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Ten čas ale letí, že?
Myslím, že v těchto dnech mi nejvíc dají za pravdu děti a školní mládež.
Prázdniny jim uběhly jako nic a už opět sedí ve školních lavicích, tam kde je
každá sekunda jako věčnost, jak kdosi napsal.
Nám dospělým (zvláště po čtyřicítce) utíká čas ještě rychleji, a to dokonce i v případě, že bychom třeba zabloudili do školy a nějakým nedopatřením
si sedli do školních lavic. Utíkají dny, týdny, měsíce, roky, jako voda, stále
rychleji a rychleji.
Lidé před důchodem si říkají, že snad v důchodu bude víc času, ve kterém se budou konečně moci se věnovat tomu, co mají v plánu. Ale chyba
lávky! Všichni zkušení dají za pravdu tomu, který napsal: Čas v penzi letí jako
splašený kůň, a vy nestačíte udělat ani polovinu toho, co byste chtěli.
Žalmista se modlí (v Ž 39,5-7): Dej mi poznat, Hospodine, můj konec, jaká
je míra mých dnů, ať si uvědomím svou pomíjivost. Hle, na pídě jsi vyměřil mé dny
a můj život je před tebou jako nic, každý člověk trvá jen co dech. Jen jako stín jde
člověk životem, zbytečně se vzrušuje, hromadí, a neví pro koho.
Podobně říká v dalším žalmu (Ž 103,15-18): Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém
místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují
na jeho ustanovení a plní je. Viz i Iz 40,6n.
V tom může být naše veliká útěcha: Nedostatek času a obrovská rychlost
jeho plynutí kéž nás nevedou ani k šílenému závodu s časem ani k rezignaci,
ale ke spoléhání na Boha, na jeho slovo a na jeho milosrdenství, které trvá
stále. Nikdy nám neuteče, nezmizí, vždycky se ho můžeme chytnout a držet.
K tomu vám žehná váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč.

2

Mešní píseň za kněze – Václav Renč
Nadšení dej, Pane, kněžským rtům,
boží plamen jeho lidské duši,
když tvá slova nese zástupům,
aby hlas ten slyšeli i hluší.
Aby kněz tvůj za tvou pravdou stál,
pomáhej mu Kristus kněz a král!
Lásko, která v hněvu netrváš,
uděl, ať je pln tvé svaté síly
pastýř ovcí tvých a bratr náš,
na nějž jsme své břímě naložili,
aby mír tvůj v kněžích panoval,
jak to žádá Kristus kněz a král!
Duchovní správce obou našich farností
otec Ludvík Bradáč
letos 30. června oslavil 20. výročí svého vysvěcení na kněze.
Nyní 6. září se dožívá 45 let.
Na počest otce Ludvíka
ostrovačický varhaník a hudební skladatel Zdeněk Pololáník
výše uvedenou báseň zhudebnil
a k letošnímu dvojnásobnému výročí ji jubilantovi věnuje
(ukázka notového zápisu na předchozí stránce).

V rámci farního společenství je
dalším významným letošním jubilantem
pan Zdeněk Pololáník, který se 25. 10. dožívá 75 let.
K oslavám patřil už první ročník festivalu Hudební jaro Zdeňka Pololáníka,
který se konal v jeho rodném Tišnově ve dnech 14. 4., 5. 5. a 26. 5. 2010.

Pro podzimní období je připraven už pošesté
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka,
který bude probíhat od 1. do 22. října 2010 v České Třebové
(podrobnější údaje jsou obsaženy v kalendáriu).

Jménem všech věřících obou našich farností
jubilantům blahopřejeme a do dalších let srdečně přejeme
stálou podporu Ducha sv. a přímluvu Panny Marie.
Další související články jsou uvnitř čísla.
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KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB a akcí podzim 2010
P. Ludvík Bradáč
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Pouť seniorů

středa
8. 9.

O svátku Narození Panny Marie se bude konat
pouť na Vranov u Brna v jubilejním roce tohoto
poutního místa. Odjezd bude okolo 8.30, návrat
mezi 15. a 16. hodinou

Setkání mládeže

pátek
10. 9.

První poprázdninové setkání mládeže se bude
konat na faře jako vždy v 18.45 hod.

Poutní mše
sv. na Javůrku

neděle
12. 9.

Poutní mše sv. v kostele, zasvěceném Narození
Panny Marie, se bude konat v 11 hodin

Výlet na Šmelcovnu

sobota
18. 9.

Tak jako loni se chystáme na toto krásné místo,
kde se pomodlíme v kapličce a posilníme v restauraci u Čadílků.

Poutní mše
sv. na Šmelcovně

neděle
19. 9.

Poutní mše sv. v kapličce, zasvěcené Panně Marii Bolestné, se bude konat v 11 hodin

Dožínky

neděle
26. 9.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku. Poděkujeme přitom za letošní úrodu

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

úterý
28. 9.

O slavnosti sv. Václava budou dvě bohoslužby:
v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30
v Ostrovačicích

1. koncert
Varhanního festivalu

pátek
1. 10.

V České Třebové již pošesté probíhá „Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka“. První koncert se bude konat v kostele sv. Jakuba v
19 hodin

2. koncert
Varhanního festivalu

pátek
8. 10.

V České Třebové již pošesté probíhá „Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka“.
Druhý koncert se bude konat v kostele sv. Jakuba v 19 hod.

Slavnost
Posvěcení chrámu

neděle
10. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle
obvyklého nedělního pořádku. Poděkujeme
přitom za kostely, ve kterých můžeme oslavovat
Boha

3. koncert
Varhanního festivalu

pátek
15. 10.

V České Třebové již pošesté probíhá „Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka“.
Třetí koncert se bude konat v rotundě sv. Kateřiny v 19 hodin

Adorační den
farnosti Veverské
Knínice

čtvrtek
21. 10.

O tomto dni bude kostel ve Veverských Knínicích několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátosti

4. koncert
Varhanního festivalu

pátek
22. 10.

V České Třebové již pošesté probíhá „Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka“.
Čtvrtý koncert se bude konat v kostele sv. Jakuba v 19 hodin

Poděkování
za dar života

sobota
23. 10.

Při mši sv. v 10.30 v kostele v Ostrovačicích budeme při mši sv. děkovat za 75 let života našeho
milého varhaníka, pana Zdeňka Pololáníka

Den modliteb
za misie

neděle
24. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle
obvyklého nedělního pořádku. Při nich se budeme modlit za misie a rovněž bude sbírka na
tento účel

Všech svatých,
slavnost

pondělí
1. 11.

O slavnosti Všech svatých budou u nás dvě mše
sv.: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30
v Ostrovačicích. Předtím v 16.15 bude na hřbitově ve Veverských Knínicích dušičková pobožnost

Vzpomínka
na všechny věrné
zemřelé, památka

úterý
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se budeme
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých
v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18 hodin v Říčanech. Předtím v 15.30 na hřbitově v Říčanech a
v 16.15 na hřbitově v Ostrovačicích budou dušičkové pobožnosti

Dětská mše sv.
a Svatocecilské
setkání

čtvrtek
25. 11.

Tak jako loni se oslava sv. Cecílie, patronky
všech hudebníků, spojená s vystoupením scholy
při kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech i jednotlivých dětí, bude konat během dětské mše sv. v Říčanech (začátek v 18 hodin) a především po ní

1. neděle
adventní

neděle
28. 11.

O první neděli adventní vstupujeme do posvátného období přípravy na Vánoce. Na začátku
mší svatých (podle obvyklého nedělního pořádku) budou požehnány adventní věnce

Adorační den
farnosti Ostrovačice

čtvrtek
2. 12.

