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Milí farníci,

náš život často vypadá takto: Ženeme se za stále většími úspěchy či zisky, 
v práci i osobním životě. Chceme zvládnout různé věci, být lepší, silnější, 
bohatší. Proto pracujeme, namáháme se, spěcháme, v naději, že toho snad 
jednou dosáhneme.

Hospodin však, kterého (podle Ž 147,10) netěší síla koně a nemá zalíbení 
ve svalech muže (pro zajímavost, jedna koňská síla, starší jednotka výkonu, se 
rovná 735,49875 W), k nám posílá o Vánocích ne Arnolda Schwarzeneggera 
či jiné borce, kteří by ztělesňovali naše ideály, ale malé dítě.

Kupodivu nejsme zklamáni. Znovu a znovu žasneme nad tou krásou.

A důsledky? Už se nemusíme nikam hnát a nic nemusíme dosahovat.

Bůh se k nám snížil a zve i nás, abychom se sklonili. Láska je tady, i když 
jsme jí nedosáhli, nezasloužili si ji, nevybojovali. Je zde jako dar, naše bohat-
ství, náš největší zisk.

Mnoho nádherné vánoční radosti přeje a k ní žehná

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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S pokojem v duších
Antonín Reček

Čas trhl oponou
a lidstvu na úsvitě

v Betlémě v jeslích zrodilo se dítě
s Velikou zvěstí pro rozháraný svět

A prošla staletí…
Koráb až na Lunu teď doletí

však tajuplná síla svírá i zrádnou pěst
Mizí nám láska, ztrácí se čest

Hledáme kompas na rozhraní cest

V betlémské hvězdě svítá všem naděje!
Až v dnešní půlnoci anděl zas zapěje

své slavné Gloria
mysl nám s pastýři k jesličkám zamíří

a v tiché modlitbě zašeptá náš ret:
„S pokojem v duších ať vejdem v nový věk…“
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
P. Ludvík Bradáč

Štědrý den
pátek 
24. 12.

„Půlnoční“ mše sv. bude ve 20.30 ve Vever-
ských Knínicích a ve 22.00 v Ostrovačicích

Boží hod vánoční
sobota 
25. 12.

Na Boží hod vánoční budou mše sv. podle 
obvyklého nedělního pořadu bohoslužeb

Svátek Svaté 
Rodiny

neděle 
26. 12.

Na Svátek sv. Rodiny (v den svátku sv. 
Štěpána) bude obvyklý nedělní pořad bo-
hoslužeb

Silvestr
pátek 
31. 12.

Za končící rok poděkujeme při mších sv. 
v 15 hodin v Ostrovačicích a v 16.30 ve Ve-
verských Knínicích

Slavnost Matky 
Boží, Panny 

Marie

sobota 
1. 1.

Na Nový rok budou mše sv. podle obvyklé-
ho nedělního pořadu bohoslužeb

2. neděle vánoční
neděle 

2. 1.

Na druhou neděli vánoční bude obvyklý 
nedělní pořad bohoslužeb. Při mši sv. ve 
Veverských Knínicích bude zpívat schola 
sv. Petra a Pavla z Říčan.

Slavnost 
Zjevení Páně

čtvrtek 
6. 1.

Bohoslužby budou takto: V den slavnos-
ti v 18 hodin bude mše sv. v Říčanech. 
V předvečer slavnosti bude mše sv. v 17 
hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 
v Ostrovačicích.

Skutečný příběh a idylická představa Vánoc
Petr Piťha, z knihy „Vánoce“ 

Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. 
Tuto tvář dala Vánocům doba barokní, tam přišly všechny ty ovčičky, uko-
lébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Gotická doba slavila 
Vánoce jinak a byla nesporně věrnější originálnímu příběhu, který známe 
z Bible, ale který vždy znovu čteme přes růžové brýle barokní pastorely.

Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějaké-
mu pitomému byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef 
s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila. 
Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. 
Natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všech-
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nu tu starost, jak bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se 
dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnut-
nější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu 
měli bývali rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni i v nejběžnějších potřebách 
na pomoc neznámých lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl na-
jednou problém sehnat dostatek teplé vody na koupel novorozence? A pak 
ten neklid kolem děťátka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců 
a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, protože by 
další pobyt v Betlémě mohl být přímo nebezpečný. A představme si další ces-
tu, která se podobala útěku a nevedla domů, ale do ciziny. Domysleme i to, 
jak asi zapůsobila na mladičkou maminku a starostlivého otce děsivá zpráva 
o Herodově zákroku proti betlémským dětem. A uvažujme též o velkých 
vnitřních dramatech sv. Josefa, muže, který se těšil na běžně se odvíjející 
rodinný život a byl postaven před fakt, že jeho snoubenka je těhotná. Jak asi 
bylo Marii čekající na jeho reakci? Jen blázen mohl by toto nazvat idylou. Je 
to obrovské lidské a zároveň 
i Boží drama. 

