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Má duše čeká na Pána 
více než stráže na svítání… 

Žl 130 

S nadějí na budoucí setkání oznamujeme, že v neděli 25. října 2020 
završil svoji dlouhou životní pouť smířen s Bohem i lidmi 

Mons. Vnislav FRUVIRT 
dlouholetý farář v Brně - Bystrci 

Narodil se 11. července 1923 v Příbrami na Moravě (farnost Vysoké Popovice), 
na kněze byl vysvěcen 5. července 1947 v Brně. 

Jeho prvním působištěm se stala Tvarožná, 
po pěti letech nastoupil jako administrátor do Mašovic. 

V listopadu 1952 byl povolán na základní vojenskou službu, 
ale již v lednu 1953 byl zatčen a odsouzen na 10 let za protistátní činnost; 
byl vězněn v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Mladé Boleslavi a ve Valdicích. 
V květnu 1960 byl propuštěn na amnestii, nedostal však státní souhlas, 

a proto pracoval v civilních zaměstnáních v Brně jako čistič výhybek a řidič tramvají. 
Plně rehabilitován byl až v roce 1991. 

Na podzim 1966 se mohl vrátit do duchovní správy jako kooperátor v Brně na Starém Brně, 
v listopadu 1967 se stal účetním kapitulní konzistoře a dómským vikářem v Brně na Petrově. 

Dne 1. května 1973 byl ustanoven do Brna - Bystrce, 
kde pak požehnaně působil jako administrátor a později farář 47 let. 

Od roku 1986 až do konce života vykonával navíc funkci soudce, 
v letech 2005 až 2007 funkci viceoficiála Diecézního církevního soudu v Brně. 

Posledního půl roku vypomáhal v Charitním domově důchodců pro kněze na Moravci. 
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle mu udělil 

v prosinci 2007 za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla 
a v červnu 2013 medaili sv. Cyrila a Metoděje, 

papež Benedikt XVI. ho v září 2010 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 
Zemřel 25. října 2020 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

S drahým zesnulým se rozloučíme 

v pátek 30. října 2020 ve 14 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně - Bystrci 

Potom bude uložen do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. 

 farníci z Bystrce, Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský blízcí 
 Kníniček a Rozdrojovic kněží brněnské diecéze z Příbrami na Moravě 


