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Milí farníci, sestry a bratři

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh… Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1…). 

Ne, nebojte se, nebudu vám pomocí biblických citátů převypravovat celé 
dějiny spásy. Chci jen připomenout, že se nyní, v době adventní, připravuje-
me na vánoční oslavu té jedinečné události, která změnila dějiny světa, udá-
losti, při které Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nejedná se o slovo, ale 
o Slovo, o Boha, který ze svého trůnu na nebesích sestoupil na zem. Jak se 
praví prorocky v knize Moudrosti, když totiž všude zavládlo hluboké mlčení a noc 
ve svém běhu byla v půli cesty, tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo jako nelítostný 
bojovník z královského trůnu na nebesích doprostřed země odsouzené k záhubě. Jako 
břitký meč přinášelo tvůj neodvolatelný rozkaz, a když se zastavilo, naplnilo vše smrtí; 
dotýkalo se nebe, a přitom stálo na zemi (Moudr 18,14-16).

Dovolte mi ještě jeden citát o tomto slově: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší 
než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, 
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé 
a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat (Žid 
4,12-13).

Takové je Boží Slovo, na jehož příchod se připravujeme, je to Slovo moc-
né, přinášející tu největší moc na světě, totiž lásku, probodávající jako meč 
srdce a proměňující svět. Člověk se někdy brání tomuto meči. Milující Ježíš 
se pak stává znamením odporu. A pouze málokteří nechají svou vlastní duši 
proniknout tímto mečem (sr. Lk 2,34-35). Advent je doba ztišení vůči Boží-
mu Slovu, doba radostného očekávání proměny. Nastavme svá srdce vstříc 
tomuto Slovu. Není to hrozivý Damoklův meč, ale meč lásky, přinášející po-
koj lidem dobré vůle.

P. Ludvík Bradáč

Logo Roku sv. apoštola Pavla

Ve všech obdobích zobrazovali mnozí umělci sv. Pavla s mečem v ruce. 
Je to nástroj jeho mučednické smrti, která se udála v Římě za císaře Nerona 
(r. 64-67). Kromě toho ale meč znázorňuje sílu a platnost poselství sv. Pavla, 
které přetrvává dodnes (viz výše citovaný úryvek Žid 4,12-13).

Z pastorační příručky „Praktické podněty k Roku sv. Pavla“,

kterou vydalo Diecézní katechetické centrum při Biskupství brněnském.
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MODLITBA 
V DEN KRISTOVA NAROZENÍ

Ó Králi nebe a věčnosti,

tvé zaslíbení nám svítí 
nad propastí tmy

a tichá sláva Matky Panny 
nás objímá.

Ó Spáso našeho života, 
Děťátko milostí zářící,

Syne Boží s mocí nejvyšší, 
světlem své lásky nás zažehni

a k Sobě nás jednou 
všechny vezmi,

ó Pane Ježíši.
Běla Schovancová

Kopie obrazu akademického malíře Ladislava Schovance.
Originál, věnovaný Janu Pavlu II., je ve Vatikáně.
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Tajuplný dar
Z knihy B. Ferrera Vánoční příběhy 

Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední poutník a velká hvězda pohas-
la. Panna Maria si láskyplně prohlížela spícího Ježíška.

Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. Spíš to vypadalo, 
jako by do nich foukl vítr. Ale na prahu se objevila stará žena oblečená do 
roztrhaných šatů. Maria sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježí-
šek dál klidně spal. Oslík s volkem přežvykovali seno z hromádky před sebou 
a nepoctili příchozí jediným pohledem.

Maria ji sledovala. Každý její krok jako by trval celou věčnost. Stařena se 
pomalu přiblížila k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel oči a k Mariině údivu se 
v jeho pohledu i očích stařeny blýskl stejný plamínek naděje.

Stařena se k němu sklonila. Maria údivem zapomněla dýchat. Stařena 
lovila rukou v roztrhaných šatech. Ta chvíle trvala snad celé století. Maria si 
ji znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá našla, co hledala. Vytáhla 
ruku ze záhybů oděvu, ale ta věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Podala 
ji Ježíškovi.

Už tu byli tři králové i pastýři. Co jen mohla přinést ona?
Maria viděla jen shrbená záda nad jesličkami.
Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla nesmírná tíha, která ji sta-

hovala k zemi.
Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla tak vysoká, že se hlavou 

téměř dotýkala stropu chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí, vla-
sy znovu zčernaly a získaly hedvábný lesk. Když opět zmizela v temné noci, 
Maria se konečně mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla.

Ježíškovi se v rukou lesklo 
červené jablko. Ta žena byla 
Eva, první žena, matka všech 
lidí, která odevzdala Mesiáši 
ovoce prvotního hříchu.

Protože s Ježíšem se 
všechno zrodilo znovu 
a mohlo začít znovu s čistým 
štítem.
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PLÁNOVANÉ BOHOSLUŽBY V ZIMNÍM OBDOBÍ 
2008–2009 A KALENDÁRIUM AKCÍ

Vybrané bohoslužby ve dnech 21. 12. 2008 – 25. 2. 2009
P. Ludvík Bradáč

4. neděle adventní neděle 21. 12. 7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Štědrý den

Boží hod vánoční

středa 24. 12. 21.00
22.30

Ostrovačice
Veverské Knínice

čtvrtek 25. 12. 7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Sv. Štěpána pátek 26. 12. 7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Sv. Rodiny neděle 28. 12. 7.45  
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

čtvrtek 1. 1. 7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Slavnost Zjevení Páně
pondělí 5. 1. 18.00 Říčany

úterý 6. 1. 17.00
18.30

Veverské Knínice
Ostrovačice

Slavost Křtu Páně neděle 11. 1. 7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Popeleční středa středa 25. 2. 17.00
18.30

Veverské Knínice
Ostrovačice
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Kalendárium akcí
P. Ludvík Bradáč

24. 12. Půlnoční mše sv.
Viz vybrané bohoslužby (Boží hod 

vánoční)

25. 12. Zpívání u jesliček Říčany – kostel v 17.00

28. 12. Obnova manželského slibu
Při všech nedělních mších sv. (viz 

vybrané bohoslužby)

31. 12. Poděkování za uplynulý rok
Ostrovačice – kostel v 15.00

Veverské Knínice – kostel v 16.30

 6. 1. Tříkrálová sbírka Okolo 6. ledna ve všech obcích

11. 1. Loučení s jesličkami Říčany – kostel v 17.00

23. 1.

Modlitby rodin

Ostrovačice – kostel v 17.00

24. 1. Veverské Knínice – kostel v 17.00

25. 1. Říčany – kostel v 17.00

 2. 2.
Mše sv. za 

o. Bedřicha Provazníka
Veverské Knínice – kostel v 17.00

 5. 2.
Mše sv. za zemřelé kněze naší 

farnosti
Říčany – kostel v 18.00

15. 2. Udělování svátosti nemocných Při všech nedělních mších sv.

20. 2.
Malý Princ (hudební a reci-

tační pásmo podle Antoine de 
Saint Exupéry)

Ostrovačice – kostel v 19.00

25. 2. Vstup do postní doby 
a udělování popelce

Veverské Knínice – kostel v 17.00
Ostrovačice – kostel v 18.30

26. 2. Říčany – kostel v 18.00

18. 3. Setkání seniorů Ostrovačice – fara v 9.00

Už nejste cizinci a přistěhovalci, 
ale spoluobčané ostatních křesťanů. (Ef 2,19)
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Vzpomínky na P. Jana Nepomuka Kopáčka

P. Jan Nepomuk Kopáček se narodil 18. 8. 
1888 v Bobrové, vysvěcen na kněze byl v roce 1912. 
Působil v benediktinském klášteře v Rajhradě. Po 
odchodu P. Placida Buchty z Ostrovačic nastoupil 
P. Kopáček v roce 1941 na jeho místo. Působil zde 
do roku 1947. Po tragické nehodě P. Kotyzy se 
musel vrátit do Rajhradu, kde byl hospodářem až 
do r.1950.

V 50. letech při zavírání klášterů byl P. Ko-
páček poslán do Králík, kde pásl dobytek. V 60. 
letech se vrátil na Moravec, poté odešel do Do-
mašova, kde za působení P. Jiříkovského hrál na 
varhany při bohoslužbách. V Domašově zemřel 
16. 11. 1961 a je tam také pochován. 

Dík za statečnost a rozvahu 
František Cvrkal

Letos vzpomínáme 120. výročí narození P. Jana Nepomuka Kopáčka, kte-
rý působil v Ostrovačicích jako farář v letech 1941–1947. 

Proč ještě dnes zůstává vzpomínka na P. Kopáčka tak živá u starší genera-
ce? Je to především pro jeho neohrožený postoj v době války. 

Z vyprávění se dovídáme, že část obyvatel obce hledala za II. světové války 
úkryt v chodbě pod farou, která jim posloužila jako kryt. Ovzduší naplněné 
bázní a stísněnou náladou uklidňoval P. Kopáček vlídným slovem a mod-
litbou. Věřící a mezi nimi i ateisté se začali společně modlit, když sovětští 
vojáci v podnapilém stavu vnikli do krytu. Vyžadovali po panu farářovi další 
alkohol s tím, že pokud jim nevyhoví, všechny postřílí. Ten však nepřistou-
pil na jejich požadavky, proto mu strhli kolárek a se zbraní proti němu mu 
pohrozili, že bude první obětí. P. Kopáček, vědom si svého postavení kně-
ze, zachoval klid, pokračoval v modlitbách a požehnal tomuto společenství. 
V kritickou chvíli přišel jejich velitel, který vojáky odvedl a potrestal. Věřící 
ještě po letech obdivují statečnost a rozvahu svého p. faráře a děkují za du-
chovní posilu, které se jim v této životní situaci dostalo.