Tak, jak se vrství naše ži-
votní zkušenost, jak se odvíjí 
náš život, promlouvá k nám 
tento obraz Vánoc různě. 
Jinak ho vidíme v dobách 
klidných a šťastných, jinak 
v dobách válečných, jinak 
v mládí, jinak ve stáří, jinak 
ve zdraví, jinak v nemoci, 
jinak, když neporušený ce-
lek rodinného kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen smrtí nebo 
rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. Proto je třeba vždy se do 
něho podívat, ano, vždycky se poctivě postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je 
určitě chyba něco předstírat a je rovněž chyba říct:  „Já letos Vánoce nesla-
vím, protože jaképak Vánoce, když ... nevím, co zlého mě potkalo.“ Vánoce 
jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary, pokud nepropadneme hloupé 
představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně opakují. Vánoce 
jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připomenou 
něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím i na-
še štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že vzá-
jemná láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský 
žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé setkáme 
s Boží pravdou lidského příběhu svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce 
vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.



6

KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí zima 2010/2011
P. Ludvík Bradáč

Svátostné 
vánoční 

požehnání

sobota  
25. 12.

Na Boží hod vánoční odpoledne ve 14 hodin se 
v kostele v Ostrovačicích bude konat pobožnost, 
zazpíváme několik koled, pomodlíme se a přijmeme 
svátostné požehnání

Žehnání vína
neděle 
26. 12.

Odpoledne ve 14 hodin se bude na faře konat tradič-
ní požehnání vína při příležitosti svátku sv. Jana

Zpívání 
u jesliček

neděle 
2. 1.

V 15 hodin v kostele v Říčanech zazpíváme koledy 
Ježíši Kristu, pro nás narozenému, a taky si po-
slechneme koledy v podání naší Scholy sv. Petra 
a Pavla.

Třikrálová 
sbírka

sobota
8. 1.

Ve všech našich obcích proběhne obvyklá sbírka na 
chudé a potřebné.

Třídenní 
modlitba 
matek

pátek 
21. 1.

Od pátku 21. ledna až do neděle 23. ledna každý 
den v 17 hodin se budou nejen matky modlit za své 
rodiny. Modlitba se bude konat v pátek v Ostrovači-
cích, v sobotu ve Veverských Knínicích a v neděli 
v Říčanech.

Hromnice
středa 
2. 2.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu budou dvě mše 
svaté: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 
v Ostrovačicích. Mše začnou průvodem se svícemi, 
na závěr bude uděleno svatoblažejské požehnání.

Popeleční 
středa

středa 
9. 3.

Na Popeleční středu, kdy je den přísného postu, za-
čínáme dobu postní, dobu přípravy na největší svát-
ky, Velikonoce. Mše sv. budou takto: v 17 hodin ve 
Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Při 
nich budou věřící označováni posvátným popelem.

Setkání 
seniorů

středa 
16. 3.

Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, 
plné poučení i povzbuzení.

Postní du-
chovní obnova

sobota 
19. 3.

Tuto sobotu, nebo některou jinou v době postní, 
proběhne duchovní obnova, jakožto příprava na 
Velikonoce.

Slavnost 
Zvěstování 

Páně

pátek 
25. 3.

Bohoslužby největší slavnosti doby postní budou 
takto: v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18.30 
v Ostrovačicích. Už v předvečer slavnosti v 18 hodin 
bude mše sv. ze slavnosti v Říčanech.
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Předveliko-
noční 

zpovídání

pátek 
15. 4.

V pátek bude příležitost ke svátosti smíření přede 
mší sv. v Ostrovačicích o něco dříve než obvykle. Po 
půl šesté by měl přijít i o. Dominik, který v případě 
potřeby bude zpovídat i přede mší svatou.

Setkání mlá-
deže 

s o. biskupem

sobota 
16. 4.

Tak jako každý rok se opět mládež setká se svým 
diecézním biskupem. Setkání proběhne v brněnské 
katedrále a začíná v 9 hodin.

Květná 
neděle

neděle 
17. 4.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. 
Bohoslužby se budou konat takto: v Ostrovačicích 
v 7.30, v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Knínicích 
v 10.30. Na začátku každé bohoslužby bude průvod 
s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd Ježíše 
Krista do Jeruzaléma.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Za výletem po stopách koledy Tichá noc aneb Tradici je třeba pěstovat

