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Milí farníci, bratři a sestry
Blíží se Velikonoce, největší svátky církevního roku. Abychom je mohli 

náležitě oslavit, snažili jsme se konat postní skutky, kterými jsou modlitba, 
půst, almužna. Ukázňovali jsme své tělo i duši, abychom byli soustředěni 
a připraveni oslavit Zmrtvýchvstání Krista.

V esejských textech čteme: Neboť, jak ti opravdově pravím, tělo a srdce 
a mysl jsou jako vůz a kůň a vozataj. Tělo je vůz, ukutý v síle, aby plnil vůli ne-
beského Otce a Matky-Země. Srdce je ohnivý oř, slavný a smělý, který stateč-
ně táhne vůz, ať už jede po rovné cestě nebo leží-li na cestě kameny a padlé 
kmeny. A mysl je vozataj, třímající otěže moudrosti, který je shora pozoruje, 
co se rozkládá na dalekém obzoru, a řídí směr kopyt a koles.

Kéž celým svým srdcem, myslí i tělem oslavíme vítězství života nad smrtí! 
I tento náš farní zpravodaj, OŘÍK, chce k této oslavě přispět.

Požehnané Velikonoce, plné radosti a pokoje, Vám všem přeje
P. Ludvík Bradáč

VELIKONOČNÍ
P. Josef Veselý

Až ze skořápek
bolesti a smutku

vyklubáme se
ke zrození

života nového
ať naplno zazní

ALLELUJA

Potemnělé komůrky
srdcí našich
kéž prozáří

tvé světlo Pane
a do duše vstoupí

čistá radost
provázená nadějí
láskou a vděčností

za to
že křížem svým

svět
jsi vykoupil.
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 
P. Ludvík Bradáč

Den Liturgická oslava Hod. Místo

čtvrtek 
1. 4.

Zelený čtvrtek 17.30 Ostrovačice

pátek 
2. 4.

Velký pátek
17.00 Veverské Knínice

19.00 Ostrovačice

sobota
3. 4.

Bílá sobota 
Velikonoční vigílie

19.00 Ostrovačice

21.00 Veverské Knínice

neděle
4. 4.

Boží hod velikonoční

7.45 Ostrovačice

9.00 Říčany

10.30 Veverské Knínice

pondělí 
5. 4.

Pondělí v oktávu 
velikonočním

8.30 Ostrovačice

Otevřená náruč 
Marie Ševčáková 

Je to již nějaký čas, kdy na závěr konference „Život jako dar“ byla slouže-
na mše sv. v jednom brněnském kostele (který byl za totality uzavřen). 

Kostel byl čisťounký, krásně vyzdobený. Co mne však na první pohled 
uchvátilo, byla dvě místa v úrovni oltáře. Vlevo – socha Pána Ježíše v životní 
velikosti s otevřenou náručí a vpravo – Ježíš přibitý na kříži. 

Ta otevřená náruč přímo vybízela: „Pojď, čekám na tebe, abych tě mohl 
obejmout, v mé náruči jsi zcela v bezpečí, ničeho se neboj a pojď za mnou.“ 
Na protější straně, ve stejné rovině, byla také otevřená náruč. Paže Krista 
však byly pevně přibité na dřevo kříže. Uvědomila jsem si, že pokud chci do 
této náruče přijít, musím nutně obejmout i kříž. A to už není zrovna lehké! 
Jistě je snadnější přijít do otevřené náruče a mnohem těžší přijmout (obe-
jmout) kříž.

Pane, dej nám sílu vytrvat na cestě za tebou!
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Paschální večeře
čtvrtek 

1. 4.

Po večerní bohoslužbě na Zelený čtvrtek 
si na faře v 19.30 zpřítomníme Poslední 
večeři Pána Ježíše na základě židovské 

paschální hostiny

Varhanní koncert
středa 
14. 4.

V 19.30 v Tišnově se koná první z koncer-
tů „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

Den modliteb za povolá-
ní k duchovnímu stavu

neděle 
25. 4.

Nejkrásnější 
Ave Maria

středa 
5. 5.

V 19.30 v Tišnově se koná druhý z koncer-
tů „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

Pouť mládeže 
do Křtin

sobota 
8. 5.

Poutní zájezd 
„Po stopách 
Tiché noci“

8.5. – 9.5.

Pojedeme do míst v Solnohradsku spoje-
ných se vznikem slavné koledy. Společným 

prožitím víkendu v krásném prostředí 
a společnou modlitbou chceme budovat 

naše farní společenství.

Nanebevstoupení 
Páně

středa 
12. 5.

V 17 hodin bude bohoslužba slavnosti ve 
Veverských Knínicích

čtvrtek 
13. 5

V 17 hodin bude bohoslužba slavnosti 
v Říčanech a v 18.30 v Ostrovačicích

Novéna 
k Duchu svatému

14. 5.
–

21. 5.

Jako každý rok farníci spolu s členy komu-
nity Emanuel pořádají v říčanském kostele 

devítidenní modlitbu a přípravu na slav-
nost Seslání Ducha Svatého. Začátek bude 

většinou v 19.30 hodin.

Den modliteb 
za sdělovací prostředky

neděle 
16. 5.

1. svaté přijímání
neděle 
16. 5.

Při nedělní mši sv. v Říčanech 9 dětí popr-
vé přijme k sobě Ježíše Krista v eucharistii

Přednáška 
kard. Tomáše Špidlíka

sobota
22. 5.

Jedna z předních duchovních osobností, 
kardinál Tomáš Špidlík, v Mahenově di-

vadle v Brně pronese přednášku „Kořeny 
evropské kultury“. V průběhu večera zazní 
„hudební dárek“ sólistů Janáčkovy opery 
kardinálu Špidlíkovi. Začátek je v 19 hod.

KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ 
OD VELIKONOC DO KONCE PRÁZDNIN
P. Ludvík Bradáč
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Seslání 
Ducha svatého

neděle 
23. 5.

Bohoslužby budou v našich kostelích pod-
le obvyklého nedělního pořádku. V před-
večer (v sobotu v 18 hodin) se bude navíc 

konat bohoslužba vigílie slavnosti.

Den modliteb 
za církev v Číně

pondělí 
24. 5.

Koncert Tišnovského 
komorního orchestru

středa 
26. 5.

V 19.30 v Tišnově se koná třetí z koncertů 
„Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“

Noc kostelů v Brně
pátek 
28. 5.

Po úspěšném prvním ročníku, při kterém 
bylo 29. 5. 2009 v kostelech, klášterech 

a modlitebnách zaznamenáno na 90.000 
návštěvnických vstupů, se návštěvníkům 

otevřou další kostely a modlitebny přede-
vším v Brně.

Mše sv. a setkání 
na faře v Ostrovačicích 

při příležitosti 
narozenin 

o. Bedřicha Provazníka

neděle
30. 5.

Začátek pravděpodobně ve 14 hodin 
v kostele. V neděli bude proto změněný 
pořad bohoslužeb: dopoledne v 9 hodin 
v Říčanech a v 10.30 ve Veverských Kníni-
cích, odpoledne pak ve 14 hodin v Ostro-

vačicích.

Slavnost 
Těla a Krve Páně

čtvrtek
3. 6.

V 18 hodin bude bohoslužba slavnosti 
v Říčanech

neděle
6. 6.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti 
v Ostrovačicích a v 10 hodin ve Vever-

ských Knínicích

Setkání seniorů
středa 
16. 6.

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setka-
jí starší farníci a další občané

Táborák pro děti
pátek
18. 6.

Na faře v pátek odpoledne a večer 
se bude konat obvyklé setkání s dětmi 

na konci školního roku.

Jáhenské svěcení
sobota
19. 6.

V brněnské katedrále v 9 hodin

Narození sv. Jana 
Křtitele, slavnost

čtvrtek
24. 6.

Jelikož je Jan Křtitel patronem 
ostrovačického kostela, bude výjimečně 
bohoslužba v Ostrovačicích ve čtvrtek 

(a v pátek v Říčanech)

Kněžské svěcení
sobota 
26. 6.

V brněnské katedrále v 9 hodin

Sv. Petra a Pavla, 
apoštolů, slavnost

úterý
29. 6.

O slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů 
říčanského kostela, bude bohoslužba 

v Říčanech v 18 hodin
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Sv. Cyrila, mnicha 
a Metoděje, biskupa, 
patronů Evropy, hlav-
ních patronů Moravy

pondělí
5. 7.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti 
v Ostrovačicích a v 9 hodin ve Veverských 

Knínicích

Konference Charisma-
tické obnovy

7. 7.–
11. 7.

Na brněnském výstavišti se pořádá 
již XXI. ročník konference

Mše sv. u Helenčiny 
studánky

Některý všední prázdninový červencový 
večer budeme slavit už podruhé mši sv. 

na krásném místě v přírodě

Pouť na Veveří

Již potřetí poputujeme pěšky z našich obcí 
až ke hradu Veveří. V kapličce Matky Boží 

pak budeme slavit mši sv. Akce se usku-
teční v srpnu před slavností Nanebevzetí 

Panny Marie.

Nanebevzetí Panny 
Marie, slavnost

neděle
15. 8.

Bohoslužby budou v našich kostelích pod-
le obvyklého nedělního pořádku

Pěší pouť na Velehrad 20.–21. 8.
Již potřetí budeme putovat na Velehrad 

v některém z osmi proudů poutníků. 

Pouť rodin a farností
sobota 
28. 8.

Jako každý rok se toto setkání bude konat 
ve Žďáru nad Sázavou

Setkání seniorů
středa 
15. 9.

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích 
se setkají starší farníci a další občané

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Blahopřání

Pan Jan Strakon z Veverských Knínic se v těchto dnech ve zdraví dožívá 
krásného životního jubilea 85 let. Děkujeme mu za veškerou práci kolem 
kostela, za neutuchající zájem o dění ve farním společenství a účast na bo-
hoslužbách i ostatních farních akcích. 

Připojujeme se ke gratulantům a panu Strakonovi přejeme po-
hodu, klid, radost, stálé zdraví a ochranu Panny Marie. 

Vzpomínky říčanského ministranta
Ludvík Polanský 

Když jsem jako šestiletý začal v říčanském kostele ministrovat, byla válka, 
kterou jsme my děti, na rozdíl od našich rodičů, moc nevnímaly. Pro nás to 
bylo spojeno hlavně s povinnou výukou němčiny. V první a druhé třídě jsme 
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z toho měly dost zamotanou hlavu. Když jsem chtěl ministrovat, musel jsem 
se ještě učit modlit a odpovídat u oltáře latinsky. To byla nutnost, poněvadž 
se tehdy mše sv. sloužily pouze latinsky. Dlouho jsem potom vzpomínal na 
toto „učení – mučení“. 

V té době jsme si jako říčanští ministranti moc nezaministrovali, poně-
vadž ostrovačičtí ministranti nás moc nepouštěli, a kněží, kteří v té době 
byli v Ostrovačicích, na Říčany moc nedali. Mše sv. bývaly v Říčanech pouze 
v pondělí ráno a v neděli jednou za 3 týdny. Pokud právě na tuto neděli 
připadl nějaký významný svátek, byla ranní i velká mše sv. pouze ve farním 
kostele v Ostrovačicích. Tím se stávalo, že nedělní mše sv. v Říčanech nebyla 
někdy i pět týdnů. Pro mnoho lidí bylo obtížné za každého počasí chodit 
z opačného konce Říčan dlouhou cestu do Ostrovačic. Myslím, že i to byl 
jeden z důvodů úbytku věřících v kostele. 

Konec této neblahé praxe udělal až nástup nového kněze, který nastou-
pil po úmrtí P. Vlacha. Tímto knězem byl vynikající člověk, skromný kněz 
a pravý pastýř P. Josef Janšta. Proto také na něho říčanští farníci s vděčností 
vzpomínají. 

Něco o hodinách na věži říčanského kostela 
Ludvík Polanský 

Hodiny na věž říčanského kostela byly umístěny zřejmě již dávno před 
první světovou válkou. V jakém stavu byly a jak přesně ukazovaly čas, již dnes 
pochopitelně nevíme. Musely ale celá léta dobře sloužit – ukazovaly totiž 
čas, kterým se lidé ve vesnici řídili. Nic jiného totiž neměli. Rádio nebylo 
a hodinky obyčejní lidé také neměli. 

Až do roku 1945 se musely hodiny denně ručně natahovat a seřizovat. 
Ten, kdo tuto práci vykonával, musel vždy vyšlapat 62 schodů k hodinám 
a ještě 10 schodů ke zvonům, které se také obsluhovaly ručně. 

Sestřelením věže v květnu 1945 vzaly za své i hodiny. A tak v roce 1947 
při znovupostavení věže byly do ní pořízeny hodiny nové. Ty už byly upra-
veny tak, že se natahovaly elektrickým motorkem. Ten každých devět hodin 
zvedal tři těžká závaží, jejichž váha hodiny poháněla. O chod těchto hodin 
se staral místní elektrikář pan Petr Škvařil. Starší občané vědí, jaké byly pro-
blémy v poválečných letech s elektřinou, která byla kvůli úsporám téměř 
denně vypínána. Takže i pan Škvařil musel skoro po každém delším vypnutí 
proudu vystoupit nahoru ke stroji a seřídit čas. 

Nové hodiny šly od roku 1947 do roku 1988, kdy bylo rozhodnuto nechat 
stroj opravit. Oprava sice byla provedena firmou z Vyškova, která v roce 1946 
hodiny dodala. Po opravě však firma požadovala, aby se o hodiny staral je-



8

den člověk. (Po smrti pana Škvařila je 
totiž upravovala a spravovala spousta 
lidí, a to nebylo dobré.) 

Já jsem se k tomu dostal shodou 
okolností a po asi půlhodinové in-
struktáži mechanikem jsem se deset 
roků o hodiny staral. Mimo občasné-
ho promazání a také díky tomu, že se 
už nevypínal proud, s vlastním cho-
dem žádná velká práce nebyla. 

Aby však hodiny šly „jako hodiny“, 
bylo třeba někdy dvakrát až třikrát vy-
stoupit nahoru a napravit čas. Čas se 
totiž s tím přesným rozcházel podle 
počasí (teploty) za den až o pět mi-
nut. Možná tomu tak bývalo i dříve, 

ale dnes, kdy má každý na ruce svoje hodinky, ihned při odbíjení času ví, 
že jdou věžní hodiny špatně. To už bylo neúnosné. A protože se nepřesnost 
stále častěji projevovala, tak jsme se po poradě s P. Bedřichem Provazní-
kem rozhodli, že zakoupíme nový elektronický hodinový stroj. Tento stroj 
je řízen radiovým signálem z Frankfurtu n. M. jednotně pro celou Evropu 
se stoprocentní přesností. Kontaktoval jsem ostravskou firmu Impuls, jejíž 
majitel přijel, aby zjistil stav stávajícího horního rozvodu a dodal cenovou 
nabídku. Ciferníky a křížový rozvod jsem opravil sám, abychom se pokud 
možno vešli do ceny. Požádali jsme obec o dotaci a povolení sbírky po vesni-
ci. Sbírky se ujali mladí, kteří vybrali asi 60 tisíc korun. Zbytek dodal OÚ a na 
podzim roku 2000 byly hodiny uvedeny do provozu. Po dvou letech však 
za silné bouře do věže uhodil blesk a zasáhl část elektroniky. Oprava stála 
dalších 16 tisíc korun. Nyní už se to stát nemůže, protože jsme ocelové dráty 
k cimbálům, které odbíjejí čas a jsou umístěny v nejvyšší části věže, nahradili 
nevodivými silonovými lanky. 

Doufám, že s přesností hodin je všeobecná spokojenost a že budou lidem 
ještě dlouho a dobře sloužit a odměřovat jejich čas. 

Brněnské družstvo Karat pro papeže 
Regina Blažková

Výrobní družstvo Karat vzniklo 22. 10. 1945 v Brně. Od samého počátku 
až do současnosti patří Karat mezi největší výrobce zlatých a stříbrných šper-
ků v České republice.
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Mnohaleté zkušenosti spojené s tradiční zručností moravských zlatníků 
jsou zárukou trvalé kvality v oboru. Vedle tradiční ruční výroby šperků využí-
váme také nejmodernější výrobní metody a technologie. 

