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Drazí farníci, 

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 6. září 
t. r. v 10 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmo-
vancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti 
zavítá po 85 letech.

Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou 
farnost.

Svátost biřmování spolu se křtem a eucharistií patří mezi tři základní svátosti. Je 
dovršením svátosti křtu, hlouběji nás napojuje na Krista a na církev a vybavuje nás 
dary Ducha sv. potřebnými pro osobní duchovní život i zodpovědný křesťanský život 
jak v církvi, tak pro naše svědectví ve společnosti. Každý biřmovaný křesťan není 
zodpovědný jen za sebe a za vlastní spásu, ale je nutné, aby se podílel na růstu Božího 
království hlásáním slovy a skutky.

I když vlastní svátost biřmování přijme 21 kandidátů, my všichni budeme prosit 
o milost Ducha sv. pro každého z nás. Mnozí z vás jste přijali svátost biřmování před 
mnoha lety a můžete tedy obnovit funkci této svátosti, každý sám u sebe. Přeji vám 
všem hluboké duchovní soustředění, otevřenost srdce a bohatý užitek z milosti Ducha 
sv.

Váš duchovní správce

Možná vám, bratři a sestry, něco „nesedělo“ při čtení výše uvedených 
slov: jako kdyby je říkal někdo jiný než váš současný farář, jako byste je už 
někdy četli… Ano, je tomu tak. Při procházení starých zpravodajů jsem na-
razil na výtisk ze 17. září 1995. Hned pod titulem „Farní zpravodaj OSTRO-
VAČICE – ŘÍČANY č. 7“ se nacházejí výše uvedená slova. Změnil jsem jen 
několik málo údajů: Místo „17. září t. r. v 15 hodin“ jsem napsal „6. září t. r. 
v 10 hodin“, místo „28 kandidátů“ jsem napsal „21 kandidátů“. A ještě jedna 
věc: Zatímco tehdy přijel biskup do farnosti Ostrovačice po 52 letech, nyní 
biskup navštíví farnost Veverské Knínice po 85 letech. 

Zajímavou shodou okolností je skutečnost, že v r. 1995 navštívil naši re-
publiku papež Jan Pavel II., v tomto roce sem přijede papež Benedikt XVI. 

Navíc lze dodat, že svátost biřmování byla přímo zde ve Veverských Kníni-
cích (tehdy ještě Německých) udílena naposledy dokonce před sto a jedním 
rokem. 

Otevřme svá srdce pro mocné působení Ducha svatého!

P. Ludvík Bradáč
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VYBRANÉ BOHOSLUŽBY od září do prosince 2009
P. Ludvík Bradáč

23. neděle v mezidobí
Udílení svátosti biřmování ve Vever-

ských Knínicích

neděle
6. 9.

7.45
10.00

Ostrovačice
Veverské Knínice

Papežská mše svatá
neděle
27. 9.

10.00 Brno-Tuřany

sv. Václava, mučedníka, hlavního 
patrona českého národa, slavnost

pondělí
28. 9.

17.00
18.30

Veverské Knínice
Ostrovačice

Všech svatých, slavnost
neděle
1. 11.

7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 
památka

pondělí
2. 11.

17.00
18.00

Veverské Knínice
Ostrovačice

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, 
památka

pondělí
7. 12.

18.00 Říčany

Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, slavnost

úterý
8. 12.

17.00
18.30

Veverské Knínice
Ostrovačice

Štědrý den
Půlnoční mše svatá

čtvrtek
24. 12.

21.00
22.30

Ostrovačice
Veverské Knínice

Boží hod vánoční
Narození Páně, slavnost

pátek
25. 12.

7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

sv. Štěpána, prvomučedníka, svátek
sobota
26. 12.

7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

sv. Rodiny, svátek
neděle
27. 12.

7.45
9.00

10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

sv. Silvestra, nezávazná památka
čtvrtek
31. 12.

15.00
16.30

Ostrovačice
Veverské Knínice
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KALENDÁRIUM AKCÍ
P. Ludvík Bradáč

Farní den 5. 9. 2009 Prezentace farnosti a obce Veverské Knínice. 

Biřmování 6. 9. 2009
10.00 – Při mši sv. ve Veverských Knínicích o. biskup 
Vojtěch Cikrle udělí dvaceti našim biřmovancům svátost 
biřmování.

Posezení 
při cimbálové muzice 6. 9. 2009 14.00 ve Veverských Knínicích v areálu u Hutků. Vystou-

pí Dětský folklórní soubor Jánošíček z Brna.

Dožínky 20. 9. 2009 Mše svaté na poděkování za letošní úrodu (obvyklý ne-
dělní pořad mší sv.).

Setkání seniorů 23. 9. 2009 Na faře v 9.00 hodin bude obvyklé setkání starších 
a moudřejších farníků.

Papežská mše sv. 27. 9. 2009 Na letišti v Brně-Tuřanech bude Sv. otec v 10.00 slavit 
mši sv.

Koncert 2. 10. 2009 Koncert z děl pana Zdeňka Pololáníka v České Třebové

Svatořečení 
P. Damiána 11. 10. 2009

V Římě bude svatořečen „otec vyhoštěných“, člověk 
milovaný a uctívaný na celém světě ještě před svým sva-
tořečením. Nám je známý především z díla pana Petera 
Žaloudka.

Slavnost posvěcení 
kostela 11. 10. 2009

Ve všech našich kostelích při nedělních bohoslužbách 
poděkujeme Bohu za milost našich chrámů, ve kterých se 
můžeme setkávat s Bohem. 

Adorační den farnosti 
Veverské Knínice 21. 10. 2009 Během dne bude otevřen kostel k adoraci (doba bude 

upřesněna)

Dušičkové pobožnosti 
a mše svaté o památce 
věrných zemřelých

1. 11. 2009 14.00 – pobožnost na hřbitově v Říčanech
15.00 – pobožnost na hřbitově v Ostrovačicích

2. 11. 2009
16.15 – pobožnost na hřbitově ve Veverských Knínicích
17.00 – mše sv. v kostele ve Veverských Knínicích
18.00 – mše sv. v kostele v Ostrovačicích

Oslava 20. výročí 
svatořečení 
sv. Anežky České

17. 11. 2009 Oslava v klášteře Porta coeli

18. 11. 2009 17.00 – mše sv. ve Veverských Knínicích

Adorační den 
farnosti Ostrovačice 2. 12. 2009 Během dne bude otevřen kostel k adoraci (doba bude 

upřesněna)

Památka sv. Barbory 4. 12. 2009 18.00 – Při mši sv. v Ostrovačicích uctíme sv. Barboru, 
spolupatronku kostela v Ostrovačicích.

Sv. Mikuláše 6. 12. 2009

10.30 – Jako zakončení jubilejního roku farnosti Veverské 
Knínice a současně oslava hlavního patrona farnosti bude 
slavena mše sv. 
14.00 – posezení farníků na faře v Ostrovačicích.

Setkání seniorů 16. 12. 2009 Na faře v 9.00 hodin bude obvyklé setkání seniorů. 
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice
Jiří Koch

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. 
výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpoví-
dající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové 
hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem 
spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpo-
mínkových aktivit:

* Zahájení jubilejního roku proběhlo formou mše sv. v kostele sv. Miku-
láše 29. 3. 2009 za účasti velkého počtu farníků a mnoha hostí – zástupců 
obce, veverského regionu, aj. Jubileum bylo připomenuto také v kostelích 
v Ostrovačicích a Říčanech.

* Velmí úspěšně byla hodnocena pouť „Ke kořenům naší víry“ do kláš-
tera Porta Coeli 16. 5. 2009. Musely být přistaveny 2 autobusy, účastnilo 
se jí přes 80 lidí. Vyvrcholením byla mše sv. v konventním kostele kláštera, 
v jejímž závěru nám sestřičky z kůru zazpívaly za doprovodu varhan. Kromě 
toho si účastníci prohlédli exponáty Podhoráckého muzea a pak ještě vy-
stoupili na rozhlednu na Klucanině. Pouť byla ukončena obědem v restau-
raci „U zlatého lva“ v Knínicích. 

* V neděli 31. května se konalo vzpomínkové shromáždění v knínickém 
kostele, na němž byli modlitbami připomenuti všichni duchovní správci far-

Porta Coeli
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nosti posledního století. Účastníci se přesunuli do Ostrovačic, kde proběhla 
vzpomínka na Mons. Bedřicha Provazníka. Nejdřívě v kostele, potom při 
bohatém občerstvení na faře. 

* Začátkem června (3. 6.) jsme přivítali mezi sebou P. Karla Satoriu, kte-
rý v Knínicích sloužil mši sv. a po ní přednášel o cisterciácké spiritualitě.

