
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

březen 2021 

Neztratit chuť 

Jedním z jevů, se kterým se mnoho lidí ve 

svém životě potýká, je prožitek zklamání 

a rozmrzelost, že navzdory mnohému 

úsilí, se očekávaný výsledek nedostavil. 

V takové situaci je člověk vystaven poku-

šení rezignace, tzn. rozhodnutí, že se už 

nebude dál namáhat, protože to stejně 

k ničemu nevede a nikdo to neocení. 

Z hlediska duchovního boje je to nebez-

pečný okamžik, protože právě takového 

zklamání a rozčarování boží nepřítel 

často využívá k tomu, aby zastavil růst 

a šíření dobrého díla. 

 

Je toho mnoho, co jsem zažil, pocítil, 

nebo si uvědomil v souvislosti s životem 

otce Vnislava. Ale nejvíce oceňuji skuteč-

nost, že nikdy neztratil pozitivní přístup 

k životu, že navzdory mnoha těžkým pro-

žitkům ve svém životě neztratil chuť a sílu 

konat dobro, nenechal se otrávit, nepod-

lehl pokušení rezignace.  

Nevím, co všechno se odehrávalo v jeho 

srdci a mysli, ale navenek jsem ho nikdy 

neviděl mrzutého či otráveného. Měl rád 

život, těšil se z něj a uměl rozdávat ra-

dost. V tom je mi stálou inspirací a vzo-

rem. 

O. Pavel Svoboda, farář

N E Z L O M N Ý 
Proto, jak čistý měl jste cíl, 
život Vás zkoušel, ale nezlomil. 

Prožil jste bolest a křivý trest, 
žalářní cely malebných měst. 

Špinavou práci železných cest, 
než mohl jste ovečky tramvají vést. 

Pak ale, na víc než čtyřicet let, 
bystrckým farníkům změnil jste svět. 

(úryvek z přání farníků k 95. narozeninám) 

Téma čísla:  
Díky, otče Vnislave 
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Milí farníci a další čtenáři Setkání, 
loni na podzim dopsal otec Vnislav Fruvirt po-
slední kapitolu pozemské pouti a ve věku 97 let 
se odebral do Pánova domu. Smutek z jeho od-
chodu vystřídala vděčnost za více než čtyřicet 
roků působení v Bystrci. Tímto číslem farního ob-
časníku chceme vzdát díky za jeho život. 
Jsme moc rádi, že tolik farníků se „chopilo  
pera“ a podělilo se o nějakou vzpomínku nebo 
vyzdvihlo něco, za co našemu dlouholetému fa-
ráři třeba ani nestihli poděkovat. 

 

S l o v o  b i s k u p a  

Žil radost evangelia 
Dívat se na život z pozorovatelny smrti je fa-
tální nápovědou pro nás živoucí v tomto světě, 
abychom nejen smysluplně žili, ale také odpo-
vědně věřili. … Myslím, že na tomto místě, kde 
náš drahý zesnulý bratr a otec Vnislav sloužil 
Bohu a farnosti obětavě desítky let jako farář, 
není místo pro smutek, ale pro vděk. … Radost 
evangelia svým životem nejen žil, ale přede-
vším hlásal. I přesto, že byl za komunistického 
režimu mnoho let nespravedlivě vězněn, ucho-
val si radostný pohled na život. Když vzpomínal 
na léta vězení, tak kupříkladu připomínal výrok 
jednoho bachaře, který chudák říkal: Vy kněží 
si myslíte, že jsme blbí, ale my to víme. Byl obě-
tavým, optimistickým a skromným knězem a 
Božím služebníkem. … Nyní se cítí v Boží ruce 
možná daleko bezpečněji, než my zde na Zemi  
v době pandemie. …  
Otče Vnislave, děkujeme za Tvůj život, za Tvoji 
kněžskou službu a odpočívej v pokoji.  
(z kázání biskupa Pavla Konzbula při posledním 
rozloučení s Mons. Fruvirtem v kostele sv. 
Janů, 30. října 2020) 

Co jste možná nevěděli? 
Vnislav Fruvirt se narodil 11. 7. 
1923. Jeho otec Raimund byl za-
městnán jako slévač. Matka Marie 
po provdání pracovala v domác-
nosti. P. Vnislav do roku 1934 na-
vštěvoval obecnou školu v Příbrami 
a poté klasické gymnázium v Brně 
na třídě Kpt. Jaroše. Po maturitě  
v roce 1942 nastoupil studium bo-
hosloví. V červenci 1947 byl vysvě-
cen na kněze. Svoji novou práci za-
čal velmi aktivně a nezalekl se na-
stavených zvyklostí. Získal si tím 
značnou oblibu a vážnost jak u mla-
dých, tak u dospělých. Byl veselé 
povahy a rád se s lidmi při různých 
příležitostech setkával. Například 
se nebál jít čas od času navštívit 
místní restauraci, hrát s mládeží 
fotbal, což v té době nebylo u kněží 
zrovna obvyklé. S mládeží pracoval 
velmi rád. I díky nápaditosti, s jakou 
vedl setkání dospívajících, byl jimi 
často vyhledáván. Toto mám ově-
řeno svědectvím pamětníků z Mok-
ré a Horákova. Mnoho obyvatel 
obce na něj dodnes vzpomíná. 
Stejné svědectví potvrzují i lidé  
z jeho působiště v Bystrci, kde byl  
i přes vysoký věk stále aktivní a za-
pojoval se do života farnosti. 

