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Milí farníci, bratři a sestry,

znovu jsou tady Vánoce, ty krásné svátky, nejoblíbenější svátky, nejen 
mezi dětmi. Chtěl bych Vás pozdravit na začátku dalšího čísla našeho farní-
ho zpravodaje a říci Vám jednu krátkou myšlenku ohledně smyslu Vánoc. 

Vánoce jsou krásné, protože o Vánocích cítíme blízkost nebe. Nebe se 
sklonilo k nám – to je to, co oslavujeme o Vánocích. Bůh se sklonil k naší 
bídě. Říkává se: V nouzi poznáš přítele. A my jsme o Vánocích poznali Boha, 
který k nám přišel, když jsme byli v nouzi. Když jsme se nacházeli v té největší 
temnotě (viz půlnoční bohoslužba, především 1. čtení Iz 9,1-3.5-6), tehdy 
nám zazářilo Jeho světlo.

Leželi jsme v prachu cesty a neměli jsme sílu pokračovat v chůzi. Každý se 
nám vyhnul, nebylo nikoho, kdo by nám chtěl nebo mohl pomoci. Tehdy Je-
žíš Kristus, milosrdný Samaritán, seskočil ze svého koně, tj. sestoupil z nebe. 
Přišel za námi, stal se nám podobným ve všem kromě hříchu, vyzvedl nás 
k sobě na sedlo svého oře (asi se i ušpinil naší špínou) a odvezl nás do hos-
tince (symbol církve). Umyl nás ve svátosti křtu, posilnil chlebem věčného 
života, stará se o nás skrze své služebníky a instituce církve (sr. Lk 10,25-37). 
Tohle všechno jsou důsledky Vánoc. Začalo to Božím sestoupením k nám!

I náš OŘÍK chce přinášet Ježíše Krista a jeho poselství do srdce každého 
čtenáře. Krásné Vánoce Vám všem přeje

P. Ludvík Bradáč

Živý Betlém ve Vev. Knínicích 2008
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HVĚZDA BETLÉMSKÁ
B. Schovancová

Slunce se nám rozsvítilo,
děťátko se narodilo,

z nejkrásnější růže
vonný Boží květ …

Srdce zpívá,
radost věčná

navštívila svět. 

… betlémské dítě – Ježíš,
přichází, aby se dotkl našeho srdce.

Aby probudil k životu všechno, co je v nás dobré,
a naše osobní obdarování využil ke štěstí druhých.

Aby přemohl ďábla, který nás chce odnaučit milovat
a vyhnat nás z ráje – z blízkosti Boha.

Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit,
že Bůh je láskyplný a štědrý a že je nám blízko.

Z knihy biskupa Vojtěcha Cikrleho „Vánoční variace“
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Štědrý den
Půlnoční mše svatá

čtvrtek
24. 12.

21.00
22.30

Ostrovačice
Veverské Knínice

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

Matky Boží, Panny Marie
Nový rok, svátek

pátek
1. 1.

7.45  
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

ZÍTŘEK
Antonín Reček

Všechno to krásné
co z loňska zbylo

do svého herbáře vtiskl čas

Na startu je teď
nový rok

petardy, polibky
šampaňské
na doraz

Co zítřek přinese?
Každá prognóza
je velmi vratká

Není známo
co v Boží disketě

nám naprogramováno
Věřím však dál

v nezištnou lásku
v ten vzácný skvost

co nám Bůh daroval

Je to má deviza
Můj hrad

a
Anděl strážný

můj věrný bodyguard!
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KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ 
OD VÁNOC AŽ DO VELIKONOC
P. Ludvík Bradáč

Požehnání vína 27. 12. 2009 Tradiční požehnání na svátek sv. Jana

O písni Tichá noc 3. 1. 2010 Přednáška p. Petera Žaloudka o slavné koledě

Tříkrálová sbírka 9. 1. 2010
Ve všech našich obcích proběhne tradiční sbírka 
na chudé a potřebné

Křtu Páně 10. 1. 2010
Při obvyklých nedělních bohoslužbách si připome-
neme významnou událost z dějin spásy a zakončí-
me dobu vánoční

Prohlídka betlémů 
v Třešti

V případě dostatečného množství zájemců se bude 
během ledna konat výlet do Třeště, spojený s pro-
hlídkou tradičních betlémů

Hromnice
1. 2. 2010

V pondělí v 18 hodin v kostele v Říčanech, v úterý 
v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Os-
trovačicích bude mše svatá ze svátku Uvedení Páně 

2. 2. 2010

Průvod masek 14. 2. 2010
Na konci masopustu dětský ostatkový průvod ma-
sek z Říčan do Veverských Knínic s posezením a ob-
čerstvením na OÚ. 

Popeleční středa 17. 2. 2010

Tímto dnem, dnem přísného postu, vstupujeme do 
doby postní. Samotnou středu budou bohoslužby 
v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18 hodin 
v Ostrovačicích. Při těchto mších svatých i při mši 
sv. ve čtvrtek v 18 hodin v Říčanech budou věřící 
označeni posvátným popelem

Postní duchovní 
obnova

27. 2. 2010
Na faře v Ostrovačicích proběhne duchovní obno-
va jakožto příprava na Velikonoce, největší svátky 
církevního roku

Setkání seniorů 17. 3. 2010
Na faře v 9 hodin bude obvyklé setkání, obsahující 
poučení i potěšení

Slavnost 
Zvěstování Páně

24. 3. 2010 Ve středu v 17 hodin ve Veverských Knínicích 
a v 18.30 v Ostrovačicích a ve čtvrtek v 18 hodin 
v Říčanech se bude konat bohoslužba největší slav-25. 3. 2010

Květná neděle 28. 3. 2010

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Ne-
dělní bohoslužby v obvyklou dobu budou uvedeny 
průvodem s ratolestmi symbolizujícím slavný vjezd 
Krista do Jeruzaléma

Paschální večeře 1. 4. 2010

Po večerních bohoslužbách na Zelený čtvrtek by-
chom chtěli ještě jiným způsobem znázornit Po-
slední večeři Pána Ježíše a poučit se o tom, jak se 
Velikonoční večeře koná u Židů dodnes
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Překrásná vánoční nálada
Božena Stýblová

S blížící se dobou vánoční letí hlavou také vzpomínky …
Mám jeden nezapomenutelný zážitek. Byl Štědrý večer roku 1971. Šli 

jsme na „půlnoční“. To nás chodilo ještě hodně, na rovince od Říčan k Os-
trovačicím nás šel celý průvod. Krásně mrzlo, sníh pod nohama vrzal a byla 
jasná noc plná hvězd. 

Najednou zazněla z ostrovačické věže melodie Tichá noc, svatá noc. Bylo 
to povznášející. Hudba nás provázela po celý zbytek cesty. Když jsme slyšeli 
Narodil se Kristus Pán, všechno v nás jásalo: Nám, nám, narodil se! 

To Luďa Polanský ve spolupráci se svým bratrem Pavlem zorganizoval 
a se svými přáteli zahrál. 

„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1,12)

Blíží se opět Vánoce, 
ten krásný, jímavý čas. 
Na stole dobrého jídla, ovoce, 
ale co dobrého v nás? 

Úklid děláme ve spíži,
mytí oken, aby vše čisté bylo. 
Přemýšlíme, co posílí, neb poníží 
a jak chovat se, by každému bylo 
milo? 

Procházkou jdeme po lese, 
tu a tam větvička praská. 
Příroda ta všechno unese, 
přemýšlíme o tom, co je láska? 

Lásku k matičce zemi, 
lásku k sobě, k lidem kolem nás, 
ke všemu živému, co milé je mi, 
když ohlédnu se, ke všemu, co nese 
plno krás. 

V srdci nám zbyla vzpomínka 
na dobu dětství, mládí, zrání. 
Ta nejdražší na maminku a tatínka, 
na všechny, co odešli před námi. 

Oslavme po roce zase Ježíška zrození, 
buďme k sobě laskaví, přátelští, milí, 
ať krajem zpívané koledy a zvony zní, 
ať láskyplní jsme a nejen ve vánoční 
chvíli. 

 

Vánoční zamyšlení
Marie Mikulášková
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Listopad 1989 – svatořečení Anežky České v Římě
Magda Valešová

Naše pouť do Říma při příležitosti svatořečení tehdy ještě blahoslavené 
Anežky České začala společnou modlitbou. Novénou ke sv. Anežce České 
v předvečer odjezdu.

Bylo nás dvanáct mladých lidí, kteří se 4. listopadu 1989 vydali třemi auty, 
aby byli při tom, když v bazilice sv. Petra v Římě bude papež Jan Pavel II. 
svatořečit Anežku Českou.

Mohu říci, že již tehdy, kdy jsem byla ještě v Praze, tedy před rokem 1989, 
se mezi mládeží šířila slova kardinála Tomáška: „Až bude svatořečena Anež-
ka Česká, bude naše země svobodná.“

Tak jsme se na cestu vydali plni naděje, podporováni modlitbami i dob-
rodiním druhých lidí. To nás provázelo po celou dobu našeho putování. 
Na všech místech, která jsme navštívili, jsme cítili, že Bůh je opravdu veliký, 
láskyplný.

Budu jmenovat jen ve zkratce: 
Nocleh v salesiánské oratoři ve Vídni (domluveno a zaplaceno řádovými 

sestřičkami), přítomnost na mši svaté, písně k Panně Marii, požehnání na 
další cestu,… Mariazell, pak Klagenfurt – klášter Alžbětinek (opět díky do-
poručujícímu dopisu).

Pro nás čas strávený v kostele, večeře, nocleh, modlitby, báječná snídaně, 
čas na popovídání se sestřičkami. Viděli jsme roucho sv. Alžběty, obrazy Ma-
rie Terezie, která byla velkou dobrodinkou tohoto kláštera.

Spilinbergo. Duchovní otec „Čizár“ (tak vyslovovali jeho jméno Italové) 
zde žil již 40 let. Návštěva kostela ze 13. století, hřbitova, kde jsme se modlili. 
(Bylo to v době svátku Všech svatých). Ubytování na faře a společná večeře 
pro nás všechny. Při odjezdu zaplacený dálniční poplatek. To je opravdu jen 
zlomek pomoci a obdarování od druhých.