* Slavnost Božího těla proběhla společně pro farníky všech tří obcí opět 
ve Veverských Knínicích 14. 6. 2009. Po mši sv. prošel průvod středem obce. 
U venkovního oltáře, který byl instalován před původním vchodem do kos-
tela, požehnal otec Ludvík obci, jejím obyvatelů a všem přítomným.

* Pro koledníky Tříkrálové sbírky, ministranty a další mládež byl 20. 6. 
2009 připraven výlet do ZOO v Bystrci a na hrad Veveří. Závěr proběhl na 
zahradě ostrovačické fary se soutěžemi, hrami a nezbytným táborákem na 
závěr školního roku. 

* Přes 120 účastníků přišlo (většinou pěšky) na lesní mši sv. u Helenči-
ny studánky v Podkomorských lesích. Sloužil ji otec Ludvík. Přítomní byli 
farníci z Ostrovačic, Žebětína, Kohoutovic, Bystrce. Největší počet dorazil 
z Knínic a Říčan (shodně po 33). Rozcházeli jsme se s ujištěním, že za rok 
tam půjdeme zase!

* Slavnost Nanebevzetí Panny Marie jsme oslavili pěší poutí ke kapli Mat-
ky Boží na Veveří, kde jsme se 8. srpna zúčastnili mše sv. A opět za účasti 
farníků z celého okolí (Ostrovačice, Říčany, Domašov, Javůrek, Vev. Bítýška, 
Bystrc, Veverské Knínice).

Oslavy jubilejního roku zdaleka nekončí. Jejich vyvrcholením bude biř-
mování, které proběhne v Knínicích 6. září. O tom lze číst na jiných místech 
tohoto zpravodaje. Číslo je obohaceno o několik fotografií z výše uvedených 
oslav, nejvíce z té poslední.

Mše u Helenčiny studánky
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Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky od-
pověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám 
děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu
Jsme mnišský řád, který je tvořen mužskými a ženskými kláštery. Ženské 

kláštery nemají jiné poslání než mužské. Mniši jsou lidmi liturgie, liturgické 
oslavy Boha. Naší první povinností je tedy chórová modlitba a slavení mše 
svaté. Na to se připravujeme i duchovní četbou, rozjímáním Božího slova. 
Všechno v našem životě krouží kolem setkání s Bohem tam, kde je – v Bibli, 
v bratřích a sestrách, v eucharistii...

Bůh je přítomný a mnich (mniška) se učí tuto jeho přítomnost vnímat 
a vědomě v ní žít. Tím zvěstuje i současnému světu, že Bůh opravdu není ani 
mrtvý ani vzdálený, je  Stvořitel světa, dobrý Otec a suverénní Pán dějin. Tak 
to denně vyznáváme při modlitbě žalmů. 

Stojíme tak trochu v pozici uzdraveného malomocného z evangelia, kte-
rý se jako jediný z desíti uzdravených vrátil, aby Pánu Ježíši poděkoval. Dělá-
me to, co jiní neumí, nechtějí nebo nemají čas. To je naše povolání. 

2. Kde jsou v současnosti další nejbližší mužské a ženské kláštery?
V České republice v této době žije komunita mnichů pouze v mužském 

klášteře Vyšší Brod v jižních Čechách.
Nejbližší ženské kláštery za hranicemi jsou Marienfeld – opatství v dolním 

Rakousku, Marienkron taktéž v Rakousku. V blízkosti hranic s Německem se 
nacházejí Marienthal a Marienstern (diecéze Drážďany) a na západní hra-
nici Waldsassen.

Ve slovanských zemích není jiný ženský klášter než Porta coeli.

3. Na který cisterciácký mužský klášter jste napojeny?
V současné době patříme do Mehrerauské kongregace, kterou vede opat 

z Mehrerau (Rakousko).

4. Působíte nějak i mimo klášter?
Jak se to vezme. V rámci ekonomie spásy zásadně ano. Síla oběti a modlitby 

sahá za hranice klauzury a je k tomu vlastně i určena. Klauzura je pomocí pro-
to, aby náš život, naše zasvěcení přineslo maximální užitek pro Církev i svět. 
Jak říká sv. Terezie z Lisieux, bez lásky by se apoštolové zdráhali zvěstovat evan-
gelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev. Proto v srdci Církve chceme 
být Láskou. Do kláštera nás totiž přivedla šťastná láska k Bohu a lidem.
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V rámci pozemské ekonomiky se jednotlivé kláštery živí různě. Také míra 
vnějšího apoštolátu je různá, některé kláštery mají školy, kněží někdy půso-
bí ve farnostech, některé komunity vedou zcela kontemplativní, klauzurní 
způsob života.

U nás v Porta coeli převažuje ekonomie spásy. Také kvůli malému počtu 
sester. Zajišťujeme chod a opravy kláštera a děláme práci zakristiánky pro 
farnost Předklášteří. 

5. Jak zvládáte ve stávajícím počtu údržbu tak rozsáhlého areálu kláštera?
S pomocí Boží a dobrých lidí – těžko, ale přece. Je to škola důvěry v Boží 

dobrotu. Některé části areálu přesto udržovaně nevypadají.  

6. Jak je to s vaším ekonomickým zajištěním?
Každý cisterciácký klášter je ekonomicky samostatný, to znamená, že si 

na sebe musí „vydělat“ sám. Konkrétně naše situace je značně ztížená sku-
tečností, že po komunistické totalitě byl klášter vrácen zničený, bez hospo-
dářského zázemí (nedořešené restituce). S opravami pomáhá stát (klášter je 
kulturní památka). Část budov je schopna pronájmu. Velkou pomocí jsou 
pro nás dary dobrodinců z Česka i ze zahraničí, i když jich ubývá.

7. Na průčelí hlavního stavení bývalého „klášterního dvora“ ve Veverských 
Knínicích je dodnes zazděn znak z roku 1635. Nad znakem jsou vytesána písme-
na A.S.P.A.K.T., která podle tradovaného výkladu znamenají Anna Skřinířská z 
Pilsenburka, Abatyše Kláštera Tišňovského. Vysvětlujeme si shora uvedenou zkratku 
správně?

Pravděpodobně ano. Abatyše Anna Marie Skřinířská z Plzně byla v úřadu 
v letech 1625–1653.

8. Byla abatyše Anna Marie Skřinířská pro klášter nějak významná?
Stála v čele kláštera v těžkém období třicetileté války. Podařilo se jí udržet 

klášter po stránce řeholní kázně i po stránce hospodářské. Byla to zřejmě 
žena velmi bystrá a houževnatá. Měla pochopení pro těžkosti obyvatel, kteří 
podléhali klášteru, a snažila se jim pomáhat. 

Naše krátké poselství pro vás:
Na počátku dějin našeho kláštera stála vůle člověka dojít smíření, vnitřní-

ho pokoje, otevřít cestu k věčnému životu. Jméno Porta coeli – Brána nebe 
– vystihuje přesně vůli zakladatelů. Nezbývá než přát nám i Vám a všem, aby 
klášter toto poslání plnil a vyprošené milosti byly světem přijaty. K tomu je 
třeba nových, mladých sester. Modlete se s námi o dobrý dorost a pomáhej-
te povolaným přijmout Boží povolání.
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Krátce z historie cisterciáckého řádu

V návaznosti na besedu s P. Karlem Satoriou o cisterciácké spiritualitě uveřej-
ňujeme stručný popis tohoto mnišského řádu. Je určen především těm, kteří se besedy 
nemohli zúčastnit. Byl ovšem převzat z brožury „Klášter Porta coeli“, jejímž autorem 
je Dr. Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří. 

Cisterciácký řád vznikl v Burgundsku na území dnešní Francie na přelo-
mu 11. a 12. století jako reformovaná odnož benediktinského řádu. V roce 
1098 odešla skupina benediktinských mnichů z opatství v Molesme a v ne-
obydlené krajině v místě zvaném Citeaux nedaleko Dijonu založila nový 
klášter, ve kterém mniši usilovali o obrodu uzavřeného řeholního života a 
o návrat k původním mnišským ideálům. Latinský název tohoto kláštera Cis-
tercium dal později jméno i celému řádu, jehož členové se stejně jako bene-
diktini řídili řeholí sv. Benedikta a jeho heslem „Ora et labora!“ – „Modli se 
a pracuj!“, vyjadřujícím základní principy života všech cisterciáků. Zásadní 
význam pro formování řádu a pro završení jeho duchovního programu měla 
osobnost svatého Bernarda z Clairvaux, který žil v letech 1090 až 1153.