(čerpáno z diplomové práce Michala 
Kupského „Komunistická perzekuce 
katolické církve na Brněnsku“, kte-
rou nám laskavě poskytla farnost 
Tvarožná; redakčně upraveno) 
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Otec Vnislav – úžasný příklad pokory 
V Bystrci sloužil bezmála půl svého života. Narodil se v obci Příbram u Zastávky u Brna. 
Tatínek mu zemřel, když měl 7 roků. Maminka už zůstala sama, měla kousek pole  
a malé hospodářství. Když zestárla, vzal si ji o. Vnislav na faru. Dokud mohla, chodila 
denně na mši svatou. Potom onemocněla, tak s ní o. Vnislav chodil v pokoji kolem vel-
kého stolu „na procházku“. Ale ještě vařila. Když jel otec na Petrov nebo do města, 
požádal mě, abych s ní byla, než se vrátí. Tak jsme si povídaly a vařily. Když doma  
zemřela, jeli jsme ji pochovat na hřbitov do Příbrami autobusem. 
Potom byl Vnislav sám, ale měl velkého pomocníka – kostelníka Jarka Havlíčka. To byl 
šikovný všeumělec a s otcem dělali, co bylo potřeba v kostele i na faře. Třeba celý ten 
plechový plot kolem fary. 
Do revoluce se otec s námi moc nebavil. Naproti zrovna byla policie, a vím, že se  
i STB motala kolem. Od jeho příchodu jsem dělala v kostele vývěsky a musela jsem být 

opatrná na každé slovo, abych ho neohrozila.  
Zato po revoluci to byl úžasný bavič.  Po mši 

svaté už na něho chlapi čekali u kostela, bylo 
se o čem bavit. Nejvíc vtipů znal o autu 
Trabant, které vlastnil. Vzpomínám si, že 
byl na Velikonoce plný květin na vý-
zdobu. Dnes už je všechno jinak. Někdy 
méně znamená víc. To byl také Vnislav. 
Skromný, vždy dokázal poradit a po-
vzbudit, ale nerad se bavil  
o něčem kolem jeho osoby. Taková byla  
i maminka.  
Všichni jsme rádi poslouchali jeho vy-
právění o tom, jak byl v kriminále. Pán 
mu ty roky vynahradil v jeho požeh-
nané službě. Když měl 90 roků, sloužil 
na svátek Cyrila a Metoděje mši svatou 

v Kníničkách. Koncelebroval a kázal pan 
kaplan. Vím, že to bylo kázání pro naše 

srdce, mimo jiné o tom, že si s sebou vezmeme na věčnost jen to, co rozdáme. Nevím, 
kolik se tam tehdy vybralo do košíčku. Ale byla jsem tak nadšená z té dvojice, že jsem 
pro ně u papeže Františka vyprosila požehnání.  
Zrovna tak nedávno, na konci jeho života, když pokorně přijal všechna omezení  
a službu těch kolem něho, jsem pro jeho příklad pokory a lásky vyprosila opět požeh-
nání od úžasného papeže Františka – to už bylo na cestu do věčnosti. 
Díky, Pane, že jsem mohla být tolik roků u všeho, ani si to nezasloužím.            MŠ 
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ZE SPOLEČNÝCH VÝLETŮ A DOVOLENÝCH 
Otci Vnislavovi jsme v kruhu rodinném říkali „ujo Vnislav“. Pro mne to bylo obtížné, 
abych ho oslovoval v sakristii správně - otče. Musel jsem dbát na svou řeč. Jiné to bylo 
na společných dovolených, abychom mu neříkali otče, neboť by to mohlo působit pro 
nezaujaté divně. Když jsme z počátku jezdili na chatu jeho bratrance (jemu jsme říkali 
strýčku) na Horní Bečvu, měli jsme blízko do míst, kde se zjevila hajnému Panna Maria 
- na Turzovku. 
Jeli jsme buď vlastními auty nebo autobusem do Vysoké nad Kysucou, a pak pěšky 
lesem do míst, kde jsou nyní vybudovány kostely. Bylo to zajímavé, přejít říčku  
po kládě nebo kamení. 
Když jsme se vrátili, dali jsme si ve Vysoké zmrzlinu nebo dobré čerstvé rohlíky. 
Při vzpomínce na společné výlety se musím smát. Jednou na výletě, když zakokrhal 
jako kohout (a to on uměl), pak kokrhali všichni kohouti z okolí. 
Abychom měli zábavu, když strýček donesl větev s třešněmi - závodili jsme, kdo nejdál 
doplivne pecku. Samozřejmě vyhrál on. Jídlo jsme měli společné. Když naše maminka 
uvařila krupičnou kaši z mléka od pravé krávy (nefalšované, neředěné), pak jsme ho 
jedli z jednoho pětilitrového hrnce lžičkou. 
Mnoho farníků mně říkalo, že otec je vážný. Rád luštil křížovky, koníčky, královské pro-
cházky a jiné. Vtipy, které vyluštil, nám říkal po obědě u kávy. Mnozí z farníků to znají, 
protože je vyprávěl i před kostelem. Takový byl OTEC VNISLAV.                    Jiří Hájek st. 