Assisi. Sv. Klára, sv. František, místa, kudy chodili, kde žili,…
Nocleh ve františkánském klášteře, setkání s „bratrem“ Slovákem, ….
A potom Řím. Ubytování nedaleko Říma v klášteře karmelitek. Ani okem 

jsme jednu nezahlédli.
A samotný Řím? Není možné necítit dějiny.
Nepřijeli jsme obdivovat památky Říma, ale nebylo možné oddělit od 

sebe tyto památky a život prvních křesťanů.
Návštěva Kalistových katakomb, Kolosea, baziliky Panny Marie Sněžné, 

baziliky sv Petra v okovech, nebo baziliky sv Pavla za hradbami. A další a další 
místa.
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A pak již nastal ten den – 12. listopad 1989.
Především proto jsme tam putovali a byli plni naděje.
Zároveň s tisíci českými poutníky zde bylo i několik tisíc Poláků, neboť 

současně s Anežkou Českou byl kanonizován také řádový bratr Albert (ob-
čanským jménem Adam Chmielowski) z Krakova.

To, co člověk cítil, když v bazilice sv. Petra čekal na slova Svatého otce 
Jana Pavla II., je jen stěží sdělitelné. Radost, naději, sílu Ducha svatého,…

Ale to, co pronesl Svatý otec s odkazem pro další generace, bylo jasné.
„SVATÁ ANEŽKA JE PŘÍKLADEM SVATOSTI VŠEM, KTEŘÍ NÁSLEDU-

JÍ KRISTA, JE POVZBUZENÍM TĚM, KDO CHTĚJÍ SLOUŽIT LÁSKOU, 
KTERÁ SE DÁVÁ ÚPLNĚ A ZCELA VŠEM. …

JE NEBESKOU OCHRÁNKYNÍ NA NAŠÍ KAŽDODENNÍ CESTĚ PLNÉ 
PŘEKÁŽEK. MŮŽEME SE K NÍ TEDY OBRACET S VELKOU DŮVĚROU 
A NADĚJÍ.“

Dodnes děkuji za všechny ty dny, lidi, události, za všechna slova modliteb 
a především za všechny skutky lásky.

Se svatořečením Anežky České před 20 lety k nám přišla      
svoboda 
Jiří Koch, připomínka listopadových událostí z roku 1989 v úvodu mše sv. v knínic-
kém kostele dne 18. 11. 2009, kdy jsme děkovali Bohu za dar svobody

Vážení přátelé, milé sestry a bratři!
Dovolte, abych vás přivítal na slavení dnešní mše svaté. Koná se den po 

20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, kdy skončilo čtyřicetileté období 
komunistické totality a kdy se pro občany naší země otevřely dveře ke svobo-
dě. Už to samo o sobě je důvodem k veliké radosti. 

Během několika týdnů či měsíců se tehdy do naší země vrátila svoboda, 
což mj. znamenalo, že: 
–  byla zrušena cenzura, veškerý tisk a další média mohla informovat svo-

bodně 
–  občané přistoupili ke svobodným volbám, byla přijata demokratická ústa-

va 
–  byla zrušena železná opona a občanům bylo umožněno svobodně cesto-

vat 
–  byl zaveden pluralitní systém politických stran 
–  byly zřízeny demokratické státní instituce 
–  hospodářství přešlo od centrálního plánování na principy tržní ekonomi-

ky 
–  byla obnovena náboženská svoboda. 
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Náboženská svoboda. Tuto skutečnost uvádím sice v předchozím (i když 
zdaleka ne v úplném výčtu) jako poslední, ale v prostoru katolického kostela 
a na začátku mše svaté jistě ani není třeba zdůrazňovat její význam pro kaž-
dého věřícího člověka, pro každého z nás. 

Navíc nebude od věci připomenout bezprostřední návaznost tehdejších 
událostí na svatořečení Anežky České. 

Tenkrát v roce 1989 jen pět dní před vypuknutím sametové revoluce, 
přesně 12. listopadu, byla svatořečena výjimečná žena z českého královské-
ho rodu. Princezna Anežka, dcera Přemysla Otakara I., jednoho z nejmoc-
nějších panovníků tehdejší střední Evropy, a sestra českého krále Václava I. 
Svého výsadního rodového postavení se vzdala, po vzoru sv. Kláry založila 
v Praze františkánský klášter, sama se stala řeholnicí a jeho abatyší a jala se 
ušlechtile pomáhat těm nejubožejším a nejpotřebnějším z ulice. 

Jejího svatořečení v Římě před 20 lety se zúčastnilo téměř 10 000 pout-
níků z Československa. Po vyslovení kanonizační formule papežem Janem 
Pavlem II. se chrám sv. Petra ve Vatikánu naplnil jejich dlouhotrvajícím po-
tleskem. Na znamení svých díků poté zapěli hymnus Chvála Bohu na výsos-
tech. 

Papež Jan Pavel II. pak česky promluvil k poutníkům a řekl: „Anežka 
Česká, již dnes s radostí vzýváme jako svatou, měla význačný podíl na ob-
čanském a kulturním vývoji svého národa a zůstává i nám blízká pro svou 
křesťanskou víru a svou lásku.“ 

O dva týdny později při obrovské manifestaci statisíců na letenské plá-
ni v Praze herec Radoslav Brzobohatý recitoval několik následujících veršů: 
„Už aby svědomí nehladovělo v celách, Už aby Anežka Česká požehnala své 
zemi, Už abychom se mohli podívat Bohu do očí, že jsme se nezpronevěřili.“ 
(Verše jsou součástí rozsáhlé sbírky s názvem Anežka Česká básníka Jaromíra Hořce. 
Autor ji dokončil v roce 1987, a příznačné pro tehdejší režim bylo, že oficiálně nesměla 
být u nás vydána. Mezi lidmi se šířila opisováním.) 

Ta sebevědomě a hrdě pronášená slova dokazovala, že se konečně stává 
pravdou věta, která už dávno před tím kolovala mezi lidmi jako předzvěst 
těchto chvil: „Až bude svatořečena Anežka Česká, bude naše země svobod-
ná.“

Arcibiskup František Tomášek, který dopoledne před tím sloužil v ka-
tedrále sv. Víta mši sv. s poděkováním za dar svatořečení Anežky, končil ji 
odhodlaným zvoláním „Kristus – pravda – vítězství!“ a při tom ve zdvižené 
pravici držel historický kříž pocházející z vykopávek na Velké Moravě. Týž 
večer, když mu manifestanti přišli poděkovat, z balkonu arcibiskupství je 
ujistil slovy „Bůh je na vaší straně“. 

Samotný Václav Havel, hlavní postava listopadového převratu, po letech 
vzpomínal, jak značné měl obavy z průběhu letenských manifestací, zvláště o 
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bezpečnost jejich účastníků. Ale hned 
v sobotu po skončení oné děkovné 
mše sv. v katedrále jako by z něho 
všechna tíha spadla. Jak řekl, snad 
právě díky vzácnému působení této 
nové české světice. Druhým uklidňu-
jícím momentem podle něho bylo, 
když kněz Václav Malý, dnešní světící 
biskup pražský, se spolu s účastníky 
manifestace začal modlit „Otče náš“ – 
i za příslušníky, kteří tvrdě zasahovali 
17. listopadu na Národní třídě proti 
studentům. 

Kardinál Tomášek později charak-
terizoval odkaz Anežky České národu 
jako výzvu k opravdovému „smiřování 

těch, kteří trpí rozbrojem a nepřátelstvím“. Jako příklad, jak duchovně a či-
norodě lze naplnit svůj život.

Je naší povinností si vzpomenuté události připomínat už proto, že mat-
kou svaté Anežky byla česká královna Konstancie Uherská, která, jako vdova 
po Přemyslu Otakarovi I., založila u Tišnova klášter Porta coeli. Pod jeho 
hospodářský i farní patronát patřila naše obec po dobu téměř půl tisíciletí. 
Tam v klášterní bazilice byla královna Konstancie po své smrti 6. prosince 
1240 pochována. 

Od roku 1989 se nad místem jejího posledního odpočinku touto dobou 
scházejí lidé, aby si připomněli svatořečení její dcery Anežky, a poděkovali 
za dar svobody, který je s jejím svatořečením spojován. Je to i pro nás právě 
ten druhý důvod k veliké radosti. Proto jsme tuto mši sv. zcela záměrně zařa-
dili do programu oslav 750 let trvání naší farnosti. 

Dnešní bohoslužbou chceme i my, shromáždění zde v tuto chvíli v kní-
nickém kostele, poděkovat Bohu za dar svobody, kterého se nám tenkrát 
před 20 lety dostalo. Zároveň chceme prosit Pána, abychom si všech na-
bytých svobod jako národ i jako jednotlivci uměli vážit a pěstovali je jako 
nejvzácnější květinu. 

V závěru mše sv. budeme společně zpívat „Píseň bratra Slunce“ sv. Fran-
tika z Assisi (č. 909 v kancionálu). Mezi jednotlivými slokami zazní verše 
Zuzany Novákové z poémy „Legenda o princezně Anežce“, které vycházejí 
z dopisů sv. Anežky psané sv. Františkovi a sv. Kláře. Recitovat je budou Han-
ka Mikšová a Baruška Kadlčková. 

Děkuji za pozornost, přeji vám hluboký duchovní prožitek této mše svaté 
a krásné dny plné radosti po dobu dalších 20 let! 

Arcibiskup Tomášek přichází do katedrály
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Pouť MUKLů na Hostýně...
ThLic. Peter Žaloudek, Vídeň, září, 2009 
(Z edice: Jsou mezi námi – o nevšedních lidech všedního dne)

Přijeli ze všech končin České i Slovenské republiky, někteří, jako býva-
lí exulanti dokonce z Rakouska, Německa a Švýcarska. V rukách mnohých 
malé nákupní tašky z plastu či tkaniny, jaké se kdysi za komunismu běžně 
prodávaly v Československu. Někdo měl však i decentní, i když na dnešní 
dobu již staromódní koženou aktovku. Náhodně procházející muž kolem 
mne ji otevírá, s taktní zvědavostí hledím dovnitř. Není tam žádný laptop či 
fascikly s mimořádnými dokumenty, jen nepořádek skládající se ze svačiny 
zabalené v papíře, krabiček léků, kapesníků, starý ošumělý sešit velikosti A3 
a ještě nějaké maličkosti ...

Nervózní pohledy na hodinky, spěch, všichni chtějí stihnout mši v 10 
hod. Narvaný chrám, chvějící se zdi vyvolané mohutným, jednohlasým zpě-
vem, zvonek, dobrá desítka koncelebrantů, až na jednoho mladíka, všichni 
již staršího vzhledu, důstojný projev hlavního celebranta, premonstrátské-
ho opata ze Strahova, Víta Pojezdného: „Do kriminálu se může dostat lec-
kdo, ale být zavřen kvůli politickým názorům a kvůli čestnému charakteru 
je zločin ...” rezonuje v mých uších. Když mše skončí, lidi se pomalu ubírají 
ven. 