„Ať mu Pán Bůh v nebi odplatí za vše dobré, co pro nás tehdy udělal“, 
modlí se s vděčností za něho…
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Válečná vzpomínka 
Marie Kvardová

V době svého působení v Ostrovačicích se P. Kopáček staral o hospodář-
ství a polnosti, učil 2x týdně náboženství, po válce opravil zničenou faru, 
kostel, a rovněž kostel v Říčanech, který byl značně poškozen. 

Prožil zde válečnou dobu a frontu, v níž hrozilo jemu a lidem ukrytým ve 
farním sklepě zastřelení, jak vzpomíná pan Cvrkal. 

Situace byla velmi vyhrocená, P. Kopáček a P. Vostal, tehdejší kaplan 
v Ostrovačicích, dávali přítomným rozhřešení a modlili se za poslední chvíle 
života. Toho duchapřítomně využil Zdeněk Moravec, tehdy 16letý chlapec, 
nepozorovaně vylezl vikýřem ven a utíkal do domu č. 17, kde bylo sovětské 
komando. Odtud přišli velitelé a vojáky z krytu odvedli. Údajně jednoho za 
kovárnou zastřelili. 

Panu Zdeňku Moravcovi patří veliké uznání za prokázanou odvahu a po-
díl na záchraně spoluobčanů. P. Janu Kopáčkovi i P. Vostalovi za rozvahu 
a příklad statečného postoje katolických kněží, kteří v těžké chvíli dokázali 
poskytnout svým farníkům potřebnou duchovní posilu. 

Tak už to bývá – vzpomínka na jednu osobu vyvolá další…
Ludmila Franzová

S připomínkou pana faráře Kopáčka si vybavím jeho kaplana P. Prokopa 
Vostala. V roce 1941, kdy oba přišli do naší farnosti, jsem začala chodit do 1. 
třídy. Pan kaplan učil v Říčanech náboženství. Bylo tehdy 2x týdně – v pon-
dělí a v pátek, zařazené do pravidelného rozvrhu všech pěti tříd. Vyučování 
náboženství v ty dny předcházela mše sv. už v 7 hodin ráno, kterou sloužil 
pan kaplan.

Naše maminka si uvědomila, že kněz je bez jídla až do skončení vyučo-
vání, a tak ho zvala k nám na velmi, velmi skrovnou snídani – byla válka. Při 
zmíněných bohoslužbách jsem „šlapávala měchy varhan“, na něž hrál slepý 
pan Josífek Kvarda. Po mši sv. bylo mým úkolem přivést p. kaplana k nám 
domů, sám si zpočátku vůbec netroufal. To až mnohem později.

My děti jsme se rády bavily tím, že jsme na maminku zaklepaly na dveře 
a šibalsky jsme čekaly na její pozvání: „Dále!“ Někdy nás ale žertovně odbyla. 
A tak došlo k následující úsměvné příhodě. 

Pan kaplan už k nám chodil sám a nesměle zaklepal. Maminka v domně-
ní, že je to některé dítko, zavolala: „Zvostaň tam!“ Pak jí to nedalo, otevřela 
dveře a zůstala jako opařená. Po vysvětlování a vzájemném omlouvání se 
tomu všichni zasmáli.
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Ve vzpomínkách vidím pana kaplana jako vysokého štíhlého muže s váž-
ným pohledem modrých očí. Ovlivnil můj život. Připravil mě k první sv. zpo-
vědi a k 1. sv. přijímání. Maminku a tatínka měl k tomu, abych šla studovat. 
Jeho zásluhou jsem v roce 1946 přišla do primy Řádového dívčího gymnasia 
v Brně – Lerchova. On byl na počátku mého dalšího směřování, a proto na 
něho s vděčností vzpomínám. Z naší farnosti odešel v r. 1947 do Syrovic jako 
farář. 

Přeji všem dětem, aby měly někoho, kdo jim pomůže najít své místo v ži-
votě.

Reportáž z pěší poutě na Velehrad v srpnu 2008 
Jiří Koch

V jarním čísle Oříku (vyšel k Velikonocům) jsme si mohli přečíst podrob-
ný popis pěší poutě na Velehrad. Jen stručně připomenu, že šlo o 8. ročník 
celorepublikového hvězdicového pochodu, skládajícího se z několika prou-
dů. Ty se den před vyvrcholením pouti spojily na dvou místech už poměr-
ně blízkých Velehradu, v Buchlovicích a v Boršicích.V každém místě vzdali 
poutníci při mši svaté dík za ochranu na cestě Panně Marii a sv. Jakubovi, 
patronu poutníků. Po večeři (připravené farníky těchto hostitelských míst), 
besedě s organizátory a setkání se známými z ostatních proudů, se odešlo 
brzy „na kutě“, aby se všichni spánkem posilnili na poslední etapu cesty. 

Jižní proud začínal v Ratíškovicích, odkud k nám před rokem přišel otec 
Ludvík. Protože tam před lety tuto akci organizoval, rozhodl se letos pro spo-
lečné putování bývalých a současných farníků. Vyráželi jsme v pátek 22. srp-
na v sedm hodin ráno za mohutného vyzvánění zvonů a krásného počasí od 



10

ratíškovického kostela. Do Vacenovic 
jsme šli silnicí, pak jsme ale odbočili na 
lesní cestu, která nás vedla až do Bzen-
ce. Po lehkém obědě jsme pokračovali 
cestou necestou mezi poli a vinohrady 
a v dobré pohodě až do Boršic. Něko-
likrát jsme museli správnou cesta ur-
čovat podle mapy. Cestou jsme zpívali, 
při kratších přestávkách na odpočinutí 
jsme se pomodlili, nebo otec Ludvík 
četl z literatury vážné i humorné. Do 

Boršic jsme dorazili v půl páté, za půl hodiny byla mše svatá. Ratíškovickou 
skupinu tvořilo 25 poutníků, z toho 7 našinců – z Ostrovačic pan farář a paní 
M. Kvardová, z Říčan paní M. Pospíšilová a z Veverských Knínic Zd. Nejezchle-
bová se synem Vítkem a manželé Kochovi. Čtrnáctiletý Vítek Nejezchleb byl 
nejmladším účastníkem této skupiny, nejstarší poutník měl 74 let, věkový prů-
měr byl 52,8 roku. S ratíškovickými farníky jsme si dobře rozuměli, vzájemně 
se cestou podporovali a v kritických chvílích povzbuzovali. Ušli jsme 29 km. 

Večer si s námi přišel popovídat „největší poutník“ a organizátor poutě 
P. Jan Peňáz, děkan ve Velkém Meziříčí. S nadšením popisoval každoroč-
ní chvíle trávené v roli poutníka na Velehradě, připomněl význam svatých 
bratrů Cyrila a Metoděje. Celou tu oblast v údolí kolem řeky Moravy s vele-
hradskou kotlinou nazval „rodným údolím naší víry, kultury a vzdělanosti“. 
Proto je potřeba se tam vracet, v duchu a v srdci stále vzdávat hold oběma 
slovanským věrozvěstům a čerpat z tohoto zdroje posílení vlastní víry. Ti, 
kteří šli letos poprvé, obdrželi od P. 
Peňáze malé dřevěné velehradské kří-
že. Kdo absolvoval pochod už potřetí, 
dostal (následujícího dne přímo na 
Velehradě) na znamení „poutnické 
dospělosti“ velký kříž. Mezi nimi byli 
téměř všichni poutníci z Ratíškovic, vč. 
otce Ludvíka (jeho fotografie byla uve-
řejněna už v minulém čísle Oříku). 

Druhý den ráno vyrazily dva mo-
hutné zástupy poutníků na Velehrad, 
jeden z Buchlovic, druhý z Boršic. Ten náš, z Boršic, čítal 315 pěších pout-
níků, zbývalo ujít už jen 8 km. Čelo průvodu tvořily kříž a prapory, zpívaly se 
mariánské písně. Ve Zlechově nás vítal místní pan farář, na kostele vyzváněly 
zvony a zlechovští farníci nabízeli koláče a cukroví. Z domů mávali lidé a 
radostně volali. Samotný Velehrad jsme cestou neviděli, protože leží v kot-
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lině. Ale blízko na západním 
obzoru nás dlouho doprová-
zelo panoráma Chřibů se si-
luetou hradu Buchlova a kap-
le Barborky. Na východě zase 
hlavní hřeben Bílých Karpat 
s majestátní Javořinou. Když 
jsme přešli poslední kopec a 
spustili se strmou lesní cestou 
dolů, náhle jsme se ocitli na 
nádvoří před velehradskou 
bazilikou. 

Buchlovický zástup už byl na místě. Jeho vedoucí P. Jindřich Bartoš, dě-
kan ve Znojmě a na Vranově, již vedl poutní liturgické obřady. 

