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Milí farníci, sestry a bratři
Chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit v úvodu nového čísla našeho
farního zpravodaje. První letošní číslo našeho „Oříka“ vychází ke konci doby
postní, tedy v té části doby postní, kdy intenzivně rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista a snažíme se „v Kristových ranách“ najít zdroj síly
a občerstvení pro chvíle našeho utrpení a naší bolesti.
Kdesi jsem našel tento citát, související s názvem našeho zpravodaje: „Nejrychlejší oř, jenž tě doveze k cíli dokonalosti, jest bolest“. Toto slovo Angela Silesia
mi bylo v životě stokráte útěchou a umdlévajícímu vzpomínkou (Josef Bohuslav
Foerster).
Ne, bolest se nedá nikomu přát, a už vůbec si nelze přát, aby čtení našeho
„Oříka“ komukoli působilo bolest. Naopak. Cesty křesťana vedou slzavým
údolím, končí však ve výšinách, na hoře Siónu, kde Pán sejme… závoj, který
halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, setře…
slzy z každé tváře (Iz 26,7–8). To, co chci každému z vás popřát, je, abychom
všichni spolu směřovali rychle k cíli, k slavnému vzkříšení spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem. A pokud nás v současné době trápí nějaké těžkosti,
kéž je Pán odejme nebo aspoň oslabí a taky zrychlí náš postup ke světlu!
P. Ludvík Bradáč

Kopie obrazu akademického malíře Ladislava
Schovance. Jedná se o ilustraci ke sbírce Deux
Nuit a Golgotha (Dvě noci na Golgotě), kterou zhudebnil pan Zdeněk Pololáník
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Světlo nad Hakeldama
Běla Schovancová
Ještě je slyšet
ten pronikavý cinkot třiceti stříbrných
dopadajících na dlažbu chrámu v Jeruzalémě
Peníze za zradu,
za nevinně prolitou krev,
Krev Boží, jedinou,
která má moc z nás sejmout pravěký hřích
a nás očistit z našich vin
A jak to ústy proroka přikázal Hospodin,
aniž by si to uvědomili,
nechali sesbírat rabíni
ty mince v chrámě pohozené,
a koupili za ně pole hrnčířovo
k pohřbívání cizinců.
Tak odměnu za proradný Jidášův čin
proměnil Hospodin
ve skutek svého svrchovaného milosrdenství
vůči těm nejpotřebnějším.
A tím, celá země se stala
pro všechno lidstvo v pozemském vyhnanství
územím draze zaplaceným,
polem krve,
Hakeldama nazvaným.
Až jednou
svá těla zde necháme,
a jako tehdy šel vyvolený lid
mezi temnými stěnami vod
do země zaslíbené,
i my, údolím smrti půjdeme
ke Světlu světel,
do země života věčného,
do země Lásky zaslíbené. …
A za nespočetným zástupem,
před sloupem ohnivým
pak půjde stín toho, jenž tehdy v Jeruzalémě
třicet stříbrných v chrámě odhodil …
Smiluj se nad námi, Pane Ježíši,
Ty, který jsi pro nás trpěl na kříži,
a přijmi nás do svého Království,
kde Bůh Otec nebeský
nás čeká již,
v lásce své věrné a neskonalé, od věků …
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VYBRANÉ BOHOSLUŽBY od Velikonoc do srpna 2009
P. Ludvík Bradáč
neděle
5. 4.

7.45
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Zelený čtvrtek

čtvrtek
9. 4.

17.00
19.00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Velký pátek

pátek
10.4.

17.00
19.00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Bílá sobota
Velikonoční vigilie

sobota
11. 4.

19.00
21.00

Ostrovačice
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční, slavnost

neděle
12. 4.

7.45
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

pondělí
13. 4.

8.30

Ostrovačice

Seslání Ducha svatého, slavnost

neděle
31. 5.

7.45
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Nejsvětější Trojice, slavnost

neděle
7. 6.

7.45
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Těla a krve Páně, slavnost

neděle
14. 6.

7.45
9.30

Ostrovačice
Veverské Knínice

Narození sv. Jana Křtitele, slavnost

středa
24. 6.

17.00
18.30

Veverské Knínice
Ostrovačice

sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost

pondělí
29. 6.

17.00
18.30

Veverské Knínice
Říčany

neděle
5. 7.

7.45
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Květná neděle

Pondělí v oktávu velikonočním

sv. Cyrila a Metoděje, patronů
Evropy, hlavních patronů
Moravy, slavnost
Křížová cesta ve Vev. Knínicíchh
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KALENDÁRIUM AKCÍ
P. Ludvík Bradáč
29. 3. 2009

Zahájení
vzpomínkového
roku

Při všech nedělních mších sv. bude zahájeno slavení jubilea 750 let vzniku farnosti Veverské Knínice. Věřící budou
krátce seznámeni s dějinami farnosti Veverské Knínice
a s akcemi, které se při příležitosti výročí chystají.

3. 4. 2009

Příležitost
ke svátosti
smíření

Kromě obvyklého zpovídání bude příležitost přijmout svátost smíření před Velikonocemi i od „cizího“ zpovědníka,
o. Dominika Eremiáše od 17.30.

4. 4. 2009

Setkání mládeže

Setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále
před Květnou nedělí.

25. 4. 2009

10 let
výročí hospice

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna slaví
10. výročí svého založení.

15. 5. 2009

Přednáška
o sv. Pavlu

V rámci probíhajícího Roku sv. Pavla se bude po mši sv. (zhruba
v 18.45) na faře v Ostrovačicích konat přednáška Pavly Edity
Hercikové „Sv. Pavel a židovství“. Vezměte si sebou bibli.

16. 5. 2009

Farní pouť

Návštěva kláštera Porta Coeli, prohlídka městského kostela
v Tišnově, výstup na rozhlednu na Klucanině.

16. 5. 2009

Společné
posezení
se vzpomínkami

Datum a místo ještě budou upřesněny. Zatím předpokládáme, že
se bude konat týž den jako „Farní pouť“. Je mnoho věcí, které
farníky spojují, mimo jiné i společné dějiny.

16. 5. 2009

Ministranská
pouť

Pěší ministrantská pouť z Brna-Králova Pole na Vranov u Brna.

22.–30. 5.
2009

Novéna
k Duchu sv.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském
kostele novéna k Duchu svatému, která bude trvat až do slavnosti Seslání Ducha svatého.

24. 5. 2009

1. sv. přijímání

Bude se konat v Ostrovačicích v 9 hodin a potom ve Veverských
Knínicích v 10.30.

29. 5. 2009

Noc kostelů
v Brně

V Rakousku se stejná akce konala poprvé v roce 2005 ve Vídni
a pro velký úspěch a zájem návštěvníků i pořádajících farností
se během čtyř let rozšířila do celé země. Zatím je do této ekumenické akce zapojeno 6 církví s 16 kostely v Brně.

31. 5. 2009

Setkání
k výročí narození
o. Bedřicha

Začátek setkání bude v kostele ve Veverských Knínicích
ve 14 hodin. Potom se přesuneme na hřbitov v Ostrovačicích a pomodlíme se za o. Bedřicha i další kněze, kteří
v obou farnostech působili. Setkání bude zakončeno na faře
v Ostrovačicích.

3. 6. 2009

Přednáška
o cisterciácké
spiritualitě

V 18.00 bude nejprve mše sv. v kostele ve Veverských Knínicích, kterou bude sloužit P. Karel Satoria, bývalý generální vikář
a trapistický mnich, a po ní jeho přednáška tamtéž.

14. 6. 2009

Slavnost
Božího těla

Jako obvykle budou pouze dvě mše sv.: ráno v 7.45 v Ostrovačicích a pak v 9.30 ve Veverských Knínicích. Po mši sv. ve Veverských Knínicích se bude konat eucharistický průvod po obci.
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20. 6. 2009

Výlet pro děti

Předpokládané cíle: ZOO, hrad Veveří. Ke konci dne mše sv. ve
farní zahradě a táborák před prázdninami.

26.–28. 6.
2009

Modlitby matek

Modlitební setkání, při kterém se věřící modlí za své rodiny i celý svět. Trojdenní program se koná vždy v 17 hodin,
v pátek v Ostrovačicích, v sobotu ve Veverských Knínicích a v
neděli v Říčanech.

29. 6. 2009

Zakončení roku
sv. Pavla

Jedná se o akci brněnského biskupství. Podle jistých pramenů by
měl při slavnosti v Brně kázat kardinál Špidlík.

8.–12. 7.
2009

Charismatická
konference

Jako v minulých letech, tak i letos se koná v prostorách brněnského výstaviště.

15. 7. 2009

Klub seniorů

Setkání na faře v Ostrovačicích (dopoledne).

15. 7. 2009

Mše sv. v lese

Pravděpodobně u Helenčiny studánky. Termín a místo budou
ještě upřesněny.

15. 8. 2009

Pěší pouť
na Veveří

Oslava Nanebevzetí Panny Marie v kapli Matky Boží na Veveří.
Jako loni tam dojdeme pěšky z Říčan přes Veverské Knínice a
Hvozdec.

21.–22. 8.
2009

Pěší pouť
na Velehrad

Jako loni se tam vypravíme pěšky z Ratíškovic u Hodonína.
Celková pěší trasa je dlouhá asi 30 km.

29. 8. 2009

Pouť rodin

Každý rok se setkání rodin koná ve Ždáru nad Sázavou.