Prochází tiše kolem mne, v mnoha očích zřím lesknoucí slzy, smutek 
v tváři ... Na malé cestičce vedle baziliky se řadí do ceremoniálního zástupu 
vojáci v parádně nazdobených „mundúrech“, blýskající boty, šavle na boku, v 
rukách kytice a věnce. Přijeli speciálním autobusem až z Prahy, přímo z Hra-
du, odkud je pro tuto akci propůjčil prezident republiky. V čele průvodu 
ladí tóny vážné hudby kapela hradní stráže. Skvěle nacvičeným pochodem 
se konvoj dává do pohybu. Asi po 200 metrech dorazí všichni k malému 
pomníku. Přes zástup lidí ho nevidím, už však vím, že je to pomník obětem 
komunistické perzekuce – M U K L - ům. Pro ty z nás, teprve nedávno na-
rozené, vysvětluji: Mužům Určeným K Likvidaci. Byly jich tisíce. Pracovali 
v Jáchymově, Pardubicích, Valdicích, Pankráci, Leopoldově, Podolínci... 
a v mnoha jiných lágrech komunisticko-estébáckého teroru v padesátých 
a šedesátých letech. Těch, co přežili, jsou dnes již řádově jenom stovky ... Na 
Hostýn jich přišla již jen nepatrná část, protože většina z těch, kteří ještě žijí, 
je na tom zdravotně velice špatně. Přijeli zvláštními autobusy, někteří jeli 
celou noc. Jsou zde přítomní i mladší. Ti sice nebyli zavřeni v žádném lágru, 
ale jako manželky či děti a vnuci nespravedlivě odsouzených si vytrpěli taky 
dost! Někteří z nich tisknou vozík a na něm hromádka bytosti z těla a duše, 
spíše však duše, protože tělo je již staré, nemocné a bezvládné ... 
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Této pouti jsme se letos 
5. září 2009 zúčastnili popr-
vé na popud našich přátel 
– manželů z Vídně. Oba by 
mohli napsat o komunis-
tické perzekuci obsáhlou 
knihu. Do Vídně emigrovali 
v roce 1968, poté, co skonči-
la éra Dubčeka a oni z obav, 
aby se neopakoval desetile-
tý lágr v uranových dolech, 
který prožil ON, a období 
strachu z čekání v nejisto-
tě a omezování při výchově 
dětí, které prožila ONA, 
když byla doma, sama s dět-
mi, bez manžela a stala se 
terčem neustálých poškleb-
ků a šikan za to, že je ženou 

vězně, volili raději život v nejisté cizině. Nebyli již nejmladší, byli ve věku, 
kdy má člověk rád určité jistoty a zázemí a začíná se připravovat na období, 
kdy už nebude mít tolik sil a finančních možností, aby mohl žít v slušném 
důchodu. V takovém věku a s malými dětmi se věru velice těžko začíná žít 
znovu, od nuly, v cizím světě, v cizím jazyce, bez příbuzných, přátel ... Kdo to 
nezkusil, ať raději pomlčí!

Tito naši přátelé nezanevřeli, nezahořkli, dnes, když jsou již otevřené 
hranice, se rádi vrací do své staré vlasti. Ne vždy jsou to však příjemné návra-
ty. Mnoho jejich nejbližších již nežije. V době komunismu, kdy byly hranice 
hermeticky uzavřené a oni odsouzení za „zločin opuštění socialistické vlas-
ti“, nemohli své příbuzné a milé navštívit. To, co jim kdysi bylo drahé, na co 
rádi vzpomínali, kam by se znovu rádi vrátili, již zavál čas a bolest v srdci ... 
Přesto se těší z té velké změny, která před 20 lety v Československu nastala. 
Jsou však obezřetní. Životní okolnosti a zkušenosti je zformovaly v osobnosti, 
jakých je velice málo. Když jde člověku o holý život, vše co je přítěží, co není 
důležité, ztrácí smysl. A když jde člověku o to, aby mohl svobodně dýchat, 
myslet a žít, vše nepodstatné odpadá. Svoboda sama o sobě, ve své podstatě, 
je tak nesmírně obsáhlá a bohatá, že bez fanfár a všelijakých ozdob vystačí 
k tomu, aby člověka plně uspokojila a naplnila. Tito naši přátelé jsou realis-
té, vidí, co se v republice děje, kolik křivd dodnes nebylo napraveno, kolik 
zkorumpovaných posluhovačů komunistických zločinů se beztrestně a volně 
pohybuje po republice. Stali se z nich úspěšní podnikatelé, vážení občané, 

Pomník obětem komunismu na sv. Hostýně
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dokonce i politici na nejvyšších místech. Převlékání kabátů je typickou mód-
ní činností lidí pochybného charakteru. Na území Čech, Moravy a Slovenska 
se však tato činnost stala samozřejmostí, je to jev tak typický a častý, že se už 
nikdo nad tím nepozastavuje. Známý rumunský Europoslanec, bývalý disi-
dent, protestantský biskup, kdysi navržený na Nobelovu cenu za mír, Lász-
lo Tökés, v rozhovoru pro MF Dnes uveřejněném 15. srpna tohoto roku, 
varuje, že to dvacetileté sametové koketování s vyrovnáváním se se zločiny 
komunismu se z dlouhodobého hlediska může nevyplatit: jestli se neudělá 
morální čára a nepojmenují se konkrétní zločiny komunismu, které budou 
patřičně kvalifikovány, posouzeny, odsouzeny a potrestány. Společnost se 
bude kroutit pořád jen v jakémsi začarovaném kruhu. Nejenom, že se nedo-
stane dál, ale hrozí reálné nebezpečí, že jednoho dne dojde k propuknutí 
nové diktatury ... 

Pořád častěji se mi stává, že lidi, kteří za komunismu mnoho trpěli, si ne-
přejí zveřejňovat své osudy a být jmenování. Plně to chápu a respektuji i naše 
přátele z Vídně, kteří mne prosili, abych jejich jména nezveřejňoval ...

Jsem nesmírně rád a vděčen za to, že se pouť na Hostýně každý rok od 
pádu komunismu vždy začátkem září koná. Lidé by neměli zapomenout. 
Naše demokracie má zatím stále jen krátké trvání a její stabilita je vratká. 
Přál bych si, aby zločiny komunismu nikdy nezapadly prachem zapomenutí. 
Přál bych si taky, abychom my všichni - děti nové generace, která již politic-
ké šikany nezažila, jsme byli vděčni všem těm, kteří nám svou obětí přispěli 
k vytvoření atmosféry svobody, ve které žijeme. Kéž se o těchto lidech bude 
vždy mluvit s úctou a povděkem a kéž jsou našimi vzory!

P.S.1.
Cestou na Hostýn jsme jeli autem s manžely odněkud z Valašska. Oba 

jsou již důchodci, političtí vězni nebyli. Na mou otázku, proč tedy na tu pouť 
jdou, mi řekli: „Víte, v našem národě je tak zamotaná situace, že mnoho lidí 
neví, komu má věřit. Nám jsou oběti těchto lidí, kteří nikdy nedostali šanci 
udělat kariéru či mít důležité postavení ve společnosti, nesmírně sympatic-
ké, chceme je uctít a alespoň svou účastí na této pouti jim vzdát hold ...“ Pak 
se ke mně obrátil a řekl: „Na těchto poutích jsme již potkali a taky teď tam 
uvidíte mnoho politiků, dokonce i členů vlády. Schyluje se k volbám, určitě 
jich tam pár bude – mně by však bylo milejší, kdyby tam raději nechodili 
a nezneužívali této pouti pro své politické cíle ...“

P.S.2.
Slavnostní řeč u pomníku měla jedna vysoce postavená politička z Prahy. 

Její projev se mi velice líbil, natolik, že jsem šel za ní a požádal ji o kopii. 
Ochotně mi ho poskytla. Původně jsem chtěl část z jejího projevu použít 
na závěr mého textu. Pak mi ale bylo řečeno ústy skutečného MUKLA: „Ta 
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paní umí hezky mluvit. Je však členkou strany, kterou by ráda očistila od skvrn, 
které na sobě ta strana má, proto chodí na takové akce. Navíc, zanedlouho bu-
dou volby a členové všech stran lákají a hledají voliče, kde to je jen možné ...“

A tak navzdory tomu, že jsem již tuto političku písemně kontaktoval a po-
žádal o kopii jejího textu, teď tak nečiním a její proslov neuveřejňuji ...

Vzpomínky na Veverské Knínice
Zdeněk Pololáník 

Krásné dlouhé stromořadí mohutných stromů kolem prašné silnice ús-
tící do vsi, odkud čněla jen silueta několika stavení a špička kostelní věže. 
To byl první dojem, který mi o Knínicích utkvěl z doby dětství. Ten pohled 
jsem zachytil vždy, když mě tatínek brával s sebou za panem Haurym do 
Podkomorské myslivny. Chodili jsme polními cestami, někdy i sněhem. Až 
jednou, když jsme se vraceli po silnici, jsem na začátku tohoto stromořadí 

poprvé viděl železný kříž s 
dárci z obce Německé Kní-
nice, který tam stojí dopo-
sud.

Když skončila válka, 
Knínice, s novým názvem 
Veverské, zvaly na  tzv. Sta-
rodávnou selskou svatbu. 
Rodičům se dostalo ještě 
osobního pozvání od mno-
ha známých, které v Kníni-
cích měli.

Tak jsem s nimi poprvé 
zavítal do Knínic. Byla to 
pravděpodobně skutečná 
svatba, jenže podle staroby-
lých zvyklostí s účastí všech 
obyvatel i mnoha lidí, kteří 
přišli z celého okolí. Velká 
podívaná. Všechno v krojích 
na vyšperkovaných vozech, 
hudba a zpěv. Na dvoře 
sokolovny pohoštění pro 
všechny.Kříž u javorové aleje na začátku stromořadí
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Brzy po nástupu tvrdého ateistického režimu přišly Knínice o kněze, kte-
rý měl silnou přitažlivost, plný kostel věřících a všechnu mládež na své stra-
ně. Na faru po čase přišel pan kanovník P. Čermák, velmi vzdělaná osobnost 
kněze, výborného kazatele, ale již ve vysokém věku. Sloužil pravidelně mše 
svaté, ale vyučovat náboženství přihlášených žáků ve škole bylo přiděleno P. 
Benediktu Malému OSB, který sídlil na faře v Ostrovačicích. Tehdy byl v Kní-
nicích varhaníkem p. Jakub Kučera. Byl to praktický hudebník, který ovlá-
dal  hru na řadu rozličných hudebních nástrojů, měl svoji dechovou kapelu 
a chrámový sbor. Měl státní zkoušku pro vyučování na housle. I na něho, co 
se týká varhanické služby, došlo. Byl postaven před volbu zůstat varhaníkem, 
nebo přijmout místo učitele na hudební škole se stálým platem. Opustil tedy 
kůr. Osnovatelé režimu věděli, jak povzbudivě působí hra dobrého, věřícího 
varhaníka, a proto na uprázdněné kůry přicházeli amatéři, samouci, kteří 
měli manuální zaměstnání, začínaly hrát ženy z domácnosti. 