O tomto dni bude kostel v Ostrovačicích několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátosti

2. neděle adventní
sv. Mikuláše,
patrona kostela
ve Veverských
Knínicích

neděle
5. 12.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku, nejslavnější samozřejmě ve Veverských Knínicích, kde je kostel
zasvěcený sv. Mikuláši

Panny Marie
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu,
slavnost

středa
8. 12.

O slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny
prvotního hříchu budou dvě bohoslužby: v 17
hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích

Setkání seniorů

středa
15. 12.

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší
farníci a další občané
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Dvě životní jubilea pana faráře ThDr. L. Bradáče
Jiří Koch – za redakční radu
V pondělí 6. září letošního roku oslavil
náš pan farář Ludvík Bradáč své 45. narozeniny. Narodil se v Brně jako první dítě
manželů Ludvíka a Eleny Bradáčových.
Má ještě mladší sestru Ludmilu.
Po skončení docházky do základní
školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše
v Brně, kde v roce 1983 maturoval. Ihned
po maturitě byl přijat na Cyrilometodějskou fakultu v Litoměřicích, kde se
v době komunistického režimu připravovali budoucí kněží na své povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech
dvěma roky „základní vojenské služby“ (letiště Chotusice).
V r. 1990 studium úspěšně dokončil, získal titul magistr a 30. června téhož roku byl vysvěcen na kněze. Nastoupil jako kaplan ve Velkém Meziříčí.
Po roce byl, jak sám říká, „převelen“ na druhé místo, již samostatné, jako
administrátor pěti farností (Rakvice, Zaječí, Přítluky, Milovice a Bulhary).
Od r. 1993 následovalo „zahraniční období“: tři roky studia v Římě a dosažení titulu ThLic (licenciát teologie), dva roky v Sankt Peterburgu jako
spirituál tamního semináře a pak 4 roky znovu v Římě jako spirituál českého
semináře Nepomucenum.

Ze společných oslav v Ratíškovicích 4. 7. 2010 – P. J. Čekal (30 let svěcení), otec biskup P. Posád (před 30
lety do Ratíškovic nastoupil jako mladý kněz), P. L. Bradáč (20 let od vysvěcení).
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V té době individuálně dokončoval doktorskou práci „Duchovní interpretace přírody u sv. Tichona Zadonského“. V roce 2004 ji obhájil a dosáhl
titulu ThDr. (doktorát teologie).
To už byl farářem v Ratíškovicích, kam přišel v r. 2003. K 1. listopadu
2007 byl jmenován duchovním správcem obou našich farností - farářem
v Ostrovačicích a administrátorem exccurendo ve Veverských Knínicích. Do
Ratíškovic se stále rád vrací a s tamními farníky udržuje kontakt.
V posledních červnových dnech jsme ve všech našich kostelích připomínali 20. výročí jeho kněžského svěcení a přáli mu hodně sil do další pastýřské služby. Podobné slavnostní okamžiky jsou připravené na první týden v
září, kdy mu jistě farní společenství i jednotliví farníci opět budou blahopřát
k jeho životnímu jubileu. Uzávěrka tohoto čísla je více jak dva týdny před
uvedeným výročím, redakční rada proto s předstihem otci Ludvíkovi touto
cestou děkuje za správu obou farností, duchovní vedení a obětavost v mnoha nových věcech, do kterých se s odvahou pouští. Do dalších let Vám, otče
Ludvíku, přejeme hojnost Božího požehnání a duchovní podporu Panny
Marie a všech svatých patronů našich tří kostelů – sv. Petra a Pavla, sv. Václava, sv. Barbory a sv. Mikuláše!

Hudební jaro Zdeňka Pololáníka
František Šmíd, převzato ze Zpravodaje Musica Sacra, č. 3/2010 (zkráceno)
Ve dnech 14. 4., 5. 5. a 26. 5. 2010 se konal první ročník hudebního
festivalu pod názvem Hudební jaro Zdeňka Pololáníka. Tento festival byl
uveden v rámci Kruhu přátel hudby, který pořádá Městské kulturní středisko v Tišnově. Všechny koncerty byly uvedeny pod záštitou Mons. Mgr. Jiřího
Mikuláška, generálního vikáře, Mons. Josefa Šindara, faráře v Tišnově a Ing.
Františka Svobody, starosty města Tišnova.
Zdeněk Pololáník patří k nejvýznamnějším
soudobým skladatelům. Narodil se v Tišnově. Je
absolventem Konzervatoře v Brně (obor varhany ve třídě prof. Černockého) a JAMU (skladba
u V. Petrželky a T. Schaefera).
Všechny tři koncerty byly provedeny v kostele sv. Václava v Tišnově. První (14. 4. 2010) byl
věnován varhanám a trubce. Na varhany zahrála
Lucie Žáková a na trubku Vlastimil Bialas.
Kostel byl zaplněn do posledního místa posluchači, kteří připravili účinkujícím i přítomnému skladateli Z. Pololáníkovi velké ovace a muselo se
přidávat.
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Druhý koncert (5. 5. 2010), byl ve znamení zpěvu s doprovodem varhan.
Na programu bylo patnáct skladeb různých autorů na téma Nejkrásnější Ave
Maria. Zazněly Ave Maria od G. Cacciniho, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, K. Bendla, F. Schuberta, Ch. Gounoda, ale také L. Kuby a Z. Pololáníka.
Pěvecký part přednesla Olga Procházková, sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Na varhany ji doprovodil František Šmíd, který s velkým citem
a pochopením pro sólový hlas dotvořil atmosféru dokonalého zážitku.
Koncert se setkal s obrovským nadšením, publikum tleskalo účinkujícím
vstoje a vyžadovalo další přídavky.
Třetí závěrečný koncert (26. 5. 2010) se konal pod názvem Ozvěny Velikonoc. Program uváděl skladby Zdeňka Pololáníka „Velikonoční cesta pro
soprán a komorní orchestr“ a „Cantus psalmorum pro basbaryton a klavír“.
Na koncertu vystoupili renomovaní umělci Olga Procházková, soprán, sólistka opery Slezského divadla v Opavě, Richard Novák, bas, sólista opery
Národního divadla v Brně, Karel Košárek, klavír, spoluúčinkoval Tišnovský
komorní orchestr pod vedením Jaroslava Kolesy. Orchestr vznikl jako neprofesionální smyčcové těleso, složené z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí.
Posluchači byli překvapeni úrovní provedení těchto skladeb Z. Pololáníka a dlouho aplaudovali nejen účinkujícím, ale i samotnému autorovi.
První ročník festivalu Hudební jaro Zdeňka Pololáníka v Tišnově, připraveného k poctě posledního žijícího romantika současnosti, skončil velkým
úspěchem. Nejen všech zúčastněných umělců, ale i znamenitou dramaturgií, která dokázala na všech třech koncertech zaplnit kostel do posledního
místa. Tento první ročník se tak stal velkým příslibem pro další rok 2011.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Sederová večeře v naší farnosti
Leona Řezaninová
Letos se naše rodina zúčastnila sederové večeře v naší farnosti. Neuměli
jsme si příliš představit, co nás čeká, a víceméně jsme šli opravdu na večeři.
Nevěděli jsme nic bližšího o podstatě takové hostiny. Během večera jsme poznali, že sederová večeře je ryze setkáním na připomínku Ježíšovy poslední
večeře s učedníky. U Židů probíhala jako tradiční rodinná bohoslužba ke
svátku nekvašených chlebů. V této večeři jsou obsažena požehnání a modlitby, jež tvoří nejhlubší zdroj křesťanské liturgie, zvláště svátosti Večeře Páně
– Eucharistie. Právě odtud pochází pojem eucharistie (hebrejsky b’racha)
jako modlitby díkůvzdání.
Je pravda, že jsme měli opravdu hlad a mohli jsme si na pokyn pana
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faráře jídla jen „zobnout“. V
celkovém schématu večeře
to však bylo zároveň krásné
cvičení trpělivosti a ukázněnosti.
Mimo to nám připadalo
velmi krásné, že jsme byli
účastni stejné večeře, jakou
měl Pán Ježíš s učedníky,
když ustanovil svátost Eucharistie. Otec Ludvík nám
během jednotlivých částí, ve kterých večeře probíhala, vysvětlil, kdy asi Pán
Ježíš proměnil chléb ve své tělo a kdy víno ve svou krev. To bylo alespoň
pro mne velmi dojemné. Jednotlivé „chody“ večeře byly uvedeny modlitbou
a zpěvem, kdy se připomínalo, jak se Bůh staral o izraelský národ při jeho
vyvedení z Egypta.
Účast na této večeři byla krásným pokračováním oslav Zeleného čtvrtka v kostele a zároveň setkáním s jinou kulturou, která společné rodinné
stolování povýšila na setkání v modlitbě. Přičemž jedno není odtrženo od
druhého, ale tvoří jednotu.
Bude-li se sederová večeře v naší farnosti opět konat, rádi se zúčastníme.
Bylo to společenství bratří a sester při hostině a společné modlitbě.
Díky také všem, kteří s láskou tuto hostinu připravili.