Bůh v mém životě...
Peter Žaloudek
Mezi lidi, které při svých pravidelných pobytech v Praze navštěvuji, patří
manželé Tamara a Václav Mrázovi. Je jim kolem 80 let, oba jsou inženýři,
můžete je potkat v kostele ve Strašnicích. Považuji je nejen za vzácné přátele,
v jejichž přítomnosti se dobře cítím, ale taky za křesťany, které označujeme
slovem příkladní. Při mé nedávné návštěvě u nich doma mě paní Tamara
najednou překvapila, když řekla: „Petře, jestli si myslíš, že Véna (její manžel
Václav) byl vždy praktikujícím katolíkem, tak to není pravda. Musím ti říct
o tom, co se stalo asi před 35 léty, odkdy začal pravidelně chodit do kostela. Až do té doby jsem chodila na mši jen já s našimi dětmi. Tenkrát jsem
však náhle onemocněla krvácením z nosu. Protože krvácení nepřestávalo,
vzal mne Véna do nemocnice. Byla jsem hospitalizovaná, do nosu mi dali
tampony. Krvácení však nadále pokračovalo do úst. Lékaři byli bezradní, nedokázali stanovit diagnozu, a protože jsem již ztratila hodně krve, dávali mi
transfuze. Mluvili o operaci přes ústní dutinu, ale nebyli si jistí. Když už tento stav trval skoro dva týdny, začala jsem i já mít strach a požádala jsem Vénu,
aby mi přivedl kněze P. Františka Kohlíčka, který tenkrát působil v kostele sv.
Antonína v Praze 7. Dobře jsem ho znala, byl můj zpovědník a kromě toho
tajně vyučoval naše dva kluky náboženství. Byl to velice horlivý kněz, prožil
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11 let ve vězení, pak pracoval dlouhá léta jako uklízeč v jednom pražském
závodě. V té době byla oficiální návštěva kněze u pacienta v nemocnici nemožná. Véna P. Kohlíčka přivezl, přišel v civilu, jako někdo známý, kdo mne
chtěl navštívit. Vyzpovídala jsem se, přijala svátost nemocných. Než odešel,
zeptal se mne: „Bojíte se umřít?“ Odpověděla jsem mu: „Otče, teď už ne!“
Můj manžel čekal diskrétně venku, pak zavezl P. Kohlíčka domů. Dodnes
nevím, o čem si tehdy spolu povídali. Neptala jsem se na to ani svého manžela, ani P. Kohlíčka. Vím jen dvě věci: Můj manžel začal chodit od toho dne
pravidelně do kostela a já jsem se hned po odchodu P. Kohlíčka uzdravila.
Možná vedl můj manžel cestou s P. Kohlíčkem vážný rozhovor, možná to
byl jeho strach o mé zdraví, strach, že mne ztratí a začal se upřímně modlit
k „mému“ Bohu – nevím... To vše je pro mne zahaleno rouškou tajnosti a
já po tom nepátrám... Krev prostě přestala téct, aniž by lékaři vysvětlili, co
se vlastně stalo, z nemocnice jsem byla propuštěna, život se vrátil do svých
kolejí, jako by se nic nebylo stalo. Já však vím, že tenkrát to byly dny Boží milosti, Bůh k nám promluvil, aby uzdravil naše duše, a jsem mu za to dodnes
velice vděčná...“

Zelený čtvrtek trochu jinak
Barbora Kadlčková
V křesťanském pojetí je Zelený
čtvrtek spojován s Poslední večeří
Páně, při níž Ježíš ustanovil slavení eucharistie. V židovském prostředí začíná Pesach, svátek, jímž
si židé připomínají osvobození
z egyptského otroctví. Při večeři
jedí beránka a nekvašené chleby
jako tenkrát jejich předkové. K ta- Místnost, kde se konala Poslední večeře Páně.
kové večeři vlastně zasedl před svým umučením podle evangelistů i Ježíš se
svými učedníky.
Farníci ve Zbraslavi loni již po několikáté uskutečnili společnou večeři,
která je připomínkou této židovské slavnosti. Byla jsem tam pozvaná a tím
jsem dostala příležitost prožít tento svátek zcela jinak než doma v předchozích létech.
Ve Zbraslavi je takto pojatá sváteční večeře o Zeleném čtvrtku již dlouhou tradicí. V minulých letech musela být pro stále vzrůstající zájem přesunuta z místní fary do kulturního domu.
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Večeře má svá pravidla, o jejichž dodržování se stará moderátor.
Všichni účastníci dostávají na jeho pokyn na talíř svůj díl jídla. Je to pečené maso, které je připomínkou obětního beránka. Mělo by se jednat o
kost z beránka, nicméně ta je nahrazena pečeným kuřecím masem. Dále
vejce uvařené natvrdo, symbol nového života a také symbol Izraele, který je
přirovnáván ke žloutku, protože nikdy zcela nesplyne s bílkem, stejně jako
Izrael nikdy nesplynul během pobytu v Egyptě s okolními národy. Hořké
bylinky připomínají hořkost otroctví. Zelenina a slaná voda zase připomínají
zázrak během přechodu přes Rákosové moře. Charoset je směs strouhaných
jablek, oříšků, mandlí, skořice, zázvoru a červeného vína. Připomíná materiál na dělání cihel, které museli zotročení Izraelité vyrábět pro faraona. Jako
příloha jsou podávány nekvašené chleby – macesy. Při večeři se pije víno.
Průběh večeře řídí moderátor, který jednak vybízí k postupnému konzumování jednotlivých druhů jídel a jednak svým výkladem objasňuje jejich
význam v historických a duchovních souvislostech. Celá večeře je hojně prokládána modlitbami a zpěvem. Trvá přibližně hodinu.
Jde o velice zajímavý a silný zážitek a o poznání jednoho z největších
židovských svátků v roce.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Na P. Josefa Janštu vzpomíná varhaník
Zdeněk Pololáník
Po příchodu P. Josefa Janšty do naší farnosti jsem při několika setkáních
poznal, že jsme dostali horlivého kněze, který přes nepřízeň doby využívá
všech příležitostí k setkávání s lidmi.
Měl denně mši sv. ráno v 7 hodin ve farním kostele v Ostrovačicích, každou středu večer navíc ve Veverských Knínicích a v pátek večer navíc v Říčanech. V neděli jsme trávili dopoledne spolu, neboť po mši sv. v Ostrovačicích
jsme jeli do Říčan a poté do Veverských Knínic. Říkával mi cestou: „Já vás
lituji, že musíte každou neděli poslouchat třikrát za sebou moje kázání.“
V neděli odpoledne bývalo požehnání s vystavenou Nejsvětější Svátostí.
V době postní jsme mívali křížové cesty, které sám vedl, v květnu se účastnil večerních májových pobožností.
Na kolenou často předmodlíval celý růženec a loretánskou litanii, četl
úryvek z duchovní četby a pak jsme zpívali některou z mariánských písní,
všechny sloky.
Obdobou májových pobožností byly i červnové k Srdci Páně a růžencové
po celý říjen.
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V době jeho působení byla většina pohřbů od domu do kostela a na hřbitov. Bylo též mnoho oddavků a křtů. I při těchto obřadech spojených se mší
sv. nerušil mše sv. ohlášené na ten den.
Náboženství vyučoval ve všech školách, taktéž vedl i přípravu na sv. přijímání. P. Janšta pocházel z venkovské rolnické rodiny, v kterémžto prostředí žili
a pracovali jeho příbuzní. Znal dobře prostředí venkova a jeho pracovité lidi,
a tak jim rozuměl. Dovedl si svým zájmem a úsměvem získat každého, s nímž
se setkal. Věnoval pozornost těm, kdo se na něho obrátili s jakoukoliv prosbou, sdílel s nimi radost, starost i bolest. Nekritizoval, nepoučoval, ale radil
a povzbudil. Proto byl často zván do rodin k soukromým návštěvám i do společnosti. Když jsem ho pozval na premiéru nějaké hry, k níž jsem napsal hudbu,
pokud měl večer volno, jel vždy se mnou, byť to bylo jednou do Slováckého
divadla v Uherském Hradišti, do Zlína, do Olomouce, či do Laterny magiky
do Prahy. Blízké Brno nevynechal téměř nikdy. Moje žena nemohla se mnou
tehdy jezdit, neboť jsme měli doma malé děti. Všude chodíval v kolárku, takže
jsem ho nemusel ani představovat. Jemu jsem představoval známé osobnosti
z různých profesí uměleckého světa, které se na premiéry sjížděly ze vzdálených míst. Vzpomínám si na jednu příhodu po premiéře v Uherském Hradišti,
kdy s námi jel do Brna i pan režisér Hynšt, a my jsme s panem farářem čekali
na něho v klubu divadla. Muže, sedícího z druhé strany pana faráře, jsem pokládal za jeho známého podle živého, srdečného rozhovoru. Na zpáteční cestě
se pan režisér ptal pana faráře, odkud se zná s mužem, s nímž měl tak přátelský
rozhovor. Pan farář říkal, že sice muže nezná, ale že mu vyprávěl, jak Horácké divadlo jezdívalo často do Nového Města na Moravě, kde uváděli klasický
repertoár. Po jeho změně na bolševický, neměli v sále ani nohu a museli se
zájezdy skončit. Pan režisér se usmál a dodal, že onen muž je divadelní cenzor
a alespoň jednou slyšel upřímný názor na svou činnost. Pan farář dodal: „To
jsem to vyvedl!“ Zatím cenzor byl v pohodě a nyní se usmíval i pan režisér, který pro svůj statečný postoj k „normalizaci“ nesměl režírovat v Brně.
Jednu z dalších příhod, na kterou si vzpomínám, mi pan farář vyprávěl,
jak si chtěl na svatební hostině zapálit cigaretu a kdosi ze svatebčanů mu
řekl. „Říkáte lidem, aby nehřešili, a sám si nedovedete odepřít cigaretu?“
Pan farář mu to plně přiznal a od té doby přestal s kouřením. A dodal, že
ateista ho odnaučil kouřit.
Měl rád církevní svátky a slavnosti a dovedl připravit nepopsatelně krásnou atmosféru. Chtěl, aby se hodně zpívalo a hrálo. Za jeho působení vznikl
početný smíšený sbor, který dostal prostor s klavírem přímo na faře v teplém a pohostinném postoji pana faráře, který se zkoušek osobně zúčastnil.
O vánočních a velikonočních slavnostech byl sbor s hudebníky pozván na
faru, kde byli nejen pohoštěni, ale hlavně si mohli prožít znovu a v pohodě
radost, kterou zažili v kostele.
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Na jeho výzvu jsem napsal 2 ordinária, která v soutěži dostala ocenění,
a on sám se dal nadšeně do opisování těchto not.
V tu dobu jsem zhudebnil i veškeré mešní nápěvy pro kněze a lid. Dovedl
povzbuzovat i ocenit. Na všem se chtěl nějak podílet, jak jen to bylo možné
v době komunistických omezení. Pořídil jakýsi primitivní rozmnožovací stroj
a začal tisknout. Riziko asi bylo dost veliké, neboť jeho nástupce zlikvidoval
nejen přístroj, ale i rozmnoženiny, ačkoliv šlo jen o písně a modlitby.
Pan farář opravil všechny svěřené kostely i faru. Chtěl zbudovat i nové
varhany, ale přišla nemoc a těžká operace.
Jeho stav s ním sdíleli všichni, kdo ho znali a navštěvovali ho všude, kde
se právě nacházel.
Nerad se loučil, když odjížděl na Moravec. Ale i tam jej našli jeho věrní.
Na jeho přání byl pochován na hřbitově v Ostrovačicích, aby i po smrti zůstal mezi svými farníky.