Do českých zemí přišli cisterciáci ve čtyřicátých letech 12. století a v roz-
mezí let 1142–1357 vzniklo na území Čech a Moravy celkem 18 cisterciác-
kých klášterů; z nich 13 bylo mužských a 5 náleželo k ženské řádové větvi. 
Opatství v Sedlci u Kutné Hory, založené v roce 1142, bylo vůbec prvním 
cisterciáckým klášterem na území českého státu. Na Moravě byly kláštery 
tohoto řádu zakládány až od počátku 13. století, nejstarším z nich byl kláš-
ter velehradský, založený v roce 1204. V dalších letech zde vznikly ještě dva 
mužské kláštery – ve Žďáře nad Sázavou v roce 1252 a ve Vizovicích v roce 
1261.

Tři kláštery byly na Moravě založeny také pro ženskou větev řádu – v Osla-
vanech (1224–25), v Tišnově (1233) a na Starém Brně (1323). Svým význa-
mem a postavením však obdobné ženské kláštery v Čechách převyšovaly. To 
platí zejména o klášterech v Tišnově a na Starém Brně, jejichž zakladatelka-
mi byly české královny.

Minirozhovor s Anežkou Ondráčkovou, 
účastnicí výletu do ZOO a farního táboráku
Zuzana Pospíšilová

1. Anežko, určitě si ještě pamatuješ na náš výlet do ZOO s panem farářem. Co tě 
v ZOO nejvíce zaujalo?
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Dlouhá chvíle přemýšlení…. No, asi to, jak jsem se v ZOO fotila u Velké 
čínské zdi (reklamní akce), no a pak zvířata a taky ta houpajda, jak jsem 
tam lítala. (Anežka se totiž houpala tak moc, že to „vykolejilo“ i pana faráře, který ji 
z dostatečné vzdálenosti pozoroval.)

2. A která zvířata se ti nejvíce líbila?
Ryby, malé opičky a taky zvířata na dětské farmě.

3. Při zpáteční cestě jsme se všichni fotili u hradu, víš, jak se jmenoval?
My jsme byli na hradě? – Tak dobře, malá nápověda: devět věží, kdo nevěří, ať 

tam běží. – jo, VEVEŘÍ!!!

4. Pak jsme jeli na faru a tam pro vás byly připravené soutěže a otázky. Která 
z nich byla nejlehčí a která nejtěžší?

Nejlehčí asi lodičky a nejtěžší u pana faráře (jak jinak).

5. Bylo něco, co jsi nevěděla?
Samozřejmě, že jsem věděla všechno, jinak bych asi nevyhrála! (Anežka 

vyhrála ve své věkové kategorii)

6. Tak a teď se přiznej, kolik ledňáčků jsi tam spořádala..
Myslím, že 5 + 1 doma.

7. Jelikož rozhovor děláme v nemocnici, kde už jsi 14 dní, zeptám se, co tě tu baví 
a co ne?

Nebaví mě tu nic, no vlastně návštěvy. A nejhorší jsou kapačky!!

 Moc děkuji a ať se brzo uzdravíš.

Farní zahrada – soutěže
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Dvě osobnosti, na které rádi vzpomínáme
Redakční rada

Dne 12. srpna 1954 se ve Znojmě narodil P. Jaroslav Horák. Kněžské 
svěcení přijal v roce 1980 v Brně. Na přelomu let 1984/85 působil jako farář 
v Ostrovačicích, v Říčanech a Veverských Knínicích. I když to bylo pouze 
několik měsíců, zanechal po sobě nesmazatelné stopy v myslích a paměti 
farníků. Nyní působí jako farář v Dambořicích. 

Téhož dne o 15 roků dříve se narodila paní Helenka Malášková. Řadu let 
pracovala za působení Mons. Bedřicha Provazníka v našich farnostech jako 
pastorační asistentka. Otec Bedřich i farníci v ní měli velkou oporu a po-
mocnici ve věcech duchovních i organizačních. V současné době vypomáhá 
v duchovní službě pro nemocné (Hospic sv. Alžběty). 

Oběma jubilantům společně a každému zvlášť děkujeme za jejich půso-
bení mezi námi. K životnímu výročí přejeme každému z nich hodně zdraví, 
ochranu Panny Marie a hojnost Božích požehnání! 

Vděční farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic.

Poděkování
za dlouholetou službu pro kostel v Ostrovačicích: sestrám Marii a Draho-

slavě Šafránkovým za praní a žehlení kostelního prádla, paní Marii Kvardové 
za úklid a výzdobu chrámu. 

 Děkují a vše dobré přejí farníci z Ostrovačic

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

 Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice
 22. 3. farnost 4750 4700 1625
 12. 4. farnost 3170 3400 1670
 26. 4. návštěva Sv. otce 2100 2610 1420
 17. 5. farnost 4234 1840 4760
 24. 5. TV Noe 1010 1790 1210
 31. 5. charitativní účely 1500 2020 650
 21. 6. bohoslovci 2693 2580 1376
 5. 7. farnost 2660 2110 1550
 2. 8. farnost 2300 2740 1560
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Nové zprávy z naší účasti na projektu Adopce na dálku®
Helena Kochová

Na začátku tohoto roku, tak významného pro naši farnost i obec, se do-
mluvila nová skupinka maminek na adopci dalšího dítěte. Protože zatím pod-
porujeme dva chlapce, rozhodly se maminky pro holčičku. Slíbila jsem, že na 
internetových stránkách Arcidiecézní charity (dále jen ADCH) Praha holčič-
ku vyhledám. Musím se přiznat, že to nebylo vůbec jednoduché. Když vidíte 
fotografie dětí, které by potřebovaly pomoc, je vám jich líto a nejraději byste 
vybrali všechny. Člověku se trochu uleví, když na druhý den sedne k počítači 
a vidí, že většina dětí již své adoptivní rodiče získala (jejich fotka s popisem z 
webových stránek okamžitě zmizí), ale bohužel – nebo snad raději bohudík 
– hned je nahradí další děti. Nakonec jsem se rozhodla po konzultaci s ma-
minkami pro devítiletou hinduistickou holčičku se jménem Sona K. Má tři 
mladší sourozence a pochází z nejnižší kasty nedotknutelných. Jejím snem je 
stát se učitelkou. K adopci ji doporučil provinciát sester kongregace Voršilek 
– Františkánek, který je v dané oblasti 
partnerským střediskem ADCH Pra-
ha. Jméno holčičky – Sona – znamená 
v hindštině „zlato“ a ona je na ně ne-
smírně pyšná. Bydlí s rodiči a sourozen-
ci v malém domku, který patří babičce. 
Ta už není soběstačná a maminka Soni 
se stará o ni i o své nejmladší sedmimě-
síční dítě. Nemůže proto pracovat jako 
námezdní dělnice. Pracuje pouze otec, 
rovněž jako námezdní dělník. Rodiče 
potřebují finanční pomoc na vzdělá-
ní své dcery. Tak snad s pomocí Boží 
a ochotných maminek se holčičce její 
sen vyplní.

A ještě se nakonec musím pochlu-
bit. Právě v těchto dnech nám oznámi-
la ADCH Praha, že náš adoptivní syn 
Adarsh úspěšně ukončil střední školu 
a bude pokračovat ve studiu na univer-
zitě. Máme z toho obrovskou radost. 
Není to nádherné, sledovat jak naše 
pomoc vede k uskutečnění snu o bu-
doucnosti chlapce v daleké Indii?  



14

Cesta 121
Převzato z www. rozhlas.cz/nabozenstvi/zprávy, zpracoval Jiří Koch

Před necelým rokem vzniklo občanské sdružení Cesta 121, které chce 
pomáhat stárnoucím kněžím. U jeho zrodu stáli šéfredaktor Katolického 
týdeníku Antonín Randa, ekonom Martin Steiner a převor břevnovských 
benediktinů Prokop Siostrzonek. K nim se potupně přidávali další lidé z růz-
ných míst republiky. Jak říká Antonín Randa, chtějí pomáhat stárnoucím 
kněžím, aby podzim svého života prožili důstojně. 

Název sdružení Cesta 121 je trochu tajemný, co se za ním skrývá, vysvět-
luje Antonín Randa.

„Cesta je jasná, číslice 121 odkazuje na žalm číslo 121: „obracím své oči 
k horám, odkud mi přijde pomoc?“ My bychom chtěli být takovým poutníkem, 
kterého máme i ve znaku, který z těch hor přichází do té fary a najde tam 
toho kněze, který už neví, kam se o pomoc obrátit, a my mu ji chceme při-
nést, to je asi smysl toho názvu.“

Pokud byste chtěli i vy přispět, číslo konta je 2102001767/2700.

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH 
A DĚKANSTVÍ
Slavnost biřmování ve Veverských Knínicích
o. Ludvík Bradáč

Již za několik dnů se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v ži-
votě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. otce): Přijede brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle a udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské 
dospělosti.