Farní pouť – po stopách koledy Tichá noc
Marie Ševčáková
Díky lákavé nabídce a organizaci p. Petra Žaloudka jsme 8. a 9. května
zavítali do překrásných míst tyrolských Alp v okolí Salzburgu, kde již v roce
1818 vznikl text i melodie koledy Tichá noc.
Navštívili jsme městečko Wagrain s malým kostelíkem a pečlivě upraveným hřbitůvkem kolem něho. Zastavili jsme se tam u hrobu kněze Josefa
Mohra (autora textu této koledy) i u jeho skromné fary. Prohlédli jsme si
muzeum Franze X. Grubera (autora melodie) v Hallein, před nímž se nachází jeho hrob. Nevynechali jsme ani školu v Arnsdorfu, ve které učil a bydlel. V tamním kostele pro nás sloužil otec Ludvík poutní mši sv.
V městečku Hallein jsme si v kostele poslechli zvuk Gruberových varhan,
na které zahrál ostrovačický varhaník a hudební skladatel Zdeněk Pololáník.
Přestože byl měsíc květen, mohli jsme v jeho podání slyšet známou a milou
melodii Tiché noci.
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Z. Pololáník při hře na varhany F. X. Grubera

Ubytováni jsme byli v nedalekém
německém městě Laufen ve skvěle
renovovaném klášteře KapuzinerHof.
Cestou do Salzburgu jsme se zastavili v malebném lázeňském městečku
Berchtesgaden a u jezera Königsee,
opět na německém území uprostřed
Bavorského národního parku.
Prohlídka Salzburgu záležela na
zájmu jednotlivců. Někdo si zvolil prohlídku Mozartova muzea, katedrály,
procházku městem, rodný dům Josefa
Mohra nebo krásný výhled na město
ze svahů nad řekou Salzach.
Zpáteční cesta nám rychle a příjemně ubíhala za zpěvu všech zúčastněných, zvláště však zpěvu a hudebního doprovodu mládeže ze Zbraslavi
a Veverských Knínic.
Až budeme tuto koledu o příštích
Vánocích opět zpívat, nezapomeňme,
jak vznikla. Jak píše pan Žaloudek
ve své knize O pozoruhodných okolnostech vzniku nejznámější koledy:
„Vznikla v době, kdy duše lidí usoužené neustálými napoleonskými válkami

Účastníci na břehu řeky Salzach, která zde tvoří
hranici mezi Tyrolskem a Bavorskem
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a všemi strastmi, které s sebou přinesly, potřebovaly potěšit, pohladit a povzbudit. A to se jí tenkrát povedlo.“
Dovolím si tato slova volně parafrázovat a říci, že tato farní pouť byla
potěšením a pohlazením pro duše a mysl účastníků.

Letošní Svatodušní novéna
Zuzka Pospíšilová
Určitě si každý z nás vybaví pocit, když rozbalujeme dárek a nevíme, co
v něm je. Nejprve ho osaháme, zaštěrcháme s ním a pak s velkým vzrušením
začneme trhat papír a těšíme se, co uvidíme.
Něco podobného jsme mohli prožít i my během měsíce května v říčanském kostele. Jako každý rok jsme se devět dní scházeli a společně se těšili na
slavnost, během které bychom mohli dostat dar(k)y Ducha svatého. K tomu,
abychom je uměli rozbalit, nám letos pomáhali manželé Viola a Augustin Svobodovi. Spolu s Helenkou Maláškovou za námi každý den jezdili z Brna. Formou krátkého vyučování jsme se díky Petrovi, Janovi, Marii Magdalské, ženám
u hrobu, učedníkům a Tomášovi potkali na cestě se zmrtvýchvstalým Pánem.
Také jsme společně oslavovali Pána písněmi, děkovali mu, chválili ho a prosili.
Vše vyvrcholilo sobotní vigilií v Ostrovačicích a následně oslavou Letnic
v každém našem kostele. Přitom jsme netrpělivě čekali na Ducha sv. a těšili
se. Doufám, že se každý z nás dočkal!
Moc děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou novény, a také vám všem,
kteří jste nás podpořili a prosili společně s námi.

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

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

4.4.2010

farnost

7380

4400

4400

16.5.2010

farnost

2800

3600

3000

23.5.2010

Charita

1825

2500

2010

20.6.2010

bohoslovci

2213

3360

1262

27.6.2010

farnost

2037

4709

1811

25.7.2010

farnost

1970

2380

1794
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Pán mě uzdravil
Kristýna Řezaninová
Už odmalička jsem měla problémy s volnými klouby. Když mi bylo devět
let, vykloubilo se mi koleno a já musela do nemocnice. Od té doby jsem
nemohla chodit do tělocviku a také jsem musela omezit veškerý pohyb, při
kterém by se koleno mohlo znovu vykloubit. Bylo to hodně těžké. Od té
doby se mi koleno ještě několikrát vykloubilo. Když jsme přišli k lékaři, řekl,
že budu muset s kolenem na operaci.
Byla jsem z toho velmi zoufalá, ale maminka našla útěchu v Božím slově.
Po modlitbě jsme otevřeli písmo a tam stálo: Alžbětě se narodil syn. A když
uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství,
radovali se spolu s ní. Dost mě to povzbudilo.
Před rokem jsme byli na kontrole a doktor řekl, že jestli se mi koleno
ještě vykloubí, bude nutná operace. Příští návštěvu v nemocnici mi sestřička
chystala termín operace, ale pan doktor na poslední chvíli řekl, že ještě vyčkáme. Hodně jsme se modlili.
Minulý rok jsem pravidelně chodila na svatodušní novénu do Říčan a
prosili jsme o pomoc. Poslední den novény řekl jeden pán z komunity Emmanuel, že je tam někdo, kdo tam přišel s nějakým svým problémem a že
ten člověk má jít poprosit o pomoc ke hrobu otce Bedřicha. Měla jsem pocit, že se mě to týká, a tak jsem šla prosit otce Bedřicha o přímluvu za mé
uzdravení.
Od té doby se mi už koleno nevykloubilo a na operaci jsem nemusela.
Dokonce už můžu dělat věci, které jsem předtím nemohla ani s ortézou.
Jsem velmi vděčná, že mi Bůh pomohl.

