovídání.

HK: Zase ta péče je dobrá záminka, 
protože málokdo si řekne, že si chce 
jen popovídat. Říct si o nákup je dale-
ko jednodušší. 

Oni se pomalu oťukávají, neví, jestli 
můžou. Ale když se seznámí, tak je to pak 
vynikající.

Někteří lidi jsou zlí, ale i tak si k nim 
člověk musí najít cestu. Nebo to nějak 
zlehčit. Oni se chytnou a pak se sami tlu-
čou do hlavy, že byli takoví zlí. Všechno se 
dá zvládnout. A i ten starý člověk vám dá 
hodně. Naučí vás péct nebo třeba i  němec-
ky. Je to náročné, ale kdo to dělá s láskou, 
tak to vydrží, protože ho to naplňuje.

 
HK: Kolik Vám to zabralo času?

Když jsem šla na povykládání, tak tře-
ba hodinu, hodinu a půl. Někdo řekl po 

půl hodině, že už nemůže a musí si jít 
lehnout. Nesmíte se ale nechat ovládat. 
Někteří vám řeknou, zůstaňte tady třeba 
čtyři hodiny. 

HP: Dělali jste to jen pro farníky?

Ze začátku jsme to nabídli jen farníkům, 
ale pak se to rozšířilo i dál. Třeba Mezír-
ka není naše farnost. Ale někdo přišel, že 
tam zná paní, která potřebuje pomoc, tak 
jsme tam zašli.

Vím, že se dělávalo vždycky před Váno-
ci a Velikonoci mytí oken. To bylo i pro 
lidi, kteří nepotřebovali pravidelnou 
pomoc. To mi přijde jako dobrý bod, 
kde začít. 

Oni se i s těmi okny budou zdráhat, že 
jim to udělají mladí. Ale ti mladí jim to 
neudělají. Ono to chce říct: „Tak je nechte 
odpočnout, pojďte, uděláme to a budete 
mi kroutit hadru.“ Aby také měli nějakou 
činnost, můžete je zapojit i dotazy: „Mys-
líte, že jsem to okno umyla dobře, nebo 
že to mám ještě přeleštit?“ Nebo si s nimi 
povídat: „Jak vy jste to byla zvyklá dělat? 
Já bych se to ráda naučila.“ 

HP: Vy jste byli hodně orientovaní na 
staré lidi, v naší synodální skupině 
padaly nápady: udělat pomoc tam, 
kde je potřeba. Možná právě i starší 
lidé, kteří ještě mají sílu, by mohli tře-
ba pohlídat děti rodičům, kteří nema-
jí blízko žádné příbuzné, nebo třeba 
doučovat děti. Zkrátka propojovat to, 
kde je potřeba a kde jsou dary.

HK: Vlastně ani nechceme dělat „cha-
ritu“, to slovo může lidi odradit. Navíc 
to už nechceme mít navázané na die-
cézní charitu, jako to bylo za Vás, ale 
spíš se zaměřit na vzájemnou pomoc 
ve farnosti.  Aby to bylo spíš o tom pro-
pojování, a ne o tom „my jsme ti dobro-
dinci, vy jste ti potřební.“

Ano, někdo by byl rád, když není babič-
kou, že se jí stane. Hodně záleží na tom, 
kolik se přihlásí lidí a jak budou mít čas.

HK: To je samozřejmě otázka. Ale 
věřím, že ochotných lidí je hodně. Těch, 
kteří mohou pomáhat pravidelně, asi 
nebude moc. 

...pokračování na str. 4

„Když to děláš s láskou, tak to jde vlastně samo“ 
Rozhovor s paní Hanou Zbožínkovou o farní charitě
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Farní diář 
 5. 5.  výročí posvěcení kostela 
 26. 5.  Nanebevstoupení Páně 
 29. 5.  1. sv. přijímání
 5. 6.  Seslání Ducha svatého

Poslední z kaplí, kterou zřídila Čes-
ká provincie Kongregace sester sv. 
Cyrila a Metoděje, je kaple Svaté 
rodiny a nachází se v budově ZŠ na 
ulici Lerchova 65. Budova součas-
né ZŠ je nejstarší budovou sester 
cyrilometodějek, ve které začínala 
činnost kongregace ve 30.  letech 
minulého století. Velká kaple 
(zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději), 
která zde původně byla, zanikla 
s  nuceným odchodem sester v  září 
1950 a její prostory v současné 
době slouží jako tělocvična pro 
žáky ZŠ. Velkou touhou sester bylo 
najít v budově ZŠ důstojné prosto-
ry ke ztišení a modlitbě, místa, kte-
ré bude přinášet požehnání všem, 
kteří se zde denně setkávají. 