 
Díky, otče Vnislave! 
Je toho mnoho, za co bych Vám chtěla poděkovat, ale všechno vypsat nemůžu  
a na všechno si ani nevzpomenu, takže za vše dobré, co jste pro nás všechny vykonal  
a v krátkosti za to, na co si vzpomínám. 
Děkuji Vám za křest našich synů - to jste byl v Bystrci asi rok - staršího jste pokřtil v roce 
1974, mladšího v roce 1975, učil jste je ve škole náboženství, připravoval jste je také  
k prvnímu svatému přijímání a později ke svátosti biřmování. Oba velice rádi chodili  
na ministrantské schůzky, kde jste je učil službě u oltáře a kde vždycky bývaly i zajímavé 
hry a spousta legrace. Nejsem si jistá, jestli Vám za to vůbec poděkovali. 
Děkuji Vám také za svoje rodiče, kteří Vás na věčnost předešli a kterým jste v době, kdy 
už sami do kostela nemohli, přinášel eucharistii a sloužil svátostí pomazání nemocných. 
Nejvíc Vám chci poděkovat za dlouholeté adorace Nejsvětější svátosti na první pátky. 
Měl jste je vždy pečlivě připravené a tyto chvíle byly velice hluboké a občerstvující. Jen 
škoda, že se nás zúčastnilo tak málo. 
Ať Vám Pán Bůh za Vaši dlouholetou službu v bystrcké farnosti odplatí a kéž se jednou 
u Něho všichni sejdeme! Přimlouvejte se za nás!                                                            M.K. 
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Milovník hor. Obyčejný, laskavý i moudrý 

Otec Vnislav byl velký milovník hor. V 70. letech jezdil na dovolenou do Vysokých Tater 
- ve Starém Smokovci byl charitní dům. Ujo tam pobýval se svými přáteli spolubratry, 
např. s páterem Klementem nebo Ferdou... Krása hor ho uchvátila natolik, že si zakou-
pil německý fotoaparát Prakticu, expozimetr, k tomu nasazovací filtry. Praktica nebyl 
automat, vše se nastavovalo ručně - čas, clona i citlivost. Ujo fotil diapozitivy a k vyvo-
lání je posílal do Hradce Králové. Tehdy se jinde vyvolat nedaly. 
Když mu přišly hotové diáčky, byl u nás promítací večer. U každého snímku velmi pou-
tavě vykládal o horách, jak se který vrch jmenuje (Klement byl tatranský vůdce, a tak 
se dostali i mimo oficiální cesty), vyprávěl o túrách, co na nich viděli a zažili. Vždy mluvil 
s humorem sobě vlastním, okořenil své vyprávění vtipy. My jsme jako děti s napjatým 
dechem naslouchaly třeba příběhu o řeholních sestřičkách, které se s nimi vypravily 
na Polský hrebeň a po řetězech lezly v polobotkách a řeholním oděvu - vše zdokumen-
továno na diácích. Ujo fotil panoramata, výhledy, ale i detaily květů, kamzíky... Měl 
přání vyfotit si tatranského sviště - říkal, že je to fuška, protože takový svišť má nesku-
tečný sluch a zrak. Při jedné túře uviděl otec Vnislav krásného sviště, pár metrů od 
sebe. Svišť byl zaujat něčím jiným, tak si fotografa nevšiml. Otec už se těšil, jak mu 
vyjde záběr. Rychle nachystal foťák - záběr jako ze žurnálu - svišť zmizel v díře... a Ujo 
zjistil, že zapomněl sundat krytku objektivu…! 
V 80. letech jsme jezdívali do Tater na putování křesťanské mládeže po horách. Dva 
roky nám duchovního pastýře dělal i náš otec Vnislav. Protože by bylo nápadné, že 30 

mládežníků ve věku 15 – 30 let na něj volá 
„otče“, tak dostal přezdívku „UJO“. (Na Sloven-
sku bylo běžné, že se starším lidem vyká.) No a 
po návratu mu už celá naše rodina jinak neřekla. 
Tatranská parta ho milovala, při ranním "pro-
slovu před túrou" nešetřil legrací. Moudrá slova 
evangelia převedl na příběh a dal nám "úkol"- 
motto, jak se ten den chovat, či čeho si v partě 
všímat a jak si pomáhat - a večer při mši sv. pak 
„zkoušel“... „Ujo Vnini“ se stal pojmem a dlouho 
se na něj vzpomínalo. Jak vidno z výše uvede-
ného, otec Vnislav byl nejen kněz u oltáře, ale i 
obyčejný člověk: laskavý, moudrý, s jemným hu-
morem, s citem pro krásu přírody a velkým  po-
chopením pro běžné lidské lopocení....však si  
v kriminále zažil své, nikdy o tom nemluvil, ale  
s o to větší laskavostí dokázal naslouchat a poradit.                       

Mirka a Jitka, rozené Hájkovy 
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Ministranti jako jeden tým 
Nikdy jsem nepřispíval do farního časopisu, ale na tohle téma bych rád přispěl. Bude 
mi ctí napsat, jak otec Vnislav nás ministranty, vedl, abychom byli jako jeden tým. 
Já ho nejvíc poznal právě když skončil komunismus a já jsem hned nastoupil do služby. 
Před tím jsem ho znal jen z kostela a z prvního svatého přijímání, kdy přípravku jsem 
měl doma s rodiči a on mě potom „vyzkoušel“ ze všeho základního. 
Jeho vedení ministrantských schůzek bylo skvělé. Měli jsme dvě skupinky po několika 
ministrantech (každou druhou sobotu), abychom vše vnímali tak, jak si to otec Vnislav 
přál. Na začátku schůzek jsme probírali nové věci okolo služby v kostele a poté se každý 
mohl nechat vyzkoušet z toho, co se doma naučil/doučil. Kdo měl splněno, získával  
v seznamu patřičný křížek a mohl příště postoupit na další level. Učení probíhalo dle 
toho, co pan farář sám sepsal. Nebyla to kniha, ale „salát“ (barva odpovídala). Tuto 
přezdívku získala i z toho důvodu, že někdo (já s bratrem rozhodně ne!) ty stránky měl 

opravdu rozloženy jako salátové vydání. 
Když jsme probrali vše důležité, měli jsme zby-
tek času na hry. Bylo to pěkné, jelikož každou 
schůzku se hrálo něco jiného a každý si přišel  
na svoje. Jednalo se například o stolní minigolf, 
stolní kulečník nebo mikádo. Byl to relax i pro 
otce Vnislava, jelikož on hrál s námi! 
V sobotu se občas konal pohřeb nebo svatba, 

takže jsme si po schůzce šli zaministrovat, aby tam pan farář nebyl sám. Musím říct, že 
i když mě zkoušeli nalákat do scholy, raději jsem chtěl ministrovat. Když to jde, tak rád 
ještě dnes  vypomáhám u oltáře. Stále to znám a miluju to!                        Dominik Černý 