S P. Josefem Janštou, tehdy i dnes
Josef Janšta, jáhen, synovec
K Devíti skalám na Českomoravské vysočině míří muž se dvěma kluky.
Vypráví jim jeden příběh za druhým a hoši mu takřka visí na rtech. Poutavě
líčí nejenom biblické příběhy, ale i životopisy svatých. Téma hovoru se mění,
když se Fanda či Pepík zeptají na fotbalovou ligu či závody v atletice.
Na lešení u fary seškrabují Fanda i Pepík nános staré barvy. Práší se, je
to v letním vedru dřina. Muž, který umí tak dobře vyprávět, roznáší kolem
domu lahodnou vodu se šťávou. A chválí školáky za udělanou práci. Chválí
je a hoši se dmou klukovskou pýchou.
V zimě je fara ve Fryšavě uvězněna závějemi sněhu. Cesta z vězení je však
jednoduchá – stačí mít na nohách připevněny lyže. Fanda a Pepík tak zakoušejí radost z pohybu po nekonečných pláních Vysočiny. Ráno jim dospělý
doprovod nestačil, ale při zpáteční cestě je takřka musí vléct, aby dojeli do
dolíčku fary.
Každé ráno ještě za tmy doprovázejí Fanda a Pepík svého strýce k oltáři
ve fryšavském kostele. Je tam mínus pět stupňů, ale hochům to nevadí. Je to
pro ně tak slavnostní – moci přisluhovat při mši svaté knězi, který je má rád
zvláštní pozornou láskou, která je vlastní jenom jemu.
Kdo byl tímto knězem, který uměl poutavě vyprávět, povzbuzovat při práci slovem i příkladem a zároveň být i horlivým pastýřem své farnosti ve studeném srdci Vysočiny? Jmenoval se P. Josef Janšta, kterého tehdejší komunis10

tická moc vystrnadila do zapadlé vesnice
jenom proto, že lidé ho měli rádi.
Měli ho rádi děti, mládež, dospělí i
starci. V čem tkvělo kouzlo jeho oblíbenosti? Proč na něho dodnes rádi vzpomínají
pamětníci ve Vladislavi, Fryšavě, Ostrovačicích, Říčanech i Veverských Knínicích?
Právě dnes, kdy píši tento článek, se
četlo při liturgii z listu Židům: „Nezapomínejte na pohostinnost“ (Žid 13, 2a). Myslím, že právě tuto výzvu Písma svatého P. I. sv. přijímání v Knínicích 1973.
Josef Janšta naplnil.
Nesčetné by byly stopy dlaní na klikách i zvoncích far, kde P. Josef působil. Jen kdyby se daly zobrazit! Jak vysoko by sahaly, kdyby se daly zhmotnit,
poskládat na sebe? Proč tam lidé tak rádi přicházeli? Jen si ho vybavte, kdo
můžete, Vašeho bývalého faráře! Už ve dveřích nebyly nikdy jeho ruce odmítavě založené, ale vždycky se otvíraly k příchozímu dlaněmi. A jak příjemné
bylo sedět s ním u jednoho stolu, byť jenom u šálku čaje.
Pohostinnost není jenom přijetí v domě nebo u stolu. Pohostinnost je
otevřenost srdce, kdy je v srdci pro bližního místo. Vidím P. Josefa, jak rozmlouvá s lidmi, kteří se s ním potkali anebo za ním přišli. Vzpomínejte se
mnou: Jak přijímal druhé?
Především měl na bližní (farníky) čas. Mít na někoho čas je totéž jako
mít rád. Naopak – když mně někdo řekne: „Nemám čas (za tebou přijít)“ je
to stejné jako když se řekne: „Nemám tě rád.“ P. Josef Janšta se vyznačoval
tím, že měl pro druhé čas, protože je měl rád. Dávat druhému čas je výrazem
pohostinnosti.
A vzpomínejme dál, milí pamětníci! Věřím, že mi dáte za pravdu, když
si představuji v duchu P. Josefa. Když s někým hovořil, nechal druhého vypovídat. Neskákal do řeči ve stylu: „Já jsem to také zažil…“. Vyslechl a vkládal bolesti druhých do svého srdce. Měl pohostinné srdce, které přijímalo
a zahřívalo.
P. Josef Janšta odpočívá na ostrovačickém hřbitově. Rádi se u něho zastavují ti, kteří ho znali. Cítí se i tam s ním dobře. Někde v hloubi srdce cítí,
že jeho pohostinnost svědčila a dosud svědčí o pohostinnosti Boží. Pomáhá
svým návštěvníkům postát u nebeské brány, za kterou na nás čeká pohostinný Bůh, který nám v nebi připravil to, co „oko nevidělo, co ucho neslyšelo,
co do lidského srdce nevstoupilo.“ A komu z nás něco tak nádherného Bůh
připravil? Těm, kteří „Boha i bližní milují“ (1Kor 2, 9).
P. Josef Janšta (1920–1984), obyčejný vesnický farář, pohostinný v životě
i po smrti…
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Ještě jedna ze vzpomínek na P. Josefa Janštu
Jarmila Pololáníková
P. Josef Janšta přišel do Ostrovačic v r. 1972 ve svých 52 letech. První mši
sv. sloužil v sobotu ráno a kolem poledne přišel na krátkou návštěvu, aby
věděl, kde bydlí jeho varhaník. V neděli si už po mši sv. podával ruce s mnohými farníky, kteří mu přáli, aby se mu v naší farnosti líbilo.
Z drsných podmínek Fryšavy, odkud k nám přišel, vypadal starší než ve
skutečnosti, ale úsměv, se kterým každého vítal, projasnil jeho tvář. Snažil
se rychle zabydlet na faře, která byla v té době velmi nepohodlná. Chyběly
tam základní věci jako vodovod, koupelna, ústřední topení a jiné. Čekala ho
práce na faře, farní zahradě, a navíc ve třech kostelích.
Bylo to v období po II. vatikánském koncilu, který navrhl změny v interiéru kostela i v liturgii. Pan farář se s plnou vervou vrhl do práce, a tak jsme ho
často vídávali v pracovním oděvu nebo v klerice. V té chodil každý den z fary
do kostela a odtud hned pro svou poštu na poštovní úřad, který tehdy sídlil
naproti faře. Ač bylo období „normalizace“, kleriku neodkládal, takže každý
občan v obci, nebo cestující v autobusech bezpečně poznali místního kněze.
Když se nám narodil syn Petr a naší Janě bratříček, přišel po našem návratu z Brna první přivítat svého nového farníka. Petr se pak stal jeho věrným ministrantem od svých pěti let.
Obě naše děti prošly jeho výukou náboženství a sv. příjímáním.
Co bylo sympatické na panu farářovi? Byl nenáročný ve svých potřebách,
vystupoval prostě, neokázale, s opravdovou zbožností a s vědomím svých povinností vůči farníkům. Ochotně jim vycházel vstříc, respektoval jejich přání
a soucítil s nimi.
Naplňoval ono evangelijní – radujte se s radujícími a plačte s plačícími.
Svoje povinnosti plnil s radostí, nikdy si nestěžoval na množství práce nebo
únavu. Faru opouštěl pouze ve výjimečných případech, kdy jel na pohřeb
spolubratra, na svatbu příbuzného nebo za kulturou. Vždycky nám sdělil,
kam jede, neboť byl té zásady, že farníci mají právo vědět, kde se nachází jejich kněz, a jak žije. O Vánocích a Velikonocích se sjížděli do ostrovačického
kostela amatérští i profesionální hudebníci z Brna a okolí a se sborem zcela
naplnili kůr.
Pan farář s pohnutím prožíval tyto svátky a dělal všechno pro to, aby vyzněla jejich krása a lidé je plně prožili.
Nemoc však nečekaně zasáhla do jeho života i celé farnosti. Z četných
pravidelných návštěv v nemocnici v Brně a později na Moravci pan farář
poznal, že ho farníci v jeho nemoci neodepsali.
Zdánlivě obyčejný život P. Josefa Janšty, venkovského faráře, zanechal
v nás nesmazatelné vzpomínky. Díky Vám za ně.
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P. Josefa Janštu, laskavý duchovní pastýř nás všech
Marie Ševčáková
P. Josef Janšta přišel do naší farnosti v únoru 1972. Jeho nástup po náhlém úmrtí P. Františka Vlacha nebyl zrovna snadný.
Čekala jej spousta práce – jak na faře samotné, tak i ve farnosti. Navíc jej
tížila starost o jeho bývalou farnost, která zůstala zatím bez kněze.
P. Janšta se práce nebál a nechyběla mu ani odvaha, a tak se snažil, jak
nejvíc mohl, okamžitě přiložit ruku k dílu. O tom, co se za těch 12 roků
jeho působení v naší farnosti vykonalo, by mohla svědčit řada farníků, zvláště těch, kteří při jakékoliv příležitosti se snažili být svému knězi nápomocni.
Jejich jména jsou jistě dobře zapsaná, a to nejen v srdci našeho kněze P. Josefa.
Při vší nelehké práci pro farnost nám byl P. Janšta velmi dobrým duchovním pastýřem. Byl odvážný, nenechal se ničím odradit ani zastrašit. Svým
životem naplněným láskou k Bohu i k těm, kteří mu byli svěřeni, nám byl
dobrým příkladem. Byl člověkem obětavým, s otevřeným srdcem pro všechny. Dokázal poradit, vysvětlit, vyučoval děti a mládež.
Zvlášť velkou radost měl z dětí, které připravoval k 1. sv. přijímání. Jestli
měl radost také z nás farníků, to nevím. Ale vím, že nás měl rád. Mezi farníky
byl velmi oblíbeným knězem.
Když se koncem r. 1983 ozvala vážná a těžká nemoc, snažil se vykonávat
svoji kněžskou službu i nadále, dokud to jen bylo možné. Začátkem r. 1984
nastoupil do nemocnice a jeho nemoc mu už nedovolila vrátit se zpět.
Vzpomínám, jak při jedné návštěvě v nemocnici U sv. Anny nás nechtěla
sestřička na oddělení vpustit. Ptala se, jestli jsme rodina (Bylo to mimo návštěvní den). Tak jsme smutně odešli. Při další návštěvě jsem se o tom zmínila. Pan farář na to řekl: „Vždyť jsme vlastně jedna velká rodina.“
Z nemocnice v Brně byl P. Josef převezen do Charitního domova na Moravci a svěřen do péče obětavých řádových sester.
Vzpomínám na poslední návštěvu. Byl to den, kdy P. Josef přijal svátost
nemocných. Už s námi nemohl komunikovat a my jen mohli doufat, že
i přesto nás vnímá. Z jeho obličeje vyzařoval zvláštní pokoj. Loučení bylo
smutné a zároveň krásné. Byla cítit Boží blízkost, která nás spojovala a přenášela i přes práh smrti.
Od té doby uplynulo již mnoho let, ale vzpomínka na dobrého a vzácného kněze stále zůstává.
Děkujme Bohu za ta léta, kdy mohl P. Janšta působit mezi námi. Nebylo
to období lehké, ale krásné a plodné. Ať semínko víry, které zasel do našich
srdcí i srdcí našich dětí, neustále roste a vydává i své plody.
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P. Josef Janšta – kněz mého dětství
Zdeňka Nejezchlebová
P. Josef Janšta přišel do naší farnosti asi rok před mým
narozením. Mě pokřtil 9. 12. 1973, byly mi necelé dva
měsíce. Z té doby si samozřejmě nic nepamatuji, stejně
jako si nepamatuji pohřeb mé starší sestry, kterou P. Janšta pohřbíval. Bylo mi dva a třičtvrtě roku. Během dalších
let mě rodiče a babička brávali do kostela na mši svatou.
Pamatuji si, že když jsem začala chodit do školy, řekl mi
jednou P. Janšta: „Pojď, budeš mi dělat ministranta, nemám žádné kluky.“ Nechala jsem aktovku vzadu v kostele a šla jsem. Ve
druhé třídě mě a čtyři kluky připravil P. Janšta na 1. sv. přijímání. Poté se
mu ti kluci zase rozutekli a já zůstala zase sama u oltáře. Další roky už to bylo
lepší, vyrostli kluci Čertkovi a další kluci od nás z vesnice. P. Janšta zemřel
o prázdninách v roce 1984, kdy jsem přecházela od nás ze školy do školy
v Ostrovačicích.
Když tak přemýšlím o tomto milém člověku, napadají mě krásné vlastnosti, které měl. Ukázaly se při jeho práci na „Božím poli“. Začal u nás uskutečňovat reformu II. vatikánského koncilu. Šlo nejen o materiální záležitosti, jako např. posunutí oltáře, aby se mohla mše sv. sloužit čelem k lidu,
ale i o liturgickou reformu, zvláště sloužení mše sv. v rodném jazyce. Nebál
se provést tyto změny, i když mnohdy narazil na tvrdý odpor farníků, kteří
mnohdy v důsledku toho přestali chodit do kostela. Samozřejmě to nebylo
jen tím, byla doba „normalizace“, doba zastrašování. Přesto to bylo úctyhodné od tohoto kněze, který už měl víc než 52 roků, a přesto se pustil do takovýchto změn.
A ještě si posléze dovolil mít u oltáře osmileté děvčátko…