Byl jsem v té době ještě na základní škole, ale stále častěji jsem hrával při 
mších sv. na varhany nejen v Ostrovačicích, ale i v Říčanech. Stalo se pak 
na svátek sv. Mikuláše, že byl na tuto slavnost pozván i P. Benedikt, který 
mne požádal, abych jel s ním a při mši sv. doprovázel lidový zpěv na varha-
ny. To byl jen začátek. Příští 
podzim pro zdravotní potíže 
i věk odešel pan kanovník 
na tzv. odpočinek na Petrov. 
K plné již varhanní službě 
doma jsem začal s pravi-
delnou službou u varhan 
v Knínicích. Byla to dvojí 
služba. Po hraní na varhany 
ráno v Ostrovačicích rychle 
domů, do kombinézy, na 
motorku, vzít P. Benedikta 
na tandém a ujíždět do Kní-
nic. Při vzpomínce cítím na 
svých ramenou pevný stisk 
prstů P. Benedikta, když 
jsme jeli po kluzké cestě, 
způsobené řepnou kampa-
ní a často balancovali celou 
alejí až ke kostelu. Než se P. 
Benedikt oblékl, já si svlékl 
kombinézu a spolu s moto-
cyklem uklidil u Hudců na-

Pan Zmeškal – kostelník z Ostrovačic, Pavel Kučera – žije mimo 
Knínice, Jan Dittrich – knínický kostelník, P. Vlach, kanovník 
Čermák
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proti kostelu, říkalo se tam u Drobílků, a honem za varhany. Zpět totéž. Když 
už počasí bylo naprosto nevhodné pro takový způsob dojíždění, domluvili se 
kníničtí věřící s majiteli aut, kteří se pak po nedělích střídali v této službě.

P. Vlach, který měl svoje auto, dojížděl již sám a já s ním. Po jeho smrti 
nastoupil P. Josef Janšta, rovněž majitel auta a já opět s ním. Tento zvláště 
horlivý kněz měl každou neděli mše sv. na všech třech místech, já objížděl 
s ním. Poslední mše sv. končívala těsně před polednem. Nebyly to jenom 
mše sv., kdy jsem jezdíval s kněžími do Knínic hrát. Byly to i různé liturgické 
slavnosti, svatby, pohřby, pobožnosti.

Na kůr chodily zpěvačky, které zpívávaly při různých příležitostech ještě 
s panem Kučerou. Jedna z nich, zvláště aktivní, mi hned na počátku mého 
varhaničení na kníničském kůru řekla: „Pane varhaníko, co to hráte?“ Když 
jsem řekl název mešní písně, výtka: „Co to hráte? Ve neznáte našo noto?“ 
Zkouším další a další, až jsme se shodli na písni i notě. Začnu zpívat sólo 
a ptám se: „Proč nezpíváte?“ „Deš já nemám bréle“. Příště však bréle byly 
a paní Kozlíčková zpívala naplno svým zvučným hlasem. Stávalo se také, že 
po mši sv. byl ještě křest, pan farář pozván na oběd a já zůstal před kostelem 
v pravé poledne stát. Nebyl odvoz, ba ani autobus v tu dobu nejel. 

Rozšafná paní Kozlíčkova měla hned řešení: „Pane varhaniko, ste mladé, 
tak se prondite“ a máte to. Varhanická služba v Knínicích skončila změnou 
režimu a návratem pana Jakuba Kučery. 

V posledních ročnících Základní školy v Ostrovačicích jsem se setkal 
s mnoha kníničskými spolužáky. Jejich prostřednictvím jsem poznal celou 
řadu kníničských obyvatel a navázal řadu trvalých přátelství. 

K historii hnutí „Modlitby matek“ u nás
Marta Konečná

V roce 1995 jsme byly s paní Čertkovou pozvány sestrou Helenkou Ma-
láškovou do Brna na Petrov. Měla tam být přednáška. Nevěděly jsme přesně 
o čem. 

Tato přednáška byla výzvou pro všechny matky, aby se modlily za své děti 
a vnuky. Přednášela paní Veronika z Anglie, zakladatelka MM, tj. Modlitby 
matek. Při této přednášce také promluvil evangelický farář a celou dobu se 
modlila jedna sestra, oba také z Anglie. Byli pozváni do České republiky, aby 
přinesli a zaseli dary Ducha sv. Tato přednáška na přítomné zapůsobila, za-
ložily se Modlitby matek v České republice a stále se rozrůstají. V roce 2005 
to bylo už 10 let. 

Jedna skupinka je také v naší farnosti Veverské Knínice, od roku 2003 
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dodnes. Tyto modlitby matek působí na nás matky, které se potřebují modlit 
za své děti, hlavně v dospívání, protože spolehnutí se na Boha je to nejlepší, 
co nám nenahradí vůbec nic. 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

30. 8. farnost 2350 2962 1552

6. 9. návštěva Sv. Otce 1230 – 1100

11. 10. farnost 6000 2670 1500

18. 10. misie 1700 3150 1320

15. 11. farnost 4016 2994 3270

Nabídka 
Hana Kašpárková  

Nadační fond TELEPACE, Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava, nabízí 
možnost zasílání finančních darů jednotlivců, kteří chtějí podpořit vysílá-
ní TV NOE společně hromadným darem, zaslaným na jedné složence pro-
střednictvím svých spolupracovníků, tzv. KaNOE (kamarád Noe). 

Pro naši farnost tuto službu vykonává pí Kašpárková Hana, ul. Sportovní, 
Říčany u Brna. Hromadným darem se rozumí zaslání sumy na jedné složen-
ce. KaNOE zasílá však jmenný seznam na tiskopise s členským číslem a celou 
adresou všech jednotlivých dárců. 

Tahle možnost se nabízí pro ušetření vašich kroků na poštu a rovněž i za 
platby za jednotlivé složenky. 

Pro bližší seznámení s úlohou TELEPACE pro vznik TV NOE otiskujeme 
zkrácený text ředitele TV NOE P. Leoše Ryšky z úvodu k publikaci TELEPA-
CE: CHARISMA:

Drazí přátelé,
před 16 lety jsem navštívil vzácného charismatického kněze Dona Guida 

Todeschini přímo v televizním studiu v malé horské vesničce Cerně nad 
Veronou. Setkání s ním mne natolik oslovilo, že jsem se svými přáteli pře-
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nesl tuto tolik potřebnou myšlenku k nám do České republiky. Dostali jsme 
důvěru a za několik málo týdnů v červnu 1994 přijel Don Guido posvětit do 
Ostravy první místnost budoucího studia. Přivezl sebou také dar od italských 
diváků Telepace (900 000 Kč) a stále opakoval „Coraggio“ – odvahu! Když 
viděl polorozbořený dům na Kostelním náměstí, prohlásil „Miracolo“ – zá-
zrak. Ono těch zázraků se pak stalo několik a dodnes se díky Bohu dějí. 

Upřímný dík patří bratřím redemptoristům, kteří budovu restituovali 
a nám darovali. Důležitým člověkem v dějinách Telepace byl Don Luciano 
De Agostini, který mne k Donu Guidovi dovedl, a dodnes pomáhá. Jedním 
z prvních dobrodinců byl Piergiorgio Bossi, který nám zakoupil střižnu. Po-
stupně se přidávali další a dnes je těchto lidí, kteří chápou myšlenku Telepa-
ce, již několik tisíc. Za mnoho vděčíme také našim biskupům, kteří nám dali 
důvěru. Na počátku to byl otec arcibiskup Jan Graubner, do jehož rukou 
vložil před 15 lety Don Guido svůj první dar. Vnímáme podporu i všech 
dalších našich pastýřů, kteří projevují svou přízeň mnohými způsoby. Náš 
soused biskup František nás o tom často ubezpečuje. 

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH                   
A DĚKANSTVÍ
Uzavíráme jubilejní rok farnosti Veverské Knínice
Jiří Koch, vystoupení v kostele 6. 12. 2009 přede mší sv., jíž byl uzavřen vzpomínkový 
cyklus jubilejního roku 

V letošním roce jsme si připomínali významné výročí 750 let trvání naší 
farnosti. Když jsme zhruba před rokem začali přemýšlet o formě vzpomín-
kových akcí, měli jsme na výběr dvě varianty: buď uspořádat jednu velkou 
slavnost a na ni soustředit veškerou energii, nebo vzpomínkové oslavy rozlo-
žit na delší období a v něm si postupně připomenout inspirující historické 
i reálně probíhající události z více stran. Zvolili jsme tuto druhou variantu. 
Byla podstatně náročnější na přípravu i vlastní průběh, byla náročná na čas, 
práci i samotnou organizaci, ale dala možnost hlubšího vnoření i trvalejšího 
zažití jednotlivých zastavení. 

Zahájení jubilejního roku proběhlo při mši sv. v kostele sv. Mikuláše 29. 
3. 2009 za účasti velkého počtu farníků a mnoha hostí – zástupců obce, 
veverského regionu, aj. Jubileum bylo připomenuto také v kostelích v Ostro-
vačicích a Říčanech, a z účasti přátel z obou těchto obcí jsme pak na každé 
další akci měli upřímnou radost. 
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Oslavy 750 let trvání knínické farnosti byly sestaveny z 12 akcí, které jsme 
veřejně ohlásili na programovém letáčku. Ten byl doručen do všech do-
mácností v Knínicích s pozváním, aby mezi nás přišli i ti spoluobčané, kteří 
nejsou praktikujícími katolíky, neboť jsme přesvědčeni, že toto výročí náleží 
i jim. Musíme přiznat, že v tomto ohledu jsme příliš úspěšní nebyli. 