Podle statistik pěších poutníků přišlo celkem 645. Vůbec nejstarší z nich 
byla paní Helena z Tišnova (78 let), nejmladším účastníkem byl 6letý Vojtí-
šek z Miroslavi. 

Mezi přítomnými jsme rádi viděli řadu známých tváří z našich farností, 
kdosi napočítal 23 lidí. Většinou přicestovali auty. Někteří však měli za sebou 
několikadenní individuální pěší pochod už z domu nebo přijeli na kole. 

Dohromady se na letošní pouti sešlo téměř tisíc lidí. Postupně jsme se 
přemístili do baziliky, kde se uskutečnila závěrečná děkovná mše svatá. Hlav-
ním celebrantem byl P. Jindřich Bartoš, s nímž celebroval velký počet kněží 
a jáhnů. Promluvu k věřícím pronesl náš pan farář Ludvík Bradáč. Na dal-
ších místech uvádím zajímavé pasáže z jeho kázání a přikládám také několik 

ilustračních fotografií. Některé z nich 
poskytla paní Marie Bardunová z Ra-
tíškovic. 

Než jsme z Velehradu odcestovali 
domů, rozloučili jsme se s ratíškovic-
kými spolupoutníky a poděkovali jim 
za pomoc a podporu. Slíbili jsme si, že 
v příštím roce, pokud nám Pán Bůh 
zdraví uchová, se v Ratíškovicích zno-
vu sejdeme na „startu“ již 9. ročníku 
velehradského putování! 

V těchto dnech se z nás však stávají 
poutníci adventem, naším společným cílem 
je Betlém. Pojďme a pospěšme, ať s čistým 
a otevřeným srdcem přivítáme Spasitele! 
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Vybrané části z kázání otce Ludvíka Bradáče 
na Velehradě 23. 8. 2008:

Emauzští učedníci – jsou to dva poutníci, tak jako sv. Cyril a Metoděj, tak 
jako i my, se všemi radostmi a těžkostmi poutníků.

Jaké to jsou těžkosti? 
Ztráta naděje. O tom hovořme. To byla největší bolest emauzských učední-

ků, to je největší těžkost našeho vezdejšího putování.
• Vzpomeňme na Izraelity, kteří měli na dosah zaslíbenou zemi, a najednou 

se museli otočit zpět. Čekalo je 40 (!) let dalšího putování po poušti. Jak 
jim asi bylo? Jistě, zavinili si to svou nedůvěrou. Ale přece... Ta beznaděj. 
40 let. 

• V těchto dnech si připomínáme 40 let od události, která krutě pozna-
menala život většiny z nás. Bylo „pražské jaro“. My čekali jsme jaro, vlastně 
už léto, my čekali jsme léto, a zatím přišel mráz. Naděje zamrzla. Mnozí se 
zlomili, už neměli sílu doufat. Jít dál? Jak? Jít dál – Kam ještě jít? To jsou 
nejtěžší otázky poutníka. 

• Dovolte mi ještě jeden příklad: vezměte si litoměřickou diecézi. Zkrátka, 
vše se tam změnilo, když nastoupil před čtyřmi roky o. Pavel Posád. Nasta-
lo jaro. Pak byl ale odvolán. Není na nás, abychom to posuzovali. Každo-
pádně (a kvůli tomu to říkám), mnozí tamější věřící vypili kalich beznadě-
je: My jsme mysleli, že se litoměřická zahrada promění v kvetoucí sad, vrhli jsme do 
práce všechny své síly. A nyní byly pobořeny její zídky, aby z ní trhali všichni, kdo 
jdou kolem. Rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť (viz Ž 18). 
Nejhorší ze všeho je ztratit naději. Člověk bez naděje přestává bojovat, 

ochabují jeho ruce, nohy, už nejde, spíše se plouží, je téměř přilepený 
k zemi.

Ďábel, když útočí, tak útočí především proti naději. Tak totiž má šanci 
vyhrát celou válku. Používá k tomu to těžké, co se nám stalo: Manželství ně-
koho se třeba rozpadlo, celoživotní vztah, člověk najednou nemá nic. Čím 
krásnější byl jeho život předtím, o to horší je jeho situace teď. Čím výš Ikaros 
poletoval, tím hlouběji padl. Člověk najednou nemá smysl života a nemá 
naději, nemá žádnou sílu, není kam a proč jít. To je „normalizace“, je to 
šeď, prázdnota a únava, nekonečná chronická únava. Člověk se snaží, jde 
do Emauz, ale nějak mu to nejde. Říká si: Už je to stejně zbytečné, už se to nedá 
vrátit, už nic nepomůže. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek.

Poutníku Ježíši, přidej se k nám, jako tehdy k těm dvěma. Začni mluvit 
k našemu srdci a zapal ho. A můžeš klidně urazit i naši ješitnost. Řekni nám: 
Jak jste nechápaví a hloupí! Což právě tato cesta, úzká a strmá, nevede do Bo-
žího království, což nevíte, že musíte projít údolím smrti, abyste přišli k šťavnatým 
pastvinám a tam se sešli v jedné hospodě na nocleh s ostatními poutníky?
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Hovoř k nám, Pane Ježíši, teď při mši sv., a taky lámej chléb pro nás.
Slovo Boží v srdci emauzských učedníků bylo jako kapka vody pro vy-

sychající rostlinku, jako šálek silné kávy, jako trylek ptáka po dlouhé zimě 
nebo jako slza v oku, když předtím vyschl pramen slz. Nějaké dveře se s ra-
chotem otvírají, zeď beznaděje se bortí.

Lámání chleba pak tu změnu dokončilo. Člověk v sobě najednou má 
sílu. Eliáš, který ještě nedávno seděl u cesty a přál si zemřít, vstává a jde tři dny 
a tři noci až k Boží hoře Chorebu. Emauzští učedníci v tu hodinu vstávají a apoš-
tolové jdou do celého světa hlásat evangelium, vznášejí se jak orlové.

Kéž mše sv. znamená pro vás, milí poutníci, tu stejnou proměnu a obrov-
skou posilu pro další pouť, pro všechny, taky pro litoměřické a pro celý náš 
národ. Kéž dar Boží je mocnější než všechny těžkosti našeho putování, kéž 
láska Boží přemůže veškerou beznaděj! Ještě v tu hodinu vstali a vrátili se do 
Jeruzaléma. Mohli se vrátit, viděli šálom.

Několik postřehů k opravám na faře v Ostrovačicích
Stanislav Polanský

To, že se fara neopravovala desítky let, dělaly se jen opravdu ty nejnutněj-
ší drobnější opravy a dávala se přednost opravám našich tří kostelů, každý 
z nás farníků jistě dobře ví.

Když se započalo letos s první úpravou na faře, bylo nás na brigádě tolik 
(cca 30, včetně dětí), že jsme se při svačině nemohli vejít ani k největšímu 
stolu. Byla radost vidět tolik ochotných rukou pracovat na společném díle. 
Vždyť oprava se týkala nejen úpravy jednoho pokoje pro kněze, ale i bývalé 
jídelny pro společná setkávání nás farníků a současně i vybudování kuchyň-
ky a sociálního zařízení s novou kanalizací. Brigády se konají jednou za 14 
dnů pouze od 9 do 12 hodin a vždy jsou týden dopředu otcem Ludvíkem 
ohlášeny. 

K naší velké škodě a jistě i smutku o. Ludvíka přichází brigádníků stále 
méně, a tak se oprava prodlužuje. Stane se, že někdy musíme dát přednost 
našim neodkladným povinnostem. Jistě, na vesnici je práce stále dost. Ale 
ruku na srdce – nejsme někdy taky bezohlední a sobečtí, když nás kněz, na 
kterého jsme tak dlouho čekali (po smrti o. Bedřicha), pozve ke společné-
mu dílu a my nedokážeme pomoci? Jistěže všichni farníci nemohou pomoci 
fyzicky (zdraví jim to nedovolí), je však i jiná možnost pomoci, finančně 
nebo i modlitbou, aby se naše společné dílo dařilo.

Vytvořme, prosím, farní společenství, které se setkává nejen při nedělní 
mši sv. v kostele, ale které si dokáže navzájem pomáhat, které si svého kně-
ze váží, a nenechá ho brát do rukou krumpáč a vozit těžká kolečka písku. 
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Uvědomme si konečně, že kněze tu máme pro něco mnohem důležitějšího, 
a proto si jich považujme. Mohlo by se stát, že naše farnosti by zůstaly bez 
nich, a to bychom jistě nechtěli dopustit.

Přijďte se podívat, co se za necelých šest měsíců podařilo na faře v Ostro-
vačicích udělat a co nás ještě čeká. Nenechte si ujít radost i ze společné prá-
ce, ukončené u stolu s bohatým občerstvením a vzájemným sdílením. Díky 
a Pán Bůh zaplať všem, kteří se na tomto díle v letošním roce podíleli. 

Veverské Knínice – od historie nedávné k té nejvzdálenější 
a zpět do současnosti (aneb rok 2009 v zajetí kulatých výročí)
Jiří Koch

Na rok 1998 připadlo 80. výročí vzniku ČSR. Bylo to první kulaté výročí 
této události slavené ve svobodných poměrech po sametové revoluci. V Kní-
nicích jsme se pokusili oslavy propojit s probíhajícím aktuálním děním v obci 
a také mu dát tak trochu duchovní charakter. 