Konec školního roku v Indii
Helena Kochová
Stalo se už tradicí, že v téměř každém čísle Oříku přinášíme zmínku o našich „adoptivních“ dětech z Indie.
Dnes vám pro zajímavost předkládáme ukázku dopisu našeho syna Sri
Nidhi Bhata, který navštěvuje školu, založenou na principech Matky Terezy, ve velmi zaostalé části indického státu Karnataka. Dopis je psán jejich
státním jazykem kannada. I anglický překlad, pořízený pracovníky školy, je
někdy obtížné „rozšifrovat“, protože je psán ručně a nese stopy jiné psací
techniky (hindi) než naše latinka. Kromě zmíněného jazyka kannada se učí
děti ve škole povinně angličtinu a oficiální jazyk celé Indie – hindi.
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Nemohu odolat pokušení, abych se vám v závěru nepochlubila školní
zprávou – vysvědčením Sri Nidhiho na konci 7. třídy. Z maximálního počtu
300 bodů získal 289!!! To je opravdu pravá odměna a velká radost i pro nás
– sponzorující maminky.

Zpověď ateisty, aneb Nemoc někdy může „léčit“
Zdeněk Zatočil
Ondra je mladý muž - něco přes dvacet - z dobře situované rodiny. Vždycky všechno měl, vždycky mohl, kam chtěl a mohl pěstovat všechny moderní
koníčky, včetně drog.
Jak už to bývá, rodiče na Ondru už nestačili, a tak Ondra si užíval svoji
vlastní cestu, protože podpora rodičů stále trvala, a nic mu nechybělo.
Asi před dvěma měsíci mi zavolala jeho maminka a prosila mne, jestli
bych ho v nemocnici nevyšetřil, že mu pobolívá stále břicho a hubne.
Protože i jeho rodiče jsou moji pacienti, pozval jsem Ondru do ordinace.
Při vyšetření jsem zjistil, že Ondra má vážnou chorobu a že přišel „za jednu
minutu dvanáct“. Jeho stav vyžadoval urgentní chirurgický zákrok na vybavenější klinice, než kde sloužím já, a tak jsem se domluvil s mým přítelem,
přednostou jedné velké chirurgické kliniky, že pacienta převezme. Následovala rozsáhlá operace - stav Ondry se zhoršoval. Následovala druhá operace,
stav Ondry se dále zhoršil. Operační zákroky a veškerá léčba na jednotce intenzivní péče probíhala podle nejnovějších světových znalostí a Ondra měl
ty nejlepší léky. Všichni zdravotníci pracovali na plné obrátky. Stav se dále
zhoršoval. Denně jsme s mým přítelem, profesorem chirurgie, konzultovali
jeho stav s mnohými odborníky z dalších medicínských oborů. Ondrův stav
se zhoršil natolik, ža byla nutná další, život zachraňující operace s nejistým
výsledkem. Bez této operace zemře, pokud podstoupí třetí riskantní opera13

ci, ještě je nějaká naděje. Ondra sám už byl zcela „zlomen“ jak psychicky,
tak fyzicky a říkal, že už ztrácí víru ve své uzdravení. Jeho maminka, vlivná
žena, říkala, že zaplatí cokoliv, jen ať Ondra přežije. Odpověď lékařů byla
jednoznačná: udělalo se vše, co lékařská věda umí a zná, Ondra má veškerou
odbornou péči. Žádné peníze tady nemohou pomoci.
Ondra podstoupil třetí operační výkon. Samotnou operaci přežil, ale
jeho organizmus, jeho tělo, již nemělo sílu bojovat o holý život. Operatér
a všichni lékaři z toho byli velmi smutní a rozčarovaní, i když jsou na podobné situace zvyklí, ale Ondra je tak mladý a měl by mít šanci prožít svůj život.
Ondra mi na jednotce intenzivní péče řekl. „Už nemám naději ani sílu
bojovat a už nemám víru ve své uzdravení.“
Jakmile pacient sám ztratí víru v uzdravení, většinou se neuzdraví. To
jsou zkušenosti. Žádnou jinou víru, než v tento hmatatelný svět neměl, a tak
už se neměl o co opřít. V takových chvílích pacient nutně potřebuje získat
znovu naději. Jeho tělo je vyčerpané a o tom, že má i duši, mnohý člověk
ani neví.
Sednul jsem si k němu na lůžko a řekl: „Ondro, ještě je možná cesta
k uzdravení“. V jeho vyhaslých očích se objevil náznak záblesku naděje,
ale zatím plný nedůvěry. Jak může být nějaká naděje, když věda už udělala
opravdu všechno. A udělala to podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nikdo si
nedovede představit, jak se všichni zdravotníci snažili.
Řekl jsem: „Ondro, každý den o půl sedmé večer na Tebe bude myslet
mnoho dobrých lidí a bude prosit o Tvé uzdravení. (Ondra neznal pojem
modlitba). Tento rozhovor s Ondrou se uskutečnil v úterý odpoledne.
V totéž úterý večer o půl sedmé a pak každý další den se několik věrných
v Brně, ale i přátelé v Taizé, modlilo za Ondrovo uzdravení.
Za dva dny na to mi volal pan profesor - chirurg. „Prosím Tě, co se vlastně
stalo, my už jsme to málem vzdali a Ondra se včera začal lepšit, jeho orgány začínají pracovat a dnes dokonce pocítil chuť na jídlo a začíná vstávat
z nemocničního lůžka!?“ Odpověděl jsem mu. „Příteli, celý Tvůj tým odvedl
vynikající práci, za kterou by se nemusela stydět ta nejlepší univerzita kdekoliv na světě. Nic jste nezanedbali. Jen současně na Ondru „myslelo“ spoustu
dobrých lidí, a nejen lidí.“ Pan profesor si oddechnul a řekl: „V každém
případě díky“. A já i on jsme věděli, že ty díky nepatří jen nám.
Za několik dnů mi Ondra napsal textovou zprávu. „Moc děkuji. Teď už
vím, že jsem doposud svůj život bral za špatný konec. Hodlám to změnit.
Doufám, že mi pomůžeš.“
Dnes už Ondra chodí, začíná jíst normální stravu a už má před sebou
naději a víru, že za čas půjde domů. Už má víru - zatím neví přesně jakou, ale
to už je dobrý začátek, nemyslíte?
Ježíš řekl: „Věříš, že Tě mohu uzdravit?“
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Stavba kostela v ŘKF Brno-Lesná
Zpracováno na podkladě letáčků ŘKF Brno-Lesná
Známé sídliště Lesná v Brně má velikost okresního města s 25.000 obyvateli, přesto existovalo dlouhá léta zcela bez farnosti a farního zázemí. Situace se začala pomalu měnit po roce 1989. Nejdříve dominikáni, pak augustiniáni a nakonec jezuité zajišťovali nedělní bohoslužby v pronajatém sále
bývalého agitačního střediska. Jezuité zaštítili stavbu Duchovního centra,
které má v názvu jméno P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty.
P. Martin Středa, rektor jezuitské koleje v Brně, je považován za duchovního ochránce Brna z doby obléhání města Švédy v roce 1645.
Blahoslavená Marie Restituta se narodila pod občanským jménem Helena
Kafková v brněnských Husovicích, od roku 1914 pracovala jako řeholní sestra
a ošetřovatelka v několika vídeňských nemocnicích, po připojení Rakouska
k Říši se pro své postoje stala nepohodlnou nacistickému vedení, přímo na
operačním sále byla 18. 2. 1942 zatčena a 30. března 1943 popravena.
Samostatná farnost na Lesné byla zřízena v roce 2005 a následně byla
předána do správy diecéznímu knězi. Velkým současným záměrem farnosti
je postavit kostel. Farníci v čele se svým duchovním správcem hledají obětavé dárce a sponzory, ale také podnikají nejrůznější aktivity a korunkou ke
korunce se snaží nashromáždit potřebné prostředky.
Např. pro rok 2011 vydali stolní kalendář, jímž chtějí šířit znalosti a úctu
ke svým patronům, a jeho prodejem získat další prostředky. Cena kalendáře
je pouhých 50,- Kč. Kalendář je možné si prohlédnout a objednat u pí J. Pololáníkové (Ostrovačice) a u J. Kocha (Vev. Knínice).
Další činorodou aktivitou je sbírání našich i cizích neplatných bankovek
a mincí, případně zbytků valut, které mnohdy zůstávají doma z cest do zahraničí. Farnost je dokáže zhodnotit (např. pro sběratelské účely).
Farnost Lesná děkuje všem dobrodincům za štědrost, obětavou pomoc
a modlitbu.
Kontakty: P. Pavel Hověz, farář, tel.: 539 002 927,
e-mail: phovez@quick.cz.

CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Vranov u Brna – cíl zamýšlené pouti seniorů 8. září 2010
Z knihy Poutní místa Moravy a Slezska vybrala L. Franzová
Vranov u Brna je významné poutní místo brněnské diecéze. Kronikáři
paulánského řádu zaznamenali, že podle tradice v r. 1240 zemský úředník,
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šlechtic Vilém, nabyl na přímluvu Matky Boží ztraceného zraku. Z vděčnosti
za své uzdravení nechal na Vranově postavit dřevěný kostel, který se od nejstarších dob stal cílem poutníků.
Nynější farní a poutní kostel byl postaven v letech 1617–1633 knížetem
Maxmilianem z Lichtensteina. Současně byl dokončen paulánský klášter,
spojený s kostelem. Je to doba prvního uvedení paulánských řeholníků na
Vranov.
Pauláni, Nejmenší bratří sv. Františka z Pauly, je řád založený sv. Františkem z Pauly v r. 1435 (Paola v Kalabrii, jižní Italie). K nám byl uveden
r. 1495. Postupně vzniklo v českých zemích sedm paulánských konventů.
Byly však zrušeny za jozefínských reforem v letech 1784 - 85, mezi nimi i vranovský po 152 letech působení.
Po obnovení činnosti r. 1992 buduje paulánský konvent na Vranově duchovní centrum brněnské diecéze. V současné době bylo dosaženo stavu,
jaký byl před zrušením kláštera na konci 18. stol. Kostel je postaven v raně
gotickém slohu s jedinou vnitřní prostorou.
Dominantou hlavního oltáře je líbezná socha Matky Boží Vranovské se
sepnutýma rukama bez dítěte, s mírně nakloněnou hlavou. Je z doby před
r. 1500 a přinesli ji patrně první pauláni vranovské komunity. V r. 1617 byla
socha prohlášena za milostnou, r. 1645 korunována a v r. 1712 ozdobena
řádem Zlatého rouna, věnovaným Janem Adamem z Lichtensteina.
Současně s výstavbou kostela byla pro rod zakladatele zřízena krypta. Je
zde dosud pohřbeno na 50 členů rodu. Jako poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992. Je to světový unikát, kdy členové panujícího rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země.

Představujeme společenství naší mládeže
Barbora Kadlčková
Pokud si v pátek kvečeru vyjdete na poklidnou procházku po Ostrovačicích a uslyšíte z fary hudbu nebo nějaký hluk, nemusíte se bát, pan farář si
nezaložil kapelu ani nezačal pronajímat faru turistům. To jen probíhá další
setkání mládeže našich farností. Mladí se takto na faře scházejí už přes půl
roku, vždy v pátek jednou za měsíc.
Na začátku byl dotazník pana faráře, hodnotící biřmování a související
duchovní přípravu. Jedna z otázek zněla, zda by se mladí dál chtěli společně
scházet. Většina se k tomu postavila pozitivně, a tak se koncem letošního
února sešlo na faře několik prvních odvážlivců. Hledaly se především nápady a inspirace, jak vůbec setkání pojmout, aby bylo pro všechny zábavné, ale
zároveň taky trochu poučné.
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Co se tedy na faře děje, když hostí naši mládež? Samozřejmě nechybí
duchovní slovo otce Ludvíka, doprovázené krátkým filmem Exit 316, který
všichni noví biřmovanci důvěrně znají z příprav. Kdo má zájem, může ostatním představit svého oblíbeného hudebníka, hudební žánr nebo nástroj (už
jsme se seznámili například i s elektrickou kytarou). Nezapomínáme ani na
oslavence, a proto proběhly také narozeninové oslavy. Setkání se neobejde
ani bez sportování. Zdatnější mohou hrát ping pong v prvním patře, ostatním stačí stolní fotbal ve farním centru. V létě nám ale budova fary začala být
malá, proto jsme obsadili i farní zahradu a udělali si prázdninový táborák.
Byl naplánován také cyklistický výjezd k rybníku Bahňák na Říčky, ale kvůli
špatnému počasí musel být na poslední chvíli zrušen.
Vše tedy vypadá velice slibně a my doufáme, že se takto budeme moci
scházet pořád. Zároveň zveme i další mladé, kteří mají chuť se pobavit, ať
přijdou mezi nás. Termín každého setkání je včas upřesněn v nedělních
ohláškách.

Modlitební společenství
Zuzka Pospíšilová
Možná, že jste již někdy slyšeli, že v naší farnosti funguje modlitební společenství. Pokud by Vás zajímalo, co to takové „spolčo“ je, čtěte dál.
Na začátku toho všeho stála Irena. Ta se do naší farnosti přistěhovala,
a protože jí chyběla společná modlitba, dala se do práce. Osobně pozvala
na první společenství několik farníků a také požádala otce Ludvíka, aby to
vyhlásil ve všech třech kostelích. A pak už jen čekala, jak to dopadne.
Poprvé jsme se sešli v říčanském kostele a bylo to takové oťukávání. Téměř nikdo nevěděl, co se bude dít, co má od toho očekávat, možná jsme se
i styděli. S každým dalším setkáním však z nás stud opadal, ustálil se i počet
účastníků. Momentálně se setkáváme jednou za 14 dní, většinou na faře. Je
nás 6, zástupci Říčan, Ostrovačic i Veverských Knínic.
A jak takové společenství probíhá? Vedle modlitby (jak je patrné z názvu)
se stihneme i zasmát a taky si zazpívat.
Když tak teď s odstupem času o tom všem přemýšlím, jsem přesvědčena,
že naše kroky do tohoto společenství vedl Duch sv. Každé společenství totiž
funguje na principu důvěry, vytváří se v něm určité vztahy a vazby, a sami
víme, že ne každému se dokážeme otevřít. Snad mohu za každého z nás šesti
potvrdit, že to tak funguje. A když máme jakýkoliv problém, těžkosti, starosti, víme, že na to nejsme sami. V modlitbě za to prosíme společně.
Ale o tom zase jindy...
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P. Jaroslav Horák 30 let knězem
Redakční rada
P. Jaroslav Horák, nar. 12. 8. 1954
ve Znojmě, v současnosti farář v Dambořicích, oslavil 5. 7. 2010 třicet let
svého kněžství. V letech 1991 - 92 působil v našich farnostech. Byl zde sice
jen krátkou dobu, ale mezi lidmi byl
velmi oblíben. Hojnost všeho dobrého u Pána vyprošují zdejší farníci!