Při dnešní mši sv., sloužené k oslavě patrona naší farnosti sv. Mikuláše, 
celou tu škálu akcí uzavíráme. Jsme rádi, že zde znovu vidíme farníky z Os-
trovačic a Říčan. Vítáme tu opět zástupce obecního zastupitelstva – pí sta-
rostku Evu Kokoliovou, místostarostku (a ředitelku zdejší ZŠ v jedné osobě) 
pí Beatu Jandákovou, člena ZO Libora Kadlčka. Jsme rádi, že náklonnost 
k naší farnosti svou účastí opět potvrzuje pí Ludmila Zmeškalová, předsed-
kyně Svazku obcí bývalého panství Veverského. 

Omlouvám se otci Ludvíkovi za časté používání slova „akce“, neboť vím, 
že je v této souvislosti nemá rád. Ale mně se velmi z hlediska jednoduchého 
vyjadřování hodí. 

Tedy těch akcí od zahajovací mše sv. až po tu dnešní zakončovací proběh-
lo podle zveřejněného programu přesně dvanáct. Nebudu je připomínat 
všechny, prvních osm bylo vyjmenováno v srpnovém čísle FZ Ořík. 

Krátce připomenu jen zbývající čtyři, které byly realizovány od září 
k dnešnímu dni. 

* Celý program oslav vyvrcholil udílením svátosti biřmování 21 kan-
didátům z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic brněnským biskupem 
otcem Vojtěchem Cikrlem 6. 9. 2009. Slavná mše sv. proběhla v srdečné, 
radostné a uvolněné atmo-
sféře. Přispěl k tomu svým 
bezprostředním vystupová-
ním otec Vojtěch, ale i ří-
čanská Schola Petra a Pav-
la, která celou bohoslužbu 
doprovázela zpěvem, a var-
haník Zdeněk Pololáník 
z Ostrovačic. 

Po mši sv. otec biskup 
společně s biřmovanci a je-
jich kmotry poobědval v re-
stauraci „U zlatého lva“, kde 
osobně a se zaujetím pro-
mluvil s každým z účastníků, 
čímž si získal všeobecné sym-
patie všech. 
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Farníci a další účastníci 
slavnosti pak mohli ještě až 
do večera posedět v areálu 
U Hutků, kde k dobré po-
hodě hrála cimbálová mu-
zika Jánošíček z Brna. Bylo 
to vřelé setkání mnoha zná-
mých a přátel. 

Už od soboty předchozí-
ho dne si zájemci mohli pro-
hlédnout zajímavé exponáty 
dvou výstav. V prostorách 
OÚ společně vystavovali svá 

díla ak. sochař Nikos Armutidis a ak. malíř Vladimír Kokolia. V základní 
škole návštěvníci mohli nahlédnout a listovat ve starých kronikách. Zájem 
byl také o informační panely obcí zdejšího veverského regionu, o ukázky 
keramiky Lucie Cardové a o fotografie ze života farnosti. Obě výstavy si se 
zájmem v neděli prohlédl i otec biskup se svým doprovodem. 

* Poslední zářijový víkend byl zcela ve znamení návštěvy Svatého otce 
Benedikta XVI. v naší republice. Také řada našich farníků se v neděli 27. 9. 
2009 zúčastnila jím sloužené mše sv. na letišti v Tuřanech. Několik mladých 
odjelo přímo z Brna na pondělní (28. 9. 2009) mši sv. do Staré Boleslavi. 

* Jako díkůvzdání za 20 let svobody a k poctě sv. Anežky České byla slou-
žena mše sv. ve středu 18. 11. 2009 v knínickém kostele. Standardní průběh 
bohoslužby byl obohacen přede mší připomínkou těchto událostí a recitací 
veršů k Anežce České na závěr mše svaté. 

* Poslední z plánovaných akcí je tato poutní mše ke sv. Mikuláši, patronu 
našeho kostela a farnosti. Odpoledne od 14 hodin se při této příležitosti 
uskuteční na faře v Ostrovačicích přátelské setkání farníků. Budou požeh-
nány rekonstruované prostory v zadním traktu fary, otec Ludvík se podělí se 
svými postřehy z dovolené v daleké cizině a – možná přijde i Mikuláš. 

Kromě těchto 12 akcí probíhaly po celý rok standardní bohoslužby a slav-
nosti. Jen letmo a namátkou připomenu předvelikonoční dobu s postní ob-
novou a křížovými cestami, nádherně prožité Velikonoce, radostné 1. svaté 
přijímání, Svatodušní svátky, nedávno Dušičky. Nacházíme se v adventu a tě-
šíme se na Vánoce. 

Samotný program oslav byl ještě ve svém průběhu z iniciativy mnohých 
z vás obohacován a rozšiřován. Na Zelený čtvrtek se několik věřících rozjelo 
do Zbraslavi, aby na vlastní kůži zažili večeři probíhající v židovském stylu, 
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takovou, jakou asi prožil před svým umučením Pán Ježíš. V květnu jsme měli 
možnost slyšet výklad o postoji sv. apoštola Pavla k problému židů a pohanů 
v prvokřesťanské éře. V srpnu se skupina farníků spolu s panem farářem 
zúčastnila dvoudenní pěší poutě z Ratíškovic na Velehrad. V září jsme pro-
střednictvím mše sv. vzdali dík Bohu za letošní žně a veškerou úrodu. V den 
příletu Sv. otce do České republiky jsme uskutečnili farní výlet do Šmelcov-
ny, kde jsme u kaple Panny Marie Bolestné prosili o zdar jeho návštěvy. Za-
čátkem listopadu jsme uspořádali Hubertskou mši sv. s koncertem trubačů 
na lesnice z Mendlovy university v Brně. 

Do prvních 5 lavic v kostele bylo zavedeno vyhřívání, bylo provedeno 
pozlacení monstrance a dalších liturgických nádob. Byl opraven elektrický 
systém ovládání zvonů. Byly obnoveny práce na farní kronice. Ustavila se 
další skupina 5 mladých žen, které si v projektu Adopce na dálku® vzaly na 
starost třetí indické dítě. 

Ohlížím-li se nazpět na celé vzpomínkové období, mám velmi příjem-
né a obohacující pocity. Těmito akcemi jsme se v myslích a ve svém srdci 
dokázali přenést daleko k počátku historie své obce i farnosti a v modlit-
bách jsme vzpomenuli předcházející generace. Často jsme děkovali Bohu 
za všechny dary a milosti, kterých se jim i nám dostávalo. Děkujeme Bohu 
i touto mší svatou a cítíme, že děkovat musíme znovu a znovu a v tomto dě-
kovném úsilí nepolevovat. 

Dokázali jsme uskutečnit řadu zajímavých akcí. Většina z nich se setka-
la se značným zájmem, účastníci projevovali radost a mnohdy neskrývané 
nadšení. Věřím, že účast na nich byla požehnáním pro každého zvlášť, i pro 
farní společenství jako celek. Domnívám se, že se nám podařilo prokázat, 
že naše farní společenství není žádný skanzen staromilců a konzervativců, 
ale naopak, že dokážeme za podpory a s posilou Ducha svatého jít životem 
radostně a optimisticky! 

V závěru vám všem chci poděkovat za iniciativu a pomoc při přípravě 
akcí jubilejního roku i za samotnou účast! Musím poděkovat obci, místní 
základní škole, Svazku obcí panství Veverského, přátelům z Ostrovačic a Ří-
čan, řadě spoluobčanů a spolků (Mysliveckému sdružení). Především však 
své ženě Heleně, Haně Mikšové, Zdeně Nejezchlebové a Evě Cardové, které 
tvořily přípravný výbor a velmi účinně se podílely téměř na všem. 

Velké díky a uznání patří hlavně našemu panu faráři otci Ludvíkovi, který 
to vše s námi vydržel a za mnohé z toho „nese“ přímou osobní odpověd-
nost. 
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Farní výlet na Šmelcovnu
Pavlína Kadlčková

Poslední zářijovou sobotu 26. 9. 2009 jsme podnikli farní výlet na Šmel-
covnu. Zúčastnili se jej farníci z Říčan (34), Ostrovačic (10), Veverských Kní-
nic (31), Javůrku (2 - ti si nás všimli při procházení jejich obcí), Domašova 
(1), Babic (2), a dokonce i jeden zástupce z farnosti Zbýšov. Sraz účastníků 
byl u kapličky na Javůrku, kam někteří dorazili auty, jiní (většina výletníků 
z Knínic) na kolech. Knínických cyklistů byly dokonce dvě skupinky – jedni 
vyjížděli z „horního“ konce, druzí se vydali směrem na Hvozdec a pak po 
lesní silnici na Javůrek. Tuto skupinku tvořila naše rodina a děti Nejezchle-
bovy. Cestou vládla dobrá nálada, neboť i všechna omladina byla dobře na-
ložená a ranní pohyb na čerstvém vzduchu jí viditelně prospíval. Dokonce 
jsme zvládli i malé občerstvení. 

Z Javůrku se masa účastníků vydala do údolí Bílého potoka na Šmelcov-
nu, někteří šli pěšky, jiní jeli na kole nebo autem. Sešli jsme se před kaplí 
Panny Marie. Tam jsme se společně modlili za úspěšný pobyt papeže Bene-
dikta XVI. v České republice, jehož letadlo už jistě v těch chvílích rolovalo na 
přistávací dráze ruzyňského letiště v Praze. Otec Ludvík nám podal zajímavé 
informace z jeho života a dosavadního teologického a učitelského působení. 
Modlitby jsme střídali s písněmi (dokonce i Otčenáš v latině!) a duchovně 
se tak připravili na vlastní setkání se Sv. otcem na druhý den v Tuřanech. 
Také jsme vyslechli zajímavé povídání o historii Šmelcovny od paní Zdeny 
Křížové, která tento výlet vlastně navrhla. Počasí babího léta se doslova před-
vádělo, obloha byla jasná, modrá, sluníčko svítilo a hřálo jako v létě. 
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Společný výlet jsme zakončili obědem v „zahradní osvěžovně“ známé re-
staurace U Čadíků, kde pro nás měli připravené výborné řízky s bramboro-
vým salátem. Po krátké siestě jsme se pak začali vracet do svých domovů. 