Vzpomínka na otce Josefa Janštu, obětavého kněze i člověka
Stanislav Polanský
Po smrti P. Františka Vlacha naše farnost očekávala příchod nového kněze, který by nás dále vedl a posiloval naši víru v Boha. Netušili jsme, jaký dar
jsme v osobě P. Josefa Janšty dostali. P. Janšta byl společenský, houževnatý
ve víře a v práci.
Jednou v létě nám pan farář oznámil, že je potřeba začít s opravou říčanského kostela. Nejprve s malováním a následně s opravou fasády. Netušili
jsme, co nás čeká. Byla to namáhavá práce, jak pro samotného pana faráře,
tak i pro těch několik věřících, kteří jeho výzvu uposlechli.
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Vzpomínám si na jedno odpoledne, kdy nás několik s panem farářem
oklepávalo omítku kostela. Právě procházeli kolem lidé, kteří se vraceli
z Brna autobusem ze zaměstnání. V té chvíli pan farář začal tlouci paličkou do kovového lešení a volal na kolemjdoucí: „Říčaňáci, kde jste, že nám
nejdete pomoct!“ Po té se znovu chopil práce a pokračoval v oklepávání
omítky.
Když na pana faráře přicházela vážná choroba, a nemohl již podávat
v kostele přijímání obvyklým způsobem, zůstal stát na levé straně oltáře. Věřící k němu přicházeli postupně, aby jim mohl s vypětím všech sil Tělo Páně
podat.
Měli jsme možnost asi dvakrát pana faráře Janštu navštívit na Moravci.
V té době byl již upoután na lůžko. Byli jsme tam s manželkou a s tehdejším
panem děkanem P. Vladimírem Petrů. Během návštěvy jsme se s panem
farářem společně modlili. Při odchodu nám udělil z lůžka požehnání. Bylo
to nelehké loučení s knězem, kterého jsme měli rádi.

Slavnost sv. Lucie v Říčanech
Iva Ďásková
V předvečer svátku sv. Lucie 12. 12. 2008 uspořádaly obec a říčanské
organizace pro děti lampionový průvod. I přes nepřízeň počasí v podobě
padajícího mokrého sněhu se zúčastnilo asi 70 lidí.
Po rozžehnutí lampionů před školou se účastníci přesunuli do kostela.
V prostoru osvětleném jen lampiony zazněla starodávná antifona „Ejhle
Hospodin přijde“ a P. Ludvík Bradáč vyprávěl dětem o životě sv. Lucie.
Z kostela se průvod vydal kolem parku ke kapličce. Pokračoval ulicí Školní, kde ve tmě čekaly na svou příležitost „Lucky“. Mládež převlečená do bílých hábitů se zabílenými obličeji hrozila procházejícím dětem vařečkami,
košťaty a posypávala je moukou… (která se bohužel v mokru rychle měnila
na lepivé těsto).
Kašna v parku nasvícená svíčkami připomněla, že Lucie je patronkou
světla. Účastníci si zde zazpívali píseň od Hradišťanu „Pozdraveno budiž
světlo.“
Dál průvod směřoval k vánočnímu stromu, kam bylo mezitím rychle přesunuto ozvučení, a prostor byl osvětlen. Školní i předškolní děti ukázaly svá
krátká vystoupení – písničky, básničky a pranostiky. Předvedl se i klub rodičů s dětmi RÁČATA. Všechny děti dostaly koláčky a všem se pro zahřátí
podával horký nápoj. Nad hloučky, které postávaly v parku i po ukončení
programu, se nesla vůně čajíčku, „svařáčku“ a vánočního punče. Děkujeme
všem, kteří přispěli k realizaci.
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Svatá Lucie (12. 12.) je patronkou: slepců, nemocných dětí, kajících se nevěstek,
sedláků, sklářů, sedlářů, švadlen, přadlen, krejčích, tkalců, nožířů, kočích, písařů,
notářů, poduškářů, pedelů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků.
Bývá vzývána při domácích pracích, za spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení, proti úplavici. Zobrazována jako panna v dlouhém oděvu, se symboly: dvojitý kříž, kniha, palma, svítilna,
svíčka, pochodeň, meč …

Dětská mše v únoru
Říčanská schola nacvičila podle staré moravské písně Legendu o sv. Dorotě. Na dětské mši 19. 2. 2009 pak mimo modliteb a přímluv dětí zazněl
i zhudebněný příběh. Každá zpěvačka či zpěvák měli svoje sólo a sbor po
něm opakoval. Děti i dospělí se tak jinou formou seznámili s životopisem
svaté Doroty a otec Ludvík doplnil mluveným slovem, co se do písně nevešlo
– např. kdy a kde sv. Dorota žila, který král ji chtěl a jak to bylo s obrácením
Teofila.
Svatá Dorota (6. 2.) je patronkou horníků, květinářek, nevěst, novomanželů, nastávajících maminek. Bývá vzývána při porodech a v nebezpečích života a při křivém
obvinění.
Zobrazována je se symboly: anděl, dítě, hranice, jablka, chlapec, koš, květy ovoce,
palma, růže, věnec.