Vyrábíme snubní prsteny celozlaté nebo s dra-
hými kameny (velmi žádané jsou dnes brilianty), 
povrchově nebo reliéfně ryté, ze žlutého, bílého, 
nebo kombinace obojího zlata, povrchově upra-
vené matováním, nebo vysokým leskem, náušnice, 
přívěsky, řetízky, náramky, brože, kravatové spony 
a další šperky.

Vedle výroby šperků provozujeme i zlacení, stří-
bření, niklování a rhodiování metodou galvanické-
ho pokovování šperků, bohoslužebných a ostatních 
předmětů. Velmi vyhledávanou službou je zlacení a 
stříbření monstrancí. 

Tuto naši službu využila v loňském roce i knínická farnost. Bylo to šťast-
nou shodou okolností souběžně s tím, co se na Karat obrátil také brněnský 
sochař Jaromír Gargulák při zhotovení darů za město Brno pro Sv. otce 
Benedikta XVI. Byly to kalich o výšce pětatřicet centimetrů a patena v prů-
měru sedmadvacet centimetrů. Aby si Sv. otec pamatoval, od koho oba dary 
dostal, je na pateně vyleptán znak Brna a nápis Papež Benedikt XVI. Brno 
27. 9. 2009. 

Vedle oficiálního vytvořil J. Gargulák dar ještě jeden. Svůj osobní. „Chtěl 
jsem udělat něco v podobném stylu, jako jsou kalich a patena. Nakonec s tím 
nápadem přišla moje dcera. Při bohoslužbě tak má Svatý otec od nás kromě 
kalicha a pateny ještě kříž kolem krku,“ vysvětlil.

 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

25. 12. 2009 farnost 9950 7060 7440

6. 1. 2010 Tříkrálová sbírka* 22521 59146 24283

24. 1. 2010 Haiti 10460 9180 5430

21. 2. 2010 farnost 3585 4300 2098

28. 2. 2010 Svatopetrský haléř 1775 2450 860

* Celkově v brněnské diecézi se vybralo při Tříkrálové sbírce 15 960 000  Kč.
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Deset let s Adopcí na dálku®

Helena Kochová

Nechce se ani věřit, že již desátým rokem se naše farnost Veverské Kní-
nice, zastoupená ochotnými „maminkami“, podílí na programu Adopce na 
dálku® Arcidiecézní charity Praha.

Během uplynulých let se některé „maminky“ rozhodly svoji podporu 
ukončit, jiné nás podporují, jak doufáme, z nebeských výšin. Ale vždy se 
našly ochotné dobrovolnice, které ty předchozí zastoupily.

Také podporované děti se měnily. Jeden chlapec se s rodinou odstěhoval 
z dosahu působení programu Adopce na dálku®, jiný po smrti otce ukončil 
studia a nastoupil do zaměstnání. Ale přesto – tím, že získal vzdělání, na-
stoupil na místo obchodního příručího a nemusel jako jeho otec nádeničit 
za nepatrný plat na poli. Také děvče, které se chtělo stát učitelkou, ve svých 
dvaceti letech z programu odstoupilo a svůj sen si nesplnilo. Vždy jsme však 
přijali pod svá křídla nové zájemce o vzdělání. 

V minulém roce jsme dokonce rozšířili počet dvou podporovaných 
chlapců o malé děvčátko.

Jako „dárek“ do dalšího desetiletí pomoci jsme obdrželi zprávu, že pomá-
háme nejen dětem, ale i jejich rodinám. Díky dětem se mění i smýšlení ro-
dičů. Fr. Veeresh V. Moras, ředitel střediska spolupracujícího s programem 
Adopce na dálku® v diecézi Shimoga státu Karnataka, ve svém dopise uvedl, 
že v loňském roce využilo 364 rodin sponzorovaných dětí možnost pořídit si 
toaletu a koupelnu. To je v oblasti, kde žije většina obyvatel v negramotnosti 
a neuvěřitelné bídě, zcela nevídaný jev. Je vidět, že rozbít začarovaný kruh 
nevědomosti a vymanit se z něj není zcela nemožné. Jsme rádi, že je to tak 
trochu i naše zásluha.

Za moudré stáří 
Modlitba sv. Františka Saleského 

Pane, ty víš lépe než já, jak jsem den ze dne starší – a jednoho dne budu 
starý docela. 

Ochraň mne od pokušení, abych se při každé příležitosti snažil kdekomu 
vykládat, co o každé věci vím. Stařecká žvanivost obtěžuje všechny kolem. 

Chraň mne, abych se snažil všem lidem kolem sebe zasahovat do jejich 
života vnucováním svých názorů. Představa starců, že oni všemu rozumějí 
nejlépe, je trapná. 

Pomáhej mi, abych byl rozvážný, ale ne nerozhodný. Abych byl ochoten 
poradit tomu, kdo se ptá, ale abych nebyl poroučivý. 
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Pomáhej mi, abych se nepokoušel radit těm, kdo se mne na radu neptají 
– a tak si zachoval pár dobrých přátel. 

Pomáhej mi, Pane, abych dokázal nemluvit o svých zdravotních potížích. 
Rok od roku ve mně roste chuť stále podrobněji je kdekomu popisovat. 

Netroufám si prosit o dar, abych uměl naslouchat s potěšením, když dru-
zí mluví bez konce o svých zdravotních potížích, ale o trpělivost, abych to 
aspoň snesl. 

Netroufám si už také prosit o lepší paměť. Prosím jen o pokoru, abych si 
na svou zapomnětlivost vzpomněl, když se mi zdá, že druzí se mýlí. 

Ale o toto tě moc prosím, Pane: abych si dokázal zachovat vlídnou a las-
kavou tvář. Vždyť mrzoutský pohled je obraz ďábla. 

I když mé oči slábnou, ať si zachovám dobrý zrak pro vše, co je na bližním 
dobré – a ať nejsem líný to povědět a pochválit. 

V obličeji mám vrásky, mé prsty jsou neobratné a nohy těžké. Někdy je mi 
z toho úzko. Ať si víc připomínám to, co ještě mohu, než to, co už nemohu. 
Ať si proti bázni před stářím stavím štít tvého slova: „Kdo ve mne věří, tomu 
rostou křídla jako orlovi.“ 

Dej mi, Pane, sílu, abych přijal své stáří v důvěře v tebe. Ne naříkavé, ne 
ubrečené stáří, ale vděčné. Vděčné za vše dobré, co bylo, co je a v co důvě-
řuji ve víře v tebe, jenž žiješ na věky věků. 

Z obřadů Bílé soboty 
ve Veverských Knínicích 

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH  
A DĚKANSTVÍ
Schůzky křesťanských seniorů pokračují … 
Ludmila Franzová

Nejsou příliš často. Scházíme se 1x za 3 měsíce, vždy třetí středu v daném 
měsíci dopoledne na faře. 

Zveme všechny mezi nás. Přijďte se pobavit i poučit, pohovořit si s přáteli 
i zavzpomínat. Hlavní téma bude aktuálně oznámeno panem farářem v kos-
tele při ohláškách. 
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K myšlenkám z pastýřského listu k první neděli postní 
Jiří Koch 

O první neděli postní jsme byli seznámeni s pastýřským listem českých 
a moravských biskupů. Snad se nemýlím, pokud jsem jeho obsah pocho-
pil především jako vyhlášení programu přípravy celé české církve na 1150. 
výročí příchodu soluňských bratří svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu. Tedy na výročí mise pro nás nejvzácnější, která našim předkům, a v 
důsledku toho i nám, přinesla víru, kulturu a vzdělanost. Časově je načrt-
nutý program v pastýřském listě rozvržen do zbývající části tohoto roku a na 
následujícího tříletí. 

V letošním roce je program 
zaměřen na Písmo svaté. Jistě 
proto, že svatí soluňští bratři 
je na slovanské území přines-
li v jazyce, jímž naši předkové 
mluvili, a proto mu rozuměli. 
Je to krásná pobídka pro nás, 
abychom právě v této části pří-
pravného období své předky 
přesvědčivě následovali, Písmo 
svaté četli, rozebírali a pronika-
li do jeho tajemství, neboť jeho 
prostřednictvím k nám pro-
mlouvá Bůh. 