Biřmování se uskuteční v rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské 
Knínice během „farního víkendu“ 5. a 6. září. Na oba dny je připraven boha-
tý duchovně-společenský program. Bude mít tři části.

Jeho první část se uskuteční v sobotu 5. září, kdy bude možné na několika 
místech zhlédnout umělecká díla veverskokníničských občanů či rodáků, 
a rovněž si prohlédnout fotografie z dějin obce a farnosti a nahlédnout do 
kronik, obecní, farní a školní. 

V neděli 6. září se koná v 10 hodin vlastní slavnost biřmování v kostele sv. 
Mikuláše ve Veverských Knínicích, která svým významem pro biřmovance 
i pro farnost představuje jádro farního víkendu, i celého letošního jubilej-
ního roku. 
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Odpoledne téhož dne se pak sejdeme ve 14 hodin v areálu „U Hutků“ 
ve Veverských Knínicích, kde si můžeme při poslechu cimbálové muziky po-
chutnat na grilovaných specialitách, ochutnat jihomoravská vína a posedět 
v pokoji a dobré pohodě se svými přáteli.

Srdečně jsou zváni všichni farníci našich tří obcí a ostatní spoluobčané! 

Seznam biřmovanců

Jméno a příjmení Rok nar. obec

Česnek Pavel (*) 1993 Ostrovačice

Ďásek Ivo 1965 Říčany

Kadlček Václav 1991 Veverské Knínice

Kadlčková Barbora 1989 Veverské Knínice

Krška Lukáš 1987 Ostrovačice

Krška Tomáš 1990 Ostrovačice

Kryštof Milan Petr 1995 Ostrovačice

Kryštofová Jana Alžběta 1993 Ostrovačice

Kubeš Jiří 1990 Ostrovačice

Kubešová Veronika 1988 Ostrovačice

Nejezchleb Radek 1995 Veverské Knínice

Nejezchleb Vít 1994 Veverské Knínice

Nejezchlebová Michaela 1992 Veverské Knínice

Ostřížek Karel 1991 Ostrovačice

Ostřížek Lukáš 1993 Ostrovačice

Pokorný Jan 1994 Ostrovačice

Ryšánková Zdislava Josefa 1994 Říčany

Řezanina Martin 1992 Ostrovačice

Řezanina Petr 1991 Ostrovačice

Valešová Martina Marie 1994 Říčany

Volavý Jan (Sarkandr) 1995 Říčany

Volavý Petr 1993 Říčany

Vysočanová Petra (*) 1971 Říčany

Biřmovanci označení (*) se zúčastňují přípravy, ale nemohou 6. 9. při-
jmout biřmování, pravděpodobně přistoupí k této svátosti později v jiné far-
nosti.
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Novéna k Duchu svatému 
Zuzana Pospíšilová

Během měsíce května jsme se 10 dní scházeli v říčanském kostele na 
novéně a společně se tak intenzivněji připravovali na svatodušní svátky. Le-
tos se na organizaci spolu s našimi přáteli z komunity Emmanuel podílelo 
i modlitební společenství naší farnosti.

Myslím si, že jsme vytvořili opravdu krásné společenství a každý si ze spo-
lečného setkávání něco odnesl. Mnohé z nás oslovila svědectví, všechny nás 
určitě spojil Duch svatý, o jehož dary jsme během těch deseti dní prosili.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celé 
akce, ale také hlavně vám, kteří jste obětovali svůj volný čas a přišli jste mezi 
nás. Duch svatý nám to několikanásobně vynahradí!

Za paní Jaroslavou Čertkovou
Jiří Koch – projev v kostele ve Vev. Knínicích při slavnosti posledního rozloučení  
18. 7. 2009

Sešli jsme se dnes v tomto kostele, abychom společně vzdali poslední 
hold a poděkování naší spoluobčance a dlouholeté starostce, významné 
člence zdejšího farního společenství – paní Jaroslavě Čertkové. 

Z parte jsme se dověděli, že zemřela po dlouhé těžké nemoci. Víme, že 
celých deset roků vzdorovala zákeřné chorobě. Nepropadla však beznaději 
a svou nemoc nesla statečně. S pokorou, ale aktivně, dál vykonávala povin-
nosti starostky a s důvěrou v Boha věřila v konečné uzdravení. Nadále byla 
v práci a ve styku s lidmi odpovědná, poctivá a přirozeně veselá. Služba pro 
blaho milované obce a pro její občany ji naplňovala energií a dávala zapo-
menout na zdravotní riziko, s nímž se dennodenně probouzela. 

Jistý zlom nastal až v průběhu rekonvalescence po sice obtížné, ale úspěš-
né operaci. Za několik měsíců se objevily první problémy, pobyt doma byl 
stále častěji přerušován pobytem v nemocnici. Velkou oporu po celou dobu 
nemoci měla především ve svém manželovi Františkovi a v dalších přísluš-
nících rodiny. Posilou pro ni byl jistě i stálý zájem členů obecního zastupi-
telstva, přátel a dalších spoluobčanů. Nezpochybnitelnou pro ni však byla 
pevná víra v Boha, která jí dodávala novou naději i v těch nejkritičtějších 
okamžicích posledních týdnů. Vždy s radostí očekávala návštěvu otce Ludví-
ka, který jí přinášel duchovní útěchu a Tělo Páně. 

Stojíme nad její rakví plni smutku, mnozí pláčeme. Obrazně řečeno, 
právě v těchto chvílích a okamžicích se nacházíme někde uprostřed mezi 
životem a věčností. Cílem tohoto rozloučení je odevzdat její duši Bohu a tělo 
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uložit do země k věčnému odpočinku. To první 
bylo učiněno skrze mši svatou. Než učiníme i to 
druhé, připomeňme si některé významné úseky 
jejího života. 

Paní Jaroslava Čertková se narodila v roce 
1955. Celé své mládí prožila v radostném pro-
středí milující rodiny, které svým třem dcerám 
připravili v Rosicích jejich rodiče, za pomoci 
činorodé babičky, která pak ještě o mnoho let 
později často přijížděla do Knínic pomáhat Jarce 
s hlídáním dětí. Jarka s výborným prospěchem 
ukončila studia na gymnáziu v Zastávce, ale z ná-
boženských důvodů nemohla studovat na vyso-
ké škole. Nastoupila na brigádu v Zahradnictví 
Rosice, kde se seznámila se svým budoucím manželem Františkem. Ihned 
po svatbě se přestěhovali do Veverských Knínic a zde vytvořili dobře fun-
gující křesťanskou rodinu. Vychovali spolu 3 syny – Tomáše, Petra a Pavla, 
dnes už dospělé muže. Nejmladší z nich, Pavel, se jim odvděčil Ondráškem, 
prvním vnoučkem, kterého Jarka jako babička očekávala a milovala bezmez-
nou láskou. Jeho jméno bylo také posledním slovem, které těsně před smrtí 
dokázala vyslovit. 

Trvalé zaměstnání našla jako účetní v Oblastním podniku služeb Rosice. 
Když jsem v prosinci 1989 sestavil petici pro vyhlášení OF v naší obci a zís-

kával podpisy sympatizantů, byli oba manželé František a Jaroslava Čertkovi 
mezi prvními signatáři. Následující rok byl obdobím horečné činnosti, mj. 
prvních svobodných voleb, první návštěvy hlavy katolické církve papeže Jana 
Pavla II. v Československu. Po vyhraných obecních volbách začalo pracovat 
první knínické OZ. Když Jarka Čertková viděla, jak povážlivě chybí adminis-
trativní pracovnice a účetní obecního úřadu, přihlásila se do konkurzu a na 
toto místo v březnu 1991 nastoupila. 

Byla mi velkou oporou a odpovědnou pomocnicí, neboť jsem funkci sta-
rosty vykonával při zaměstnání. Vždy jsem se na ni mohl stoprocentně spo-
lehnout. Proto jsem také v roce 1998 naléhal, aby se stala mou nástupkyní. 
Když jsem jí funkci předával, přál jsem jí do budoucna samozřejmě hodně 
úspěchů a „aby měla vedle sebe někoho, na koho se bude moci spolehnout 
stejně, jako jsem se mohl spoléhat během předchozích osmi roků já na ni“. 
Teď mne dodatečně mrzí, že jsem tehdy nevolil ještě vřelejší slova uznání 
a díků. 

Starostkou obce se stala i pro další dvě funkční období. Nebudu vyjme-
novávat aktivity obce pod jejím vedením, ani provádět nějaká hodnocení. 
Každý z občanů byl přece svědkem tohoto dění a může si vše vybavit sám. 

Jaroslava Čertková
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Pouze připomenu husarský kousek spočívající v tom, jak neočekávaně a ši-
kovně dokázala pro obec získat peníze z evropských zdrojů pro výstavbu 
obecní kanalizace a čističky odpadních vod. 