Kaple na Cyrilometodějské církevní 
základní škole byla požehnána 30. října 
2019 brněnským biskupem Vojtěchem 
Cikrlem a je zasvěcena 
Svaté rodině. Nachází se 
v přízemí budovy hned za 
vrátnicí, aby byla snadno 
přístupná i návštěvníkům 
školy. Zasvěcení Svaté 
rodině nebylo vybráno 
náhodou, ale se záměrem 
více myslet na jednotu 
rodin. 

Sousoší Svaté rodiny 
tvoří sochy v životní veli-
kosti: stojící svatý Josef se 

opírá o hůl, sedící Panna Maria chová na 
klíně dítě zabalené do zavinovačky. Socha 
narozeného dítěte volně leží v rukou 

Panny Marie, a proto 
si mohou děti malého 
Ježíška pochovat. Na 
stěně visí Ježíšovo 
tělo bez kříže. Sochy 
a reliéf svatostánku 
znázorňující poslední 
večeři Páně pocházejí 
z  dílny francouzských 
sester mnišek z Betlé-
ma. Mnišská rodina 
Betléma, Nanebevzetí 
Panny Marie a  sv. Bru-

na, jak zní oficiální název, vznikla v roce 
1950 po vyhlášení dogmatu o  Nanebe-
vzetí Panny Marie a  navazuje na tradici 

kartuziánského řádu.
Tato kaple je ote-

vřena žákům, rodi-
čům a  zaměstnancům 
základní školy. Probí-
hají zde krátké adora-
ce během přestávek. 
Během školního roku 
zde bývá slavena kaž-
dý druhý čtvrtek v 7.15 
hod. mše svatá.

sestry CM

Kaple Svaté Rodiny

...pokračování ze str. 3
Ale mohou být i lidi, kteří se tomu 
budou věnovat nárazově. Nebo v nedě-
li někoho odvezou do kostela. 
Mnozí staří lidé mají chuť jen si zajet do 
města něco si koupit, někteří zase chtějí 
do přírody nebo třeba jen na Kraví horu. 
Hlavně jim nesmíte nic vnucovat. Každý 
z nich má zafixované, po čem by toužil. 
Někteří rádi chodí po městě, sednou si 
na zmrzlinu, koupí si kafíčko, naplňuje 
je, že se dostanou mezi lidi. Nebo stačí 
projet se autobusem nebo šalinou a zase 
zpátky. Každý má svoje návyky a před-
stavy. Třeba budou chtít něco na zahrád-
ce nebo umýt podlahu. 

Ono to chce přijmout všechno s láskou 
a dělat to s láskou. Když to děláš s lás-

kou, tak to jde vlastně samo. Ani nepo-
třebuješ přemýšlet. 

HP: Tématem naší synodální skupiny 
byly Misie a shodli jsme se na tom, že 
tohle může být ten nenásilný způsob, 
jak misijní činnost dělat. Ukázat svě-
tu, že tu lásku máme. Hodně se objevo-
valo téma pomoci ve farnosti. Pojďme 
tvořit rozšířenou rodinu a pomáhat si 
navzájem, takže tuším, že ten zájem 
podat pomocnou ruku tu je.

Přeji Vám hodně Božího požehnání. Je to 
krásná práce.

Hana Konečná

Mariina zpráva 
Děti z Fatimy, František a Hyacinta Marto-
ovy, svatořečené před pěti lety, 16. květ-
na 2017, patří jistě k nejsympatičtějším 
světcům všech dob. Děti zůstaly dětmi, 
a  protože se modlily, úžasně zvládly úkol 
přinést Mariinu zprávu, která je všude 
a  vždy stejná: Následujte mého syna. Při-
pomínejte si víc jeho slova!
(Maria nevyhrožuje, Maria něžně připo-
míná, prosí.) o. Martin Holík