 

TO JSME V TEOLOGII NEBRALI 
Otec Vnislav byl členem naší rodiny dlouhá léta. Znali jsme ho nejen v klerice, se štolou 
a v ornátu, ale i v montérkách, s kladivem, majzlem, vrtačkou, fánkou, zednickou lžící 
a hladítkem. Občas používal svůj humor s průpovídkami od spolutrpitelů z vězení: 
„Lidé jsou různé“, „to jsme v teologii nebrali“; nikoho, kdo mu ublížil, nikdy neodsoudil 
(oni nevědí, co činí). Rád vzpomínal na své dětství…  
A naučil nás vařit specialitu své maminky - knedlíky na malé vodě. Těsto stejné na ky-
nuté povidlové knedlíky, jen zadělané vodou. Velký hrnec (7 l), vymazat dno sádlem, 
povidlové knedlíky naskládat na dno a usmažit z jedné strany jako vdolky, pak zalít 
dvěma šufánky vařící vody a dát pokličku. Plamen plynu ztlumit a nechat 10 – 15 minut 
dusit. Po vyjmutí posypat cukrem s mákem a omastit. Dobrou chuť!  
Přála bych nám všem, abychom měli část jeho zbožnosti, skromnosti a pracovitosti.                                            

Mirka Hájková st. 
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BYL SKUTEČNÝM PASTÝŘEM OVEČEK 
Úmrtí Mons. Vnislava Fruvirta, našeho faráře i osobního přítele, bylo významnou událostí 
loňského roku pro celou naši farnost. Když k nám o. Vnislav přišel počátkem sedmdesátých 
let, optal se můj otec, Pavel Lamparter Dominika Pecky, kterého náhodně potkal v centru 
Brna, jestli o něm něco ví. Jeho odpověď zněla: „To je velmi dobrý člověk.“ 

Introvertní styl evangelizace byl opačným pří-
stupem k věřícím - proti stylu patera Aloise Pe-
kárka, který spravoval naši farnost na přelomu 
60. a 70. let. Proto si kněz na farnost a farnost 
na kněze museli nejprve zvyknout. Vyplatilo se 
to. Farnost získala dobrého duchovního 
správce. Otec Vnislav nás přesvědčil, že není  
do sebe zahleděným mužem, ale právě naopak 
mužem širšího rozhledu. Stal se skutečným pas-
týřem nás oveček. Uměl promluvit s lidmi vzdě-
lanými i prostými, s tradičními i konvertity,  
s lidmi, kteří jako on byli kritičtí vůči vládě ko-
munistů, i s těmi, kteří se snažili nebo museli  
s nimi spolupracovat. Byl to otevřený a skromný 
člověk se smyslem pro humor, tyto zásadní po-
vahové vlastnosti si uchoval i v době po same-
tové revoluci. 
 
Mons. Vnislav Fruvirt zůstane s námi přítomen 
také díky ekumenickému středisku Archa na 
sídlišti, schole a především příkladem své osob-
nosti, kterým nás učí soustředit se na ten úkol, 
který máme každý z nás na této zemi.                                     

Michal Lamparter 
 

DĚKUJI BOHU, ŽE JSEM HO ZNAL 
Moje vzpomínky na otce Vnislava by vydaly na celou knihu. 
Otec Vnislav pro mne nebyl jen kněz ve farnosti, který mne pokřtil, učil náboženství  
a vedl jako ministranta. Pro mne otec Vnislav byl především „STRÝČEK“, člen rodiny. 
Člověk s otevřeným srdcem, životním nadhledem, chápající a hlavně s obrovským 
smyslem pro humor. Děkuji Bohu, že jsem ho mohl poznat a prožít s ním celý svůj 
dosavadní život. 
A nezapomínám na to, co říkával: „Všechno je úplně jinak“.                         Jiří Hájek ml. 

Miluj bližního svého...  
(Mt 22, 36-40) 

* K rozloučení s Mons. Fruvirtem 

Dnes, v pozdním čase barev listů 
kdy zeleň vzkvétá jinovatkou 
a láska míří za akordy 
modlitby věčných pianistů 
Ty přešel jsi lávku vratkou 
nad osudy lidství proudy 

 Žehnáš nám, kdo zůstali jsme dole, 
že vždy byl jsi jako jeden z mála 
co s vírou šel statečně a zpříma, 
s vlídností, jak žádala Tvá role, 
Láska Boží s Tebou zůstávala 
na cestě, než přikryla ji zima 

 Jak dobrý dělník na vinici 
co plat čeká s pokorou a klidem 
výzvu Pána poslechl jsi včera 
Dnes, tam v nebeské  zpovědnici, 
vyznáš lásku, co rozdával jsi lidem, 
podle výzvy z Matoušova pera.  J.C. 
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DĚKUJEME 
Když jsem nesoustředěně sledoval pohřeb pana faráře na monitoru (v dalším okně jsem 
hlídal firemní mail a v dalším spouštěl programy na údržbu databází), uvědomil jsem si, jak 
nenápadně žil a odešel. Bez velkých gest, hlasitých kázání a hromování nad špatností světa 
nebo stížností nad přibývajícími neduhy těla.  Všechno podstatné z jeho života napsal ve-
lice pěkně náš spolufarník Honza Suchý v loňských Bystrckých novinách č. 12., obsáhlý me-
dailon je na webu https://www.pametnaroda.cz/cs/fruvirt-vnislav-20180324-0. A tak ra-
ději nechme zaznít hlas básníka a spoluvězně, z jehož díla pan farář někdy recitoval, a hlas 
mukla, o kterém jiný kněz po propuštění prohlásil, že v kriminále žil život světce. 
Děkujeme pane faráři za vzor pokory, vytrvalosti a věrnosti. A děkujeme taky za všechny 
ty stolní hry, které jste hrál s kluky na ministrantských schůzkách. Chodili domů spokojení. 
 