V následujících třech letech má být naše pozornost zaměřená na tři svá-
tosti, které charakterizují křesťana – na křest, biřmování a svátost eucharistie. 
V každém z těchto tří roků přípravy specifikují biskupové určité konkrétní 
období, v němž má být naše zacílení na tyto svátosti intenzívnější než jindy. 
(Podrobnosti jsou uvedeny v článku „Příprava na cyrilometodějské výročí“, 
jímž otec Ludvík přibližuje jednání ČBK.) Ovšem i v těchto letech máme 
zůstat ve stálém kontaktu s Bohem prostřednictvím Písma svatého. Vyvrcho-
lením „velkého výročí“ bude pravděpodobně začátek července 2013. 

V jistých rysech mi cyrilometodějská misie připadá jako přímé pokračová-
ní misijní činnosti sv. apoštola Pavla, jak jsme si ji připomínali před několika 
měsíci. V rámci svých cest se sv. Pavel dostal z Palestiny přes Malou Asii až do 
jižní Evropy, kde působil mj. v Makedonii (Filipi, Soluň). Sv. Cyril a Meto-
děj, kteří pocházeli právě ze Soluně, přinesli křesťanskou víru o zhruba tisíc 
let později do dalších odlehlejších částí Evropy, těch, které leží severně od 
Dunaje. Na pozvání panovníka Velké Moravy knížete Rostislava přišli mezi 
slovanské kmeny žijící tehdy na území našeho dnešního státu. 
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Nejen pro celonárodní církev, ale i pro jednotlivé české a moravské far-
nosti, je celé bezmála čtyřleté přípravné období skvělou příležitostí k pro-
hloubení duchovního života. Do farních společenství by mělo přinést ožive-
ní a současně posílení víry každého jednotlivce. 

Umím si představit četnější setkávání s modlitbou nad Písmem svatým 
doma v rodině i ve skupinkách farníků, ponoření se do dávné národní his-
torie, návštěvy míst spjatých s těmito událostmi, besedy o věroučných otáz-
kách, atd. V našich dvou farnostech k tomu máme dobrou šanci. Duchov-
ní akce se dají vytypovat a dopředu rozplánovat. Ve farních společenstvích 
všech tří obcí jsou šikovní lidé, kteří by je dokázali uskutečňovat. 

Přemýšlejme s podporou Ducha Svatého společně a rychle, co dělat. 

V roce 2009 jsme se rozloučili
P. Ludvík Bradáč

Ve farnosti Ostrovačice: 
s Boženou Večeřovou (Říčany), s Viktorem Kokrdou (Ostrovačice), s Ma-

rií Frimlovou (Říčany), Marií Bartošovou (Ostrovačice), Josefem Kovaříkem 
(Říčany), Kornélií Gabrišovou (Říčany), Bohumilou Dupalovou (Říčany), 
Emílií Konečnou (Říčany) a Boženou Novákovou (Říčany).

Ve farnosti Veverské Knínice:
s Jarmilou Konečnou, Annou Koudelovou, Marií Vrbkovou, Janem Bí-

lým, Jaroslavou Čertkovou a Eliškou Mazourovou.

Dej jim Pane, věčné odpočinutí a světlo věčné ať jim svítí!

K pastorační radě 
P. Ludvík Bradáč

V polovině letošního roku končí funkční období naší farní pastorační rady. 
I touto formou bych chtěl poděkovat jejím členům za obětavou službu farnos-
ti během uplynulých pěti let, neboť tito lidé, třebaže mají spoustu povinností 
i těžkostí, jako každý jiný člověk, věnovali navíc svůj čas i síly právě farnosti.

Současná farní rada svou činnost tedy končí, končí současně i mé zvažo-
vání, jestli prodloužit činnost této rady, samozřejmě se souhlasem jednot-
livých členů a s nutnými obměnami. Po více než dvouletých zkušenostech 
s našimi farnostmi jsem se rozhodl neprodlužovat činnost této farní rady ani 
zatím neustanovovat novou farní radu.
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Je těžké vysvětlit všechny důvody tohoto rozhodnutí. Dalo by se říct asi 
toto: snad postupně vzroste počet těch, kteří jsou ochotni ve farnosti sloužit 
různými způsoby a jejichž činnost by potom mohla farní rada koordinovat 
(to je základ činnosti farní pastorační rady). V našich farnostech, které jsou 
spíše menší a ne zrovna živé, není toho příliš ke koordinaci, řízení, organiza-
ci. Farář si svou činnost koordinuje sám (možná ne vždy zrovna šťastně) a je 
vděčný těm jednotlivcům, kteří s něčím pomohou nebo si dokonce vezmou 
něco na starost, ať už jednorázově nebo nastálo. 

A pak je zde ještě další část poslání farní rady. Jak je napsáno v jednom 
pěkném textu (D. Harrington, Farní pastorační rady - problémy a trendy), „úko-
lem týmového vedení farnosti je víc než jen koordinace nebo řízení toho, 
co se ve farnosti děje. Hlavním úkolem takovéto skupiny je dívat se dopředu 
a připravovat cestu do budoucnosti, která leží před námi“. To je ovšem pro 
nás nyní spíše daleká hudba budoucnosti. Jistě chápete všichni, že takto chá-
pané „rady“ členů farní rady mají daleko od rad typu „mělo by se to dělat, 
protože se to vždycky dělalo“ (tak to laskavě udělejte nebo zařiďte, pane 
faráři), vyžadují hlubokou moudrost a zralost i odvahu. 

Chtěl bych vás, milí farníci, povzbudit v první řadě k modlitbě za naše 
farnosti. Modleme se za to, aby mezi námi bylo více aktivních farníků, mod-
leme se především za naši mládež, aby v síle Ducha Svatého přijala službu ve 
farnosti jako svůj úkol i poslání. A buďme přitom ochotni ve farnosti sloužit. 
Jak je uvedeno ve výše zmíněném textu, „církev budoucnosti není církví, ve 
které ti aktivní jsou pouze kněží poskytující duchovní služby pasivním věří-
cím. Je to církev, která je tvořená všemi lidmi, protože právě k tomu jsou lidé 
povoláni. A kněží jsou povoláni, aby toto společenství posilovali“. 

A možná to všechno není až tak daleká hudba budoucnosti. Realizační tým 
oslav 750. výročí vzniku farnosti ve Veverských Knínicích (jedná se o skupinku 
5 osob z farnosti Veverské Knínice) byl pro mě loni téměř vším tím, čím má 
farní rada být. Vlastně, řekl bych, touha po skutečném farním životě je skrytá 
v každém z nás. Potřebujeme sloužit Bohu i lidem ve společenství, které přesa-
huje rámec naší rodiny. A je to krásné a požehnané, když můžeme spolu něco 
budovat, něco, na čem nám všem záleží a čemu věříme. Takhle to bylo loni ve 
Veverských Knínicích, takhle to může být i nadále v našich farnostech.

Postní duchovní obnova s P. ThDr. Petrem Marečkem 
Jiří Koch 

V sobotu 20. února dopoledne se ve farním centru v Ostrovačicích sešlo 
35 farníků k postní duchovní obnově, aby se lépe připravili na Velikonoce, 
svátky oslavující utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše. 



15

Letošní postní duchovní obnova 
proběhla s P. Petrem Marečkem, kte-
rý mezi námi před 13 lety působil za 
pana faráře Provazníka jako farní vi-
kář. V současnosti jako docent vyučuje 
na CMTF UP v Olomouci. 

Postní duchovní obnova se skláda-
la ze dvou bloků přednášek. P. Mare-
ček se v nich zaměřil na ty části Písma 
(především Nového zákona), které 
souvisejí s postní dobou. Pro posluchače bylo cenné upozornění na jejich 
vzájemné spojitosti a na souvislost se Starým zákonem. 

Znovu jsme si uvědomili, že půst nespočívá jenom ve střídmosti v jídle, 
ale že zahrnuje i omezování ostatních citových a smyslových požitků. 

Křesťansky prožívaná postní doba se ovšem kromě půstu projevuje dů-
ležitými duchovními aspekty. Především je to modlitba (častější než jindy), 
pročítání Božího slova, odříkání, milosrdenství a dobročinnost vůči potřeb-
ným, prakticky projevovaná třeba almužnou. 