Kazatel od Matky Boží
Marie Ševčáková
Mezi kněze, na které se tak snadno nezapomíná, patřil vedle otce Bedřicha i jeho předchůdce (působící v naší farnosti), otec Vladislav Dvořák.
Jednou z jeho předností byla jasná a věcná kázání, kterými k nám promlouval. Tehdejší děkan P. Vladimír Petrů jej nazval „kazatelem od Matky
Boží“.
Měl rád lidi kolem sebe. Byl rád, když byl jako rodák z Chudčic pozván,
aby celebroval při poutní mši svaté. Ať už to bylo při pouti u Tří křížů, v krásném lesním prostředí nad Chudčicemi, nebo při pouti k Matce Boží, v malé
starobylé kapli u hradu Veveří.
Ve volných chvílích rád chodíval do lesa „ke Studýnce“, kde si nejen načerpal čerstvou pramenitou vodu, ale i posilu.
Byl jedním z těch, o kterých se říká „co na srdci, to na jazyku“. Nebál se
otevřeně říct, co si o dané situaci myslí. To bylo zřejmě také příčinou jeho
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častého překládání z místa na místo. Ani to jej však neodradilo, i když jej to
jistě mrzelo. Působil tak na mnoha místech, a jistě všude, kde působil, dokázal vtisknout svoji nezapomenutelnou stopu víry.
Na své bývalé farníky nezapomínal ani v modlitbě ani přáním k vánočním
a velikonočním svátkům.
Nezapomínejme ani my na ty, kteří nám předávali víru a pomáhali nám
na cestě k Bohu.

Vzpomínka na mé první sv. přijímání
Zdenka Křížová
V měsíci květnu se s několika dětmi naší farnosti zúčastníme při slavnostní mši jejich prvního sv. přijímání. Ráda bych zavzpomínala na své první
svaté přijímání a okolnosti s ním spojené. Proběhlo před 67 lety. Psal se rok
1942 a v celé Evropě zuřila válka.
Jídlo a ošacení bylo tehdy na příděl: jídlo na potravinové lístky, ošacení
na tzv. body. Stačilo to sotva na životní minimum. Tak jako většina tehdejších chudých rodin žili jsme, jak se říká, „z ruky do úst“.
Den prvního sv. přijímání se blížil a já jsem neměla žádné trochu lepší
šaty. Proplakala jsem několik dnů strachem, jak to dopadne. Ale i tady se
osvědčila stará moudrost „když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší“. Nevím, kde se podařilo sestře, které bylo tehdy 16 roků, vypůjčit pro mne šaty.
Krásné, bílé a dokonce se závojem. Nikdo si neumí představit radost, jakou
jsem měla. Každé ráno hned po probuzení jsem se chodila dívat, jestli jsou
šaty skutečné a není to jen sen.
Konečně nastal den s velkým D. To jsme ale netušili, jaké překvapení
nás čeká. Bydlíme na menším kopci mimo hlavní ulici, takže jsme vůbec
nevěděli, co se v noci přihodilo. Knínice, tehdy ještě Německé Knínice, byly
plné německých vojáků. Do všech domů, které měly široký a krytý vjezd,
schovali nákladní auta a posádka se ubytovala v domě. Lidé měli strach, co
se bude dít.
Naštěstí mše sv. s mým prvním sv. přijímáním proběhla i za této situace
důstojně a klidně. Němci zůstali v obci jen jednu noc a den a během následující noci odjeli.
Ovšem, na tento den mám ještě jednu zvláštní vzpomínku. Když jsem
scházela do ulice, uviděl mne německý voják, který stál ve vratech a kýval,
abych šla k němu. Bála jsem se a nevěděla, co mám dělat. Bratr byl v koncentračním táboře za ilegální odboj. Od rodičů jsem měla přikázáno, že se
nemám zastavovat s cizími lidmi a povídat, o čem se doma mluví nebo co
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rodiče poslouchají v rádiu. Již za poslouchání Hlasu Londýna hrozil v době
protektorátu trest smrti. Němec se usmíval a ukazoval, abych šla blíž. Pomalu jsem se k němu přišourala, on vzal konce mé zástěry, dal mi je podržet,
a co se tam vešlo, nasypal do ní cukru. Nahoru přidal velikou tabulku čokolády. Tak jsem vlastně v den svého prvního sv. přijímání poprvé viděla a jedla
čokoládu.

Ježíši, důvěřuji Ti …
Zuzana Pospíšilová
Chtěla bych se s Vámi podělit o tři kouzelná slovíčka, která mě naučila
životní zkušenost.
Stalo se to loni v červnu, těsně před termínem mých závěrečných zkoušek. Měla jsem pocit, že to sama nezvládnu, hledala jsem nějakou pomoc,
a tak jsem se rozhodla, že jí půjdu sama naproti. Zavolala jsem otci Ludvíkovi a poprosila ho o svátost smíření. Tušila jsem, že tam najdu posilu ….
Když už jsem byla na odchodu, otec mi ještě dal důležitou radu. „Hlavně
si nezapomeň říct: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ a neboj se, ono to půjde“.
Poté nastalo ještě několik dní, kdy jsem byla patřičně nervózní, ve stresu,
nevrlá a dávala to všem kolem sebe najevo.
Konečně nastal den zkoušek a já seděla ve škole a čekala. Ve chvíli, kdy
se na mě dostala řada, a já si měla losovat číslo otázek, mi hlavou probleskla
slova o. Ludvíka a já si řekla: „JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI“. Moje ruka se zabořila
do sáčku s čísly otázek a vylosovala snad tu nejlepší kombinaci otázek, kterou
mohla vytáhnout. Okamžitě se mi na tváři vyloudil úsměv a já mohla potichu
říct: „Děkuji“. Věděla jsem totiž, že Ježíš je se mnou a ten úsměv patřil právě
jemu. Zkoušky dopadly dobře, tušila jsem však, že bez Ježíšovy pomoci by mi
bylo hůř. Něco mi říkalo, že bych se o tuto zkušenost měla podělit. Chtěla
jsem napsat článek do Oříku, ale znáte to. Skutek, utek. Myšlenky zůstaly
pouze v hlavě.
Jenže nic není náhoda a Ježíš se mi připomenul podruhé – to proto,
abych nezapomněla.
Byla jsem u předvánoční zpovědi a na konci slyším: „Jako pokání ti dávám „Ježíši, důvěřuji Ti“. Teď už jsem věděla, že to není náhoda a že mám
dluh, který jsem nesplatila….
Takže až bude někdo z vás stát pod kopcem a bude mít pocit, že nemůže
vyjít nahoru, nezapomeňte důvěřovat. Pokud budeme Ježíši důvěřovat, podáme mu ruku a otevřeme mu své srdce, Ježíš vejde k nám. Už nebudeme sami,
ale budeme na to dva. A ve dvou se to vždy táhne lépe. Tak hodně odvahy!
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum
30. 11.
24. 12.
25. 12.
1. 2.
22. 2.

Účel
Farnost
Farnost
Farnost
Farnost
Haléř sv. Petra

Ostrovačice
3650
6526
4625
3500
2700

Říčany
4510
–
2500
3450
3530

Vev. Knínice
1500
5200
4575
2120
1720

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2009
Helena Kochová
V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice celkem 64 182 947 Kč. Z toho koleda vynesla 63 789 395 Kč a dárcovské DMS
393 522 Kč. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 14 933 807
korunami. Už tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde
v roce 2000 myšlenka Tříkrálových sbírek vznikla.
V oblastní charitě Rajhrad, pod kterou spadají při Tříkrálových sbírkách
obce modřického a rosického děkanství, vykoledovali koledníci 2 124 022 Kč.
Poprvé tak v historii Tříkrálové sbírky překročila vykoledovaná částka v oblastní charitě Rajhrad hranici dvou milionů korun. To je opět nejvíce v brněnské diecézi v letošním roce a o 195 846 Kč přesahuje loňský výsledek.
V Ostrovačicích koledníci vykoledovali 19 893 Kč, v Říčanech 53 299 Kč
a ve Vev. Knínicích 25 041 Kč. Všem koledníkům, vedoucím skupinek a hlavně štědrým spoluobčanům ještě jednou srdečně děkujeme.
Pro zajímavost uvádíme tabulku výsledků v brněnské diecézi:
Oblastní
charita

počet
rozpečetěných
pokladniček (ks)

průběžný
výsledek
(Kč)

Blansko

254

1 112 097

245

983 055

Brno

300

529 884

279

1 381 503

loňský
celkový počet
pokladniček (ks)

loňský
celkový
výsledek (Kč)

Břeclav

400

1 618 187

350

1 456 932

Hodonín

455

1 977 640

442

1 867 152

Jihlava

270

844 291

239

762 810
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Rajhrad

365

2 124 022

344

1 928 176

Tišnov

186

898 849

172

841 545

Třebíč

325

1 532 439

311

1 384 676

Znojmo

320

1 356 833

284

1 132 199

Žďár n/S.

323

1 939 564

321

1 728 185

DCH Brno
celkem

3 198

14 933 807

2987

13 466 236

Podrobné informace naleznete na www.charita.cz.