Výslech v Tachově – šest na jednoho  
a obušku z pytle ven 
K výslechu mě vzali z vycházky hned po 
snídani druhého dne. Ani jsem se ne-
dozvěděl jména těch dvou na kobce. 
Vychrtlý, mlčenlivý skrček ze včerejška 
mě dovedl v řetízkách o těch pár ulic dál 
k sídlu Stání bezpečnosti. Přišli jsme přes 
několik kanceláří do holé místnosti 
s okny do dvora. Uprostřed stála židle. 
Skrček mi odemkl a sundal náramky. 
„Svléknout,“ řekl ten štíhlý. „Donaha!“ 
 Svlékl jsem se a naházel šaty do kouta. 
Styděl jsem se, nahý člověk ve společ-
nosti oblečených má pocit méněcen-
nosti. 
 „Sednout!“ 
 Sedl jsem si a židle mě zastudila do 
zadku. Skrček přistoupil, provlékl mi ruce vzpěrami v opěradle a zacvakl zase tu bižuterii. 
Židle byla k těmhle účelům vybrána. 
 „Odkud máš ty časopisy?“ otázal se černovlasý referent. 
 „Dostával jsem je poštou. Někdo mi je házel do schránky.“ 
Referent dal pokyn hlavou a skrček, který zůstal stát vzadu, mě udeřil pěstí do tváře. Byla 
to slabá rána, na svou postavu ani nemohl mít dost síly, spíše mě překvapila, než bolela. 
Všechno se opakovalo. Odpověď i trest za ni. 
 „Tak to půjde jinak, sám si o to koleduje. Zavolej chlapce.“ 
 Skrček vypadl z místnosti a za chvíli se vrátil. V ruce držel ručník. Než mi zavázal oči, uviděl 
jsem napochodovat dovnitř šest mužů. Někteří si nesli obušky. 

Noc na společné cele 
Spí, vpravo, vlevo. Psaní pod hlavou, 
vzkaz od břehů, kam ve snu doplavou. 
Jsem jeden z nich, a sám jak zrnko v soli, 
 jak atom — vesmír v rudém valounu, 
sám jako stéblo v dýchajícím poli, 
sám jako nit ve velkém čalounu. 
 […]  
V protějším rohu bratr mého bdění 
čte při měsíčku týden starý list. 
Čte zpaměti, čte i to, co v něm není 
a čím si nikdy nebude dost jist: 
že láska trvá, ze sebe a v sobě. 
 Dočetl. Měsíc zhas. Tma — tma jak v hrobě. 

Václav Renč, Bez ozvěny 
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 „Sakra, co je zas?“ otázal se zavalitý pořízek se světlými, na ježka ostříhanými vlasy. A když, 
jak jsem slyšel, mě muži v půlkruhu obstoupili, zaregistroval jsem další větu: „Vždyť je to 
ještě kluk,“ zahučel znechuceně tentýž hlas. 
 „Od koho máš ty časopisy?“ 
 Za starou odpověď se dostavila odplata v podobě krupobití ran. Začal jsem řvát. Bití trvalo 
necelou minutu. „Mluv, než to bude horší,“ zazněl hlas referentův. 
 Mlčel jsem. Musím vydržet ještě dvě kola, počítal jsem v duchu. Bože, ať to vydržím. Déšť 
ran dopadal, zprava padaly tvrdší, zuřivější, zleva slabší. Ten blbec vpravo mi přerazí žebra, 
to musí být kovaný kádr. Řičel jsem jako tur, než mě někdo zasáhl tvrdě pěstí do žaludku. 
Hekl jsem a přelomil se dopředu. Zadržely mě ruce, sepnuté za lenochem, pouta se mi 
utáhla až do kostí. 
 Nechali mě chytit dech. Mezitím mi referent domlouval, že to nemá cenu, že ze mne při-
znání stejně vytlučou. 
 Třetí kolo bylo nejhorší. Zatím mě mlátili přes svaly na rukou a nohou, zatím mě asi nechtěli 
mrzačit, do obličeje mě někdo tloukl jen otevřenou dlaní, to se asi snažil ten prcek zezadu. 
Teď mě někdo švihl do rozkroku, zubatá křivka grafu bolesti vyskočila strmě nahoru a vzá-
pětí jsem dostal takovou bombu pěstí, že jsem se skácel i se židlí. 
 „Dost, už dost,“ chtěl jsem zařvat, ale vyšlo ze mě jen hlesnutí. Zleva někdo postavil židli 
na všechny čtyři nohy. Měl jsem opravdu dost. 
„Říkal něco?“ zeptal se referentův hlas z veliké dálky. 
 V hlavě mi šuměl vodopád, štiplavá bolest v přirození se zdála ještě víc narůstat, vůbec 
jsem necítil, jestli mi ten idiot zprava nevyrazil nějaké zuby. Vyplivl jsem krev na podlahu. 
 „Řeknu všechno,“ hekl jsem.                       (z knihy Karly Pecky, Motáky nezvěstnému).          KK 