Je vhodné dopřát si chvíle samoty a ztišení, probrat se vlastním svědo-
mím, prozkoumat vztahy ke svému okolí, k bližním. Během postní doby mít 
stále na zřeteli Ježíšova slova, kterými odpověděl jednomu z farizeů na otáz-
ku, které přikázání v zákoně je největší: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání“ (Mt 
22,37-38). Souběžně s tímto přikázáním Ježíš vyslovuje a zdůrazňuje přiká-
zání další, které je stejně závažné: „Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto 
dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,39-40). 

Po přednáškách byla postní duchovní obnova ukončena mší sv. v ostro-
vačickém kostele. Modlili jsme se a prosili za to, aby nám Pán dal sílu tyto 
pravdy nejen poznat a chápat, ale také podle nich žít. 

Otec Ludvík Bradáč jménem svým i zúčastněných farníků P. Petru Ma-
rečkovi poděkoval a popřál mu posilu Ducha Svatého k jeho dalšímu ko-
nání. Mnozí farníci pak otce Petra obklopili jako svého starého dobrého 
známého a srdečně si s ním dlouze povídali. 

Pravidelná setkávání mládeže jsou na světě! 
Barbora Kadlčková

Celý jeden rok probíhala příprava na biřmování, během které se biřmo-
vanci téměř každý týden scházeli na faře a duchovně se vzdělávali. S biřmo-
váním naše setkávání skončilo. Několik mladých z našich farností však nyní 
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projevilo zájem o další setkávání a o vznik společenství mládeže, které v na-
šich farnostech chybí. Byla by také škoda nevyužít možnosti fary, především 
nového farního centra. Proto se koncem února na faře sešlo několik mla-
dých zájemců s panem farářem a zahájili tak pravidelné setkávání mládeže 
z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. 

Setkání budou probíhat jednou za měsíc, přesný termín bude vždy uve-
den panem farářem v ohláškách. Program nebude pouze duchovní, ale 
i hudební (seznámení s našimi oblíbenými hudebníky) a hravý (turnaje ve 
společenských hrách). Jsou také plánovány společné výlety a akce. 

Setkání je určeno všem mladým z našich farností, zdůrazňuji, že vůbec 
nejde jen o biřmovance. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí něco dozvě-
dět, pobavit se, ale hlavně poznat nové přátele a setkat se s lidmi, kteří mají 
stejný pohled na křesťanskou víru. 

Na všechna příští setkání zveme touto cestou všechny mladé. Neváhejte 
a přijďte, čím víc nás bude, tím to může být zajímavější!

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Vánoce v Římě 
Z vyprávění paní Marie Koutné 

Loňské Vánoce jsem se dvěma sestrami a švagrem strávila v Římě. Byli 
jsme tam na pozvání bratra Františka, který už 7. rokem pracuje jako zástup-
ce ředitele české koleje Nepomucenum. Protože to bylo v době vánočních 
prázdnin, mohli jsme tam být bez problému ubytováni. Mělo to velkou vý-
hodu, protože jsme se s Františkem, dalšími českými kněžími a řádovými 
sestrami mohli denně zúčastňovat společných ranních a večerních boho-
služeb v „domácí kapli“ a nemuseli se přezouvat ani do vycházkové obuvi. 
Cítili jsme se tam opravdu jako ve velké rodině, proto jsme my ženské rády 
sestřičkám vypomohly s úklidem, při práci v kuchyni, a tak jsme jim aspoň 
trochu oplácely jejich vstřícnost a pohostinnost. Švagr zase rád na zahradě 
protrhával dozrávající pomeranče. Takovou práci by v této roční době doma 
v Česku těžko našel. 

Počasí tam bylo příjemné, ranní teploty se pohybovaly kolem 5–6 stupňů, 
v poledne bývalo 10–12, někdy se rtuť teploměru vyšplhala až k 16 stupňům, 
výjimečně asi 2x až na 20°C. Většinou svítilo sluníčko, ale některé dny byly 
hodně deštivé, přicházely přeháňky, zažili jsme i bouřky. Přesto jsme většinu 
dne trávili v ulicích, ve městě. Tedy přesněji řečeno v kostelích při boho-
službách a prohlídkách. Prožili jsme tam krásné chvíle a domů si odváželi 
nezapomenutelné a hluboké duchovní prožitky. Setkali jsme se tam s řadou 
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známých osobností, byli jsme dokonce přítomni na audienci u Svatého otce. 
Bylo toho hodně, do vašeho zpravodaje by se to všechno ani nevešlo. Přesto 
se pokusím něco málo stručně přiblížit. 

Než začaly svátky, víc jsme pomáhali při jejich přípravě, např. při pečení 
vánoček, které jsme potom roznášeli. Navštívili jsme tak kardinála Coppu, 
Mons. Laštovicu, pěkné setkání jsme zažili s kardinálem Špidlíkem, který 
několik dní před tím oslavil své devadesátiny. 

Procházeli jsme kolem Lateránské baziliky, kde nás čekalo malé překva-
pení. Za bazilikou se nachází stavba nové stanice metra. Stavbaři, než odjeli 
na Vánoce, tam zaparkovali bagr a v jeho velikánské lžíci postavili jednodu-
chý, ale krásný betlém. 

Štědrému dni vévodila v Nepomucenu po celodenním shonu při večeři 
sváteční tabule, kolem níž se sešlo 22 lidí. Půlnoční mši jsme prožili v domá-
cí kapli, sloužil ji František s P. Čemusem, spirituálem. Byly to okouzlující 
okamžiky. 

Boží hod vánoční jsme slavili opět v domácím prostředí mší sv. Pak jsme 
se rychle přesunuli do Vatikánu, abychom na náměstí sv. Petra stihli po-
žehnání Svatého otce Urbi et Orbi (tj. městu Římu a celému světu). Slunce 
svítilo jen kradmo, ale bylo pěkně a teplo, skoro 20°C, atmosféra opravdu 
sváteční. V chrámu sv. Petra jsme prožili i večerní nešpory. 

Na svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, jsme se po bohoslužbě vydali na 
obhlídku římských kostelů, abychom si prohlédli zdejší betlémy. Z důvodu 
místa nemohu popisovat své dojmy a podrobnosti, jen uvedu neúplný pře-

Nám. Sv. Petra
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hled kostelů, které jsme navštívili. Začali jsme v kostele Narození Páně, který 
je blízko Nepomucena. Postupně jsme se na krátkou chvíli zdrželi v bazi-
lice Santa Maria Maggiore, v kostele Božského srdce (salesiáni), v kostele 
sv. Praxedy (tam je pohřben pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, zemřel 14. 
6. 1400). Navštívili jsme kostel sv. Alfonse (redemptoristé), kostel sv. Mar-
tina (karmelitánský) a kostel sv. Klementa s ostatky sv. Cyrila, jednoho ze 
soluňských bratří, slovanských věrozvěstů, který zemřel při pobytu v Římě 
14. února 869. 

Během dalšího dne na svátek sv. Rodiny nás Mons. Laštovica s odborným 
výkladem provázel po vatikánských muzeích. Obdivovali jsme „Proměnění 
Páně“ Rafaela Santiniho, prošli egyptskou expozicí a galerií starořímských 
hrdinů. Dopoledne jsme zakončili v Sixtinské kapli. V poledne jsme se na 
náměstí spolu se Svatým otcem pomodlili Anděl Páně. Pak jsme ještě obdivo-
vali nádherné sousoší Láokónovo (z 1. stol. př. K., objeveno bylo v římských 
ruinách v r. 1506), pozlacenou sochu Herakla (z 1. – 2. stol. př. Kristem), 
monumentální nástěnnou malbu „Korunovace Karla Velikého Lvem X. v r. 
800“ v bazilice sv. Petra. 

Po obědě jsme se v Nepomucenu zúčastnili mše sv., kterou Mons. Lašto-
vica sloužil za zemřelého přítele P. Ovečku. 

Odpoledne jsme ještě odešli do Panteonu. Tam právě probíhala výstava 
betlému českého řezbáře Jiřího Netíka z Brna. M. j. vernisáž výstavy o 1. ne-
děli adventní zahajoval kardinál Špidlík. Před návratem domů jsme se pak 
ještě zastavili v kostele sv. Eustachia, v kostele sv. Anežky Římské a v kostele 
Santa Maria dell‘Anima. 