Helenčina studánka podruhé, pro mě poprvé
Zdeňka Nejezchlebová
Loni v červenci byla poprvé přesunuta mše svatá z našich kostelů do krásné přírody u Helenčiny studánky. Já jsem na ní loni bohužel nebyla, jela
jsem s manželem „do práce“, byli jsme až kousek u Verony, známého to místa, kde bydlela Julie, hlavní hrdinka známé Shakespearovy tragédie Romeo
a Julie.
Letos jsem se i já vypravila na místo, které opěvuje Vilém Mrštík a které
dostalo jméno podle hlavní hrdinky jeho románu Pohádka máje. Mám moc
ráda mše v přírodě, kdy nejsme omezeni kostelními zdmi. Stromy kolem
vytvářely dostatečnou zábranu této polní, vlastně lesní mši. Sešlo se nás zde
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letos před svátkem Marie Magdalské kolem stovky věřících, z brněnských
předměstí Bystrce, Žebětína a Kohoutovic, a samozřejmě z našich tří obcí –
Veverských Knínic, Říčan a Ostrovačic, a také ze Zbýšova.
Jak říká Mrštík: „Studánka tu jako achát založený do smaragdu trávy rozlévala
svoje vody a úkrytem se kradla k Lipovému vrchu…“ Tato slova napsal před více
než 100 lety a tato studánka stále rozlévá svoje vody a je stále oblíbeným
místem nejen zamilovaných, ale i všech poutníků a turistů, kteří se chtějí
občerstvit opravdu dobrou a čistou vodou. Místo velice vhodné k modlitbě,
k té nejhlubší modlitbě – mši svaté.
Nechci popisovat pocity z této mše, ty byly jasně vidět na tvářích lidí. Rádi
přišli, i když někteří byli unavení z pěší cesty, někteří z jízdy na kole. Přesto
určitě nelitovali námahy a času, který zde strávili.
Moje dcera zpracovává k maturitě zajímavé téma - stav studánek v České
republice. Určitě jsme naší účastí a modlitbou přispěli k tomu, aby se jedna
studánka a její okolí pročistilo – posvětilo.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Noc kostelů
Jarmila Pololáníková
Noc kostelů je projekt, který vznikl poprvé v r. 2005 ve Vídni a rozšířil se
nejen do celého Rakouska, ale i k nám.
Co je smyslem Noci kostelů, které jsou otevřeny déle než do půlnoci? Nabízí veřejnosti možnost v klidu je navštívit, poznat jejich kulturní hodnotu,
seznámit se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, slova, modlitby, meditace
atd.
Záštitu nad letošní Nocí kostelů převzal brněnský biskup Mons.Vojtěch
Cikrle, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek a další představitelé veřejného života. V Brně
je 28 kostelů a modliteben a
bylo celkem připraveno více
než 400 programů.
Účastnila jsem se Noci
kostelů v Duchovním centru
P. Martina Středy a bl. Marie Restituty na Lesné, které
se letos poprvé připojilo se
svým programem k ostatním
kostelům.
Otec biskup Vojtěch Cikrle podepisuje poutnické průkazy
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Noc kostelů začala mší sv. v 18 hodin, kterou sloužil její duchovní správce P. Mgr. Pavel Hověz za účasti jáhna a celé řady ministrantů. Poté následovalo vystoupení dětí, které hrály na hudební nástroje, a schola mladých
„Živé rytmy“ pod vedením Mgr. Jany Kubové.
Programu se účastnil i starosta části Brno-sever Ing. Leo Venclík, který
ve svém projevu povzbudil mladé za jejich hru a zpěv. Filmové dokumenty
o blahoslavené Marii Restitutě a vize stavby nového kostela na Lesné zaujaly
návštěvníky stejně dobře jako písničkář Petr Lutka. Pozdní večer před 22.
hodinou patřil vážné varhanní hudbě v podání Mgr. Jany Kubové.
Po 23. hodině zazněla „Varhanní chvilka“ Bc. Dominika Leplta. Duchovní správce byl během celého večera přítomen k osobním rozhovorům. Pro
návštěvníky bylo připraveno i drobné občerstvení.
V brožurce, které vydalo Biskupství v Brně, jsem se dočetla o programech
ve všech kostelích. V katedrále sv. Petra a Pavla zpíval ve 20.30 hod. Dómský
komorní sbor Missu brevis Zdeňka Pololáníka a v pozdních hodinách o půlnoci byl pořad Mir. Částka Citadela Ant. De Saint - Exuperyho s hudbou
téhož autora.
Nevlídné počasí a vydatný déšť neodradil návštěvníky od účasti na Noci
kostelů a zdá se, že její obliba rok od roku stoupá.

„Uviděl ho a byl pohnut soucitem“ (Lk 10,33)
Miriam Montagová
Letos poprvé jsem mohla díky svým nejbližším prožít celou katolickou
charismatickou konferenci. Když jsem se přihlašovala, tak jsem si říkala: proč
tam jedeš? Má odpověď zněla: potkám tam plno známých, odpočinu si a třeba i trošku načerpám duchovní síly pro všední i nevšední dny. Ze všeho nejvíc jsem se
těšila na sobotní večer na modlitbu za účastníky konference. Kamarádka mi
říkala, že je to síla! Říkala jsem si, že něco třeba taky zažiji, abych to mohla předávat svému muži, dětem a přátelům. Na přednáškách se rozebíral
text z Lk 10, 25-37, podobenství o milosrdném Samaritánovi. Přednášející
mluvili o lásce k Bohu, k bližnímu, ale i o lásce k sobě, která je pro mnohé
nejtěžší. V lásce k bližnímu že nestačí být pohnut soucitem, ale že naše milosrdenství musí být akční na tom místě, kde jsme… v rodině (na prvním
místě), farnosti, městě atd. Nevyhýbat se nepříjemnostem a nebát se jít a
jednat v síle Ducha svatého…
V sobotu ráno jsem odjížděla do Brna plná očekávání a těšila se na večer
modliteb a plánovala si, co by se mohlo stát. Ale Bůh měl pro mě připravené
jiné překvapení: při večerní mši svaté po sv. přijímání jsem pocítila Ježíšovu
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blízkost. Blízkost v tom, že mám kolem sebe lidičky, kteří mě mají opravdu
rádi, a ať se nebojím otevřít své srdce a nechat se milovat…. proud slz mi
stékal po tváři a já pocítila opravdový pokoj v srdci a kapela a lid zpívali
mou oblíbenou píseň: zpívat píseň lásky smím... není nic co chtěl bych víc, než být
v Tvém náručí, ve Tvém náručí… atd. A já cítila, že jsem v Boží náručí - náruči
lásky. A večer při modlitbě, na kterou jsem se moc těšila, jsem děkovala
Bohu z celého srdce za svůj život, svou rodinu a přátele, které jsem denně
nosila na konferenci v srdci a modlitbách. V neděli jsem Bohu děkovala za
všechny lidi, které znám, a také za ty, kteří darovali svůj čas pro téměř 6000
lidí, aby se mohli setkat ve společenství s naším Pánem...
Bohu díky.