Co se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Zprávy z posledního jednání FPR
Jiří Koch
V pátek dne 20. února
2009 se zájemci z obou našich farností mohli po mši
sv. ve farním kostele v Ostrovačicích zúčastnit představení „jednoho herce“. Na
motivy knihy francouzského spisovatele A. de Saint
Exupéryho „Malý princ“
vystoupil brněnský herec p.
Kamil Koula. Přednesl zajíPři sledování dramatického pásma Malý princ
mavé partie knihy a do srdcí
posluchačů vnesl pohádkově podmanivou náladu těchto známých textů.
Představení bylo dobrým úvodem k 11. zasedání farní pastorační rady,
které se po jeho skončení uskutečnilo na ostrovačické faře. Zúčastnilo se ho
devět členů.
Předmětem jednání FPR bylo:
– Stanovení pořadu bohoslužeb ve všech 3 kostelích během Velikonoc.
– Termínový program aktivit ve farnostech pro období od Velikonoc do
začátku září (kalendárium).
– Projednání vzpomínkových akcí v rámci letošního 750. výročí existence farní správy ve Veverských Knínicích. Upřímným přáním pana faráře
i farní rady je, aby všechny součásti oslav přijali za své i farníci z Ostrovačic a Říčan a účast na nich považovali za prioritní.
– V červnu uplynou 4 roky od ustavení současné FPR. Bude potřeba provést její rekonstrukci volbou či jmenováním nových členů.
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– V následujících měsících budou pokračovat stavební práce na faře. K jejich projednání byla svolána porada na 27. 2. 2009.
– V Ostrovačicích vyvstaly problémy se zajištěním údržby kostela a fary. Budou řešeny postupně, ale v zájmu věci co nejdříve.
– Rámcově byl stanoven obsah aktuálního čísla Oříku, budou v něm zveřejněny podrobnosti k některým z výše projednávaných otázek, knínickým
oslavám bude věnována samostatná příloha. Následující číslo Oříku pak
vyjde místo ke svátku sv. Václava už koncem srpna.

Září 2009
P. Ludvík Bradáč
Tento rok je bohatý na množství akcí – to vidíte i v „Kalendáriu“, které
se tentokrát ani nevejde na obvyklou jednu stranu našeho zpravodaje. Ty
nejdůležitější dvě akce tam však nenajdete, protože se konají až v září. Jedná
se o biřmování, které udělí biskup Vojtěch Cikrle našim biřmovancům dne
6. září 2009 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích (jedná se o první
návštěvu našeho biskupa ve Veverských Knínicích vůbec; slavnost biřmování
v samotné farnosti se konala naposledy v r. 1908). Druhou vrcholnou zářijovou akcí je návštěva Sv. otce Benedikta XVI., který na konci měsíce přijede
poprvé na návštěvu do České republiky a bude slavit mši sv. v Brně dne 27.
září 2009 (pokud je mi známo, v Brně doposud žádný papež mši sv. neslavil). To všechno bude upřesněno mnoha způsoby, taky v následujícím čísle
našeho farního zpravodaje (vyjde v srpnu 2009).
Chtěl bych (kromě upozornění na tyto akce) říci něco moc důležitého, co
vás možná na první pohled zarazí: Jsou to „jen“ akce, nic víc! Důležité je, jak
je prožijeme a taky jak se na ně připravíme. Opravdu, je třeba se na ně připravit. Nejen biřmovanci na biřmování, ale všichni farníci se mají připravovat na
obě tyto akce, které se stanou důležitými duchovními událostmi a prameny
Božího požehnání právě v míře, v jaké budeme na ně duchovně připraveni.
Jde o to, aby se Bůh, který má být na těchto akcích hlavním činitelem, od
nich nedistancoval a neřekl (tak jako kdysi ústy svého proroka Izraelitům):
K čemu je mi množství vašich obětních hodů?… Že se mi chodíte ukazovat! Kdo
po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?… Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet (Iz 1,11.12.14). Modleme se v této době, konejme dobré skutky, usilujme o lásku k Bohu i k lidem,
buďme milosrdní k slabým a potřebným. To je to, co se Bohu líbí. Pak bude
opravdová slavnost, Hospodin potěší Sión, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova.
Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování (Iz 51,3).
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Vzpomínka na modlitby od babičky
Božena Stýblová
Žila jsem u babičky do deseti roků. Babička měla 6 dětí, samá děvčata,
která byla ve službě u sedláků. Moje maminka sloužila také, tak mě vychovávala babička. Byla vdova, dědeček padl ve válce. Babička byla velice zbožná,
modlili jsme se každý večer.
Babička mne naučila modlitbičku: „Můj Ježíšku zlatý, tam v nebeské říši,
kéž andílci tvoji, modlitbu mou slyší; ať maminku chrání a tatínka sílí, a vlast
naši brání, tví andílci milí. Ať hodné máš děti, a pokoj zde svatý, tu modlitbu
splň mi, můj Ježíšku zlatý“.
A jinou: „Šel Pán Ježíš do zahrady, naklonil svou svatou hlavu na studenou trávu, na studenou rosu. Přišel k němu svatý Petr, ach můj milý Ježíši,
co tu děláš? Počítám svých pět ran, co mi lidé dali. Do nohou, do rukou, do
srdce, trnovou korunu, pak mě ukřižovali.“
Po deseti letech jsem se nastěhovala k rodičům. Koupili si domek, tak
jsem žila s nimi. Bylo to jiné prostředí, a modlitbičky jsem úplně zapomněla.
Přesto, že jsme se také modlívali, bylo to pro mě už jiné. Byla jsem hodně
bázlivá, nemohla jsem si dlouho zvyknout.
Píšu to proto, že je mně už 83 roků. Nikdy jsem si na ty modlitbičky
nevzpomněla, modlila jsem se už jinak. Až jednou ve spánku jsem ty modlitbičky uslyšela. Vzbudila jsem se, byla jsem z toho překvapená. Celý den jsem
pak chodila a pořád na to myslila. Vypadá to podivně, ale je to pravda. Pořád
nevím, jak si to vysvětlit.

Znovu o náhodách a Božím vedení
Zita
Již několik roků jezdívám na samotu do Čech, zejména když její majitelé
odjíždějí v létě na dovolenou. Hlídám jim hospodářství a často chodím do
lesa. Roste tu hodně hub, borůvek a jiných lesních plodů. Když nic nesbírám, mohu aspoň v klidu meditovat.
Také v loňském roce jsem hned první den svého pobytu vzala odpoledne
nůž, košík, psa na vodítko a namířila si to přes louky do blízkého lesa. Z války
jsou tu jámy po bombách. I v nich občas nacházím krásné houby. Když jsem
asi čtyři jámy minula, do další jsem seskočila, protože se mi svrchu zdálo, že
tam pod jehličím něco roste. A opravdu, byl to hřib se sametovou hlavou
a nalevo od něho další tři, trochu menší. Klekla jsem si na kolena, hřiby
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očistila, dala je do košíku a otočila se doprava, jestli tam také něco nebude.
A bylo – úplně jsem strnula: až po střenko tam byl do země zapíchnutý nůž
pana domácího, který jsem si loni vzala na houby s sebou. A taky jsem tenkrát prolézala tady ty jámy. Když jsem se tenkrát vrátila domů bez nože, mínila jsem v duchu, že jsem ho někde ztratila. Nikdo se po něm ovšem neptal,
tak jsem sama také nic neříkala. Měla jsem za to, že ho nikdo nepostrádá,
já aspoň ne. Pan domácí ale asi ano. Když se teď vrátili z cesty a já mu ho
ukázala, nadšeně zajásal a byl moc rád, že se našel. Byl to jeho nůž štěpovací,
který na jaře velmi postrádal!
Ani jsem nemukla. Jen jsem si připomněla slova Písma o vedení našich
kroků v každé situaci. Byla jsem doslova šťastná, že Pán vedl moje kroky do
téže jámy jako před rokem.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Malý portrét manželů Ladislava a Běly Schovancových
Jarmila Pololáníková
V tomto a dvou předchozích číslech farního zpravodaje byly zveřejněny kresby Ladislava Schovance a básně jeho ženy Běly Schovancové. Mnozí
čtenáři se doptávali, o koho se jedná. Rádi jim proto oba umělce přiblížíme
krátkým medailonkem.
Akademický malíř Ladislav Schovanec (nar. 1941 ve Strážovicích u Kyjova) pracoval jako výtvarník Národního divadla v Brně. Studoval dva roky
na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze a Vysoké scénografické škole
tamtéž. Na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Praze získal diplom profesora katechismu. Roku 1973 emigroval do Itálie, následujícího roku se odstěhoval
do Francie a usadil se v Alfortville na předměstí Paříže, aby se věnoval volné
tvorbě a ilustraci, zatímco rodinu živil jako restaurátor obrazů.
Z významných ocenění a uznání připomeňme vítězství na Světové výstavě v Pise v r. 2002 nebo 1. cenu za kvaš v Národním salonu v Issaudu
v r. 2005. Díla L. Schovance bylo možno spatřit na početných výstavách,
kromě Francie také např. v Kanadě, v USA, Německu, Belgii, Japonsku,
Spojených arabských emirátech či Uruguayi.
V naší republice opět pravidelně vystavuje od roku 1991, naposledy loni
v Galerii Oliva v Praze.
Jeho poetická, tvořivá inspirace vychází z odkazu Starého a Nového zákona jako poselství věčnosti.
PhDr. Jiří Stehlík, převzato z Literárních novin 29. 12. 2008 (kráceno).
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Ing. Běla Schovancová (nar. 1945 v Brně) absolvovala Stavební fakultu
VUT v Brně. S manželem Ladislavem Schovancem žije od r. 1974 ve Francii
v Alfortville. Od r. 1999 je členkou literární sekce pařížské akademie věd
a umění. Publikovala verše v řadě zahraničních i domácích novin a časopisů (v Australii, v Kanadě, ve Švýcarsku, v Německu, v Londýně, v USA aj.).
Autorka byla za svoji poezii odměněna řadou medailí, cen a diplomů, především pařížskou a italskou akademií věd a umění.
Mezi její sbírky básní patří Stolistá růže pro děti, Města a světci, Písně
lesa a víry, Lesní sen, Jarní píseň atd. Poslední sbírka (v pořadí 32.) s názvem
Sněhové květy (Praha 2009) zachycuje verše vánoční a novoroční, pro večerní chvíle pod lampou nebo u krbu.
„Běla Schovancová je umělkyní hluboké vnitřní modlitby v kresbě i ve
slovu.“ (univ. prof. Dr. Josef Kratochvil).