 

Farní kronika: devatenáct 
P. Vnislav Fruvirt (snímek z jeho alba) byl do bystrcké farnosti 
ustanoven 1. 5. 1973. Ve farní kronice napsal 19 stran, jeho 
první zápis je z roku 1974. Třeba přelomový rok 1989 shrnul 
takto: „Byl zrušen státní souhlas k vykonávání duchovní čin-
nosti, který do té doby omezoval nejvíce svobodu církve. Ob-
novena činnost řádů a kongregací a zahájena jednání s Vati-
kánem a urychlené obsazení osiřelých biskupských stolců. Je 
všeobecné přesvědčení, že všechno nám vyprosila naše 
Anežka Přemyslovna, která pět dní před osudovým 17. listo-

padem byla v Římě prohlášena za svatou. Dej Bůh, aby se politická pluralita nepromě-
nila v nevraživost jednotlivých stran, ale aby se národ co nejdříve  vzpamatoval z mo-
rálního úpadku, jak k tomu často vybízí náš nový prezident Václav Havel.“               -em- 



                               S ET K Á NÍ   |   b ř ez en  20 21  

10 

 

KAŽDÝ DEN JABLKO 
Otec Vnislav měl dobrou kondičku i v 85 letech. Když se opravovala dlažba na necelé 
polovině předsíně při vstupu na faru, bylo třeba připravit pro řemeslníka pokládku pr-
ken. Nosila jsem s panem farářem fošny přes celý dvůr a chodbu, a byly opravdu dost 
těžké! Obdivovala jsem jeho skromnost a laskavost. Rád všechny rozveseloval – míval 
v záloze vždy nějaký vtip, když někam přicházel. Protože jeho jméno v kalendáři není, 
říkával, že má svátek na Všechny svaté. 
A jeden jeho zvyk jsem převzala: každý den sníst jedno jablko. To bylo doporučení pa-
tera Ferdy.            Je to jen pár střípků vzpomínek na otce Vnislava.                Eva Nosková 

 

P o d ě k o v á n í 
Velké díky patří  panu kap-
lanovi Pavlovi, panu faráři 
Paulusovi, i všem ostat-
ním, kteří poskytovali o. 
Vnislavovi  jak fyzickou 

péči, tak duchovní 
oporu a také všem 
těm, kteří se modlili.  
Ti, kteří někdy o ně-
koho pečovali, ví, o 
čem je řeč, a že to 

není věc jednoduchá a 
samozřejmá. Je to  služ-

ba, kterou vám dotyčný 
většinou nemůže oplatit, ale přesto  vás obo-
hatí. Pán Bůh zaplať všem.                             redakce 
 

Tatrovkou vozil mladé na výlety 
Na tvaroženskou faru chodili mladí poměrně často a byli tam jako doma. Na oplátku 
za aktivity, které pro ně (tehdejší kaplan) Fruvirt připravoval, věnovali pomoc na farské 
zahradě – hrabání listí, sekání a úklidu dřeva nebo úklidu fary. Takto se mezi oběma 
stranami vybudovala vzájemná důvěra a velmi přátelské vztahy. P. Fruvirt měl osobní 
automobil Tatra 11 Cabrio, kterým vozil mladé s sebou na výlety po okolí a do různých 
míst na Moravě.                                        (z diplomové práce M. Kupského, redakčně upraveno) 

Slovo Boží 
S vděčností, láskou, vzpomínkou 
klíčí v nás Slovo,  
které nám Pán dává. 
On pevně stojí jako skála 
a my opřeni o něj se nezhroutíme 
ani pod nápory větru 
a v bouři do nás neuhodí, 
když nám silou tvou naplníš srdce 
A my dotkneme se tebe, jež nám  
přikláníš blízkost nebe. 
A každý přináší i nebi ovoce, 
když plní Boží vůli a láskou, vírou 
naplněn, jeho duše tvým  
slovem stále sílí.                       E. J. 
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FARNOST PRO NĚJ BYLA DOMOVEM 
Poprvé se tváří v tvář potkali před kostelem a jen na okamžik. Přijel tehdy totiž bez 
předchozí domluvy a otec Vnislav zrovna vyrážel na církevní soud, takže se jen 
v rychlosti domluvili na dalším setkání. „Poznal mě hned, protože jsem měl kněžskou 
košili, a já jsem ho poznal také, protože to na něm prostě poznat bylo“, vrací se ve 
vzpomínkách P. Pavel Fatěna a v rozhovoru čtenářům pomyslně otevřel dveře fary. 

Vzpomenete si jaké bylo přivítání? 
Otec Vnislav mě přivítal úplně normálně, a jestli byl zvědavý nebo napnutý, tak to na 
sobě vůbec nedal znát. Myslím, že mohu za oba říct, že jsme si vzájemně padli do oka 
a vytvořili jsme osvobozenou domácnost.  

Měl otec Vnislav pevný denní režim, který dodržoval?  
Dlouhou dobu byl soběstačný, a to možná právě také díky řádu, který měl nastavený, 
ať co se týká stravování nebo cvičení, které ho udržovalo v kondici, zvláště po opera-
cích kyčlí. 

Na které společně strávené chvíle rád vzpomínáte? 
Těžko něco vybrat, protože všechno bylo úplně normální. Když jsem měl dovolenou  
a byl jsem pryč, tak jsem se těšil zpátky, a když byl na dovo-
lené on, těšil jsem se, až se vrátí.  