Jsem hluboce přesvědčen, že veškerou svou veřejnou činnost konala 
z pozice křesťanky. V každém svém spoluobčanovi viděla bližního a ke kaž-
dému z nás, svým spoluobčanům, přistupovala svým praktickým konáním 
podle Kristova druhého přikázání lásky. 

Jejím druhým domovem v Knínicích byl tento dům Boží – kostel sv. Mi-
kuláše. Zde dlouhá léta, už i jako starostka, vykonávala v tichosti a bez pozor-
nosti ostatních zcela sama takové práce jako pravidelný týdenní úklid, praní 
a žehlení kněžských a ministrantských rób, a oltářních pláten. 

Protože v době jejího příchodu do Knínic zde chyběl varhaník, sedla za 
pult varhan a jako samouk se naučila tento nástroj ovládat. A tak její hu-
dební doprovod skoro 30 let naplňoval prostory zdejšího chrámu při mších 
a dalších liturgických obřadech. Vítala do křesťanského společenství nové 
občánky při křtu. Mnohým hrála při prvním svatém přijímání a také při vstu-
pu do manželství. Tóny varhan vedené její rukou doprovázely mnohé na 
cestě poslední. Tím vším dokazovala plnost své víry i pravdivost slov, jež řekl 
apoštol Jakub, že „víra bez skutků by byla mrtvá“. Její život lze vidět jako život 
obilního zrnka, které se strávilo tím, že dalo vyrůst novému klasu s desítkami 
podobných zrn. Podobně její život se strávil ve službě bližním. 

Při této příležitosti nemohu neuvést i tři osobní svědectví, týkající se 
mých nejbližších: před 18 lety byla kmotrou mého vnuka při jeho křtu, byla 
kmotrou mé dcery při biřmování, byla oddanou přítelkyní a kamarádkou 
mé ženy. Všichni na ni budeme do smrti živě a s vděčností vzpomínat. 

Naše loučení s Jarkou Čertkovou je tedy naplněno nejen smutkem, ale 
i radostí a vděčností Bohu za to, že nám dal možnost s touto svou odda-
nou a poctivou služebnicí se setkávat, pracovat a těšit se z její blízkosti. Jsme 
přesvědčeni, že její život nekončí, jenom se mění. Věříme, že směřuje blíž 
k svému Pánu, do Jeho věčného království. Mějme tuto naději a modleme se 
k Bohu, aby tomu tak bylo. Odměnou nám může být naděje, že ona se pak 
bude přimlouvat za nás. 

Poděkování Františka Čertka

Děkuji touto cestou všem, kdož přišli doprovodit na poslední cestě mou 
manželku Jaroslavu, a svou účastí nebo vyjádřením soustrasti nad jejím od-
chodem zmírnili žal příslušníků rodiny. 
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Klub seniorů při farnosti
Ludmila Franzová

Úmrtím P. Bedřicha a následným odchodem jeho pastorační asistentky 
sestry Heleny Maláškové byla naše farnost částečně ochromena. Také klub 
seniorů stále čekal, až přijde nový kněz, a naše setkání se oddalovalo.

Nyní se charakter setkání poněkud změnil (Helenka chybí!). Nemá ta-
kový duchovní náboj. Věnujeme se více popovídání si mezi sebou, snažíme 
se protáhnout si svoje tělo i sdílet svoje dojmy a zážitky z neobvyklých cest. 
Pro zajímavost připomínám např. cestu do Svaté země (manželé Kašpárko-
vi, pí Marie Ševčáková). Při příležitosti Roku sv. Pavla jsme se blíže seznámili 
s jeho cestami.

Pro další setkávání máme stanoveny pevné termíny na následující období 
(setkání se konají ve středu v 9 hodin na faře v Ostrovačicích jednou za čtvrt 
roku): v září se setkání bude konat ve středu 23. 9., v prosinci ve středu 16. 12. 

Některá témata nejbližšího zářijového setkání: přiblížení osobnosti Be-
nedikta XVI., promítání filmu o Petře v Jordánsku. Všichni zájemci jsou sr-
dečně zváni!

Opravy fary
P. Ludvík Bradáč

Práce na faře útěšně pokračují, a dalo by se říci, že se to pomalu „začíná 
rýsovat“. 

Menší, neplánovanou odbočkou bylo na jaře udělání podlahy v kance-
láři, v místnosti hned vlevo po vstupu do fary. Na začátku jsme totiž chtěli 
pouze odstranit starý špinavý koberec a očistit dřevěná prkna podlahy, na 
kterých byl onen koberec přibit. Ukázalo se však, že podlaha je zcela shnilá. 
Odstranila se, vyvezlo několik fůr suti, která byla pod ní, a udělala se podla-
ha nová, tzv. plovoucí.

Hlavní prací však zůstává obnova sálu a dalších místností v přízemí fary 
(ne prelatury). Po vybetonování podlahy (i odtud bylo v loňském roce vy-
vezeno fůr suti nepočítaně!) se nyní zdivo, předtím zbavené mokré omítky 
a (snad) trochu vysušené, opatřuje omítkou novou. Jsou to obrovské neko-
nečné plochy, na které je třeba nanést metráky malty. Pod omítkou to není 
vidět, ale je nutné říci, že všude jsou nataženy kabely nové elektroinstalace. 

Bylo toho skutečně uděláno mnoho! Na některých místech zasychá nová 
omítka, člověk si může představovat, jak krásně se bude v novém farním sále 
sedět – setkávat se mezi sebou, vzdělávat se, modlit se, nebo co všechno tam 
budeme s Boží pomocí dělat.
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Kéž nám Bůh žehná, neboť nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají 
ti, kdo ho stavějí (Žalm 127)! Bohu patří díky za jeho požehnání a taky vám 
všem, obětavým brigádníkům, kteří sem přicházíte pracovat. Je to takový 
malý zázrak: čas je vzácný, každý má spoustu své práce doma, případně 
je unavený a musí si odpočinout, a přesto několik lidí dobrovolně přijde 
a pracuje zde v sobotu dopoledne 4 či 5 hodin. Kéž vám Bůh vaši práci 
odplatí!

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Návštěva Sv. otce

Blíží se významná událost v životě české a moravské církve: návštěva Sv. 
otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Program návstěvy Sv. otce je následující:

Sobota 26. 9. 2009
PRAHA
11.30  Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti v Praze
12.30  Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka; pozdrav 

Svatého otce
16.30  Návštěva u prezidenta republiky
17.00  Setkání s představiteli politického a společenského života a s diploma-

tickým sborem ve Španělském sále Pražského hradu; promluva Svaté-
ho otce

18.00  Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církev-
ních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha; promluva Svatého 
otce

Neděle 27. 9. 2009
BRNO
9.20  Přistání na letišti v Brně-Tuřanech
10.00  Mše svatá na letišti; homilie Svatého otce
 Po mši: Polední modlitba Anděl Páně; promluva Svatého otce

PRAHA
17.15  Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském 

paláci; promluva Svatého otce
18.00  Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu; 

promluva Svatého otce
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Pondělí 28. 9. 2009
STARÁ BOLESLAV
8.50  Návštěva baziliky sv. Václava
9.45  Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti; homilie Svatého 

otce
 Po mši: Poselství Svatého otce mládeži

PRAHA
13.15  Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce
16.45  Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou
17.15  Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti; promluva Svatého otce

Informace k nedělní mši sv. na letišti v Tuřanech
Vrcholem papežské návštěvy pro naši die- 

cézi je nedělní mše sv. Svatého otce v Brně. 
Uvádíme zde pár praktických informací z do-
pisu brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

• Mše sv. se bude konat pod širým nebem 
na letišti Brno-Tuřany. Přístup do vyhraze-
ných sektorů bude umožněn od čtyř hodin 
ráno, mše bude slavena od 10 hodin, po 
modlitbě Anděl Páně odletí Svatý otec zpět 
do Prahy. Konec se předpokládá kolem 13. 
hodiny.

• Věřící, kteří dostanou místenky do sek-
torů blízko oltáři, budou muset zaujmout svá 
místa již brzy ráno – vzhledem k náročnosti 
zaplňování celého areálu a potřebě umožnit 
pozdější přístup těm, kteří pojedou z větších 
vzdáleností.

• Brněnští účastníci (Brno-město) a ti, kdo přijedou do centra Brna, po-
užijí speciální linky městské hromadné dopravy; autobusy kyvadlové dopravy 
je dovezou na letiště asi 1 km od areálu.

• Pro mimobrněnské účastníky jedoucí autobusy budou vyhrazena par-
koviště vzdálená asi 2 až 4 km od areálu letiště; je třeba počítat s tím, že 
poslední úsek bude nutno dojít pěšky.