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Ivetka a její hora
Peter Žaloudek
Nedávno jsem viděl film Ivetka a hora. Je o zjeveních Panny Marie v Litmanové na východním Slovensku. Film teď běží v českých kinech a kromě
toho se dá koupit na DVD.
O Litmanové jsem před léty něco málo slyšel, ale bylo toho tak málo a zároveň tak rozporuplné informace, že jsem se nikdy nezajímal dovědět se víc.
Co mne na celém filmu nejvíce překvapilo? Člověk může mít pochybnosti
o tom, jestli se paní Ivetě zjevila Panna Maria nebo ne. Ale když ji vidí v takto
decentně udělaném filmu mluvit o tom zjevení, o Bohu, o duchovním životě, o víře, tak i ten největší skeptik musí uznat, že má před sebou autentickou
osobnost, pokornou a velice moudrou. Mluví jako někdo, kdo je přirozenou autoritou. My jsme si zvykli dívat se na lidi na důležitých a významných
postech ať již politických, církevních atd. jako na autority. Autorita je ale
něco, co se nedá naučit – autorita, to je souhrn mnoha vlastností – především pokory, dovednosti, vzdělání, a tak trochu i šarmu. Autoritou se člověk
nestává automaticky tím, že získal nějaký úřad či postavení. Autoritu člověk
v sobě buď má, anebo ne. Tu nedostává, ta musí být v něm samém, tím, že je
upřímný, pokorný, skromný... Mnoho lidí se stalo autoritami právě tím, že
dokázali říct ne a nevzali na sebe úřad, protože věděli, že na to nemají. Naopak jiní, kteří na sebe ten úřad vzali s tím, že se stanou autoritou, tím navenek jen potvrdili, že žádnou autoritou nejsou. Žel, jak nás život a zkušenosti
učí, máme kolem sebe mnoho lidí v důležitých funkcích – i hierarchických
- církevních, ale jen pramálo skutečných autorit...
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Ta Ivetka mne opravdu vzala za srdce, moc se mi líbí a budu ten film
doporučovat všem lidem, které znám.

Pozvánka na zahradní slavnost
Oblastní charita Rajhrad spolu s Domem léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa pořádají dne 25. 4. 2009 Výroční zahradní slavnost u příležitosti
10 let Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Slavnost se koná v prostorách hospice, Jiráskova 47, Rajhrad.
Program bude následující:
11.00 prohlídka hospice – volně celý den, živá hudba dechové skupiny Blučiňáci,
lidové tance
13.00 výstava obrazů studentů AVU z ateliéru prof. Kokolii, doprovodí rajhradský
pěvecký sbor DonTon
15.00 mše svatá celebrovaná otcem biskupem Mons. ThLic. Vojěchem Cikrlem
Pořadatelé se těší na naši hojnou návštěvu. Pokud by měl někdo zájem
o bližší informace, nalezne je na www.dlbsh.cz.

Jak se na to dívá Tomáš Sedláček
Vybráno z internetu a z přílohy Lidových novin
V posledních měsících se v médiích často setkáváme se jménem Tomáše Sedláčka.
Na internetových stránkách lze číst rozhovor, v němž Tomáš Sedláček prezentuje své
názory na ekonomii, svět a životní styl. Také Lidové noviny přinesly svým čtenářům
podobný příspěvek. Pro nás křesťany jsou jeho názory zajímavé i proto, že v jednom
z nich se prezentuje jako věřící člověk. Z obou článků přinášíme zkrácený výběr některých otázek a jeho odpovědí. Nejdříve z internetu …
Čeká nás těžký rok, nebo předpovědi přehánějí?
Rozhodně bych nečekal žádnou katastrofu. Pár let jsme zběsile pádili
kupředu a teď jen trochu zvolníme. Nic víc.
To zní až moc nadějně...
Pokud tuhle krizi hodnotíme čistě z pohledu ekonomie, nečeká nás nic
tragického. Máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli. Jak praví bible: Musíme
z Hospodinových rukou přijímat to dobré, i to špatné. A tohle pořád není to
špatné – rozhodně ne tak, aby se politici museli předbíhat, kdo zlevní jídlo.
V novém roce nejspíš hodně zpomalíme, v nejhorším případě budeme stag25