Osud nám hrál do karet. V tom roce 1998 si naše i světová veřejnost 
navíc připomínala 200. výročí narození Františka Palackého, velkého čes-
kého obrozence a „otce národa“. V Knínicích byla v minulosti osobnost Fr. 
Palackého značně populární. I když současníci ho znají asi nejlépe z por-
trétu na tisícikoruně, naši předkové si jeho vědeckého a buditelského díla 
ve prospěch české národní věci velmi vážili a ctili ho. V roce 1898 při 100. 
výročí jeho narození uspořádali Kníničané slavnost, při níž mj. pojmenovali 
nejvyšší kopec nad dědinou „Stráž Palackého“ a vybudovali mu tam žulový 
pomník. 

Na pozadí této historické kulisy si zastupitelstvo obce vytklo za cíl získat 
od Poslanecké sněmovny PČR obecní symboly – znak a prapor – a v návaz-
nosti na obě uvedená výročí je představit veřejnosti a zavést do užívání.

O prvním červnovém víkendu 1998 se tak v Knínicích konala k poctě Fr. 
Palackého velká slavnost, do níž se zapojila řada místních institucí a občanů. 
Jádrem akce bylo slavnostní odhalení bronzového obecního znaku na bu-
dově OÚ. Byl vytvořen pracovníky místní umělecké slévárny podle návrhu 
ak. sochaře Nikose Armutidise. Tento akt byl zasazen do děje divadelního 
představení ze života Fr. Palackého. Celou obcí pak prošel slavnostní průvod 
v doprovodu dechovky až k pomníku na Stráži. Tam zase sám František Pa-
lacký, představovaný jedním z členů ochotnického spolku, předal starostovi 
obecní prapor. Součástí oslav byl řemeslný jarmark, výstava starých fotografií 
a lidová merenda. 

Jistě si řeknete, že popisovaná slavnost měla ryze světský charakter. Kde 
byl tedy onen duchovní rozměr? Věřím, že v následujících bodech:
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Účastníci si mohli na památku zakoupit pamětní medaili. Na líci byl vyob-
razen obecní znak Veverských Knínic a na rubu volná parafráze věty, kterou 
měl prvnímu prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi říct jeho hradní architekt 
J. Plečnik: „Prospěch obce je přednější zisku sobce“. Jistě zásada, kterou by 
se měli řídit všichni, kdož jsou veřejně činní, ať na úrovni malé obce, nebo 
celého státu. Symbolicky tou „obcí“ lze chápat jakékoliv společenství, nejen 
veřejnoprávní politickou korporaci. 

Slavnost pokračovala druhý den v neděli provedením koncertu duchovní 
hudby v kostele sv. Mikuláše. Účinkovali žáci a učitelé ZUŠ se zaměřením 
na církevní hudbu v Brně, mezi nimi profesor Zdeněk  Hatina (varhany) 
a ředitel školy Pavel Hamřík (zpěv). Pro všechny zúčastněné posluchače to 
byl nevšední umělecký a duchovní zážitek. 

Do třetice: O několik měsíců později, 28. října 1998, přesně v den 80. 
výročí vzniku republiky, se v knínickém kostele konala mše svatá. Při ní teh-
dejší pan farář Bedřich Provazník oba obecní symboly, znak a prapor, po-
žehnal. Žehnal tím i obci a jejím obyvatelům. 

To vše, o čem tu bylo dosud psáno, proběhlo v osmičkovém roce, který 
prožíváme opět letos. Veverské Knínice, přesněji řečeno jejich věřící obča-
né, mohou mít oprávněné zalíbení i v „devítkovém“ roce. Podle Vlastivědy 
moravské totiž z roku 1259 pochází první písemná zmínka o knínické faře. 
Můžeme předpokládat, že když už tady stála fara, byl v ní asi farář a ten jistě 
sloužil mše sv. a další pobožnosti v kostele. Kostel tu musel stát tedy v té době 
také. V jiných zdrojích je skutečně uváděno, že základy nejstarší části kostela 
v Knínicích (románský vchod na severní straně chrámové lodi) pocházejí 
z první třetiny 13. století, což z časového hlediska tuto úvahu podporuje. 

Samotná obec je poprvé písemně připomínána už v roce 1233. Je uvádě-
na ve výčtu vesnic, jež královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakarovi I., 
darovala klášteru Porta Coeli. Tam byla také po smrti pochována. To místo 
je nám blízké a milé i proto, že jde o maminku svaté Anežky České, svatoře-
čené v roce 1989. V příštím roce uplyne od tohoto svatořečení 20 let a bude-
me si je připomínat i v souvislosti s neočekávaně tehdy nabytou svobodou, 
občanskou, politickou a náboženskou! 

Od shora připomenutého výročí existence knínické fary (a kostela) uply-
ne v roce 2009 přesně tři čtvrtě tisíciletí. Myslím, že by se celá naše farní 
rada, a zejména její knínické „křídlo“, měla co nejdříve zabývat otázkou, 
jakou formou a kdy toto výročí oslavit. 

Může jít jen o jednorázovou záležitost, ale i o souhrn akcí během celého 
roku. Lze připravit farní den s celou řadou aktivit duchovního rázu, nebo 
poutě do míst spjatých s životem královny Konstancie a svaté Anežky (Před-
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klášteří, Praha, Budeč, Levý Hradec), slavnou mši sv. spojenou třeba s biř-
mováním (pokud bude jeho příprava během příštího roku včas ukončena), 
zajistit návštěvu otce biskupa, atd. Dejme hlavy dohromady, 750 let hmata-
telné přítomnosti křesťanství v této části Boskovické brázdy si to zaslouží. 

V širších souvislostech můžeme vzpomenout i sv. apoštola Pavla, který na-
šim pohanským předkům přinesl do Evropy před dvěma tisíci lety Kristovo 
učení a jehož jubilejní Rok oficiálně končí 29. 6. 2009. 

A také svaté soluňské bratry Konstantina a Metoděje, kteří se zasloužili 
o christianizaci slovanských kmenů na území Velké Moravy. Konstantin pod 
přijatým řeholním jménem Cyril zemřel v roce 869 v Římě (1.140 let). 

Nadcházející rok 2009 můžeme nábožensky opravdu intenzívně prožívat!

O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

 Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice
  7. 9. Církevní školství 1650 2680 1370
 28. 9. Farnost 3700 1710 1100
 19. 10. Misie 1835 2500 1650
  2. 11. Farnost 3600 3290 4000

Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálová sbírka proběhne v termínu 2. 1.–11. 1. 2009. Jako každoročně 

navštíví naše domácnosti ve všech obcích našich dvou farností skupinky ko-
ledníků s pokladničkami. Doufáme, že Vaše domovy i srdce se otevřou po-
moci potřebným v nouzi i ostatním projektům, na něž bude sbírka určena.

Pravidla pro sběr Charity Brno
Podle webových stránek Charity Brno připravila Kochová Helena

Charita Brno sbírá do vagónu vedle nástupiště č. 5 u hlavního nádraží 
ČD i v prvním pololetí roku 2009 v těchto termínech: 

23.–24. ledna 2009 24.–25. dubna 2009
27.–28. února 2009 29.–30. května 2009
27.–28. března 2009 26.–27. června 2009

vždy v pátek od 12,00 do 17,00 hod. a v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.
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Věci, které můžete přinést do sbírky organizované Charitou Brno:  
• BAVLNĚNÉ OBLEČENÍ a PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé
• NEPOŠKOZENÉ:
 – ZIMNÍ OBLEČENÍ (sportovní bundy, kabáty)
 – KOŽENÉ VĚCI (bundy, kabelky,peněženky, pásky)
 – ZÁCLONY, LARISY, VLNĚNÉ DEKY
 – SPACÍ PYTLE
 – LŮŽKOVINY, RUČNÍKY, UTĚRKY 
• PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY a POLŠTÁŘE
• LÁTKY nejméně 1m2

• PLYŠOVÉ HRAČKY
• KNIHY – naučné i beletrie, učebnice, slovníky

Darované věci přineste v určeném čase zabalené do pytlů 
nebo tašek (ne krabic či kufrů).

Do sbírky už nelze brát: 
• Svetry, silonové a dederonové oblečení
• Saka, uniformy, vatované kabáty, balonové a šusťákové kabáty
• Péřové bundy
• Obnošené boty
• Vatové přikrývky, stany, koberce, matrace
• Lyžařské potřeby (lyže, hůlky, boty)
• Veškerý nábytek, šicí stroje
• Jízdní kola, kočárky, kufry
• Školní potřeby
• Prací prostředky, hygienické a toaletní potřeby
• Nebezpečný odpad (televizory, počítače)
• Drobné elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, kávovary, varné konvice, 

lampy)
• Domácí potřeby (sklenice, talíře, hrnce, kuchyňské nářadí)
• Brýle
• Molitanové věci a jakékoliv odřezky

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží 
vůle povoláni... ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, 

také uvedl do slávy. (Řím 8,28-30)
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CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH 
A V DĚKANSTVÍ
Rok v kraji Pohádky máje
S otcem Ludvíkem Bradáčem jménem farníků rozmlouvala Zdeňka Nejezchlebová

Tak už máme otce Ludvíka mezi námi jeden rok. O pár postřehů a tro-
chu bilancování se s námi rád podělil. 