V dalších dnech byl program našeho pobytu stejně bohatý a plný zážitků: 
Znovu jsme byli v chrámu sv. Petra, prohlédli si jeho krásný a velmi rozsáhlý 
betlém, v kryptě se pomodlili u hrobu papeže Jana Pavla II. Navštívili jsme 
baziliku sv. Pavla za hradbami, kostel sv. Jana na Via Appia (jeden z nejstar-
ších římských kostelů v románském slohu z 9. století). K největším zážitkům 
patřila 30. prosince audience u Svatého otce Benedikta XVI. v kongresovém 
centru Pavla VI. ve Vatikánu. 

Plni obdivu jsme si prohlíželi moderní kostely na satelitním sídlišti Euro. 
Domy tam nejsou zdaleka všechny ještě obydlené, ale ve třech nových koste-
lech jsou už slouženy bohoslužby. Kostel zasvěcený Bohu milosrdnému Otci 
byl vysvěcen v roce 2004, kostel Svaté Tváře a kostel Panny Marie hvězdy 
nové evangelizace v roce 2006. 

Nedaleko trapistického opatství Tre Fontane (místo popravy sv. Pavla) 
se nachází Grotta della Madona, jejíž pověst má zajímavou historii. V roce 
1947 se tam procházel jeden čelný římský komunista, aby si v duchu připra-
vil projev, který měl mít následujícího dne. Projev měl být namířený proti 
Panně Marii. Ta se mu však znenadání zjevila. Důsledkem bylo nejen to, že si 
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žádný projev už nepřipravil, ale naopak došlo k jeho obrácení a k přijetí víry. 
Lidi začali na místo této události docházet, došlo tam k dalším zázračným 
případům. Dnes je to známé poutní místo, oslavované coby „Římské Lurdy“. 

Nádherná byla návštěva Saleziánské univerzity a setkání s prof. P. Oldři-
chem Přerovským, později třeba velmi srdečné setkání se slovenským kardi-
nálem Tomkem. V české redakci Vatikánského rozhlasu, který sídlí naproti 
Andělskému hradu, jsme se pozdravili s P. J. Koláčkem a P. Milanem Glasrem. 

V posledním dni v roce jsme byli v chrámu sv. Petra přítomni na nešpo-
rách se Sv. otcem Benediktem XVI. a při slavnostním Te Deum poděkovali 
Bohu za všechny dary, jimiž byl svět obdařen v roce 2009. Duchovním pro-
gramem jsme ještě před půlnocí v Nepomucenu děkovali Bohu za celý uply-
nulý rok. Po přípitku přesně o půl noci jsme pak ze střechy Nepomucena 
sledovali ohňostroje nad Římem. 

Domů do Rosic jsem se vrátila 3. ledna. V duši jsem od té chvíle mnoho-
krát děkovala Bohu za tak krásně prožitou vánoční dobu. A také myslela na 
všechny známé, tak, jak jsem to dělala v Římě. Od bratra Františka a dalších 
českých kněží z Nepomucena vyřizuji křesťanské pozdravy s přáním požeh-
naného roku 2010. 

Dominik Duka – nový pražský arcibiskup 
Převzato z Katolického týdeníku č. 8/2010 

V pravé poledne 13. února vešla ve známost vůle papeže Benedikta XVI. 
– na stolec svatého Vojtěcha usedne šestašedesátiletý dominikán Dominik 
Duka, dosavadní biskup královéhradecký. 

Tuto zprávu přivítali představitelé jak církevního, tak i veřejného života. 
Mezi první gratulanty se zařadil prezident Václav Klaus, který zaslal Domini-
ku Dukovi blahopřejný dopis. S gratulacemi se ozývali také čeští a moravští 
biskupové. „Mám radost z toho, že pražská arcidiecéze už zná svého nového 
arcibiskupa. Jsem rád, že Svatý otec jmenoval biskupa Dominika Duku, kte-
rému blahopřeji,“ sdělil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dodal: „Vy-
prošuji pro něj moudrost Ducha Svatého a hodně síly, protože úkol, který 
ho čeká, je náročný.“

Příprava na cyrilometodějské výročí
P. Ludvík Bradáč – z výsledků jednání ČBK

Českomoravská biskupská konference zahajuje pastorační přípravu na 
rok 2013, v němž si budeme připomínat výročí příchodu sv. Cyrila a Metodě-
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je na naše území, a vyhlašuje 
ji společným pastýřským lis-
tem, který se četl na první 
neděli postní 21. 2. 2010. 

Materiál byl schválen na 
plenárním zasedání ČBK, 
které proběhlo ve dnech 19. 
až 20. ledna 2010. 

Martin Benka, Slovanská kultúrna jar 
(Příchod Cyrila a Metoda)

Ilustrace převzata z knihy J. Tibenského „Dějiny Slovenska  
slovom i obrazom I.“, vydavatelství Osveta Martin, 1973

Program přípravy
• přípravný rok 2010 … Boží slovo 
• 1. rok – 2011 … křest 
• 2. rok – 2012 … biřmování 
• 3. rok – 2013 … eucharistie 
Doporučené období nebude celoroční, ale intenzivnější období 1. roku 

bude doba postní a vyvrcholí obnovou křestního slibu o Velikonocích. 
Ve 2. roce bude pozornost soustředěna na svátost biřmování v době veli-

konoční a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování o Letnicích. 
Ve 3. roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla 

a krve Páně spojený s eucharistickým kongresem majícím více fází: farnost, 
diecéze, národní. 

Každý rok bude připraven pastýřský list na zahájení adventu. 

Ctnosti
K životu křesťana patří ctnosti, které ho charakterizují, které jsou plo-

dem lidské spolupráce s Boží milostí. O milost můžeme prosit, lidské spolu-
práci se musíme učit. 

Výběr ctností vychází z témat roku:
• 2010: Umět se ztišit a slyšet, slyšené přijmout – to nazývá sv. Benedikt 

poslušností. 
• 2011: Odvaha patřit Kristu, křesťanská identita, statečnost a věrnost. 
• 2012: Zodpovědnost dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za 

církev a společnost. 
• 2013: Vděčnost nejen lidem, schopnost vidět Boží dary, radovat se 

z nich, děkovat za ně a chválit Boha. Na Boží dar odpovědět darová-
ním sebe – obětí.
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Boží slovo
Prožijme tedy tuto postní dobu s Biblí!
Jako své postní předsevzetí si dejme každodenní chvilku ztišení a čtení 

v Bibli. Boží slovo v Písmu sv. nám zjevuje Boha a jeho lásku. Boží slovo je 
nejlepší zbraní v boji proti pokušením (viz Ježíšův boj proti pokušení na 
poušti). Boží slovo sytí hladového a dává radost každému lidskému srdci.

Za P. Josefem Veselým 
Jarmila Pololáníková

V našem  farním zpravodaji jsme několikrát uveřejnili básně od Josefa 
Veselého. I v tomto čísle můžete jednu číst hned na úvodních stránkách. 
Mnozí třeba ani nevědí, o koho vlastně jde. Právě na počátku tohoto roku 
umlkl hlas kněze, básníka a milého člověka.

Mons. Josef Veselý, papežský prelát a emeritní děkan opavský, po osm-
desáti letech pozemského života odešel tam, kam směřoval „pomalu den co 
den … a hloubil tunel k věčnosti“.

Jaký byl život Mons. J. Veselého?
Jeho „putování vedlo přes hory Proměnění i přes údolí slz.“
Narozen 1929 ve Zlámance u Kroměříže vystudoval Arcibiskupské gym-

názium v Kroměříži a začal studovat teologii v Olomouci. Když byla fakulta 
r. 1950 zrušena, nastoupil jako student na vojenskou službu a byl přidělen 
k PTP útvaru. Po propuštění pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gott- 
waldově. V r. 1961 byl STB nezákonně zatčen, nařčen z vlastizrady a vězněn 
v Ostravě a ve Valdicích (1961–1965). Kolem 60. let, kdy se politické poměry 
načas uvolnily, dostudoval teologii v Litoměřicích. Nastoupil do pastorace 
v r. 1970 do Ludgeřovic u Ostravy, pak působil 10 let v Budišově nad Budi-
šovkou, naposledy jako farář a děkan v Opavě.  