Skupina knínických cyklistů volila společně cestu úzkou silničkou po 
proudu potoka, pan Strakon dokonce až do Veverské Bítýšky. Ostatní jsme 
statečně nedaleko bývalé Urbánkovy hájovny přebrodili potok a vyšplhali se 
na Soví skály. Byli jsme obdařeni krásným výhledem na prudce klesající strá-
ně úzkého a hlubokého kaňonu. Listnaté stromy již nabíraly teplé podzim-
ní barvy, což byl neklamný signál definitivního konce letošního léta. Tato 
trochu nostalgická nálada se vkrádala do duší každého z nás. Když jsme se 
dostatečně pokochali tímto nádherným pohledem, pokračovali jsme kolem 
Foralovy hájovny nad Hvozdem směrem ke Knínicím. Doma nás čekaly po-
slední přípravy na setkání se Sv. otcem Benediktem XVI. v Brně-Tuřanech, 
ale to už je jiná kapitola.

Sama za sebe mohu říci, že se výlet vydařil a že nám bylo společně dobře. 
Můžeme děkovat Pánu, že nám dopřál tak pěkný den.

Opravy fary
P. Ludvík Bradáč

Zatímco se všude v těchto dnech hovoří o pádu zdi, konkrétně o pádu 
Berlínské zdi před 20 lety, na naší faře naopak vznikají zdi nové. 

Není totiž zeď jako zeď. Některé zdi totiž skutečně mají padnout, Bůh 
sám je někdy boří. Je to nejen případ již zmíněné Berlínské zdi, ale mnoha 
dalších. Bůh dal padnout zdem a hradbám Jericha, když Izraelité v druhém 
tisíciletí před Kristem obsazovali zaslíbenou zemi (sr. Joz 6). Především chce 
Bůh zbořit zdi, které oddělují jedny lidi od druhých, a drží jednotlivce uza-
vřené ve svém sobectví. Pak 
jsou ale taky zdi, které staví 
Hospodin (sr. Ž 127). To 
je, zdá se, případ zdí na naší 
faře. Vidíme neustále zna-
mení Boží přízně a Jeho po-
žehnání, když se tam o něco 
snažíme.

Už jen v tom, že se stále 
najdou farníci, kteří přichá-
zí na brigádu. Není to jed-
noduché. Mnoho farníků to 
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přestalo bavit (mnohé ani nezačalo), najdou se však přesto ti, kteří chodí 
téměř pokaždé. Díky jim zde každou sobotu, kdy brigáda probíhala, byli 
aspoň tři nebo čtyři lidé. Kéž jim Bůh oplatí jejich ochotu a obětavost. 

S těmi nově postavenými zdmi je to možná trochu přehnané. Všichni 
víte, že se spíše opravují zdi staré, obnovují se podlahy, omítky atd. To je to 
hlavní, co se dělalo v posledních měsících. Práce dokonce pokročily až tak 
daleko, že se už maloval sál i kuchyňka (v době vyjití tohoto farního zpra-
vodaje většina z vás už bude vidět na vlastní oči, jak to tam vypadá). Kromě 
toho ovšem skutečně vznikly i zdi nové – zdi budoucího sociálního zařízení 
(viz foto na str. 23).

Bohu i všem ochotným farníkům patří veliké díky!

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ 
Dva dny s papežem 
Barbora Kadlčková, Lukáš Krška

V letošním roce se v naší farnosti uskutečnilo mnoho zajímavých událos-
tí. Mezi ty nejdůležitější patřily oslavy k 750letému výročí vzniku farnosti ve 
Veverských Knínicích, slavnost biřmování a návštěva papeže v naší brněnské 
diecézi. 

Svatý otec navštívil tři česká významná města. V sobotu 26. září se v Praze 
setkal se zástupci zasvěcených osob a také s prezidentem České republiky, 
který ho doprovázel na jeho třídenní návštěvě. V neděli 27. září pak Bene-
dikt XVI. sloužil mši svatou na tuřanském letišti v Brně, o den později pak 
i na Proboštské louce ve Staré Boleslavi.

Mnoho lidí z našich farností se zúčastnilo mše svaté na brněnském le-
tišti. Abychom mohli být svědky slavnosti, museli jsme si poněkud přivstat. 
Většina z nás opouštěla domov už po čtvrté hodině ranní. Přesuny na místo 
konání byly zajištěny autobusovou a vlakovou dopravou. Dokonce i dálnice 
D1 se proměnila v jedno velké autobusové parkoviště. Poutníci se v hojných 
počtech sjížděli ze všech světových stran. Od brzkého rána byl zajištěn bo-
hatý program. Byli jsme svědky vystoupení různých kapel, církevních schol, 
i recitovaných pásem. Zazpívala i známá skupina Hradišťan. Před začátkem 
mše přišel na řadu nácvik ordinária, protože celá mše byla sloužena v latin-
ském jazyce. Pak už všichni s napětím očekávali přílet Svatého otce. Netrvalo 
to dlouho a na přistávací plochu dosedl první letoun. Vystoupil z něho pre-
zident Václav Klaus s manželkou. Asi za čtvrt hodiny upřel dav 120 000 lidí 
znovu oči k nebi, kde se objevilo druhé letadlo. Všichni máváním vlajkami 
a pozdravem: „Benedetto“ přivítali papeže, který nastoupil do papamobilu, 
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a projížděl mezi sektory pl-
nými nadšených poutníků. 
Při mši svaté koncelebrovalo 
čtyřicet biskupů a tisíc kně-
ží, z toho více než dvě stě ze 
zahraničí. 

Papež začal své kázání 
několika větami v češtině. 
Mluvil o naději, která byla 
jedním ze tří symbolů jeho 

návštěvy v České republice. Po skončení mše se rozloučil s věřícími a odletěl 
zpět do Prahy. Vzápětí Brno opustil i prezident Václav Klaus. 

Zatímco většina poutníků se odebrala na zpáteční cestu do svých domo-
vů, několik set mladých věřících zamířilo posilovými vlaky do Staré Boleslavi, 
kde se chtěli opět setkat se Svatým otcem na mši, která byla věnována právě 
mládeži. Této mše se zúčastnili také zástupci našich farností – dva z Ostro-
vačic a tři z Knínic. Do Boleslavi jsme dorazili v sobotu večer. Čekala nás 
noc strávená ve stanovém městečku. Počasí nám moc nepřálo, po slunečné 
a horké sobotě překvapilo všechny velmi chladné ráno. Celá Boleslav byla 
zahalena do husté mlhy. Ta se ale během dopoledne rozplynula a z mraků 
vykouklo sluníčko. Zúčastnili jsme se pestrého programu, kde vystupoval 
i nám známý Luděk Strašák ze Zbraslavi se svým divadelním souborem. 

První zastávkou papeže ve Staré Boleslavi byla návštěva baziliky svatého 
Václava, kde setrval v krátké modlitbě, a setkal se zde se starými a nemoc-
nými kněžími. Potom už pokračoval na Proboštskou louku, kde se konala 
mše k památce národního patrona a ochránce, svatého Václava, a kde už 
čekalo na 50 000 poutníků. Na začátku Benedikt XVI. nezapomněl popřát 
všem, kteří nosí jméno Vác-
lav. V homilii, kterou začal 
opět v češtině, vzpomněl na 
svatého Václava a rozvíjel 
myšlenku o svatosti v dnešní 
době. Na konci mše promlu-
vil k mladým, kterým připo-
mněl, že jsou nadějí církve, 
a ta od nich očekává, že se 
stanou jejími posly. Pozval 
je také na nadcházející svě-
tové setkání mládeže, kte-
ré se uskuteční za dva roky 
v Madridu. 
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Po skončení slavnosti jsme se spolu s obrovskými zástupy dalších lidí ode-
brali na vlakové nádraží a odjeli speciálními vlaky zpátky domů. Přestože 
jsme se vrátili po dvoudenním putování zcela unavení a vyčerpaní, bylo pro 
nás setkání se Svatým otcem jedním z největších životních zážitků, na který 
budeme rádi vzpomínat. 

Láska Kristova ať je naší silou
Marie Ševčáková

K návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. toho bylo napsáno opravdu hod-
ně. Přesto bych se ráda s vámi podělila o několik myšlenek.

Svatý otec Benedikt XVI. přijel k nám ve svých 82 letech. Nehleděl na 
těžkosti s cestováním spojené, na zdraví, které jistě už není takové jako dřív. 
Co jej přivádí k nám do naší vlasti? Bylo to pouze pozvání? Jistě, ale nejen 
to, určitě mnohem víc! Je to láska, láska Kristova, která dává takovou sílu 
překonávat všechny těžkosti. 

Příprava této vzácné návštěvy byla jistě hodně náročná. Uvědomujeme 
si však, že byla náročná i pro Sv. otce? Dokážeme být dostatečně vděčni za 
všechny dary, kterých se nám dostalo? Dokážeme i my v síle této lásky pře-
konávat sami sebe, své pohodlí a často zbytečné výmluvy? Ať tato návštěva 
nezůstane v našich srdcích jen krásnou vzpomínkou a dokáže nás povzbudit 
i k naší odvaze svědčit o této lásce! 

Vždyť kdo dává, dostává mnohem víc, víc přijme … Pocit radosti, nadšení 
a všechny ty stopy, které tu Sv. otec zanechal, ať už mezi věřícími nebo nevě-
řícími, jsou toho dokladem.

A na závěr ještě slova Sv. otce: „Katolíci se nemohou spokojit s tím, že 
mají víru, ale musí hledat Boha stále víc a víc a učit se v dialogu s ostatními 
poznávat ho stále novými způsoby“.

Záleží jen na nás, jestli se sami staneme poselstvím, jehož je papež svěd-
kem. 

Hurá na Velehrad – vzpomínka na pěší pouť  
z Ratíškovic 2009
Pavlína Kadlčková

V letošním roce jsem se poprvé zúčastnila pěší pouti na Velehrad. Podně-
tem mi bylo vyprávění a zkušenosti loňských účastníků. Vrátili se tak nadšeni 
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a plni duchovní obnovy, že jsem si hned vyhradila pár dnů dovolené na 
konec srpna, abych se také mohla přidat k poutníkům.

Čím více se však blížil termín pouti, tím poplašnější byly doplňující in-
formace (délka trasy, nedostatek pitné vody cestou, nečekané strmé výstu-
py v rovinatém terénu jižní Moravy – věřit či nevěřit?). I přes tyto varovné 
signály jsem své odhodlání nezměnila. A tak jsem v páteční ráno 21. srpna 
stála společně s dalšími poutníky z Ratíškovic (16), Dolních Bojanovic (2), 
Ostrovačic (2) a Veverských Knínic (6) před kostelem v Ratíškovicích. Po 
požehnání tamního faráře otce Jiřího Čekala jsme za vyzvánění zvonů vyra-
zili na dvoudenní pěší pouť. Cesta vedla rovinatou krajinou z Ratíškovic do 
Vacenovic, pak borovým lesem do Bzence. Šli jsme převážně ve stínu, což 
bylo příjemné, boty se nám však plnily pískem naplaveným v dobách dáv-
ných (tehdy mohutnou) řekou Moravou. Pro poutníky z našich farností to 
bylo překvapení, pravda ne úplně příjemné. V Bzenci jsme si dopřáli občer-
stvení v místní restauraci a následoval první výstup naší trasy. Za plného žáru 
poledního sluníčka jsme stoupali mezi vinohrady do kopců nad Bzencem.