Co otec Vnislav rád dělal?  
Volné chvíle vyplňoval luštěním křížovek nebo sledoval 
nějaký sportovní přenos  v televizi, popřípadě epizodu 
nějakého detektivního seriálu. Měl rád tvorbu Vác-
lava Renče. Vzpomínám si, jak říkával: „Musím si 
„přebrnknout“ Pražskou legendu, abych ji nezapo-
mněl.“ Uměl ji celou zpaměti. 

Kam rád jezdil na dovolenou? Jaký kraj miloval?  
Pravidelně v červenci jezdíval s manželi Hájkovými na Bečvu, později do Karlovy 
Studánky. Když ještě sám řídil, tak jezdíval do jižních Čech za svým kamarádem P. Pro-
cházkou. Velice rád vzpomínal na Vysoké Tatry, kam jezdíval na dovolenou v 70. letech 
s bratrem Klementem Pešou. 

Které jídlo a pití měl nejraději?  
V tomto byl otec Vnislav skromný a nevybíravý, oblibu spíše určovalo to, jak dobře se 
to jí. A také dával pozor na žlučník. 

Otec Vnislav byl známý svým smyslem pro humor. Měl nějaký oblíbený vtip, rčení? 
Rád luštíval křížovky, které měly v tajence vyústění nějakého vtipu. A když se mu zdál 
dobrý, přišel mi ho říct. Pamatuji si, jak mě jednou úplně odrovnal rčením, které 
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nemyslel jako vtip, ale které sem tam používal ve chvílích něčeho nepochopitelného: 
„Stará koupila kredenc, a on se otvírá dovnitř“. Měl rád humor Felixe Holzmanna.  

Vzpomínal někdy na své předchozí farnosti? 
I když byl na předchozích místech velmi krátce, patrně tam zanechal hlubokou stopu, 
protože i po 60 letech mu například lidé z Tvarožné jezdili přát k narozeninám. 

Co pro něj znamenala naše farnost?   
Jsem si vědom, že odpovídám velmi stručně, a 
tato odpověď bude nejstručnější: Farnost pro 
něj byla domov se všemi blízkými; nikoho ji-
ného než nás neměl. 

Dokázal se otec Vnislav vůbec rozzlobit? Trá-
pilo ho něco?  
Samozřejmě jsme se někdy (zřídka) neshodli 
nebo se i „chytli“ – to se ale stává i v lepších ro-
dinách.  
Co se jeho vlastní osoby týče, obával se Alzhei-
mera – aby nebyl ve „stavu úplné blaženosti“ na 
obtíž ostatním. Také jsem mu nemálo trápení 
způsobil já problémy s alkoholem - na tom jsem 
si naplno uvědomil, jak mě má rád.  

Jaké vlastnosti by nejlépe charakterizovaly jeho osobu? 
Otec Vnislav byl výjimečně normální. Byl přesný, ukázněný a v závěru života velice po-
korný a trpělivý.  

Jak se potýkal s nemocemi a stářím? V čem by mohl být starším lidem vzorem? 
Byl jsem svědkem právě toho procesu, kdy mu odcházely síly a musel v mnohém slevit, 
a obdivuji jeho trpělivost a pokoru. A nakonec i poslušnost. 
Když byl někdy v nemocnici anebo v závěru života v domově na Moravci, vždy si ho 
personál pochvaloval právě pro tento jeho přístup. Neměl potřebu si něco dokazovat 
a v tom by mohl být příkladem nejen těm starším, ale možná nám všem.  

Kým byl a je pro vás otec Vnislav? 
Otce Vnislava beru jako člena své nejbližší rodiny.  

Který svatý ho nejvíce oslovil? 
Na tuto otázku odpovědět neumím, pouze mohu podotknout, že na stole měl obrázek 
sv. Josefa a faráře z Arsu.  

V čem byl pro vás vzorem jako kněz? 
Otec Vnislav byl normální člověk a normální kněz. „Nekřičel, nehlučel, nedal se slyšet 
na ulici“ (Iz 42). Jeho příklad byl tichý a výmluvný.                  Děkuji za odpovědi.   -em- 
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V z p o m í n k a  z  T v a r o ž n é  

 

MARIÁNSKÁ DRUŽINKA 
Až na jednu výjimku jsme se v Se-
tkání dosud věnovali výhradně pů-
sobení Mons. Vnislava v Bystrci. 
Neméně důležitou stopu zanechal 
už předtím v Tvarožné - obci 12 km 
východně od Brna (viz str. 10). 
Úhledným ručním písmem a speci-
álně pro náš farní občasník sepsala 
vzpomínku dnes dvaaosmdesátiletá 
farnice Růžena Ryšavá (vpravo zve-
řejňujeme originál): 
"Když přišel o. Fruvirt do Tvarožné, 
tak mně bylo 8 let. Byla založena ma-
riánská družinka, která dostala jméno 
„Zlatá růžička“. Jak se jmenovala dru-
žinka chlapců už si nepamatuji. Každý 
týden jsme se scházeli na faře. Brala jsem s sebou i svoji mladší sestru. Hráli jsme různé 
hry a ke konci schůzky nám o. Fruvirt promítal filmy pro děti, většinou pohádky. Hodně 
se nám dětem věnoval. Ráda na ten čas vzpomínám."                                   

- - - - - 

Paní Monika Májková, která tento příspěvek i fotky z primice otce Vnislava v Příbrami 
v roce 1947 (na této straně) ochotně zprostředkovala, ještě dodala: „Ostatní farníci si 
bohužel konkrétní vzpomínky nevybavují, ale co si dobře pamatují je, že jim jako dětem 
bylo s otcem Fruvirtem dobře, a děti ho měly velice rády.“                                                     redakce 
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1 

3 

Z  A L B A  O T C E  V N I S L A V A  
1 s maminkou Marií; 2 u Dopravního podniku začát-
kem 60. let; 3 s kostelníkem Jaroslavem Havlíčkem; 

4 dómský vikář v Brně na Petrově - rok 1967;  
5 v Bystrci kolem roku 1980; 6 oslava 75. narozenin 
na farním dvoře; 7 První svaté přijímání - rok 1991. 