Otče, co konkrétního se za ten rok podařilo?
Pustili jsme se do oprav fary, které probíhají velice zdárně za přispění 

ochotných rukou mnoha farníků.
A v duchovní oblasti?
Tato oblast je jistě mnohem důležitější než ona materiální. Ovšem zde je 

mnohem těžší posoudit, zda a jak se co daří. Podstatné je totiž hodnocení 
Boží, a to často není vidět. Mně osobně radost přinášejí třídenní modlitby 
matek, novéna k Duchu sv. a další modlitby ve společenství.

V jednom z předchozích rozhovorů jste se vyjádřil poměrně kriticky ohledně ak-
tivity nebo spíše pasivity farníků. Změnilo se od té doby něco anebo to, co jste řekl, 
prožíváte dnes podobně?

Problém, jak to vidím, přetrvává. Zkusím to vysvětlit trochu z jiného úhlu. 
Často se mi stává, že musím dělat věci, které nechci dělat, nebo o kterých 
jsem přesvědčen, že nejsou mým úkolem. 

Nechci mluvit ani o problémech vztahů mezi některými farníky: místo 
toho, aby si je vyřizovali sami mezi sebou a udělali to správné, co má udělat 
křesťan (spolu si promluvit, odpustit), oni si stěžují na toho druhého mně, 
jak jeden, tak i druhý. Vyřizují si účty skrze mne. To je můj denní chlebíček.

To, o čem ale chci hovořit, se týká ještě něčeho širšího. Na faře se dělají 
různé práce, probíhají mnohé akce. Jednotliví farníci, kteří se uvolí k tomu, 
udělat něco v kterémkoli z těchto úkolů, se často obracejí s každou věcí na 
mě. Musím rozhodnout to a ono, musím zajistit jednotlivé věci, musím být 
u všeho. Mám pocit, jako kdyby se téměř nic nemohlo dít beze mne. Lidé 
to odůvodňují tím, že mám přece odpovědnost za farnost, že se nemohou 
jen tak do něčeho pustit. A tak (zkusím to dovést do absurdity) si např. mu-
sím od jedněch lidí zjistit, jaký druh štěrku bude na něco potřeba, pak ho 
objednat, pak být při tom, když ho přivezou a vyloží, pak vysvětlovat jiným 
farníkům, proč zrovna tento štěrk a ne jiný, a pokud se tazatelé s mou od-
povědí nespokojí, musím jít za těmi prvními, kteří mi to vysvětlovali, zeptat 
se jich na vysvětlení a přijít za těmi druhými a podat jim to vysvětlení. A tak 
to jde do nekonečna. Lidé se mezi sebou nedomluví, ani o to někdy nemají 
zájem. Chtějí mluvit se mnou, chtějí mé slovo, mou účast, mé rozhodnutí. 
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Společný jmenovatel: všechno musí jít skrze mne. Prý je to z úcty ke knězi, 
prý je to zaběhlý způsob života farnosti. Problém je v tom, že takový život 
farnosti je neefektivní a kněz se ani nedostane k tomu, co by měl dělat, tj. 
být duchovním správcem. 

Co by bylo potřeba změnit?
Myslím, že jde o to, aby farníci pochopili, že kněz nemusí být v centru 

všeho, a aby byli ochotni na sebe brát jednotlivé úkoly, kterým rozumí lépe 
než farář a které ani nepatří k vlastní duchovní péči o farnost. Jistě, vždycky 
a všude bude většina farníků, kteří se pouze „vezou“ a nedělají pro farnost 
vůbec nic, pouze přicházejí na nedělní mši sv. Přesto, ti zbylí by toto mohli 
pochopit a uskutečňovat. 

Proč převládá názor, že život farnosti je jen návštěva kostela?
Lidé v dnešní době žijí pod tlakem, omezují všechny své povinnosti na 

minimum. A pak i křesťanství chápané jako povinnost, se omezí na to jedi-
né, o čem se doma nikdy ani nediskutovalo, totiž jít v neděli do kostela. To 
má ale daleko do skutečného křesťanství.

Je možná naděje do budoucna nebo je opravdové křesťanství nedostižný ideál? 
Je to jako neskutečná pohádka, když už žijeme v tom pohádkovém kraji?

Naděje je. Už to, že mohu otevřeně říkat, co si myslím, je moc dobré. 
A kdybych neviděl naději, tak bych mlčel. První plody naděje už jsou vidět. 
Chtěl bych poděkovat farníkům, kteří tyto věci pochopili a samostatně se ují-
mají některých úkolů, i když stále ještě je více těch, kteří za mnou přicházejí 
a říkají, že to, co pro farnost dříve dělali, už nebudou nebo nemohou nebo 
nechtějí dělat. Pohádkovými farnostmi zatím ještě nejsme, ale snad časem, 
s Boží pomocí…

Příprava na biřmování a naše farnost
P. Ludvík Bradáč

Všichni víte, že probíhá příprava na biřmování. Minimálně jste zaregis-
trovali, že každou neděli v ohláškách je řeč o té přípravě, která bude v pátek, 
anebo která tentokrát v pátek nebude. Zhruba 20 biřmovanců se připravuje 
na přijetí této „svátosti křesťanské dospělosti“. Modleme se za ně, ale nejen 
to. 

Jejich příprava je podstatnou záležitostí celé farnosti, týká se nejen oněch 
biřmovanců, případně faráře, ale všech. Když dítě roste, a stává se dospělým, 
pak se to zásadně týká celé rodiny. Modlit se by bylo málo.

Dospělý člověk je ten, který vyšel ze slupky svého dětského egoismu i poz-
dějšího vzdoru, a konečně žije, v radosti a pro druhé. Dítě se posadí ke stolu 
a ostatní se o ně starají. Pokud utře nádobí, tak jenom proto, že musí, že 
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mu to někdo řekl anebo třeba z dobrého rozmaru. Naproti tomu, dospělý si 
sám uvědomuje, co je potřeba, všímá si, je citlivý a odpovědný. To je veliká 
změna, která se projeví v životě celé rodiny.

Co máme dělat? Myslím tím nás už biřmované. Především žít jako dospělí 
křesťané. Kvůli sobě i kvůli Bohu, taky kvůli těm biřmovancům. Jaký vzor 
v nás vlastně mají?

Jsme dospělí křesťané? Kdy jsme se naposledy zeptali sami sebe: co mohu 
udělat pro farnost, pro společenství křesťanů v našem kostele? Že druzí taky 
nic nedělají? Že nemáme čas? Že máme své vlastní starosti? Přicházíme pra-
videlně do kostela. Proč? Něco pěkného si poslechnout? To je v pořádku, 
ale přece jenom… Přijdeme, sedneme si, a: „dávejte, noste na stůl“. Dá se 
pak mluvit o rodině farnosti? A jaké je naše místo, místo každého z nás, 
v této rodině? 

Buďme Božími dětmi, ale dospělými křesťany. 

Děkanská pouť v Dolních Kounicích
Luďa Polanský s manželkou

20. září jsme navštívili v rámci setkání farníků rosického děkanství farnost 
v Dolních Kounicích. Setkání, velice dobře připravené místními farníky, 
bylo pro nás velikým poučením.

Začalo prohlídkou kláštera Rosa coeli (Růže nebeská), který zanikl již 
v 16. století a je dnes pouze ruinou, ale ve své době to byla jistě jedinečná 
stavba. Po prohlídce jsme se zúčastnili přednášky z historie Dolních Kounic 
i samotného kláštera. Druhá přednáška se týkala setkání mladých v Austrá-
lii.

Celodenní program, sestávající ze mše sv., prohlídky, přednášek v Kultur-
ním domě, byl zakončen svátostným požehnáním.

Škoda jen, že se takové vynikající akce nezúčastnilo z naší farnosti více 
zájemců. Jistě by byli spokojeni jako my.

Dopis od manželů Schovancových z Francie

Drazí a milí přátelé,
co nejsrdečněji děkuji za všechnu Vaši pozornost a přízeň. Měli jsme ve-

likou radost, OŘÍK se nám moc líbí a velice pěkně působí báseň s grafikou 
P. Arnošta Hrabala. 

Běla posílá vánoční báseň, bude-li možné ji zase o Vánocích zveřejnit, 
byli bychom rádi. Ale máte-li v redakci něco jiného, neradi bychom rušili 
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program. Však jak uznáte. E-mail, když pošlete, tak se nezlobte, když ihned 
nereagujeme, máme toho moc. Zavoláme.

Pán ať Vás všechny chrání. Ladislav a Běla

Pozn.: Adresáty tohoto dopisu byli manželé Zdeněk a Jarmila Pololáníkovi

Novinky z redakční kuchyně Oříku 
Jiří Koch

Při jednání redakční rady nad obsahem tohoto čísla Oříku se s kolekti-
vem spolupracovníků rozloučila Magda Valešová z Říčan. Podle svých slov 
se bude i dál externě starat o rubriku „Okénko pro děti“. Otec Ludvík Bra-
dáč Magdě upřímně poděkoval za dlouholetou práci, popřál jí hodně klidu 
a spokojenosti a vyslovil přání, aby nadále pokračovala v úspěšné práci ka-
techetky. 