Jubilejní X. pěší pouť na Velehrad 2010
Pavlína Kadlčková
V letošním roce se koncem srpna konala jubilejní X. pěší pouť na Velehrad. Nepočítám-li otce Ludvíka, farníci našich dvou farností měli možnost
účastnit se této pouti třetím rokem. Osobně jsem putovala na Velehrad podruhé a opět pro mne tato událost byla velkým zážitkem.
Tzv. jižní proud velehradské pouti reprezentovala skupina poutníků vycházející z Ratíškovic. Tvořilo ji 16 poutníků z Ratíškovic – mezi nimi nejstarší účastník skupiny pan Šupálek (76 let!), kterému tímto skládám svoji poklonu. Jedna poutnice z Říčan – Anežka Ondráčková (pro změnu nejmladší
účastnice 10 let), které také patří naše velká pochvala! Dále 4 poutníci z
Veverských Knínic a 2 poutnice z Vídně. A samozřejmě duchovní vůdce jižního proudu otec Ludvík, celkem tedy 24 poutníků.
Na cestu jsme se po požehnání místního pana faráře otce Jiřího Čekala a za hlaholu ratíškovických zvonů vydali tentokráte již ve čtvrtek 19. 8.
odpoledne. Obyvatelé Ratíškovic nás vyprovázeli máváním, přáním šťastné
cesty i povzbuzením v podobě koláčků a kalíšků slivovice. Čekala nás příjemná cesta rovinatým borovým lesem do Bzence, dlouhá pouhých 12,5
km. I tak museli někteří měnit obuv a hlavně vytřepávat všudypřítomný písek. V Bzenci jsme nocovali v místní sokolovně. Při vstupu do tělocvičny,
kde byly na zemi roztažené gymnastické koberce, a složené pingpongové
stoly rozdělovaly prostor na „dámskou“ a „pánskou“ část, se ozývaly hlasy:
„To je jak Starci na chmelu!“ Obdobně na nás působilo i vybavení umývárny
(cituji: „Sprcha tu je, jen myslím, že sa v ní nikdo od 1. světové nekúpál!“)
Nutno však dodat, že voda tekla. I teplá. Po večeři v blízké restauraci jsme
oslavili svátek otce Ludvíka, zazpívali si písničky z poutního zpěvníku, pomodlili se a šli spát.
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Druhého dne ráno, v pátek 20. 8., jsme se vydali na
celodenní putování z Bzence do Boršic u Buchlovic.
Nebe bylo bez mráčku, rozhledy jasné, ostrá silueta
hradu Buchlov na obzoru se
stala naším souputníkem po
celých 20 km cesty.
Duši povznášela modlitba, rozjímání nad tématem
letošní pouti, kterým bylo
Desatero božích přikázání,
zpěv a pohled na krásnou
přírodu, dílo Božích rukou.
Proti zkušenosti z loňského roku byla tato část cesty příjemnější. Byla
kratší o první úsek do Bzence, a tak jsme si mohli dopřát delší přestávky,
které jsme pod duchovním vedením otce Ludvíka věnovali Desateru a také
sv. Bernardovi, hlavnímu zakladateli cisterciáckého řádu, ke kterému máme
my – farníci z Knínic blízký vztah.
V Boršicích jsme nejdříve doplnili tělu potřebné tekutiny a pak se, společně s proudem poutníků z Velkého Meziříčí a Křtin, zúčastnili mše svaté,
kterou sloužil jako hlavní celebrant zakladatel velehradských pěších poutí
otec Jan Peňáz. Když se nově opraveným boršickým kostelem rozneslo z přibližně 220 hrdel mohutné „Ejhle, oltář Hospodinův září“, zatajil se mi dech
a pocítila jsem mírnou závrať.
Po ubytování v nově vybaveném farním centru jsme povečeřeli v kulturním domě, kde místní farníci připravili tradiční občerstvení pro poutníky.
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Po jídle otec Peňáz přijal do stavu poutníků z našeho jižního proudu ty, kteří se
pěší pouti zúčastnili poprvé. „Prvňáčků“
bylo 7, ale dřevěných křížků – znaků velehradského poutníka – bylo méně (během
pouti jich otec Peňáz rozdal plný batoh!).
A tak večer pouze 4 z nich dostali reálné
křížky a zbývající tři křížky virtuální. Otec
Peňáz sice prohlásil, že poutník dnešní
doby má být připraven na vše, nicméně
mobilem zajistil dodání chybějících křížků, a tak naši zbylí 3 poutníci dostali své
křížky v sobotu ráno.
Na poslední úsek pouti v délce 8 km jsme se vydali z Boršic v mohutném průvodu, kdy se k nám přidali další poutníci, kteří sem dojeli autobusy,
a pěšky absolvovali část z Boršic na posvátný Velehrad.
Na Velehradě už se spojily proudy poutníků ze všech stran – ze severu
od Nového Jičína, ze západu od Velkého Meziříčí, jehož jižní součástí jsme
byli i my, z jihu od Znojma.
Celkem asi 460 poutníků.
Na nádvoří před bazilikou
proběhla obnova zaslíbení
českého národa Panně Marii. Ve 12 hodin započala
mše svatá, jejímž hlavním
celebrantem byl arcibiskup
Jan Graubner. Mší svatou
jsme oslavili Pannu Marii,
poutnici víry, která svoji
pouť „dotáhla vysoko“, až
do nebe a stala se královnou
nebe i země, jak při kázání
otec arcibiskup zdůraznil.
Čerstvě naplněni duchovní oporou jsme si pak
v klidu mohli prohlédnout
opravený interiér baziliky
a poklonit se památce Tomáše kardinála Špidlíka
u jeho sarkofágu umístěného za hlavním oltářem.
23

Na nádvoří Velehradu ještě poutníci, kteří se zúčastnili poutě potřetí, resp.
posedmé, dostávali od otce Peňáze velké dřevěné, případně kovové křížky.
Také v naší „ratíškovické“ skupině byli čtyři, kteří se pěší pouti zúčastnili potřetí (mezi nimi i knínický farník Jiří Koch), a dostali své velké křížky. Byli zapsáni
do Cyrilometodějského poutního bratrstva velehradských poutníků.
A pak už následovala cesta zpět. Někteří z naší skupiny se loučili přímo
na Velehradě a se svými rodinami, které přijely na vyvrcholení pouti, odjížděli domů. Ostatní jsme se autobusem přemístili do Ratíškovic a loučili se
až tam. Všichni jsme si navzájem přáli vše dobré a hlavně Boží požehnání,
abychom se mohli příští rok sejít znovu a vyrazit společně na XI. pěší pouť
25. 8. 2011.

V Římě zemřel P. Vojtěch Hrubý
Jiří Koch
Začátkem února zemřel v Římě ve věku nedožitých 86 roků P. Vojtěch
Hrubý. Většina českých poutníků, kteří přijížděli do Říma ať z domova nebo
ze zahraničí, nalézala přístřešek v poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 v blízkosti Vatikánu.
České náboženské středisko Velehrad v Římě založil v roce 1966 kardinál
Josef Beran. P. Vojtěch Hrubý, který v té době pracoval na Papežské saleziánské univerzitě, se stal sekretářem pana kardinála se zaměřením na práci
s českými exulanty a mládeží. V létech 1984 – 1994 byl gestorem poutního
domu a v roce 1994 se stal ředitelem saleziánské komunity v tomto domě.
Podle dostupných pramenů se po celou dobu co žil exilu plně angažoval
při pomoci našim lidem doma ve vlasti, zařizoval auta pro kněze, finanční
příspěvky, řídil zasílání náboženské literatury, navštěvoval krajany v zahraničí, staral se o poutní dům. Po listopadu 1989 se poutní dům Velehrad
stal i jeho přičiněním místem ubytování a duchovního odpočinku českých
poutníků v Římě.
V období od listopadu 1990 do začátku jara 1991 organizovala Česká katolická charita k prvnímu výročí svatořečení Anežky České hromadné poutní
zájezdy pro zájemce z českých a moravských diecézí. Měli jsme s manželkou
to štěstí, že jsme byli také vybráni a v únoru 1991 se jedné takové cesty mohli
zúčastnit. Na římském Velehradě jsme se setkali s P. Hrubým. Celé skupině
40 lidí se osobně a s nasazením věnoval, zasvěceně nás provázel po římských
památkách, vysvětloval, komentoval, vyprávěl, zařizoval. „Přiblížit duchovní
velikost Věčného města našim poutníkům, to je apoštolát a poslání římského Velehradu”, říkal. V rámci účasti na generální audienci u Svatého otce
v kongresovém sále Pavla VI. ve Vatikánu dojednal, že naše česká skupina
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byla umístěna úplně vpředu vedle uličky, jíž Svatý otec procházel. Díky tomu
několik českých poutníků mohlo při této příležitosti Janu Pavlu II. stisknout
ruku nebo mu dokonce říci pár krátkých vět.
V tom vzpomenutém období 1990 – 91 se přes Alpy do Říma postupně
přesunulo 29 autobusů s českými poutníky, v následujícím roce už 52. Věřím, že všichni byli stejně spokojeni jako tenkrát my. Přímé setkání s památkami ze života církve od prvních dob křesťanství až po dnešek má na věřící
větší vliv než jakékoliv kázání.
Otec Vojtěch Hrubý se narodil v roce 1924 v Rozstání na Drahanské vysočině. Vyučil se krejčím, později odmaturoval, ale na vysokou školu nesměl být přijat, pracoval jako dělník v továrně Minerva v Opavě.
V roce 1952 uprchl za hranice. Vystudoval Teologický
institut v Messině na Sicilii. V roce 1956 byl vysvěcen
na kněze. Deset roků se věnoval práci pro děti českých exulantů a působil na římské univerzitě. Zemřel
3. února 2010.
Se všemi, které provázel po svatých místech, na
něho rádi vzpomínáme a v modlitbě prosíme, aby doputoval do nebeské vlasti a radoval se z toho, že jeho práce a námaha zde na
zemi nebyly marné.