2 

4 

5 

6 

7 
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V y u č o v á n í  n á b o ž e n s t v í  v  n o u z o v é m  s t a v u

Jak neztratit kontakt s dětmi 
Možná už vás napadlo, jak je to v této složité době s vyučováním náboženství v naší 
farnosti. Klasická výuka totiž proběhla pouze jednou – první týden v říjnu. Potom se 
opět zpřísnila protiepidemická opatření a prezenční výuku jsme museli jak na ško-
lách, tak na faře ukončit.  
Proto jsme společně s kněžími přemýšleli, jak 
to udělat, abychom s dětmi neztratili kontakt. 
Napadlo nás, že budeme natáčet a posílat dě-
tem krátká videa, ve kterých jim jednoduše 
vysvětlíme, jak mají vyplnit přiložený pra-
covní list. Zdálo se nám to oproti online výuce 
výhodnější, protože rodiče dětem mohou vi-
deo pustit ve chvíli, kdy mají čas. 
Výuka pro 1. – 4. třídu tedy probíhá formou 
krátkého 4 – 10 minutového videa, které na-
táčíme jednou týdně. Za kamerou stojí pan 
farář Svoboda (na snímku při katechezi), a je 
třeba říct, že za tu dobu už se z něj stal téměř 
youtuber profesionál ;-) Snažíme se, aby to 
bylo pestré, střídáme různá prostředí – natá-
číme ve farní kanceláři, v učebně, na farním 
dvoře. Občas si zveme hosty – navštívil nás 
sněhulák Bohumil nebo maňásek Theofilek, 
s natáčením také pomáhal bohoslovec Tomáš 
a paní katechetka Věra. 
Pro děti z druhého stupně ZŠ máme připravenou soutěž. Každý týden jim posíláme 
odkaz na poutavé video z YouTube kanálu P. Romana Vlka s názvem Vlčí doupě  
a k tomu připojujeme soutěžní otázku. Pokud děti pozorně sledují video, dozví se zde 
odpověď a tu nám potom pošlou. Ze správných odpovědí každý týden losujeme vý-
herce, který si může přijít vybrat na faru nějakou odměnu.  
Víme, že osobní kontakt s dětmi nemůže nahradit ani nejmodernější technika. Musíme 
to ještě nějakou dobu vydržet, ale už se moc těšíme, až se s dětmi opět budeme po-
tkávat tváří v tvář. 
Nakonec bychom rádi poděkovali vám, rodičům a prarodičům, za úsilí, vytrvalost a tr-
pělivost, se kterými předáváte svým dětem křesťanské hodnoty. Věříme, že se vám 
tento čas prožitý společně s dětmi mnohonásobně vrátí, a že Pán zahrne vaše rodiny 
požehnáním.                                                                                                               Eva Máchová    
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C o  s e  d ě l o  v  n a š í  f a r n o s t i

- Předvánoční vybírání cukroví pro osamělé 
lidi z Bystrce se z hygienických důvodů ne-
konalo. Na potřebné rodiny z farnosti se 
vybralo 27 200,- Kč. Pán ať požehná Vaši 
štědrost. 

- Betlémské světlo se dalo vyzvednout na 
Štědrý den v kostele i v Arše. Roznáška 
domů neprobíhala. 

- Tradiční Tříkrálová sbírka proběhla v ter-
mínu od 1. do 24. ledna online. I přes 
všechny komplikace, které jsme museli le-
tos překonat, se do kasiček v naší farnosti 
podařilo vybrat: Bystrc 31 540 Kč, Kníničky 
5 690 Kč, Rozdrojovice 14 827 Kč. Celkem 
za farnost: 52 057 Kč. Upřímně děkujeme. 

- Bohoslužby z našeho farního kostela za-
čaly být přenášeny online ve středu a v pá-
tek v 18 h a v neděli v 8:45. 

- Loni bylo v našem kostele pokřtěno 24 
osob a ke stolu Páně poprvé přistoupilo 21 
dětí. Bylo uzavřeno 6 církevních sňatků. 

- Ve dnech 18. – 25. ledna 2021 proběhl  
v České republice Týden modliteb za jed-
notu křesťanů. Letošním mottem byl verš: 
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné 
ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9).  

- Sloužit jako dobrovolníci na misie odjeli 
manželé Anna a Jan Barešovi do Zambie, 
Libor Malinka do Tanzanie. Vyprošujme 
jim Boží ochranu a pomoc pro jejich službu 
ohroženým dětem a mládeži v nej-
chudších zemích světa. 

- Na Popeleční středu 17. února byly v kos-
tele slouženy tři mše svaté - v 7, v 16:30  
a v 18 hodin. Samotný obřad popelce pro-
bíhal za obvyklých hygienických opatření. 
Kněz při něm mlčky nechal spočinout po-
pel na hlavy účastníků kajícího ritu. 

- Zejména pro rodiny s dětmi byly v sakristii 
a v Arše připraveny tzv. postničky na uklá-
dání peněz ušetřených sebezáporem.  

-pš- 
 

 

 

 

 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u

Z vody a z Ducha svatého se narodili 

14. 2. Daniela Marie Zavřelová 

14. 2. Sophia Věra Marie Svozilová 

- - - - - 

Do náruče našeho Otce se vrátili 
19. 12.  Pavel Kamas 
23. 12.  Marta Hofmanová 
28. 1.  Erna Vlasáková 
  1. 2.  Josef Bartl                              -em-
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