• Věřící nebudou procházet speciálními kontrolami, mohou si s sebou 
vzít přenosné sedačky, karimatky, naproti tomu s ohledem na ostatní účast-
níky je nevhodné brát s sebou deštník.

• K místence do příslušného sektoru dostane každý účastník bohoslužby 
předem také brožurku s liturgickými texty a dále pláštěnku.

Sv. otec Benedikt XVI.
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• V době papežské návštěvy se nebudou v brněnské diecézi konat v so-
botu večer ani v neděli dopoledne žádné bohoslužby, aby se všichni kněží, 
řeholníci i věřící mohli setkat se Svatým otcem při slavení eucharistie. Pro 
ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných 
důvodů nebudou moci do Brna přijet, je udělena dispenz od povinnosti 
nedělní účasti na mši svaté. Těmto doporučuji, aby bohoslužbu se Svatým 
otcem sledovali ve sdělovacích prostředcích. K účasti na pontifíkální mši 
svaté se Svatým otcem jsou upřímně zváni všichni věřící, mladí i starší, rodi-
ny, děti i všichni ostatní; můžete pozvat i své hledající známé. Věřím, že se 
nenecháte odradit od jedinečné příležitosti k setkání s Petrovým nástupcem 
ani jistou mírou nezbytných obtíží, ani naší lidskou pohodlností či ochablos-
tí, a využijete možnost sdílet zvláštní dary, svěřené Ježíšem Kristem pouze do 
rukou apoštola Petra a jeho nástupců. Zároveň je to také příležitost podat 
naší době svědectví o našem křesťanském společenství ve víře a naději.

V modlitbě provází a ze srdce žehná Váš biskup Vojtěch

Svatý farář arský, patron kněží
Podle knihy Jaroslava Němce, Nové profily světců v liturgickém kalendáři, Matice 

cyrilometodějská Olomouc L. P. 2005 zpracoval o. Ludvík Bradáč.

Při příležitosti 150. výročí úmrtí 
sv. Jana Marie Vianneye, faráře ar-
ského, vyhlásil papež Benedikt XVI. 
od 19. 6. 2009 „Rok kněží“. Ve svém 
sedmistránkovém listu, adresovaném 
všem spolubratřím v kněžské službě, 
představuje Benedikt XVI. svatého 
faráře arského jako vzor kněžské exis-
tence a jemně nabádá k následování 
jeho pastoračního přístupu. Kněžství 
je darem pro církev i pro lidstvo, po-
dotýká papež a připomíná obětavou 
a hrdinnou službu mnoha kněží, kte-
ří často i vlastní krví zpečetili věrnost 
svému povolání.

Kdo to byl, sv. Jan Maria Vianney? 
Byl to prostý venkovský farář, které-
ho pokládali na studiích v semináři 
za neschopného a nedostatečného, Jan Maria Vianney
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a přesto dosáhl jedinečné pověsti a stal se vzorem pro všechny kněze v du-
chovní správě. Mohl být vysvěcen za pomoci faráře Balleye z Dardilly, u ně-
hož začal působit v r. 1815. Potom se stal vikářem a farářem v Arsu, vesnici 
asi 35 km vzdálené od Lyonu, a tady zůstal celých 42 let. Svým kajícím živo-
tem, křesťanskými cvičeními a katechezí, vedením ve zpovědnici atd. obrátil 
nejen svou vlažnou farnost, ale veliké množství lidí zblízka i zdaleka. 

Měl mnoho příznivců, ale i mnoho nepřátel a závistivců i mezi okolními 
faráři. Několikrát chtěl opustit farnost, ale nakonec vždycky zůstal, držela 
ho tam milost Boží a touha po spáse duší. Odmítal všechny církevní i světské 
hodnosti a pocty, ale desetitisíce lidí, které ročně vyzpovídal, v něm viděly 
opravdového světce. Umíral vysílen r. 1859 v 74 letech. Jeho ostatky jsou 
v kostele v Arsu, kam putují miliony věřících z celého světa. Papež Pius XI. 
ho v r. 1925 kanonizoval a prohlásil za patrona farářů. Jeho památka se slaví 
4. srpna.

Ve svém kázání sv. farář arský prohlásil: Jak nesmírně miluje Bůh své tvory! 
Nic Ho nemůže zastavit, když nám ukazuje svou lásku!

Jak jsem ho znal – 
živé osobní vzpomínky na doc. Mgr. P. Josefa Olejníka
Zdeněk Pololáník

S P. Olejníkem jsem se setkal poprvé v Andělské Hoře. Nebyla to ná-
hoda, ale o setkání se postaral jiný kněz P. Jan Veselka. Oba kněží se dob-
ře znali z bohoslovecké fakulty z Litoměřic. Oba z ní museli po únoru 
1948 odejít. P. Olejník dostal místo na odlehlém místě v opuštěné faře, 
kde farníci byli samí přistěhovalci. Sám o tom výstižně říkával, že Andělská 
Hora je čertovo hnízdo. Měl tam těžké postavení. Kostel bez elektrické-
ho proudu, jednou plný romských dětí, podruhé zcela prázdný. Neznámé 
ženy chodily na faru s prosbami o peníze pro děti, jejichž otcové je stačili 
utratit. Občas ho někdo v noci vyvolal k fiktivnímu umírajícímu člověku 
a mezi roztroušenými domky mu náhle ve tmě zmizel a on jen slyšel hluk 
a smích z hospody a nevěděl, zda šlo o krutý, nemístný žert, nebo škodo-
libost nepřátelsky naladěných lidí, kteří se za ním rozběhli. Znal velice 
dobře svoje okolí a díky své tělesné kondici stačil utéci. V jeho situacích 
mu byla oporou jeho naprostá důvěra v Boží ochranu a pomoc, ale i to, že 
měl na faře svou rodnou sestru Mařenku, jak jí říkal nejen P. Olejník, ale 
všichni, kdo ji znali. Bývalá učitelka byla s ním trvale až do své smrti ještě 
v Olomouci. Jelikož tam neměl dostatek činnosti kněžské, věnoval se plně 
duchovní hudbě.
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P. Olejník po vysvěcení vystudoval v Římě ještě dva hudební obory, sklad-
bu a gregoriánský chorál, které pak vyučoval naše bohoslovce. Měl z bohos-
lovců i velmi dobrý sbor, se kterým však odmítl vystoupit na schůzi mírového 
sdružení Pacem in terris, aby mladým adeptům kněžství dal najevo, že jde 
o bludnou cestu. Byl za toto gesto vyloučen. P. Veselka, jako spirituál se-
mináře, po vyloučení nedosáhl ani státního souhlasu a po kratší internaci 
pracoval jako závozník a bydlel místo na faře v bytě s rodinou svého bratra 
prof. Josefa Veselky, dirigenta mužského akademického sboru MORAVAN.  
V tomto sdružení jsem s P. Janem zpíval, dokonce ve stejném hlase vedle 
něho. Studoval jsem v té době na konzervatoři a hrával v kostele. Proto P. 
Jan považoval za dobré, abychom se s P. Olejníkem vzájemně poznali. V létě 
asi v roce 1955 jsme tedy toto setkání uskutečnili.

Měl jsem právě dokončenou Liturgickou mši (na český text ordinária). 
V té době se v Římě jednalo o zavedení liturgie v mateřském jazyce. P. Olej-
ník o tom věděl. Byl překvapen, že jsem ho svým způsobem předešel, ale i on 
měl tehdy nyní u nás všeobecně známé a užívané Ordinárium z Andělské 
Hory, které nám s P. Janem předvedl ještě dlouho předtím, než se tato změ-
na v církvi u nás uskutečnila. Strávili jsme u něho několik dní při zajímavých 
rozhovorech nejen na faře, ale i na pěších túrách po Jeseníkách, na kterých 
nám dělal P. Olejník zasvěceného průvodce. Po obnovení semináře v Olo-
mouci, tam byl povolán i P. Olejník, aby vyučoval zpěvu. Opět musel však 
brzy odejít. Zůstal však nadále v bytě prelátského domu. 

