
 

 

 
 

Brno 18. 12. 2012 
 
 

 

Milí ctitelé služebníků Božích Václava a Jana, naši podporovatelé, 
 

kéž o těchto Vánocích zakusíte radost z bohatství božského Dítěte a ať jsou 
všechna „prázdná místa“ Vašich dnů naplněna Jeho plností. Přeji Vám také všechno 
dobré do nového roku. Zároveň Vám děkuji za vše, čím jste nás letos podpořili v naší 
práci, ať již to byla modlitba, praktická pomoc nebo finanční dar.  

V letošním roce dospěla diecézní fáze beatifikačního řízení téměř ke konci. 
Členové historické komise dokončili odbornou zprávu vycházející z prostudovaných 
písemností, která referuje o životě a smrti Jana Buly a Václava Drboly i o dobovém 
kontextu. Co se týká procesní části šetření, bylo zaznamenáno několik mimořádných 
událostí či milostí, které byly obdrženy údajně na přímluvu služebníků Božích Jana 
a Václava. V průběhu letošního roku se nám také podařilo uskutečnit ve spolupráci 
s farnostmi, školami, řeholnicemi a organizací Orel následující: 

- Výstava věnovaná Janu Bulovi s názvem Věřím, že můj krátký život 
nebyl nadarmo byla postupně instalována v několika kostelech naší diecéze 
(Brno-Židenice, Brno-Grohova, Boskovice, Kunštát), ale i za jejími hranicemi 
(Uherský Brod, Domanín). Také jsme navázali na dobrou zkušenost z loňského 
roku, když byla zmíněná výstava umístěna na školách. V tomto roce ji mohli 
zhlédnout studenti Biskupského gymnázia v Brně, Cyrilometodějského gymnázia a 
střední odborné školy pedagogické v Brně a žáci Církevní základní školy ve Veselí 
nad Moravou. Na konci roku byla původní výstava doplněna o panely z výstavy 
věnované Václavu Drbolovi s názvem Rodák, který měl být zapomenut (jedná se 
o dotisk výstavy zpracované v loňském roce pro farnost Starovičky). 

 
- V průběhu roku byly aktualizovány internetové stránky 

kanonizace.biskupstvi.cz. Potěšující je živý zájem věřících o naše kandidáty 
blahořečení, přičemž zajímavá jsou zvláště osobní svědectví o milostech 
obdržených dle přesvědčení pisatelů na přímluvu služebníků Božích Buly a 
Drboly. Tato svědectví jsou uveřejněna na zmíněných stránkách. Zároveň jsme 
obdrželi několik e-mailů a dopisů ze zahraničí (např. z Itálie, Kanady, Malajsie), 
které svědčí o živém zájmu o kandidáty blahořečení z naší diecéze.  

 
- Ve výroční den popravy Jana Buly (tj. 20. 5. 2013) sloužil Mons. Karel 

Orlita spolu s kněžími-církevními soudci mši svatou v katedrále sv. Petra a Pavla v 
Brně za brzké blahořeční Jana Buly a Václava Drboly. Po bohoslužbě následovalo 
zasedání Diecézního církevního soudu Brno, na kterém byla zmíněna památka 
obou služebníků Božích. 

 



 

  

 

 
V průběhu roku nám bylo možné podílet se na několika aktivitách, případně jsme 

se o dalších událostech dozvěděli a informujeme o nich: 
 
- Jihlavská pobočka České křesťanské akademie ve spolupráci s Vysokou 

školou polytechnickou Jihlava uspořádala 23. 1. 2013 přednášku historiků 
Jaroslava Šebka a Jana Růžičky zaměřenou na události tzv. Babického procesu a 
životní osudy Jana Buly a Václava Drboly.  

 
- V lednovém vydání (č. 24) časopisu Milujte se! byly otištěny dva 

rozhovory s postulátorem beatifikačního řízení Mons. Karel Orlitou. Postulátor 
odpovídal na otázky týkající se jak obecných norem v rámci beatifikačního řízení, 
tak i na konkrétní dotazy ohledně právě probíhajících kauz.  

 
- V 25. čísle týdeníku Světlo (z 23. 6. 2013) vyšel článek informující o 

Václavu Drbolovi, Janu Bulovi a regionu Třebíčska, který připravil František 
Muška spolupracující s Vinařstvím Sádek. 

 
- Ve farnosti Rokytnice na Rokytnou byla několikrát v průběhu roku 

vzpomenuta památka Jana Buly. Stalo se tak při mších svatých 30. 4. 2013 a 20. 5. 
2013. Ve výroční den Bulovy popravy byla také uskutečněna jitřní pobožnost. 
Smírná pobožnost zde byla uskutečněna 17. 11. 2013 k výročí nezákonného 
odsouzení Jana Buly.  

 
- Jednota Orla v Kobylí uskutečnila 25. 5. 2013 Cyrilometodějský běh o 

pohár P. Václava Drboly.  
 
- Farnost Babice u Lesonic uspořádala 3. 8. 2013 k 61. výročí popravy 

Václava Drboly Den smíření. Mši svatou sloužil kanovník brněnské kapituly a 
brněnský děkan Mons. Václav Slouk, který také požehnal bustu Václava Drboly, 
jež byla instalována před farní budovou v Babicích. Po mši svaté promluvil 
moderátor kanonizačních řízení Jan Růžička o historických událostech spojených 
s životem Václava Drboly a o aktuálním stavu beatifikačního řízení. Po požehnání 
busty vystoupily se svými projevy představitelé veřejného života.  

 
- Obec Dubovce uspořádala 29. 11. 2013 mezinárodní konferenci 

s názvem Prísne tajné!?, na které vystoupil biskupský delegát beatifikačního řízení 
a generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek s příspěvkem „Když bili 
pastýře“ – D. P. Václav Drbola, umučený babický farář. 

 
 

Po zprávě o jednotlivých událostech Vám chci poděkovat za poskytnuté dary na 
kanonizační řízení. Během letošního roku byly na účet beatifikačního řízení vedený 
na Biskupství brněnském vloženy dary ve výši 9 410 Kč. Dovoluji si Vás požádat, 
abyste dále informovali ve svém okolí o možnosti přispět finančně na kanonizační 
řízení prostřednictvím účtu č. 1341625329/0800, variabilní symbol 911181. 

Spolubratry kněze prosím, aby pamatovali na úmysl brzkého blahořečení při 
mešní oběti.  

 

 



 

  

 

 

Prosím i nadále o Vaše modlitby, aby se naše práce dařila a Pán Bůh nás mohl 
obdarovat tím, že nám dá další blahoslavené, kteří pro nás budou vzorem. V příštím 
roce by měly být provedeny poslední úkony diecézní fáze procesu, která by tak měla 
být uzavřena. Poté bude shromážděný materiál zaslán do Říma. Ani pak však práce 
v diecézi neskončí, nadále budeme připravovat aktivity s cílem, aby mohli věřící lépe 
poznat osobnosti Václava Drboly a Jana Buly. Zároveň Vás tedy prosím o další 
spolupráci.  

Věřím, že veškerá práce, kterou vynakládáme spolu s Vámi pro úspěšné zakončení 
beatifikačního řízení, je pro nás pro všechny také velkým povzbuzením ve víře.  

 

          V Kristu 
 
 

 
  
                                                                 .......................................................... 
                                                                                  Mons. Karel Orlita 
                                                                      postulátor beatifikačního řízení 