R. 1991 byl jmenován čestným papežským prelátem, r. 2001 dostal Cenu 
Petra Bezruče za dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě. Česká  bis-
kupská konference mu na Velehradě r. 2005  udělila Děkovné uznání za 
básnické dílo odrážející poselství evangelia a křesťanské spirituality.

Posledního ocenění 28. října loňského roku se nemohl účastnit pro zdra-
votní důvody, a tak mu za vynikající zásluhy a rozvoj demokracie a lidská 
práva byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy v Ostravě, kde mu ho letos 
předal prezident Václav Klaus. Pět dní poté v pátek 5. února Mons. Josef 
Veselý zemřel.

Poprvé jsme se s Mons. J. Veselým setkali v Opavě, letmo pozdravili a za 
nějaký čas pak obdrželi jeho útlou sbírku básní Magnificat s věnováním na 
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poslední straně „Pololáníkům upřímně – P. J. Veselý“. Od té doby pak při-
cházela přání  do nového roku a k Velikonocům. Po letech bylo naše setká-
ní opět v Opavě, kde se s mým mužem domlouvali na uvedení duchovního 
programu s hudbou a jeho verši v konkatedrále P. Marie v Opavě. U oběda 
jsme pak měli možnost Mons. Veselého blíže poznat. Byl vlídný a laskavý, 
otevřený podnětům a názorům ze strany diskutujících, kteří byli na jeho 
pohoštění přizváni. Když se společnost rozešla a my zůstali jen ve třech, 
Mons. Veselý hovořil o svých básních, kdy je začal psát, a  skromně pozna-
menal, zda budou mít nějakou odezvu. Byl očividně překvapen, když jsem 
mu z jeho první, nám darované sbírky, odříkala několik slok veršů, které 
mne tehdy oslovily. To bylo také naše poslední setkání s tímto niterným 
člověkem, s osobností, kterou si dnes znovu oživuji četbou jeho hluboce 
prožitých veršů.

A přemýšlím i nad jeho úvahami:
„Na šachovnici minulosti přehrávám si partie zdánlivě prohrané s vítěz-

ným koncem. A stále se učím vyhrávat i prohrávat, protože i to je cesta k pra-
vé moudrosti. Snažím se být vděčný za každý lidský i Boží doprovod, protože 
vím, že sám o sobě nejsem nic. A prosím o společenství lásky, lásky upřímné 
a opravdové, aby i  ze mne na všechny vyzařovala láska a pokoj“.

Hlas českého vysílání Vatikánu 
Zdeněk Pololáník 

Český kněz P. Petr Ovečka sj. byl hlasatelem českého vysílání Vatikánské-
ho rozhlasu nejen pro Čechy ve vlasti, ale ve všech koutech světa. 

Psal a namlouval tyto pořady, psal a překládal zajímavé zprávy pro český 
katolický časopis. 

Byl zkušeným průvodcem poutníků, a to nejen českých. 
Jeho zásluhou jsem se svou ženou navštívil i Vatikán, jeho zahrady, pape-

žovo soukromé rozhlasové studio i Vatikánský rozhlas. Dostali jsme se  též na 
audienci k panu kardinálu Beranovi v české koleji Nepomucenu a odnášeli 
jsme si kromě jeho požehnání i hezký balík cenné náboženské literatury. 

Poslední římské setkání s P. Ovečkou bylo již po pádu komunismu, kdy 
jsme s výpravou brněnských salesiánů navštívili Nepomuceno. 

P. Ovečka pak za několik let přesídlil na jezuitskou kolej do Prahy. I ve 
svém vysokém věku tam redigoval časopis „Jezuité“. 

Svou pozemskou pouť naplněnou bohatou činností ukončil loni 23. pro-
since v Praze. 

Pán ho povolal slavit Vánoce v nebi. 
Patří mu naše vděčná vzpomínka. 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Pobožnost křížové cesty z pohledu dějin 
P. Jacek Kruczek, administrátor v Brně-Řečkovicích, převzato z KT č. 11/2007 (zkráceno)

Podle legend už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navště-
vovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pravidlem se to stalo po kří-
žových výpravách. Ve Svaté zemi se usídlili františkáni, kteří od poloviny 14. 
století mimo jiné organizovali dva druhy pobožností – „cestu pádů“ a „po-
slední cestu“ Pána Ježíše. Od roku 1458 je pak známa již jen jedna spojená 
pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu – pod názvem křížová 
cesta. Poutníci tuto působivou pobožnost hluboce prožívali a dojmy si od-
nášeli do svých domovů. Již během 15. století vznikají v Evropě pod názvem 
Kalvárie první seriály obrazů utrpení Páně. Nejdříve, kolem roku 1420, zavá-
dí tuto tradici ve španělských horách dominikánský mnich jménem Alvarus. 
Následovalo sousední Portugalsko, Francie, Německo a také české země. 
Počet zastavení byl různý: někde 7 nebo 12, ještě v 17. století známe křížové 
cesty i o 19 zastaveních. 

Církev si uvědomovala krásu a sílu této pobožnosti. Papež Inocenc XI. 
udělil v 17. století odpustky na křížové cesty, konané ve františkánských kos-
telích, ve století následujícím bylo toto privilegium postupně Svatým stol-
cem rozhojněno a rozšířeno na všechny křížové cesty v chrámech i v přírodě. 
Současně se pobožnost stabilizovala na 14 zastaveních. 

Křížová cesta je velkou inspirací a posilou ke změně života. A to nejen 
v době postní. Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž i příběhem naším. 
Všude si můžeme uvědomit, jak moc nám Ježíš v bolestných životních situa-
cích rozumí. A jak jej naše osobní hříchy stále znovu zraňují. 

Křížová cesta má i jeden zvláštní význam. Ještě někdy před 800 lety se 
hovořilo o Bohu především jako o mocném, silném a nepřemožitelném. 
Doprovázení trpícího Krista přispívalo v církvi ke změně úhlu pohledu. Bůh 
se v očích lidí postupně stával milosrdným, laskavým, odpouštějícím Otcem. 
Vždyť za naši spásu neváhal obětovat svého jediného Syna, a to ještě tak ne-
uvěřitelně krutým způsobem. 

Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

V žádném lese 
Z knihy Tomáše Halíka „Stromu zbývá naděje“ vybrala Ludmila Franzová

Na průčelí kostela v centru Prahy svítí zlatě slova z hymnu liturgie Svaté-
ho týdne: „Ave crux, spes unica!“ „Zdráv buď kříži, jediná naděje!“ A v dru-



24

hém hymnu z téhož zdroje pak čteme: „Crux fidelis, inter omnes, arbor una 
mobilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, germine.“ – „Kříži věrný, 
jediný ušlechtilý strome mezi všemi! Žádný les nepředčí takový strom květy, 
větvemi ani semeny.“

Ano, prošel jsem posvátné háje mnohých náboženství tak, jak jen to bylo 
možné v kapacitě jednoho lidského života, avšak v žádném jiném lese jsem 
nenašel tak podivuhodný strom, jako je „strom kříže“. 

Klášter Porta coeli národní kulturní památkou 
Převzato z Katolického týdeníku č. 8/2010 

Na seznamu 38 nových 
národních kulturních pamá-
tek (NKP) najdeme řadu cír-
kevních objektů a vzácných 
uměleckých děl. „Všechno 
jsou to památky mimořád-
ného významu, žádná z nich 
není nějak vybočující,“ říká 
kunsthistorik Jan Royt a na 
otázku KT, kterou z nich 
přesto pokládá za největší 
perlu, dodává: „Pokud mám 
vybrat jednu, pak je to kláš-

ter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, protože jde o klenot ranně gotické 
architektury se vzácně dochovaným figurálním portálem.“ 

Štěpán Zavřel, neznámý český malíř, emigrant v Itálii
Peter Žaloudek, Vídeň

Emigrace, jako jeden z důsledků minulého režimu, ochudila Československo 
o mnoho skvělých umělců, kteří našli uplatnění v jiných zemích ...