Cesta vedla po hřebeni pahorků, na slunci, bez stínu. Odměnou nám 
byly pěkné výhledy do údolí řeky Moravy, na opačnou stranu na panoráma 
Chřibů s hradem Buchlovem, který se stal naším souputníkem až k Vele-
hradu. Oporou nám byly modlitby sv. růžence, povzbudivé pozdravné SMS 
zprávy (protože poutník dnešní doby má k dispozici i tato vybavení), statis-
tické informace (opět SMS) o počtu poutníků z informačního servisu hlav-
ního organizátora pěších poutí otce Jana Peňáze. Na mysl přicházely úryvky 
z Bible o putování Izraelců po poušti, které evokovalo horké letní počasí, 
docházející voda, počínající únava a bolesti nohou. Otec Ludvík k nám byl 
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však milosrdný a cestou nám dopřál i kratší zastávky, během nichž jsme si 
mohli lehnout do trávy, abychom ulevili znavenému tělu. Naši znavenou 
mysl osvěžoval předčítáním humorných příběhů, které se údajně kdysi ode-
hrály (hlavně na Slovácku) v kostele i za kostelem. 

S přibývajícím odpolednem se mírně zvyšovala nervozita, zda dorazíme 
do cíle prvního dne, kterým byla obec Boršice, abychom včas stihli společ-
nou mši svatou. Skupina se začala protahovat. Když jsem ve dvojici s další 
poutnicí z Knínic, Hanou Mikšovou, překonávala poslední dva, tři kilometry 
(celkem jsme jich první den ušli zhruba 30), rostlo ve mně přesvědčení, že 
toto je první a zároveň poslední moje účast na tomto podniku. V Boršicích 
jsme se opět seskupili dohromady, tentokrát v místním hostinci, poněvadž 
bylo potřeba doplnit tekutiny a smýt prach z cest. Nicméně zvítězili jsme 
sami nad sebou a s radostným pocitem jsme se připojili ke  skupinám pout-
níků z ostatních směrů a společně šli slavit mši svatou v boršickém kostele. 
Při kázání bylo vzpomenuto 41. výročí od sovětské okupace v roce 1968, při-
pomenuty výdobytky dnešní svobody, jejichž důsledkem bylo i konání této 
pouti. A já jsem si uvědomila, že je to pravda a že je třeba ukazovat ostatním 
lidem, že nás věřících není zase tak málo. Abych pro to i já aspoň něco udě-
lala, rozhodla jsem se zúčastnit se pouti v příštím roce znovu! 

Po výborné večeři připravené poutníkům boršickými farnicemi v kultur-
ním domě jsme si ošetřili znavené nohy, kterými jsme se dle slov otce Peňáze 
„modlili celý den“. My, z našeho jižního proudu, kteří jsme se poutě účastni-
li poprvé, jsme pak z jeho rukou převzali dřevěné velehradské křížky, a tím 
jsme byli přijati mezi „certifikované“ poutníky. 

Druhý den ráno se prostranství u kostela v Boršicích zaplnilo množstvím 
poutníků. Pořizovala se bohatá fotodokumentace, vytahovaly se obecní a far-
ní prapory, příprava na posledních osm kilometrů poutě vrcholila. Skupina 
poutníků našich farností se fotila s obecním praporem Veverských Knínic, 
který byl mj. ostatními považován za jeden z nejhezčích. Kdosi z právě pro-
cházející skupinky se ptal: „Odkud jste?“ „Z Veverských Knínic, to je taková 
malá vesnice u Brna.“ „ Cha, cha, to my známe, my jsme z Tišnova!“

A pak to přišlo. Asi tři sta padesát poutníků se za zpěvu Anděle Boží vyda-
lo na poslední část cesty. Z oken mávali místní obyvatelé na pozdrav, mnozí 
stáli na chodnících před svými domky. Při průchodu Zlechovem vyzváněly 
zvony. Pro mne osobně to byl neopakovatelný a nezapomenutelný zážitek. 
Za obcí Tupesy jsme vystoupali do posledního kopce a z jeho návrší jsme 
uviděli věže baziliky na Velehradě! Po vzoru dávných poutníků jsme poklekli 
a pomodlili se. 

Mnozí se vyzuli a poslední úsek šli bosi. Co asi cítili svatí Cyril a Metoděj, 
když oni sem dorazili k cíli své tehdejší pouti až ze Soluně? Byli unavení, 
šťastní a rozechvělí jako my dnes?
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Na nádvoří před bazilikou nás už čekala přibližně stejně velká skupina 
poutníků, kteří poslední noc přespali v Buchlovicích. A také řada dalších 
návštěvníků, co přicestovali auty a hromadnou dopravou. Mezi nimi nás má-
váním vítalo několik známých z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. 

Společné zakončení celé pouti mělo dvě části. Nejdříve na nádvoří pro-
běhla obnova zasvěcení země Panně Marii a pak byla v bazilice sloužena 
slavná mše svatá. Za doprovodu asi 40 kněží a jáhnů, také poutníků, ji jako 
hlavní celebrant sloužil kancléř žilinské diecéze Mons. Michal Baláž. 

Když Pán Bůh dá, příští rok vyrazíme znovu, už na jubilejní 10. pěší pouť 
na Velehrad. A kdo jste dočetli až sem, najděte si dva volné dny a přidejte se 
k nám – 20. srpna 2010!

Jak ještě jinak se dá jít na Velehrad
Rozhovor s Radimem Staňkem vedl J. Koch 

Letos již druhým rokem vyrazila malá skupinka farníků z našich farností 
s panem farářem Ludvíkem Bradáčem do Ratíškovic, aby podpořili tamější 
„jižní proud“ při hvězdicové pěší pouti na Velehrad. 

Poutníci při této celorepublikové akci vycházejí z různých míst a postup-
ně se během několika dnů jejich skupiny slévají ve větší proudy, nakonec 
se všichni sejdou v cíli své cesty – na památném Velehradě, jak říká jeden 
z organizátorů poutě P. Jan Peňáz „v rodném údolí naší víry, kultury a vzdě-
lanosti“. 
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Radime, o tobě je známo, že z Říčan na Velehrad šels letos už potřetí a vždy 
volils formu individuálního putování. Svěř se nám, co tě k tomu vedlo. 

Odpověděl bych slovy Foresta Gumpa: „Chtělo se mně chodit, tak jsem šel.“ A kam 
jít jinam, než ke kořenům víry.

Kolik dní cesta trvala. Jak jste měli trasu rozplánovanou?
Letos jsme putovali dva: moje sestra Kamila a já. Vyšli jsme v úterý ráno a v pátek 

v poledne jsme už byli ve velehradské bazilice, tedy čtyři dny.
Úterý : Říčany - Brno, Holásky 38 km, středa: Holásky - Bučovice 35 km (nej-

náročnější etapa, trasa vedla jen po frekventované silnici), čtvrtek: Bučovice - Sv. 
Klimentek 25 km, pátek: Sv. Klimentek - Velehrad 12 km.

Jakým způsobem jste řešili během cesty nocování a stravování?
Byli jsme připraveni na spaní „pod širákem“, tzn. spacák a celta. Druhou noc 

jsme však přespali v Bučovicích u velice moderní, asi sedmdesátileté paní (setkání s ní 
bylo nejzajímavější z celé pouti).

Co se občerstvení týče, nejlepší jsou, jak říká Kamča „poutnické studánky“, čili 
hospody…

Byli jste připraveni na případné nenadálé nepříjemnosti (bouřky, déšť, 
úraz)?

Ano, byli jsme připraveni důkladně, hlubokou vírou, že nic takového nenastane – 
a vše jistil půllitr slivovice! Ovšem Kamčina víra pravděpodobně na chvíli zeslábla, 
neboť celý druhý den léčila své puchýře na chodidlech. No, příště přibalíme kvalitní 
náplasti na puchýře a otlaky.

Zdá se, že do cíle jste dorazili v pohodě, neboť jsme tě potom na Velehra-
dě viděli vítat přicházející procesí.

Ano, máte pravdu, stát na nohách jsem ještě mohl…

Jakým způsobem ses dostal z Velehradu domů, opět po svých?!
Ne že bych nedošel, ale byli tam rodiče autem a měli volné místo. Bylo to přece 

jenom pohodlnější. A hlavně rychlejší.

P. Jan Peňáz říká, že poutník nejde nikdy sám. Poutníci se cestou modlí, 
zpívají, povídají si, vyprávějí si zážitky i vtipy. Lidé, kteří se předtím nikdy 
nesetkali, se během společného putování rychle sblíží. 

Ano, poznáte lépe druhé, ale i sám sebe!

Otec Jan má svým výrokem z předchozí otázky na mysli hlavně tu skuteč-
nost, že poutník na rozdíl od turisty, sportovce či tuláka do cíle své cesty nese 
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především dva duchovní aspekty svého nitra – díkuvzdání a prosby. Jak jsi na 
tom z tohoto pohledu byl ty? 

Poprvé, v roce 2007, jsem nemohl unést prosby, zato loni i letos jsem nepřestával 
děkovat!!!

Během cesty na poutníka čeká fyzická námaha, vyčerpání, těžkosti. Tím, 
že to vše překoná, dokazuje upřímnost a opravdovost svých poutních před-
sevzetí. Měls i ty nějaké problémy? Jaký máš recept na jejich překonání? 

Tato cesta je krátká a přeje-li počasí, mladý a zdravý člověk ji určitě zvládne.

Vzpomeň si na některé pozitivní i negativní zážitky ze své cesty, co se ti 
vrylo do paměti nejvíce? 

Nejvíce mě oslovila setkání s lidmi: nejprve se svéráznou paní v Bučovicích, která 
nás ochotně ubytovala, a později setkání na Sv. Klimentku se zkušeným poutníkem. 
Ten podle svého vyprávění chodí etapovou pouť z Levého Hradce na Velehrad již více 
než 20 let.

A negativní okamžik? Ty prožívala spíš Kamča se mnou…

Nechtěl by sis v příštím roce vyzkoušet putování na Velehrad ve skupině 
známých, s nimiž se setkáváš doma třeba v kostele nebo při brigádách na 
faře? 