Tam žil se svou sestrou Mařenkou, tam sloužil denně mši sv. Odtud vy-
jížděl na místa, kde ho pozvali, aby nacvičoval svoje ordinárium z Andělské, 
ale i svoje Responsoriální žalmy a jiné skladby pro liturgické potřeby, které 
stále rozmnožoval o nové. Zval mne, abych za ním přišel, kdykoliv navštívím 
Olomouc. Stávalo se tak často. Vždy také chtěl, abych byl na jeho domácí mši 
sv. Ačkoliv doma často jen se mnou a Mařenkou, vždy se na mši sv. pečlivě 
připravoval. Prostřený stůl se svící a křížem, ornát v příslušné barvě a ho-
milii jako o svátku v plném kostele. Čtení a zpěv na můj vlastní nápěv svěřil 
vždy mně. Říkával, že mši sv. neslouží jen kněz, ale všichni zúčastnění věřící. 
Několikrát při takové domácí mši sv. byla přítomná celá moje rodina. Pro 
onemocnění rodiny jeho brněnských přátel přijal se svou sestrou nabídku 
k přenocování u nás. Při ranní mši sv. v ostrovačickém kostele ho potěšila 
znalost jeho ordinária v naší farnost. Když se v olomouckém divadle připra-
vovala premiéra mého baletu, chodil jsem po zkouškách v divadle na jeho 
domácí mši sv. Vždy pak projevil zájem, jak proběhla zkouška, a radil mi, 
abych se v té věci obracel o pomoc andělů strážných všech zúčastněných a 
měl radost z dobrých výsledků. Nakonec projevil zájem jít se sestrou Mařen-
kou na premiéru. Přišli a já jsem nepochyboval, že P. Olejník, jak měl ve zvy-
ku požehnat všem účinkujícím, aby jejich snaha měla očekávaný výsledek.
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Mne podaroval lekcionáři na všechny dny v roce a vyzýval, abych kompo-
noval žalmy a nové další duchovní písně a liturgickou hudbu, která podle 
jeho slov musí být bohatá a rozmanitá, aby se věřícím opakování stejných 
nápěvu nestala mechanickým stereotypem, ale byla pokaždé novým živým, 
plně uvědomělým prožitkem. Říkával: „Mše svatá je největší událostí ve ves-
míru!“. V tomto svém přesvědčení ji sloužil. Jeho opravdová zbožnost byla 
zjevná každému, s kterým se potkal. Nikoho nepropustil bez požehnání, 
dokonce i telefonem posílal  požehnání celé rodině i její práci. Bral kaž-
dého komplexně. Radil v oblasti duchovní, hudební, zdravotní i praktické. 
Šíře jeho vědomostí a znalost jazyků byla obdivuhodná. Obecného uznání, 
titulů dávno mu příslušejících, vděčnosti za jeho hudební přínos  a hlavně 
za jeho osobní příklad statečnosti a nekompromisního postoje v době to-
tality se dočkal až v posledních letech. Neúnavná pracovitost mu vydržela 
až do 95 let.  

Tichý víkend pro ženy
Zuzana Pospíšilová

Krátce po Velikonocích jsem dostala pozvání odjet na „Tichý víkend pro 
ženy“. Neváhala jsem, zanechala jsem tři chlapy v chalupě (s tichou podpo-
rou babiček) a v pátek odpoledne spolu s kamarádkami odcestovala. Ještě 
v uších mi zněla slova manžela: „Tichý víkend – pro ženy? To nejde dohro-
mady.“ Sama jsem nevěděla, do čeho jdu….

V pátek v podvečer jsme přijely do mariánského poutního místa Rokole 
v Orlických horách. Po společné večeři z vlastních zásob jsme se představily 
a Jitka Crhová z schönstattského hnutí, která nás měla na starosti, nás se-
známila s programem. Také nás poprosila, abychom nechaly možnost klidu 
a ticha těm z nás, které to potřebují, a dostály tak minimálně do sobotního 
večera názvu akce „Tichý víkend“.

Kolem osmé večer jsme se vydaly do nedaleké kapličky na mši svatou. 
Noční procházka lesem a následně mše svatá v krásné kapličce byl super 
začátek.

Sobotní dopoledne vyplnila přednáška o osobním ideálu (o tom se zde 
nebudu zmiňovat – poprosila jsem totiž Jitku, aby zavítala během duchovní 
obnovy k nám a vy si tak mohli vyslechnout originál) a po společném obědě 
se nám otevřelo odpoledne, které jsme měly samy pro sebe. Vydala jsem se 
po lesní křížové cestě, rozjímala, čerpala energii a odpočívala. Balzám pro 
všechny maminky, které jsou pod neustálou palbou dětských otázek. Jelikož 
jsme měli klíče od kapličky kdykoliv k dispozici, zavítala jsem i tam. Nechy-
bělo mně vůbec nic.
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V podvečer jsme se opět sešly na společné mši svaté a poté se otevřel 
prostor na slíbené povídání. To už jsme řešily opravdu všechno, co s sebou 
pojem „maminka“ nese.

V neděli po ranní mši svaté jsme ještě vyslechly druhou část přednášky, 
tentokráte o ideálu manželském. No a po společném obědě jsme se vydaly 
domů.

Musím se přiznat, že už se těším, až do Rokole vyrazím znova. Proto bych 
chtěla povzbudit hlavně ty z vás, které váháte, a nevíte, jestli si můžete takový 
luxus (být dva dny mimo domov a udělat si čas jen samy pro sebe) dovolit. 
Můžete. A neváhejte!

Rokole – popis poutního místa
Rokole leží nedaleko Bohdašína na severozápadním okraji Orlických hor 

a je jeho správní součástí. Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokých 
lesích (rokli) děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. 
Ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pra-
men a vznikla tu studánka, později zde vystavěli dřevěnou kapli, která byla 
v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou. V roce 1930 dal továrník Přibyl postavit 
kostel. Vedle kostela stojí dřevěná stavba Lorety, kde můžeme vidět obrazy 
sedmi bolestí Panny Marie v podání lidového umělce. Po pádu totality byla 
v Rokoli postavena a 19. 7. 1997 posvěcena první originální svatyně v Če-
chách – kopie původní kapličky v Schönstattě. Je to 143. schönstattská kap-
lička na světě a nese ideál – poslání Betléma. Tři roky nato byl dobudován v 
její blízkosti provinční dům, kde v současné době žije asi 20 sester, většinou 
už starších a nemocných.

Modlitba za kněze k Roku kněží 

Pane Ježíši, věčný Veleknězi, zachovej své sluhy v ochraně svého Srdce.

Zachovej bez poskvrny jejich ruce, které se denně dotýkají tvého nejsvětějšího Těla.

Zachovej bez poskvrny jejich rty, které jsou zavlažovány tvou Krví.

Zachovej čisté jejich srdce, které nese pečeť tvého kněžství.

Dej jim moc, aby proměňovali lidská srdce, jako proměňují chléb a víno.

Žehnej jejich práci, aby přinášela užitek, a uděl jim korunu věčné slávy.

Pane Ježíši, dej jim ducha statečnosti, ať nikdy nezradí svůj kněžský ideál.

Panno Maria, získávej nám hodně svatých kněží. 
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Očekávání
Iva Ďásková

Děťátko se má narodit za několik měsíců a snad nejčastější otázky, které 
od okolí slyším, jsou: „Už víte, co to bude? A chtěli byste chlapečka nebo 
holčičku?“ Odpovídám, že budeme mít překvapení a zkouším se vžít do po-
citů miminka. 

Jak se asi cítí duše dítěte, když očekávám, že bude podle mých představ? 
Jak bude prožívat dobu před narozením s vyhlídkou, že první dojem, který 
na světě zanechá, by mohlo být zklamání rodičů? A co teprve, jestli si každý 
rodič přeje něco jiného… Napadá mne, že je to vůči dítěti dost nefér, vždyť 
nemůže změnit, kým je. A vůči Bohu pěkný nevděk, vždyť On ví, koho k nám 
má poslat a proč. 

Stále něco očekávám. Od dcery, že bude ráda pomáhat v kuchyni, od 
syna, že se bude dobrovolně angažovat pro dobro rodiny a sám si všimne, 
že by bylo třeba vynést koš a přinést dříví. Od manžela očekávám, že když je 
mi smutno, sám přijde a pochopí a povzbudí mě. Najednou vidím, jak jsem 
nevděčná a sobecká, když chci, aby ostatní plnili má očekávání (a to nejlépe 
sami od sebe). Zpytuji svědomí: Jak často jim říkám a dávám najevo, že je 
miluji, jací jsou. A že pro mou lásku nemusejí vůbec nic dělat ani se měnit? 
Umím milovat bez podmínek? 

Očekávám od sebe, že to dokážu a neselžu… ach Bože, nauč mě přijímat 
s radostí a důvěrou život a milovat bez očekávání.

Poutníci na cestě k hradu Veveří
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Dovolená v klášteře
Peter Žaloudek – krátká ukázka z delšího textu o dovolené v klášterech ve Francii 
Cisterciátský ostrov a klášter St. Honorat, patřící k ostrovům Lérins nedaleko od 
Cannes. 