Zastoupení Říčan v RR bude posíleno o paní Ivu Ďáskovou a paní Marii 
Ševčákovou. Vítáme je v RR a přejeme jim dobrý pocit z této práce!

Moje nejdelší čekání na svátost smíření
Zita

Rozhodla jsem se pro vykonání novény prvních pátků. Při tom posled-
ním vznikly nečekané potíže. Kněz, ke kterému chodím, byl nemocen, a jak 
to v Brně bývá, všude před prvním pátkem byly v kostelích obrovské fronty.

Jela jsem proto už ve čtvrtek ráno v 8 hodin k minoritům, ale do začátku 
mše sv. jsem na řadu nepřišla. Po ní jsem šla k jezuitům, ale ani tam jsem se 
ke knězi nedostala. Po této mši jsem si šla koupit něco k jídlu a potkala zná-
mou, kterou jsem dlouho neviděla. Než jsme si u kávy popovídaly, byly skoro 
tři hodiny. Šla jsem opět do minoritského kostela s tím, že mám dost času. 
Domnívala jsem se, že mše začíná v 16 hodin. Když začala, kněz zpovídal 
dále, tak jsem se zaradovala, ale předčasně. Když jsem totiž přišla na řadu, 
kněz vystoupil, že musí k oltáři pomoci při podávání sv. přijímání a že se už 
nevrátí. To už jsem do konce mše nečekala a šla na Zelný trh ke kapucínům. 
Bylo tam asi 20 lidí a kněz? jeden! To už jsem jasně slyšela: „Tak dnes už 
končím!“ Bylo skoro půl páté. Měla jsem hlad, bolely mě nohy a byla zima. 
„Co teď? Měla jsem jít už v úterý nebo ve středu a ne až dnes. Ale ještě můžu 
zítra. Pojedu domů! Ale na druhé straně, když už jsem tady?“ Šla jsem tedy 
do katedrály a tam jsem byla druhá. Při čekání jsem byla na sebe pořádně 
nazlobená, ale postupně jsem si uvědomovala, že ďábel, když mu opravdu 
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o něco jde, klade veliké překážky i v samotném kostele. A taky jsem si uvědo-
mila, jak jsou kněží nezastupitelní. Vrátila jsem se domů ve 21 hodin. 

Poslední podmínka, i když s překážkami, byla splněna. Zvítězila jsem nad 
„tím zlým“ i sama nad sebou.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Dědictví otců
Stanislav Kubiš

Maminka pocházela ze šesti sourozenců, šesti děvčat. Její tatínek, podob-
ně jako tisíce jiných, musel narukovat do I. světové války. V průběhu války byl 
raněn a převezen na léčení do vojenské nemocnice v Krakově. Poté dostala 
babička strohé, tragické oznámení, že na následky svého zranění zemřel.

Přestože by babička ráda dědečka v nemocnici navštívila, nebo se zúčast-
nila jeho pohřbu, v této válečné době to bylo takřka nemyslitelné. Navíc děti 
byly malé, mamince bylo v té době 10 roků a rodina finančními prostředky 
nijak neoplývala. Doufala, že se jednou alespoň podívá na dědečkův hrob.

Po válce přišla hubená poválečná léta, pak celosvětová krize, II. světová 
válka, opět chudá léta, totalita, zhoršené zdraví a nakonec smrt. Na hrob své-
ho manžela se proto nikdy nepodívala. Do Krakova se nedostala ani žádná 
z jejich dcer.

Pokusili jsme se proto s manželkou babiččino přání částečně splnit, dě-
dečkův hrob najít, a poklonit se jeho památce. V oblasti, kterou jsme pro-
jížděli, se nachází řada historických míst, a proto jsme se rozhodli některé 
z nich navštívit. 

Svoji cestu jsme začali v králické oblasti. Ubytovali jsme se v Poutním 
domě, který podle svého názvu sloužil v minulosti k ubytování poutníků. 
V době totality zde byli internováni „neposlušní“ kněží a řeholníci, dnes 
slouží opět svému účelu. Hned vedle něj stojí obnovený klášter, který je 
z části přístupný veřejnosti. Uvnitř je nádherný kostel a je možné si prohléd-
nout kopii schodů, po nichž musel jít Ježíš Kristus k Pilátovi.

Jako správní Moravané jsme navštívili nedaleký Kralický Sněžník, pod 
nímž pramení řeka Morava. Od posledního parkoviště na něj vede pře-
krásným údolím Moravy poměrně pěkná, ale 9 km dlouhá cesta. Morava je 
v těchto místech dravou bystřinou s průzračně čistou vodou. I když je cesta 
poměrně fyzicky namáhavá, kouzelné prostředí a krásné výhledy do okolí 
za to stojí.

Kolem města Králíky byla před II. světovou válkou vybudována řada opev-
nění proti očekávanému útoku hitlerovského Německa. Nejbližší a nejza-
chovalejší je zpřístupněna tzv. tvrz „Bouda“. Jedná se skutečně o sofistikova-
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né technické dílo, se kterým by neměli tehdejší útočníci snadnou práci. Do 
tvrze se vstupuje, nebo lépe vjíždí, na týlní straně horského hřebenu. Odtud 
vede tunel až na jeho protější stranu, kde je umístěna betonová střílna s vý-
suvnými rychlopalnými kanóny, zaměřenými na předpokládaný směr útoku. 
Osádku tvrze tvořilo 300 vojáků s veškerým zabezpečením, tj. municí, provi-
antem, energiemi a zdravotnickým zázemím. Tvrz byla vybudována tak, aby 
mohla odolávat nepříteli bez dalšího zásobování minimálně 30 dnů. Přesto-
že venku bylo téměř 30 °C, uvnitř jsme si museli obléci teplé bundy.

Potom jsme zamířili do Čenstochové. Při cestě jsme se zastavili na nej-
vyšší moravské hoře Pradědu a obdivovali další špičkové technické dílo sou-
časnosti – přečerpávací elektrárnu na řece Děsné – Dlouhé Stráně. Tato 
elektrárna má špičkový výkon až 650 MW a zajišťuje nám dostatek elektrické 
energie v době její nejvyšší spotřeby.

Návštěvu „Jasné Gory“ jsme naplánovali na všední den, abychom si moh-
li lépe prohlédnout chrám „Černé Madony“ a jeho okolí. Po příjezdu do 
Čenstochové bylo pro nás překvapením větší množství aut, než je v Polsku 
obvyklé. U chrámu jsme zjistili, že se v této době konala mše sv. pod širým 
nebem. Chrám byl zcela zaplněn a prostranství před vysutým kněžištěm bylo 
rovněž plné poutníků. Na první pohled nám bylo zcela jasné, jak si Poláci 
své Madony váží.

Z cesty do Krakova jsme odbočili do Osvětimi, dalšího pamětihodného 
místa. Po průchodu hlavní branou bývalého koncentračního tábora s pů-
vodním nápisem „Arbeit macht frei“ na nás padla tíseň. Uvědomili jsme si, 
že touto branou prošly miliony nevinných lidí, kteří se již nikdy nevrátili. 
Přestože jsme neměli času nazbyt, poslechli jsme si průvodce, jak jedné z vý-
prav říká, že vězňové, kteří sem přijeli, byli vítáni některými „esesáky“ slovy 
- „odtud se vychází pouze tudy“ a ukázali jim komín krematoria.

Po tomto zážitku nás přešla chuť i na večeři. Přespali jsme v blízkém kem-
pu, kam doléhaly zvuky večerních motliteb za umučené.

Ráno jsme přijeli do cíle naší cesty Krakova. Náhodně jsme zaparkovali u 
kostela sv. Stanislava, patrona Polska. Odtud vedla naučná stezka na hrad Va-
vel. Chtěl bych připomenout, že Kra-
kov býval královským městem, hrad či 
pevnost Vavel sídlem panovníků. Je 
vybudován na skále nad řekou Vislou 
a oba nás napadlo srovnání s naším 
Pražským hradem nad Vltavou.

Odtud jsme šli hledat vojenský 
hřbitov. Nebylo to lehké. Nejprve 
jsme byli nasměrováni k ústřednímu 
hřbitovu. Tam jsme se dozvěděli, že 
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sestává ze dvou částí, civilní a vojenské, které odděluje silnice. Ta vojenská 
má několik sektorů, kde jsou pochováni zvlášť vojáci jednotlivých národnos-
tí a válečných období. Naleznete zde sektory z I. a II. světové války, které jsou 
dále rozděleny podle národností na části polské, ruské, německé a další. 
Zatímco padlí z II. světové války jsou poměrně přesně archivováni, s těmi z I. 
světové války je to horší. Jména na betonových, kamenných či železných kří-
žích jsou již málo, nebo vůbec nejsou čitelná a podobně to je i s archivem. 

Po usilovném hledání jsme jméno Jana Kříže, našeho dědečka, nenalezli. 
Správce hřbitova nám sdělil, že je pochován ve společném hrobě, na němž 
byly stovky bezejmenných křížů, jak je vidět na obrázku, pod nimiž odpočí-
vají tisíce padlých vojáků. Zapálili jsme jemu i ostatním bezejmenným svíčku 
a pomodlili se za něho i za ty, kteří zde odpočívají.