Ano, to by určitě stálo za to! O to víc, že můj styl putování není až tak pohodlný. 
Co bych ještě možná chtěl, jít s nejbližším proudem – ale BEZ BATOHU! 

Otec Jan dekoruje vždycky poutníky, kteří jdou poprvé, malým dřevěným 
velehradským křížkem, ty, kteří jdou potřetí, velkým dřevěným křížkem. Ty 
si ho jistě zasloužíš. Zkusíme vybídnout otce Ludvíka, aby dosvědčil otci Ja-
novi tvoje putování, aby ti kříž udělil. 

Přeji ti hodně hlubokých poutních zážitků a děkuji za rozhovor! 

Národní konference hnutí „Modlitby matek“ v Brně 
Dana Cardová

V říjnu na brněnském Biskupském gymnáziu proběhla Národní konfe-
rence hnutí „Modlitby matek“. Pro naše setkání byl vybrán verš z žalmu „Veď 
mě cestou své pravdy a poučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně 
skládám svou naději v Tebe“ (25,5).

Téma cesty si ke své přednášce zvolila i farářka z Církve československé 
husitské Eva Matějková.
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Mluvila mimo jiné o tom, že cesta je stejně důležitá jako cíl. Mnohdy 
žijeme v minulosti (nepřestáváme truchlit), nebo v budoucnosti (nevíme, 
co bude dál), ale Bůh se nachází v přítomnosti. Je třeba se teď zastavit, 
abychom se podívali, v čem žijeme, upřít pozornost dovnitř svých hranic. 
Tam většinou narazíme, dostaneme se do střetu mnohdy ostřejšího než 
meč. Naše sny se rozbijí. Mnohdy chceme uspíšit svoji cestu, jsme netr-
pěliví, abychom se dostali ke svému cíli co nejdřív, začneme se i chovat 
svévolně. 

Chtěla bych k tomu jen dodat, že je dobré mít odvahu, a neutíkat před 
skutečností, vzít za ni odpovědnost, i když je mnohdy velmi drsná a nelíbí se 
nám. Ale jen tehdy člověk kráčí po správné cestě. Navíc máme tu milost, že 
můžeme prosit o pomoc samotného Boha.

Večer prvního dne proběhly modlitby za uzdravení vnitřních zranění, 
doprovázené otcem Ignácem. Tyto modlitby jsou každoročně velmi požeh-
nané. Jako celá tato akce. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS 
Z osobní účasti na svatořečení P. Damiána v Římě
Petr Žaloudek, Řím, 11. 10. 2009 (z textu připraveného pro Katolický týdeník)

Sobota 10. 10. 2009
Možná víc, než samotné svatořečení, bude zajímat čtenáře KT to, co se 

událo v předvečer svatořečení P. Damiána, tedy 10. 10. 2009, v bazilice St. 
Maria sopra Minerva, blízko Pantheonu. V neděli prohlásí totiž papež za 
svaté 5 lidí, Damián bude „jedním“ z nich. V bazilice Santa Maria sopra 
Minerva se však v sobotu večer, odkud jsem se teď vrátil do mého hote-
lu, konala „Vigilie“ před vyhlášením P. Damiána za svatého. Slavnost zpěvů 
a modliteb začala v 19 hodin a skončila ve 20.30 hodin. Přišlo tam více než 
2.500 lidí, hlavním moderátorem celé slavnosti byla Kongregace nejsv. Srdcí 
Panny Marie a Pána Ježíše, do které P. Damián patřil. Jelikož se jedná o mi-
sijní Kongregaci, celá slavnost se vedla ve 4 jazycích: španělštině (protože 
ve španělsky mluvících zemích má tato Kongregace většinu svých členů), 
anglicky, francouzsky (je to původem francouzská Kongregace) a vlámsky. 
Z Havaje přijelo 600 lidí, v čele s biskupem de Silva z Honolulu a provin-
ciálem Kongregace z Honolulu P. Chrisem Keahi, kterého znám ze svých 
dřívějších cest osobně. (Mezi účastníky bylo několik belgických kněží této 
Kongregace, které znám z mých cest do Leuvenu, kde jsem hledal infor-
mace v archivu, hlavně P. Paul Macken, poslední doposud žijící expert na 
život a dílo P. Damiána, znající do detailu všechny jeho dopisy. Pro mne 
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pak bylo nesmírně milé setkání s panem Erikem de Backer, který je pra-
prasynovec rodiny de Veuster, P. Damiána, kterého znám taky několik let 
osobně.) Baziliku zcela zaplnili lidé z Belgie, Španělska, různých zemí Jižní 
Ameriky, Asie a USA. Vigilie zpěvů a modliteb začala nádherným sólem jed-
né havajské pěvkyně v havajském jazyce, pak pokračoval hymnus na oslavu 
P. Kamiana (tak mu říkali na Havaji) zpíván střídavě havajsky a anglicky 
velkým havajským sborem. Zpěvy pokračovaly v různých z již vyjmenovaných 
jazyků, byly protkávány texty z osobních dopisů P. Damiána, texty z bible, 
adorací v silenciu a osobní modlitbou generála Kongregace přednesenou 
plynnou španělštinou, francouzštinou a angličtinou. Impozantní byl průběh 
oslavy: nekonala se ani mše, ani bohoslužba slova, skupinky Havajanů však 
přinášely postupně k oltáři předměty, připomínající život P. Damiána: jeho 
slaměný klobouk, hoblík a jiné předměty na obrábění dřeva, které na Molo-
kai používal pro stavbu domku, ale i rakví i na stavbu kostela. Přinesli dále 
bibli a breviář, se kterými kdysi odjel jako misionář na Molokai – nic jiného 
s sebou tehdy neměl, na závěr pak přinesli veliké černé roucho, kterým se 
běžně přikrývá rakev zemřelého. V této Kongregaci skládali totiž novicové 
sliby tak, že si lehli na zem, přikryli je tímto rouchem na znamení toho, že 
umírají světu, a rodí se pro nový život s Kristem.

Pro mne osobně bylo silným zážitkem potkat se s několika lidmi – ma-
lomocnými z Kalaupapy, které znám z mých cest, a zmiňuji se o nich v mé 
knize: byla tam Meli Watanuki, Boogi, Barbara, Winie Harada, Makia Malo, 
Norbert a pár dobrovolníků, kteří se o tyto lidi v Kalaupape starají. Jelikož 
jsem přišel do baziliky skoro o jednu hodinu dřív, než slavnost začala, byl 
jsem přímo u oltáře. Tam taky později přivezli na vozíku všechny tyto osob-
nosti. Všechny jsem tak měl možnost po tolika letech znovu osobně pozdra-
vit, bylo to nesmírně milé setkání, smutný jsem byl však z toho, že již hodně 
zestárli a zeslábli, všichni jsou na vozíku, jsou to poslední „Mohykáni“ malo-
mocných žijících na Molokai...

 
Neděle 11. 10. 2009
Náměstí sv. Petra bylo plně zaplněno, nádherný sluneční den. Jelikož se 

jednalo dnes o 5 svatořečení, papež Benedikt XVI. se ve své homilii krátce 
– asi 3 minuty – zmínil o každém z nich (i proto byla včerejší účast v bazi-
lice Santa Maria sopra Minerva v určitém smyslu důležitější, protože celá 
slavnost tam byla zaměřena jen na osobu P. Damiána). Když dnes mluvil 
papež o sv. Damiánovi, navázal na evangelium podle Mk 10, 17-30, které se 
četlo: „Co mám dělat, abych dosáhl život večný“ – ptal se jeden mladý člověk 
Krista... ten mu pak řekl: „Jdi a rozdej vše chudým a pak mne následuj...“ 
Následující myšlenka papeže se mi velice líbila, doslova řekl: „Když se roz-
hodl Damián následovat Krista, neopustil jen svou rodnou vlast a rodinu, 
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ale touha následovat Krista byla pro něho dokonce přednější, než vlastní 
zdraví“. Ze života P. Damiána – já o tom ve své knize píši – víme, že nemusel 
za každou cenu zůstat mezi malomocnými, biskupův plán byl, vyměnit čas 
od času misionáře. P. Damián tam však chtěl zůstat, protože to vnímal jako 
své poslání. Z jeho života taky víme, že když onemocněl malomocenstvím, 
znovu mu představený nabídl možnost odchodu z kolonie malomocných, 
návrat do vlasti a léčení. On to však odmítl a chtěl zůstat svým malomocným 
věrný až do své smrti ...

Mezi dnešními prominentními hosty byl znovu belgický král Albert II. 
s manželkou Paolou a mnoho a mnoho jiných prominentů. Za francouz-
skou vládu se svatořečení zúčastnil francouzský premiér  François Fillon. Po-
slední postřeh z toho, co na mne pozitivně zapůsobilo: Na svatořečení bylo 
obrovské množství mladých lidí, hlavně ze Španělska, ale i z celé Evropy. 
Kolem mne sedělo hodně „zvědavců - turistů“ z Německa či jiných zemí, kte-
ří očividně nebyli ani katolíci, ani křesťané. Přesto přišli na svatořečení jako 
na možnost potkat se s papežem a vidět, jak taková mše probíhá. Chovali se 
velice decentně. Na mne to zapůsobilo pozitivně proto, že je to fenomén, 
který v Česku skoro vůbec není vidět, tam je většinou slyšet od lidí, kteří se 
nehlásí ke křesťanství, jen samá kritika a posměch na adresu církve, papeže 
a věřících ...

OKÉNKO PRO DĚTI
Humor za kostelem
Přetiskujeme několik ukázek z publikace „Děti píší Bohu“ (Karmelitánské nakladatel-
ství Kostelní vydří 2005)

Milý Bože,
zdá se mi, že křest je skvělej nápad. Každý tak může být šťastný a věřící. 

A ještě k tomu umytý. Katka (9 let).

Nazdar Pane Bože!
zdraví tě tvůj tajnej kamarád. Hlavu vzhůru! Tady dole na zemi tě někdo 

miluje! Je to tajemství (10 let). 

Milý Pane Bože,
taky býváš opilej z vína jako ti muži v Bibli? Můj táta taky moc pije, tak si 

z toho nic nedělej. Nejsi v tom sám. Tvůj kamarád Ondra. Můj táta je Karel (9 
let). 
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2010. 
Příspěvky můžete zasílat do 5. března 2010. 
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!

Biřmovanci s otcem Vojtěchem

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 
přeje redakční rada!