Tento ostrov obývají již od 4. století mniši. Je zcela zvláštní, má jen něko-
lik hektarů. Na to, abyste ho v poklidném tempu obešli, vám postačí necelá 
hodina. Cisterciáti jsou refermovaní benediktíni, jejich heslem je podob-
ně „Ora et labora“. V přítomnosti mnichů, na modlitbách, při jídle a spo-
lečných akcích spolu s návštevníky vládne všude silencium. Část kláštera je 
rezervována pro lidi „z venku“, kteří chtějí strávit spolu s mnichy několik 
dnů v tichosti, modlitbě a jednoduchosti. Cely pro ubytování jsou velice jed-
noduché, staré, potřebovali by již alespoň částečnou opravu. Toalety a spr-
chy jsou společné pro všechny návštevníky. Protože se sem potraviny musí 
přivážet z pevniny, strava je zde velice jednoduchá a skromná. Někdy máte 
dojem, že jste se vrátili v tomto klášteře o jedno století dozadu. Zvláště, když 
člověk přijede z ekonomicky vyspělé země, zvyklý na všemožný běžný kom-
fort, který mu připadá jako samořejmost. Na tomto ostrově a v tomto kláš-
teře si najednou uvědomíte, jak mnohé věci denního života vůbec nejsou 
samozřejmostí. Najednou jste přinuceni spontánně, automaticky myslet na 
ty lidi světa, kteří žijí v materiálni nouzi, nedostatku hygienických vymože-
ností a sociálního zabezpečení. Přesto nemusíte mít strach sem jet. Nocleh, 
ubytování a jídlo máte zabezpečené. K tomu nádherné zpěvy mnichů, kteří 
zpívají liturgické modlitby několikrát během dne, dokonce i v noci. Účast na 
jejich modlitbách je samozřejmě dobrovolná. Kostel je však vždy plný turistů 
a to nejen věřících, ale i těch lidí, kteří jsou bez vyznání a k mnichům přijeli, 
protože si chtějí buď odpočinout anebo nemají jinou možnost, jak by na 
tomto překrásném ostrově mohli delší dobu pobývat, než přihlásit se k poby-
tu v klášteře. Protože jsme byli na tomto ostrově již podruhé a teď jsme tam 
prožili několik dnů, mohu dosvědčit, že všichni bez výjimky sem přicházejí 
rádi, že si cení toho, strávit několik dnů na tak krásném, čistém a klidném 
místě. Na ostrově není žádný hotel, není povoleno tam stanovat, nejsou tam 
žádné obchody. Všude voní exotické květy, při procházkách vás doprovazí 
koncert nejrůznějších ptáků, často vám cestu překříží nějaký pestře zbarvený 
bažant, kterých je zde požehnaně a nikdo jim nebrání se rozmnožovat, z kaž-
dého místa, na kterém se při procházce zastavíte, máte božský pohled buď 
na moře, pevninu, nebo bujnou vegetaci. Protože je tento ostrov tak exotic-
ký a prostřednictvím mnichů nabízí turistům přítažlivý pobyt, jsou kapacity 
pro jejich ubytování pořád vyprodané, není tak jednoduché domluvit si zde 
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možnost pobytu. Ten, kdo by to však chtěl zkusit, to musí udělat s několika-
měsíčním předstihem nejlépe prostřednictvím internetu, kde najde veškeré 
informace a podmínky pro možnost příjezdu.

Poutní mše sv. v kapli Matky Boží na Veveří

Pár slov o sv. Ludvíku
Podle knihy Jaroslava Němce, Nové profily světců v liturgickém kalendáři, Matice 
cyrilometodějská Olomouc L. P. 2005 zpracoval o. Ludvík Bradáč.

Mnozí farníci se ptají: Kdo je ten svatý Ludvík, křestní patron našeho 
pana faráře? Nyní v srpnu, kdy je svátek sv. Ludvíka, se hodí napsat o tomto 
světci pár slov.

Je třeba si uvědomit, že svatých Ludvíků je více: velice známý je sv. Ludvík 
Maria Grignion, francouzský kněz žijící na přelomu 17. a 18. století, veliký 
ctitel Panny Marie, který má svou památku 28. dubna. Nicméně mým křest-
ním patronem je jiný Ludvík, francouzský král Ludvík IX. z dynastie Kape-
tovců, žijící v 13. století. 

Stal se, podobně jako sv. Václav, vzorem křesťanského panovníka, neboť 
jednal a žil vždycky důsledně podle evangelia. Než dospěl k nejvyšší dokona-
losti, musel projít mnoha zkouškami. 

Narodil se v r. 1214. Mohl nastoupit na královský trůn už ve 12 letech, 
protože jeho otec náhle zemřel, ale jeho matka Blanka vládla namísto něho. 
Dovolila mu sice, aby se oženil, ale k vládnutí ho pustila, až byl plnoletý (r. 
1235). 
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Ludvík se naučil postupovat moudře a dokazují to činy ve vnitřní i zahra-
niční politice. Doma hleděl zajistit mír s místními feudály, venku ukončit 
dlouholeté spory s Anglií, církvi dal potřebné prostředky k rozvoji. Zakládal 
kláštery, nemocnice a chudobince. Také slavná univerzita pařížská Sorbon-
na mu vděčí za svůj vznik. Sám žil zcela asketicky, v rodině se mu dařilo, měl 
11 dětí. Po jedné těžké nemoci v r. 1248 slíbil zorganizovat křížovou výpra-
vu za osvobození Božího hrobu, avšak přepočítal se a skončil v zajetí. Také 
druhý pokus v r. 1270 skončil nezdarem. Celou výpravu, když se nacházela 
v Tunisu a v Egyptě, zachvátil mor a také král Ludvík onemocněl a zemřel 
poblíž Tunisu 25. srpna 1270. 

Jeho tělo bylo přeneseno do Francie a uloženo v královské hrobce St. De-
nis u Paříže. Papež Bonifác VIII. ho kanonizoval r. 1297. Bývá znázorňován 
v královském rouchu s třemi hřeby z kříže Kristova a je uctíván jako patron 
poutníků.

Ve své duchovní závěti píše jednomu ze svých synů: Nejdražší synu, zúčast-
ňuj se rád a zbožně bohoslužeb církve a v kostele si dávej pozor, aby ses nerozptyloval, 
zbytečně nemluv, ale zbožně se modli. 

OKÉNKO PRO DĚTI
Ještě jedna otázka vztahující se ke sv. Pavlovi 

Pavel na svých cestách pro víru v Ježíše Krista hodně vytrpěl. Několikrát 
byl ve vězení, bili ho, kamenovali, ztroskotal na lodi, často měl hlad a žízeň 
a byla mu zima… Mnohokrát byl v nebezpečí života (2 Kor 11,23-28). Přes 
všechny útrapy a nepříjemnosti chválil Boha a psal nebo diktoval povzbudivé 
dopisy křesťanům, přátelům a věrným učedníkům. Některé z jeho dopisů se 
nám dochovaly v Novém zákoně, který tvoří druhou část křesťanské Bible. 

Přečti si následující odstavec z jednoho Pavlova dopisu. Některá písmen-
ka tam chybí. Když je správně vyplníš, zjistíš, kolik listů Nového zákona má 
v záhlaví uvedeno, že jejich odesilatelem je Pavel. 

„Raduj_e se v Pánu vždycky, znovu _íkám, radujte se! Vaše ušlecht_lost ať je 

známa všem lidem. Pá_ je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkl_dejte Bohu 

své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno 

pomyšlení, uchrání vaše srd_e a vaše myšlenky v Kris_u Ježíši“. (Flp 4,4-7)

Převzato z brožurky Apoštol Pavel, Diecézního katechetického centra Bis-
kupství brněnského, 2008.
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HUMOR ZA KOSTELEM 

Sejde se jednou na jedné oslavě katolický kněz, evangelický pastor a ži-
dovský rabín. Baví se o ekumenismu, o počtu věřících v kostele a po další 
sklence vína dojde i na sbírky.

„Abych se vám přiznal“, říká katolický kněz, „malinko z těch sbírek si 
nechávám.“

„A kolik?“ ptá se zvědavě pastor.
„To nechávám na Pánu Bohu. Jdu na farní zahradu, tam udělám na zemi 

kruh. Pak vyhodím peníze do vzduchu. Co padne mimo kruh, odevzdám, 
a ta troška, co padne do kruhu, mi zůstane na přilepšenou.“

Pastor povídá: „To děláš špatně, dělej to jako já. Odevzdej, co padne do 
kruhu a to, co padne mimo, to si nech.“

„Tedy, pokud jde o mne,“ povídá židovský rabín, „jsem z vás nejpoctivěj-
ší. Žádný kruh nedělám, vyhodím peníze do vzduchu k nebi a pravím: Co je, 
Bože, pro tebe a pro synagogu, to si nech a zbude-li něco pro mne, ubohého 
chudého žida, ať to spadne na zem.“

Poutníci před kaplí Matky Boží na Veveří
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi 2009. 
Příspěvky můžete zasílat do 29. listopadu 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!

Boží Tělo, Veverské Knínice
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