Přesto, že jsme hrob našeho dědečka nenalezli, bylo nám alespoň útě-
chou, že víme, kde je pochován. Bylo nám smutno z toho, že existují milióny 
lidí, kteří ani nevědí, zda jejich blízcí padli, byli umučeni nebo popraveni 
a zda vůbec jsou pochováni.

11. 11. v 11 hodin jsme si připomněli 90. výročí ukončení I. světové vál-
ky. Dnes jsme svědky celosvětové finanční krize, jejíž ekonomické propady 
je možné srovnat s hospodářskými ztrátami způsobenými různými válkami. 
Obě události nám v plné vážnosti připomínají, co vlastně znamenají slova 
„dědictví otců“ v tom dobrém i zlém. Při vzpomínce na technická díla, která 
nám mají usnadnit život, či nás chránit před zlem a násilím, stojí na druhé 
straně miliony zmařených lidských životů a obrovské materiální škody, a to 
kvůli lidské pýše, nenávisti, marnivosti, nevraživosti, závisti, prospěchářství, 
tunelování, rozevírání „nůžek“ mezi chudými a bohatými, náboženské a ra-
sové nesnášenlivosti a řady dalších křivd. Bohužel, také naší lhostejností jim 
vytváříme i my svým chováním zbytečně velký prostor. Je proto nutné i tuto 
stránku „dědictví“ si dnes, ale i v budoucnu, neustále připomínat, aby uvede-
né neduhy nemohly přerůst až do krvavých, nekontrolovatelných konfron-
tací, jak se to děje nejen v různých částech světa, ale v mnoha případech i 
u nás.

Další ročník vzdělávacích aktivit Pastoračního střediska BB 
Jiří Koch

Během letošního podzimu měli zájemci opět příležitost navštívit několik 
zajímavých vzdělávacích akcí s teologickou tematikou. Jedná se např. o: 
• Celodenní Konferenci o svatém Pavlovi, konanou dne 8. 11. 2008 na Bis-

kupském gymnáziu v Brně. Viz foto s celkovým pohledem do auditoria 
posluchárny.
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• Nový dvousemestrální ročník tříle-
tého studia „Živá teologie – Spiritu-
ální dimenze člověka“. Spolupořa-
datelem je MU Brno. Přednášky se 
konají na FSS v Brně (vedle Červe-
ného kostela). 

• Biblický kurz (zaměřený na osob-
nost sv. Pavla). Probíhá od září do 
půli prosince na Biskupském gym-
náziu v Brně. 
Je dobré pozorovat, že se některých těchto akcí účastní zájemci přímo 

z našich farností a další z těch sousedních. 
Radostné bývá i setkání se známými lektory. Na biblickém kurzu pravidel-

ně přednáší P. Doc. ThDr. Petr Mareček, který před  asi deseti roky za pana 
faráře B. Provazníka působil jako začínající kněz v Ostrovačicích. Dnes je 
farním vikárem ve Slavkově a v pozici docenta vyučuje na teologické fakultě 
v Olomouci. Shodou okolností se na jeho přednášce ve čtvrtek 20. listopadu 
sešla celá skupina farníků z Ostrova-
čic, Říčan, Veverských Knínic a Rosic. 
Otec Petr s nimi rád zavzpomínal na 
svá ostrovačická léta a se svými bývalý-
mi farníky se během přestávky nechal 
vyfotografovat (druhý zleva). 

Nelze nepřipomenout skutečnost, 
že i na „domácí“ půdě – na faře v Os-
trovačicích – zahájil o. Ludvík v říjnu 
zkušební běh náboženství pro dospělé.  
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Přehledná tabulka života a díla sv. Pavla
Převzato ze zbraslavského zpravodaje „POD PEŘINOU“, P. František Koutný

Rok Událost Prameny Pavlovy spisy Historie Říma 

7/10 Tarsus: narození Sk 7,58 Fm9 Smrt císaře 
Augusta Císařem 
Tiberius 

26 Jeruzalém: studia 
u Gamaliela 

Sk 22,3 
Sk 5, 34-33 

Poncius Pilát 
prefektem v Judei 

34 Cesta do Damašku
Obrácení a pobyt 
v Damašku 

Sk 9,1-9 Sk 22,4-
24 Sk 26,9-1 8 
Ga 1,11-17 

Sesazení Piláta, 
Smrt Tiberia 
Císařem Kaligula 

36 
41 

1. návštěva Jeruzaléma
a Antiochie Sbírka 
pro Jeruzalém 

Sk 9,26-28 Ga1, 
18 Sk 11, 25-30 

Císařem 
Klaudius 

46 1. apoštolská cesta 
do Anatolie 

Sk 13,1-14,28 

49 2. návštěva Jeruzaléma,
Apoštolský sněm, 
Antiochia - spor 
s Petrem 

Sk 15, 1-35 Ga 
2,1-10 Ga 2,11-
14 

Klaudiův edikt 
- vyhnání Židů 
z Říma 

50 2. apoštolská cesta 
Malá Asie -Makedonie
- Akaja Filippi, 
Tessalonika, Korint 

Sk 15,36-1 8,22 
Sk 16,11 Sk 17,1 
Sk 18,1 

1. list Soluňanům 
2. list Soluňanům 

Gallio 
prokonzulem 
v Korintu 

53 
54 

3. apoštolská cesta
Galacie - Frýgie - Efes 
- Makedonie - Řecko: 
Korint, Troada, Mileto 

Sk 18,23 Sk 19,1 
Sk 20,2 Sk 20,5-
6.1 3-1 7 

1 . list Korinťanům, 
List Filipanům 
2. list Korinťanům, 
List Galaťanům,
List Římanům 

Antonio Felice 
guvernérem 
v Judei 
Smrt Klaudia 
Císařem Nero 

58 Jeruzalém (zatčení)
Cesarea (vězení) 

Sk 22-23 
Sk 25-26 

Porcio 
Festo guvernérem 
v Judei 

60 4. cesta - do Říma,
Nalodění u Malty 
Příjezd do Itálie 

Sk 27-28 

61 
63 

Římské věznění 
Osvobození sv. Pavla 

Sk 28,17-312 Tm 
4,6-8 

List Kolosanům
List Efesanům
List Filemonovi 

63 
67 

Cesty do Španělska, 
Efesu, na Krétu
a Makedonie 

1 Tm 1,31 Tm 
1,5 

1 . list Timoteovi 
List Titovi 

Červenec 64 
- požár Říma 

67 Návrat do Říma 
a umučení 

2 Tm 2. list Timoteovi Neronovo proná-
sledování 
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Cesta do Svaté Země
Stanislav Polanský a Marie Ševčáková

V polovině října tohoto roku pořádala olomoucká arcidiecéze pouť do 
Svaté země. Zúčastnili jsme se jí společně ještě asi se čtyřmi sty poutníky, roz-
dělenými do osmi skupin. Byla to pouť, při které jsme putovali po místech, 
spojených s dějinami spásy.

První naše cesta vedla do Galileje, kde začalo a rozvíjelo se hlásání ra-
dostné zvěsti Ježíše Krista. Z města Tiberia, kde jsme byli ubytováni po dvě 
noci, jsme navštívili Nazaret, pohoří Karmel, Vrch blahoslavenství a horu 
Tábor. Taky jsme se plavili lodí po Genezaretském jezeře a zastavili se u řeky 
Jordánu.

Po dalších pět nocí jsme byli ubytováni přímo v Betlémě. Návštěva baziliky 
Narození na některé z nás nezapůsobila na první pohled tak, jak jsme snad 
očekávali. Chrám spolu s jeskyní je spravován třemi církvemi. Také velké zá-
stupy poutníků jsou jistou překážkou jak v obnově, tak v tiché modlitbě.

Avšak síla tohoto prožitku se projevila o nějaký den později. Od našeho 
průvodce jsme se dozvěděli, že každý den časně ráno (v 5 hodin) je v jeskyni 
Narození sloužena mše sv. Spolu ještě asi s deseti poutníky z naší skupiny 
jsme se jí zúčastnili. Radost, kterou jsme při této „jitřní mši sv.“ mohli prožít, 
se dá jen těžko vyjádřit slovy. Rádi jsme si proto i v poslední den svého po-
bytu v Betlémě přivstali, abychom ještě jednou směli zakusit tu krásu a sílu 
Boží milosti.

Při návštěvě Jeruzaléma vedla 
naše první cesta do baziliky Svatého 
hrobu. I zde proudily velké zástupy 
poutníků. Před bazilikou jsme se se-
tkali spolu s ostatními poutníky olo-
moucké arcidiecéze i s arcibiskupem 
Janem Graubnerem. Všichni společ-
ně jsme se zúčastnili mše sv. sloužené 
ve školním centru sv. Pavla. Poté jsme 
se opět rozdělili a pokračovali v prohlídce města Jeruzaléma od Olivové 
hory přes údolí Cedron až na Sion. Naše skupina měla skvělého průvod-
ce, slovenského kněze P. Vlada Palkoviče. Ten nás po celou dobu pobytu 
nejen provázel, ale každý den sloužil mši sv. na různých místech. Každá 
mše sv. byla velkým obdarováním. Její síla byla vždy umocněna místem, na 
kterém jsme se právě nacházeli. Tak i mše sv. uprostřed Judské pouště byla 
nezapomenutelným zážitkem. V pustině, obklopené dunami ztvrdlého pís-
ku bez známky civilizace, davů poutníků a turistů, měla mše sv. své kouzlo 
a sílu. Jen několik málo beduinských chlapců s velbloudem a oslíkem bylo 
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spolu s námi a trpělivě vyčkávali, až nám budou moci nabídnout ke koupi 
pár upomínkových předmětů.