25. února tomu bude 11 let, co v italském Rugolu, nedaleko Vittoria 
Veneta, zemřel český malíř Štěpán Zavřel. Když dnes v Itálii vyslovíte toto 
jméno v okruhu lidí, kteří se zabývají uměním, každý s povděkem a uznáním 
vzpomene, jaký to byl velký umělec. V Rugolu je po něm pojmenováno jed-
no malé náměstí a jeho dům, plný fresek a oblouků, které si tam v průběhu 
svého života vytvořil, slouží dnes jako muzeum. Mnohé fasády domů, hlavně 
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budova obecního úřadu v Sarmede, jakož i domy sousedních vesnic a ve-
řejně přístupné prostory mnoha restaurací jsou vyzdobeny jeho malbami, 
které chrání památkový úřad. Jeho hlavní činností byly však ilustrace dět-
ských knih – pohádek. Tyto knihy vyšly v 67 jazycích světa. Autorem mnoha 
textů byl úspěšný švýcarský spisovatel Max Bolliger. Jeho jméno je pojem 
pro všechny ty, kteří se zajímají o dětskou literaturu. Štěpán Zavřel však ne-
jen ilustroval: založil letní školu malířství, která je rok od roku známější, a 
před 27 lety inicioval mezinárodní výstavu obrazů pro děti, která od té doby 
probíhá vždy na podzim v Sarmede.

Kdo byl tento Štěpán Zavřel? Narodil se v roce 1932 v Praze, kde  vystu-
doval FAMU, obor kreslený film pod vedením Jiřího Trnky. Život v tehdejší 
ČSSR byl pro něj však nepřijatelný. Potřeboval svobodu, volnost pohybu, 
cestování, možnost dělat to, co ho baví. Když mu bylo 26 let, rozhodl se emi-
grovat do země, která je považováná za kolébku umění – Itálie.

Po riskantním útěku přes Albánii se dostal do Itálie. Začátky byly tvrdé - 
doslova živořil a neměl kde bydlet. Studoval v Římě na Akademii krásného 
umění,  a protože neměl stabilní plat a často ani na jídlo, chodil v poledne 
do jednoho ženského kláštera, kde vydávaly řeholní sestry skromné jídlo 
bezdomovcům. Jak se později s humorem svěřil, jídlo bylo tak skromné, že 
než přišel pěšky domů na konec města – neměl peníze na autobus – všechny 
kalorie, které jídlem do sebe dostal, byly pryč. Později studoval v Mnichově 
na Umělecké akademii scénografii a krátce nato mu bylo nabídnuto místo 
uměleckého ředitele u Richarda Williamse v Londýně, v největším trikovém 
filmovém studiu západní Evropy. Když se postupně jeho finanční situace 
zlepšovala, rozhodl se zakoupit starý dům v podhorské oblasti Vittoria Ve-
neta. Usadil se ve vesničce Rugolo s bujnou vegetací, odkud je nádherný 
pohled do benátské krajiny. Tato malebná, kopcovitá krajina odjakživa při-
tahovala umělce pro svou krásu, Leonardo da Vinci byl jedním z nich.

Když Štěpán do Rugola přišel, byla to zapadlá vesnice, kde lišky dávají 
dobrou noc. Sedláci se tam věnovali chovu dobytka, výrobě sýrů a vinařství. 
Objevil se tam jako úplně jiný, cizí element. Lidé si o něm zřejmě povídali 
a kroutili hlavou, co tam chce. Dnes je tato oblast vyhledávaná turisty nejen 
pro její trvalou geograficko-kulinářskou svéráznost, ale taky kvůli tomu, co 
tam Štěpán po sobě zanechal. Pro tamní venkovany byl neobvyklým člově-
kem. Svou otevřeností a přátelstvím si je však rychle získal. Při jízdě autem 
měl vždy otevřené okénko a se všemi se zdravil.

Jeho tvorba měla úspěch. Přicházely objednávky, nabídky, výstavy, cesty 
do zahraničí, publikace. Štěpán byl ještě mladý, měl velký smysl pro humor, 
nadprůměrnou inteligenci, byl skvělým kumpánem. Mluvil plynule asi 10 
jazyky. Když  začaly po ruské okupaci v roce 1968 utíkat tisíce lidí na Západ 
a mnozí z nich Štěpána někde náhodou potkali, byl to již uznávaný umělec. 
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Češství nikdy neskrýval. Kolik lidí jen inspiroval, motivoval a nadchl tím, co 
jako emigrant sám zažil a udělal! Měl chápavé a vnímavé srdce, byl moud-
rým rádcem. Jeho dům se brzy stal otevřeným domem, místem setkávání 
stovek lidí. To malé, klidné, do té doby neznámé Rugolo se najednou sta-
lo křižovatkou a cílem pro lidi hledající uznání, pochopení a životní směr. 
Nezapomenutelné pro všechny, kdo jeho domem prošli, byly nekonečně 
dlouhé večery, kdy se diskutovalo, slavilo, zpívalo. 

V domě Štěpána Zavřela jsou k vidění i ob-
razy, znázorňující velké slovanské postavy. Tyto 
obrazy svědčí nejen o jeho hlubokém vztahu ke 
své vlasti, ale i o jeho víře. V malé kapli, kterou 
si za svým domem postavil, namaloval na zdi pat-
rony Evropy – svatého Benedikta a svaté Cyrila a 
Metoděje. Jsou to unikátní, dodnes v Česku ne-
publikované fresky. 

Odešel kvůli umění a svobodě do země, kte-
rou obdivoval a ve které chtěl žít. Do své smrti 
v roce 1999 však zůstal věrný staré vlasti tak, jako 
málokdo! I když by pro něho nebyl problém 
dostat italské občanství, nikdy to neudělal, aby 
nepřišel o občanství české. Byl Čechem tělem 
i duší, Čechem žijícím v Itálii, i když byl ofici-
álně, jako emigrant, pro československé úřady 
odepsán, ignorován a zbaven platného českoslo-
venského pasu. Všechny cesty po světě absolvo-
val jako emigrant na italský azylový pas.

HUMOR ZA KOSTELEM 
Přepsáno z knihy Davida Hellera „Děti píší Bohu“

Milí pane Bože,
rád bych se dověděl jak vypadáš a co děláš. Třeba bych rád věděl jestli 

začínáš války ty sám? A jestli mír děláš taky ty? Jíš třikrát denně? Já ano, Kája 
(8 let)

Milý Bože,
Co si vlastně v postní době odříkáš Ty? Já jsem katolík a my si odříkáme 

žvejkačku a brambůrky a podobné věci. Možná že tvoje odříkání by třeba 
mohlo vypadat tak, že nebudou letos žádný lidi umírat. 

Tenhle nápad ti posílá Jáchym (10 let)

Freska sv. Cyrila a Metoděje
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Kristus jde po cestách našeho utrpení
Petr Piťha, jedna z úvah v publikaci „Tři křížové cesty“, Praha 1999

Ježíši Kriste, slíbil jsi, že budeš vždycky s námi. 
Vím, že s celým lidstvem stále jdeš cestami utrpení. 

Vím, že jsou:
lidé nevinně odsouzení, lidé osudem poznamenaní, lidé k smrti vyčerpaní,

lidé násilím odloučení od těch, koho milují, lidé bez pomoci, 
lidé nad zlobou zoufalí, lidé pro zábavu urážení, 

lidé nepochopení, nepřijatí, a proto nešťastní, lidé ke zločinům donucení, 
zneužívané děti a znásilňované ženy, léčebny dlouhodobě nemocných, 

lidé hladoví a žízniví, lidé umírající v opuštěnosti,
lidé nezaměstnaní a ze společnosti vyřazení.

Ježíši Kriste, slíbil jsi, že nás neopustíš a svým utrpením jsi vykoupil svět. 
Buď silou a nadějí nás všech. 

Mně, prosím, otevři oči, srdce a dlaň, abych pomohl těm, kdo trpí. 
Buď se mnou v mém štěstí, jako jsi s nimi v jejich utrpení. 

Mně i jim dej pocítit lásku.

POŽEHNANÉ  VELIKONOCE
všem farníkům a příznivcům Oříku

přeje redakční rada

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde koncem srpna 2010.  
Uzávěrka příspěvků je 1. srpna 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!
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