novat, ale roku 2010 se podle všech předpovědí opět vrátíme k růstu. Otázka
ale je, jestli je to takhle správně.
Kromě ekonomie přednášíte i filozofii, citujete bibli, dva roky jste pracoval na Hradě u někdejšího prezidenta Václava Havla. Tipuju, že „maximalizace růstu“ vám jako recept na štěstí stačit nebude...
Jistě, pokud jsme nyní svědky nějaké krize, tak je v krizi celá naše civilizace. Kvůli tomu není třeba dlouze filozofovat ani sedět na Hradě. Tahle krize
vyvěrá z deseti dvaceti let šíleného přežírání, šílené nadspotřeby. To není
čistě ekonomický problém.
Naše situace se v lecčems podobá římské říši před jejím zánikem: máme
relativně bezproblémový život, s nikým pořádně neválčíme, svých ideálů
jsme nějakým způsobem dosáhli a hlavním tématem našeho života se stala
ekonomie. V momentě, kdy jsme zekonomizovali úplně všechno a kdy lidi
zajímá leda to, jestli budou mít na výplatní pásce víc nebo míň, tak je to
podle mě jistá známka dekadence. Zvlášť pokud si uvědomíme, že z toho
neexistuje cesta ven, protože politik dnes ve všech státech vyhrává jen na
základě ekonomie. Musí slíbit ještě větší bohatství, jinak nemá šanci.
Růst a pokrok je na druhou stranu možná to, co drží náš svět pohromadě. Vážně se toho můžeme vzdát?
Pokud se máme skutečně vyléčit z krize, tak to chce celospolečenskou
změnu. Přestat se přecpávat. Nemusíme se rovnou svléknout do naha, ale
rozhodně bychom měli uzavřít těch několik posledních desítek let, říkejme
jim třeba Doba duhová. V USA, ale i v Evropě a u nás jsme prostě spotřebovávali víc, než kolik jsme si mohli dovolit. Rodiny, podniky, banky, státy...
všichni měli dluhy. Jakmile se to dělá ve velkém, už to nelze udržet.
Dlouho jsme balancovali na hraně, a teď jsme se o ni pěkně pořezali.
Dostali jsme se tak daleko, že standardní recepty už selhávají. Státy nutí lidi
do spotřeby, nutí banky, aby znovu dávaly levné hypotéky – pokud možno všem – a pomalu
se vracíme nazpátek do bodu číslo jedna. Ale
pokud se neuskrovníme na nějakou přiměřenější úroveň konzumu, tak to jinak nepůjde.
Vždyť my jsme nejbohatší civilizace na tomto
světě i v historii lidstva!
Václav Havel nedávno utrousil, že nechápe, proč bychom měli za každou cenu dál růst,
když je nás pořád stejně. Má pravdu? Nezní to
trochu naivně?
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Naivně to zní leda v konfrontaci s dnešní společností, kdy prostě nejsme schopni spočinout. Pokud růst pod dvě procenta je u nás považován
za průšvih, kdy je potřeba spouštět krizové balíčky, tak je něco špatného
v království dánském. Asi bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nám náhodou nestačí to, co máme.
To se snadno říká, když si k tomu dáváme tatarák za pět set v restauraci
s výhledem na Karlův most...
Já si aspoň nekupuju tatarák na dluh. A když na to přijde, klidně nemusím deset dnů jíst vůbec.
Vůbec?
Jasně, půst byl běžnou součástí diety našich předků. A navíc, mělo to
duchovní náboj, nebyla to jen péče o tělo a touha zhubnout jako dnes. Půst
je to, co naše společnost potřebuje. Pokud chcete, aby vám chutnalo jídlo,
musíte mít hlad. Jenže naše společnost řeší problémy sytých. Jak pohostíte
sytého? Vymýšlíte drahá jídla z nudy, kančí na dančím a tak... Prostě hlouposti. Přitom sytého už stejně nepotěšíte, dokonce ho zvýšením spotřeby
můžete ještě víc rozladit.
Chceme-li obnovit chuť jídla, můžeme si buď dávat šíleně drahé delikatesy, nebo si dát půst a pak nám bude chutnat chleba s máslem. A budeme
z toho mít úplně stejný užitek.
Pokud ale porosteme ve starých špatných kolejích, kam se dostaneme?
Vyzývám filozofy, ať mluví a najdou odpověď, kam tohle všechno spěje.
Já k tomu můžu říct pouze to, co ukazují ekonomické grafy i selský rozum:
bavíme-li se jen o Česku, tak za posledních dvacet let jsme nepředstavitelně
zbohatli a nezabije nás ani mírný pokles. Kdo si v roce 1989 uměl představit, že pojedeme do Německa nebo do Skandinávie, aniž bychom s sebou
museli vézt batoh plný konzerv? Že půjdeme na Západě do restaurace, že
nebude problém lyžovat v Rakousku? A přitom bude lidem zatěžko platit
třicet korun u doktora.
Je to důkaz, že se Řím zhroutí?
Jsou tu podobné příznaky. Když se vrátím k jídlu, můžete si všimnout, že
dnes z jídla vytahujeme ty nejtučnější části, tuky a cukr. Ale jde o paradox, cukry
a tuky byly vždy to nejvýživnější. Libová panenka, v tom nebyla žádná energie,
to se dávalo psům. Když sníte steak, tak prý na jeho zpracování spotřebujete
polovinu energie, kterou jím tělo získá. My z jídla vytahujeme to nejvýživnější,
abychom mohli jíst a přitom nejíst. Vlastně je to jen hygieničtější forma toho,
co dělali Římané nebo šlechtici ve středověku, když si do krku strkali pírko.
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Anebo všechna ta kosmetika a životospráva, to je jak hledání elixíru mládí. V krému musí být vždy nějaká tajemná exotická bylinka, ženšen nebo
ginkgo biloba. Okurka je pouze pro chudší, ta to být nemůže. A pak to na
sebe natíráme nebo to jíme, abychom byli neustále mladí a fit.
Nebo zábava: i to je dnes průmysl a byznys, vytváříme si kolem sebe virtuální světy, abychom se dokázali zabavit. Je zajímavé, jak šlo v poslední době
nahoru science-fiction a nejrůznější fantasy světy. Prostě pohádky, jako bychom se vraceli do věku dítěte, které si jen hraje, poslouchá pohádky a baví
se. Sedíme na gauči, jíme křupky a kupujeme si dobrodružství.
Máte dvouletého syna Kryštofa. Vidíte nějakou naději, že se jeho generace polepší? Co ho čeká?
Asi ne tak závratný růst bohatství jako nás. Důležité je opakovat si, že už
za nás lidstvo zbohatlo hodně a že teď může být štěstí někde jinde. Makáme
od rána do večera v práci, kterou nemáme rádi, abychom si koupili věci,
které nepotřebujeme.
To je citát z Klubu rváčů.
My jsme uspokojení z konzumu vytěžili do mrtě, tam už není ani kapka.
Jít v tom dál, to je, jako bychom chtěli nacpanému člověku udělat radost
tím, že mu nacpeme ještě jeden steak do pusy. Přitom si jenom potřebuje
odpočinout. Trpíme nedostatkem dostatku. Všechno máme, po ničem netoužíme. A kde umře touha, umře i naplnění.
… potud internet, dále už jen krátce něco málo z Lidových novin …
Stal jste se jedním z deseti premiérových rádců v NERVu. Co byste poradil obyčejným lidem – šetřit, nebo utrácet?
To je těžké. Prostě ať se každý přizpůsobí své situaci. My jsme ostatně nadávali na všechno možné i v průběhu těch sedmi tučných let, kdy, objektivně
řečeno, jsme skoro na nic neměli důvod nadávat. Tak teď ho aspoň máme.
Ale nemyslím si, že České republice hrozí hluboká recese, že by padaly banky. Spíš si musíme zvyknout na to, že party is over, večírek skončil. Nárůst
bohatství už nebude takový. Měli bychom se spokojit s tím, co máme. Ono to
slovo spokojit zní skoro perverzně, protože my toho máme opravdu hodně.
Když bereme jako jakési boží právo růst čtyřmi až šesti procenty ročně, není
to normální. Pokud Hospodin dá a budeme zase růst, budeme za to vděční.
Minulý týden jsem to počítal – od roku 2000 do konce roku 2008 vzrostlo
české HDP o 46%. Takže za sedm let jsme o půlku obohatili své bohatství.
To už nám nikdo nevezme. A pokud teď chvíli budeme na nule nebo jestli
trošku klesneme … Rozhlédněte se, co všechno se stalo. Máme dvacet let
výročí pádu komunismu. Všechno to zboží, které si dnes lidé odnášejí ze
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supermarketů, je tuzexové zboží, a ještě podpultové. Ať si každý uvědomí, co
nám stačilo před deseti lety a co nám nestačí dneska.
Ale představa, že nespolehlivost a emoce překážejí výkonnosti, trvá podnes.
Ano. Ještě když jsem pracoval na Hradě, tak se vyplňovala žádanka „Dovolená na zotavenou“. Jakoby člověk byl stroj, který občas potřebuje vypnout
a pak bude líp pracovat. Ono taky nejporušovanější přikázání dneška kupodivu není Nesesmilníš, ale Pomni, abys den sváteční světil. Nám jako hřích
přijde nicnedělání. Přitom je to stejně přísné přikázání jako Nezabiješ! Sedmého dne spočinul i Hospodin, nikoliv proto, že byl unavený, ale protože to
měl hotové. A já vlastně volám po jistém spočinutí. My nepotřebujeme další
rok být zase o čtyři procenta bohatší, mít o čtyři procenta rychlejší a silnější
auto. Máme hotovo. Pojďme si odpočinout.
Vy věříte v Hospodina?
Ano. Stal jsem se věřícím v šestnácti, po revoluci. Bylo to prostě volání,
kterému jsem nebyl schopen odolat. Mě se vždycky lidi ptají, jestli jsem viděl
Hospodina. A já říkám: Já jsem Hospodina neviděl, podle mě ho neviděl
nikdo nikdy. Ale jsi si ty jistý, žes ho nikdy neslyšel?
Vy jste Hospodina slyšel?
Dokážu cítit, když ke mně promlouvá. To ale není: Hele, dneska si vem
modrý ponožky a zítra červený. Je to, jako když jste v přírodě nebo se díváte
na obraz, jen hlubší. Je to konverzace, která funguje.
Pozn.: Rozsáhlý rozhovor s T. Sedláčkem přinesl pro své čtenáře i Katolický týdeník
(č. 12, str. 12). Přesně v den korekce tohoto čísla Oříku.

Z listů sv. apoštola Pavla
„Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte
trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte
pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte
se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“
(Ř 12,9–16)
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OKÉNKO PRO DĚTI
Co při Poslední večeři nebylo
Ježíš slavil se svými učedníky Poslední večeři. O této významné události,
kterou si připomínáme na Zelený čtvrtek, hovoří všichni evangelisté. Není
divu, vždyť při této večeři na rozloučenou Ježíš ustanovil eucharistii!
Ačkoliv se výpovědi jednotlivých evangelistů mírně liší, přesto žádný nepíše o některých skutečnostech, které máme na obrázku my. Z dalších souvislostí dokonce víme, že tam určitě nepatří. Víš, které to jsou?
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HUMOR ZA KOSTELEM
Školní hodnocení žáka Ježíše
Ježíš, žák jedné školy v Nazaretě, se vrací domů s vysvědčením. Opravdu
není o co stát, a Marie, jeho máma, která nikdy nic neřekla k předcházejícím, je tentokrát nucena je ukázat Josefovi.
Josef čte hodnocení žáka Ježíše:
Matematika. Příliš se nezapojuje a mimo dělení chlebů a ryb toho moc
neumí. Sčítání moc nepochopil, neboť tvrdí, že jeho Otec a on jsou jedno.
Vidí jednotu všude a nepřipouští žádné dělení. Dává přednost číslům 1, 3, 7,
12, 72, 1000, 144000 více než jiným a projevuje jistou úzkost k číslu 11.
Fyzika: Trvá na tom, že má moc odvolávat přírodní zákony, když tvrdí,
že má moc hory přenášet. Porušuje zákony gravitace – kráčí po moři, a také
optiky – vidí neviditelné a může vrátit zrak nevidomým.
Chemie: Místo toho, aby prováděl pokusy stanovené profesorem, baví se
tím, že mění vodu ve víno, aby rozesmál své kamarády.
Slovní projev: Má velké problémy hovořit jasně, vyjadřuje se nesouvisle,
v podobenstvích. Místo toho, aby hovořil latinsky, jazykem Říše, dává ve
vyjadřování přednost lidovému dialektu zvanému aramejština.
Psaní: Nikdy nemá svůj sešit a tužky, proto je nucen psát do písku.
Chování: Projevuje nepříjemnou tendenci stýkat se s chudými, prašivými,
a dokonce s prostitutkami. Rozsévá nepořádek mezi chrámovými prodavači.
Dělá hluk a tím probouzí mrtvé.
Pořádek: Ztratil ve škole své věci. Tvrdí, že nemá dokonce ani kámen
jako polštářek pod hlavu.
Názor školního psychologa: Žák Ježíš projevuje jistou tendenci k paranoii. Tvrdí, že je Syn Boží a jeho království není z tohoto světa. Navíc je možné u osoby najít počátek schizofrenie s rozdvojením osobnosti: dítě tvrdí, že
je tři osoby v jedné, a byl spatřen na více místech najednou.
Reakce sv. Josefa: Josef po přečtení hodnocení žáka Ježíše si řekne, že
takto to nemůže jít dál, že je nutné přijmout nějaká opatření. „Tak, můj
malý, když je to takto, začneš se mnou pracovat v dílně a můžeš udělat velký
kříž nad svými velikonočními prázdninami.“
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Požehnané Velikonoce
všem farníkům přeje redakční rada

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde koncem srpna 2009.
Příspěvky můžete zasílat do 9. srpna 2009.
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice,
546427392, rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch,
Vev. Knínice 145, 546427662, kochvk@quick.cz.
Dopředu děkujeme!
OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice.
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793.
Je registrován na MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18122.
Vychází 3x ročně, před Velikonocemi, ke svátku sv. Václava a před Vánocemi.
Redakční rada: Ludvík Bradáč, Iva Ďásková, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Zdeňka Nejezchlebová, Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková.
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Tisk: Gloria Rosice
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