Navštívit posvátná místa Svaté země je velkým duchovním zážitkem. I my 
jsme toho mohli být svědky. Bylo nám dopřáno dotýkat se těchto míst, spo-
jených se životem Ježíše Krista, ať už s jeho zvěstováním, narozením, působe-
ním a nakonec jeho mučednickou smrtí. Každé z nich nám najednou bylo 
tak blízké!

Jsme velice vděčni za to, že jsme mohli tuto zemi pro nás tak vzdálenou 
a přece tolik blízkou navštívit a prožít všechno to, co jsme prožít směli. Pře-
jeme všem, kteří dosud neměli možnost Svatou zemi navštívit, aby i jim bylo 
toto dopřáno.

Mějme však na paměti: Často Boha hledáme na různých místech, ale Bůh je v nás 
prostřednictvím Ducha svatého, jehož pečeť jsme dostali.

Koncert Scholy sv. Petra a Pavla 
pod názvem Pocta sv. Ce-

cílii se uskutečnil v neděli 23. 
listopadu 2008 v říčanském 
kostele (přesně v termínu 
uzávěrky tohoto čísla, proto 
jen velmi stručně). Kostel 
byl zaplněn, posluchači byli 
velmi spokojení, odměnili 
se účinkujícím dlouhotrvají-
cím potleskem. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Proč obdivuji Švýcary
Petr Žaloudek, Vídeň (kráceno)

Za posledních pětadvacet let jsem mnohokrát navštívil Švýcarsko. Mám 
tam přátele, jak Švýcary, tak i Čechy, kteří emigrovali do této země v roce 
1968. Často jsem tedy pobýval ve švýcarských rodinách, vnímal jejich po-
třeby, starosti i radosti, křížem krážem procestoval tuto krásnou zemi, ale 
teprve po letošní dvoutýdenní dovolené jsem si uvědomil několik faktů, 
o kterých bych se rád zmínil.
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Ekumenismus
V každé zemi na světě jsou náboženství, která podstatnou měrou ovlivňu-

jí chování lidí a chod té které země. Dnes jsme neustále svědky velkých kon-
fliktů zapříčiněných nenávistí stoupenců různých náboženství. Ve Švýcarsku 
existuje mnoho náboženských skupin, z nichž nejvýznamnější jsou protes-
tanté a katolíci. Koneckonců, bylo to právě ve Švýcarsku, kde se v 15. a 16. 
století zrodilo reformační hnutí. Od té doby uplynulo mnoho let a dnes 
přecházíte z katolického do protestantského kostela a vůbec se nad tím ne-
pozastavujete. Zúčastnil jsem se na různých místech jak katolických, tak i 
protestantských bohoslužeb. Vlivy jednoho i druhého náboženství a jeho 
liturgie jsou zcela evidentní. Mnohý tzv. striktní katolík z klasické katolické 
země by se asi nad tím zhrozil a přinejmenším pohoršil, jak katolický kněz 
ve Švýcarsku celebruje mši. Mnohdy kněze ani diákona neuvidíte, protože 
katolických kněží je málo. Liturgii slova vede laik. Často je to člověk, který 
vystudoval teologii, nebo absolvoval teologický kurz. Jsou to tzv. „viri proba-
ti“ – osvědčení muži, kteří sice nejsou vysvěceni na kněze, avšak pro jejich 
horlivost a nasazení ve službě Boží by si zasloužili, aby jim církev kněžské 
svěcení umožnila. To je však jiný problém, který souvisí spíše se strachem 
hierarchie o ztrátu moci než se životem ve Švýcarsku. To, co mne v této 
zemi fascinuje, je spolupráce mezi protestanty a katolíky. Nejde jen o pou-
hé ustupování jeden druhému, či vzájemné nenapadání se, jde o mnohem 
víc. Jeden druhého respektuje, ctí, jeden i druhý chce sloužit Bohu i lidem. 
Jen takový druh spolupráce a vzájemného respektu pak může jednou vyrůst 
ve věrohodnost obou náboženských směrů a nebude překážkou pravdivosti 
těchto společenství, jak je to vidět na mnoha jiných místech zeměkoule, kde 
neustálé vražedné náboženské konflikty vyvolávají odpor a pochybnost lidí 
nad smyslem existence takových religiózních seskupení.

Tolerance
Podle poslední statistiky o Švýcarsku (publikované 19. 5. 2008 v PRES-

SE) žije ve Švýcarsku asi 20 procent cizinců. Při počtu 7,5 milionu obyvatel 
je to tedy asi 1,5 milionu lidí. Švýcarsko je malá země se třemi oficiálními 
jazyky. Když po této zemi cestujete, potkáváte všude středoevropsko-medite-
ránní společnost. Vaši pozornost však okamžitě upoutá taky množství jiných 
jazyků, kultur a barev pleti – lidí, pocházejících snad ze všech koutů celé 
zeměkoule. Něco takového se hned jen tak nevidí ani v Rakousku, kde žiji, 
a už vůbec ne v Česku či na Slovensku, kde se původní obyvatelstvo nezřídka 
rozčiluje nad přítomností Vietnamců, Ukrajinců nebo Romů, kterých je vše-
obecně nesrovnatelně míň než je počet přistěhovalců ve Švýcarsku.

Po pádu komunismu se ve všech zemích bývalého sovětského impéria 
hodně mluvilo o tom, že je třeba si začít brát vzor u takových států, které 
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jsou demokratické, pluralistické, tolerantní, otevřené novým názorům, eko-
nomicky vyspělé a taky moderně ekologické. Dnes je tomu již skoro 20 let 
a na území Čech či Slovenska se skutečně mnoho pozitivního změnilo. Ale 
kdykoliv navštívím Švýcarsko, je mi nesmírně líto, že tato země uprostřed 
Evropy zůstává nadále jakoby osamoceným ostrovem, kterého si nikdo ne-
všímá, a je to nesmírná škoda. 

Anselm Grün v Brně
Dana Cardová

Ve dnech 16.–17. 5. 2008 navštívil již potřetí otec Anselm Grün Brno. Bě-
hem těchto dvou dnů představil své dvě novinky. V pátek 16. 5. v aule brněn-
ského Biskupského gymnázia proběhla první přednáška „Řízení jako duchov-
ní úkol“. V sobotu 17. 5. tamtéž proběhla přednáška „Jak znovu najít radost“. 
V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha se stejnojmenným názvem.

Radost je projevem naplněného života. Jde především o to, jak si uchovat 
radost i uprostřed úzkosti a smutku, neštěstí a nouze, neúspěchu a zklamání 
(str. 10). Radost je uzdravující a inspirující silou (str. 11).

V knize se nachází Pohádka pro radost (str. 35), také návod, jak prožívat 
radost v utrpení (str. 103), stejně jako návod k tomu, jak mít radost z vlastní-
ho těla (str. 62), z Boha (str. 93) aj.

Ráda bych Vás pozvala k přečtení citované knihy a přála bych si, aby-
chom i my všichni zakoušeli hřejivý pocit radosti.

OKÉNKO PRO DĚTI
Život sv. Pavla
Z Katechetického věstníku 3/08-09

O svatém Pavlovi se dovídáme z knih Nového Zákona. Kdyby však jeho 
život neproměnilo setkání s Ježíšem Kristem, sotva bychom dnes něco o Pav-
lovi z Tarsu věděli.

Seřaď obrázky podle toho, jak se situace v jeho životě odehrály. Když pak 
ve stejném pořadí dosadíš písmenka z obrázků do tajenky, dozvíš se, jak je 
svatý Pavel v církvi často nazýván.
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Děti, pozor. Až úlohu vyřešíte, vzpomeňte na ptáčky a jděte jim nasypat. 
Nejlépe slunečnicová semínka. Během adventu a o Vánocích bývá už velká 
zima. Ať nám má kdo na jaře zazpívat. 

HUMOR ZA KOSTELEM

Stojí Mojžíš na břehu Rudého moře a uklidňuje Izraelity: „Egypťané nás 
nedohoní. Nechám moře rozestoupit a přejdeme suchou nohou.“ Jeho tis-
kový mluvčí mu poklepe na rameno a šeptá: „Mojžíši, jestli se to podaří, tak 
ti o tom zaručuji půl strany v bibli.“

Jede bílý papamobil, uvnitř Svatý otec. Z davu lidí se vyřítí žena a utíká za 
vozem. Kilometr, dva, tři.

Papež požádá řidiče o zastavení se slovy: „To musí být zbožná žena!“ Au-
tomobil zastaví, papež otevře okénko: „Čeho si žádáš, dcero?“ Ona z posled-
ních sil říká: „Dvakrát jahodovou a jednu vanilkovou...“
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Adventní dny plné radostného očekávání, 
požehnané Vánoce a krásný rok 2009
všem čtenářům přeje redakční rada

OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice. 
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde k Velikonocům 2009. 
Příspěvky můžete zasílat do 8. března 2009. 
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 
546 427 392, rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch, 
Veverské Knínice 145, 546 427 662, kochvk@quick.
cz. Dopředu děkujeme!