Prázdniny – čas dovolených
Pavlína Kadlčková
Letošní červenec nám letního počasí dopřál, někdy snad až příliš. Pracuji v Brně, svoji kancelář mám orientovanou na jižní stranu, teplota uvnitř
místnosti v některých dnech překračovala 33 stupňů Celsia. Naštěstí jsme
rodinnou dovolenou neměli pevně plánovanou (nejraději ji trávíme pod
stanem, není tedy nutné přesně zamlouvat termíny), tak jsme se, vzhledem
k počasí, rozhodli pro týden od 12. 7.
Pobyt jsme trávili na chatě na moravsko-slovenském pomezí, v rekreační
oblasti Radějov. Nedaleko je malá přehrada, a tak jsme každý den vyráželi
koupat se a užívat si dalších letních radovánek. A čas jako by se zastavil. Scénář každého dne byl sice skoro tentýž, ale najednou byl čas na čtení, slunění,
odpolední spánek, ruční práce a jiné záliby, rodinné hry. A přemýšlení ….
o životě, postojích a hodnotách, víře a naději.
V poslední den naší dovolené - v neděli 18. července - jsme na mši svatou
jeli do Strážnice. Krásný barokní kostel Panny Marie Nanebevzaté byl plný
věřících, na naše místní poměry rarita. Správa místní farnosti náleží piaristic25

kému řádu, který v dnešní době zastupují
tři kněží polské národnosti. Kostel spadal
pod správu piaristů od roku 1663, kdy je
z Mikulova do Strážnice povolal tehdejší
majitel panství hrabě František Mágnis.
Před piaristy ve Strážnici působili
nějaký čas čeští bratři, což mne nejdřív
překvapilo. Pak jsem si uvědomila, že se
nemám čemu divit. Vždyť Českobratrská
církev je symbolizovaná jejím biskupem
a učitelem J. A. Komenským. A vesnička
Komňa, pravděpodobné místo jeho narození, je od Strážnice vzdálena „co by
kamenem dohodil“. Také dřívější majitelé panství – rod Žerotínů – byli, jak je
známo, českým bratřím velice nakloněni.
Daleko více než historické souvislosti
na mne však působila bohoslužba slova a
její duchovní poselství. Začala 1. čtením, které pojednávalo o návštěvě Hospodina u Abrahama v poušti, v době, kdy Abraham nic nedělal, odpočíval ve
stínu stromu před svým stanem a přemítal o životě. Evangelium zase podávalo
zprávu o návštěvě Ježíše Krista u sourozenců Marie, Marty a Lazara.
Promluva polského kněze, otce Lukáše, byla postavena na těchto událostech s vyzvednutím dvou aspektů: odpočinku se oddávajícího Abraháma
a usednutí Marie k Ježíšovým nohám, aby mu mohla dobře naslouchat, čímž
si vybrala nejlepší úděl. A pak to Ježíšovo: „Marto, Marto! Děláš si starosti
a znepokojuješ se pro mnoho věcí.“ Otec Lukáš odtud vyvozoval potřebu
současného člověka naučit se a umět se v dnešní uspěchané době zastavit,
zklidnit, usednout a přemýšlet - o Bohu, životě, víře i svých plánech.
Uvědomila jsem si, že se naší rodině dostalo právě takovéto milosti, a to
ne skrze nějaké naše zásluhy, ale vlastně prostřednictvím Boží vůle pro panující horká letní vedra. Jinak bychom totiž asi jako každý rok cestovali po
blízkých či vzdálených končinách, přesouvali se z místa na místo, hlavu plnou cílů a plánů, map a termínů. Ale teď jsme mohli jen odpočívat. A nemohu si stěžovat, že by nám takto prožitý týden nějak uškodil!
Chtěla bych popřát i vám ostatním, abyste si užili své dny klidu a odpočinku,
cituji otce Lukáše: „Díky Bohu a Zákoníku práce si i my můžeme oddechnout!“.
Abychom prosili o moudrost rozeznat věci, které můžeme ovlivnit a které ne.
A v duchu Ježíšova „Marto, Marto, …“ se neznepokojovali pro věci zbytečné.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Arcibiskup Duka: zveme papeže na Velehrad
Volně citováno z Katolického týdeníku č. 29/2010
Na moravském Velehradě proběhly letos opět velkolepé slavnosti na počest svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem poutní mše 5. července byl kardinál Miloslav Vlk, účast věřících byla obrovská.
Důležitá a nadějná byla slova současného pražského arcibiskupa Dominika Duky řečená během bohoslužby: „V roce 2013 bychom rádi zde na
Velehradě při příležitosti výročí 1150 let od příchodu soluňských bratří na
Velkou Moravu znovu uvítali Svatého otce Benedikta XVI.“ Už o den dřív
arcibiskup sdělil novinářům, že „všechny nutné procedury musí teprve proběhnout, účast papeže je ale pravděpodobná“.

Biblický kurz 2010
– letos v rámci diecézního biblického programu VEZMI A ČTI
Z nabídky Pastoračního střediska Brněnského biskupství
Kurz bude tematicky zaměřen na centrální knihu Starého zákona Exodus a na Lukášovo evangelium. Lektorsky ho zajišťují ThLic. Stanislav Pacner a doc. Dr. Petr Mareček, ThD., a další přednášející.
Kurz proběhne v rámci 6 setkání vždy ve čtvrtek 1x za 14 dní na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, od 17 do 20.15 hodin. První setkání je
už 23. září, poslední se uskuteční 2. prosince 2010.
Očekává se dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, není podmínkou.
Přihlášky jsou k dispozici u správce farnosti nebo na www.biskupstvi.cz/
pastorace. Zasílejte je na adresu Biskupství brněnské, Pastorační středisko,
Petrov 8, 60143 Brno nebo e-mailem dolezelova@biskupstvi.cz co nejdříve.

HUMOR ZA KOSTELEM
Přepsáno z knihy Davida Hellera „Děti píší Bohu“
Milý Pane Bože,
přijď k nám v sobotu na snídani. Dáme si pomerančový džus od Tebe
a tousty, který dám do toustovače zase já. Linda (8 let)
Milý Bože,
jsi velký a silný, ale neměl bys pít moc kafe, abys nebyl vzhůru celej rok.
Mám tě moc ráda, Andrea (8 let)
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi 2010.
Uzávěrka příspěvků je 28. listopadu 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!
OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice.
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
www.orik.cz, rkf.ostrovacice@volny.cz
Je registrován na MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18122.
Vychází 3x ročně, před Velikonocemi, ke svátku sv. Václava a před Vánocemi.
Redakční rada: Ludvík Bradáč, Iva Ďásková, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Zdeňka Nejezchlebová, Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková.
Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také nejnověji sledovat na webových stránkách www.orik.cz