Peter Žaloudek

Když se po mé lednové přednášce o vzniku koledy Tichá noc ozvalo v Os-
trovačicích u Brna pár hlasů s dotazem na možnost zorganizování zájezdu 
do míst, kde se v roce 1818 zrodila, byl jsem zprvu skeptický, jestli se něco 
takového podaří uskutečnit. Z Moravy je to daleká cesta s nejméně jedním 
noclehem, je třeba sehnat dostatečný počet lidí, zařídit přijatelnou cenu 
a kontaktovat zástupce muzeí na rakouské straně. Moje vzpomínky na všech-
na ta místa, která jsem navštívil v roce 2008 při psaní své publikace o vzniku 
této světoznámé vánoční písně, však byly tak hezké, že jsem se přece jen od-
hodlal akci pro více než 50 lidí podniknout. Přes počáteční komplikace, kde 
nejdůležitější roli sehrály jako vždy peníze, se nakonec snad nejen z mého 
pohledu všechno dobře vydařilo. Měli jsme hezké počasí, viděli jsme nád-
herné Alpy, navštívili všechna důležitá místa, a dokonce zbylo ještě trochu 
času na prohlídku dalších, neplánovaných zajímavostí. Za doprovodu ori-
ginálních varhan z doby Franze X. Grubera, které teď obsluhoval skladatel 
Zdeněk Pololáník, jsme si zazpívali Tichou noc přímo v kostele v Arnsdorfu 
i v Hallein. Každý si ve svém srdci odnášel něco příjemného, na co se dlouho 
vzpomíná. Co zůstane vzácnou vzpomínkou pro mě? 

Znám tamní krajinu, zvyky, chování lidí a jejich úctu k tradici už z dřívějš-
ka, a tak uvedu spíše malé detaily, za které jsem opravdu vděčný. Na prvním 
místě to je ochota a vstřícnost těch, s nimiž jsem domlouval telefonicky nebo 
přes internet nocleh – přespali jsme za poloviční cenu v nádherném hotelu 



8

Kapuzinerhof v německém Laufenu. Ale i ostatní hoteliéři byli v tomto smě-
ru velmi vstřícní, problém byl jen v termínu, v němž nemohli ubytovat tako-
vý počet hostů. Dále to byla vstřícnost lidí v navštívených objektech – ať to 
byl pan farář z Hallein, který nám dal k dispozici kostel i varhany, paní v tam-
ním muzeu nebo pán v Arnsdorfu, který nám domluvil u pana faráře nejen 
možnost celebrování mše, ale i návštěvu Gruberova učitelského domu.

Laufen, Bavorsko při pohledu z rakouského břehu

Ze všeho nejvíce mě fascinovala jejich dobročinnost a zápal, protože se 
věnují propagaci koledy Tichá noc naprosto nezištně, bez nároku na plat, 
ve svém volném čase. Návštěvníci se jim ovšem musí přizpůsobit podle jejich 
časových možností. Kolik generací se tu již vystřídalo od roku 1818, kdy zde 
tato vánoční píseň ve vší skromnosti a jednoduchosti zazněla poprvé. Kolik 
let pak ještě trvalo, než vešla ve známost jména jejích autorů.   

Píseň se zpočátku šířila tak trochu „sama od sebe“ – její tóny jsou ladné, 
text velice jednoduchý a teologicky srozumitelný. Podobně se kdysi šířilo 
evangelium, jen ústním podáním a tradicí nadšenců, sám Kristus nenapsal 
ani jediné slovo. A právě díky těm nadšeným dobrovolníkům přetrvalo věky 
a dostalo se až k nám, do dnešní doby. Kdoví, jak by to s ním dopadlo, kdyby 
se jeho publikování chopily jisté skupiny lidí, dnes například různé politické 
strany, sledující tím jen nějaký svůj prospěch, záměr nebo cíl.  

Tichá noc, ač není tak stará jako evangelium, přece je už dosti stará na 
to, abychom si přiznali, že není vůbec samozřejmé, že se dnes stále zpívá, 
že se zpívá na celém světě a že patří mezi nejznámější koledy vůbec. Je ne-
pochybné, že na tom má zásluhu nejen ona sama, resp. její skromní autoři, 
ale také všichni ti dobrovolníci a nadšenci minulí i současní, kteří chtějí její 
hloubku a krásu předat dál. Jim všem patří náš dík.  
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Kéž těchto pár myšlenek povzbudí k podobným činům i nás: i v naší vlas-
ti, v našem okolí se děje mnoho dobrého, hezkého a povzbudivého. Když se 
s něčím opravdu krásným setkáme, nechme tu krásu vejít do svého srdce, 
a mějme odvahu se o ni také podělit. Vždyť toho negativního je kolem nás 
víc než dost. Staňme se šiřiteli dobra a krásy, rozmnožujícími řady šiřitelů 
radostné zvěsti, evangelia.  

Přeji všem radostné a požehnané Vánoce. 

Narozeninová oslava
Marie Ševčáková

U příležitosti narozenin 
našeho otce Ludvíka se v ne-
děli 12. 9. 2010 uskutečnilo 
krásné setkání farníků. Díky 
pěknému počasí se mohlo 
konat na farní zahradě, která 
začátkem září byla pro tuto 
oslavu jako stvořená. Byli 
pozváni nejen všichni naši 
farníci, ale i farníci z před-
chozího působiště otce Ludvíka – z Ratíškovic, s nimiž někteří z nás putovali 
na srpnové pěší pouti na Velehrad. Ratíškovičtí přijeli v hojném počtu a oslavu 
zpříjemnili nejen humornou scénkou, ale i zpěvem a srdečným rozhovorem. 

Tuto neopakovatelnou a bezprostřední atmosféru lze jen těžko popsat 
slovy. Velké poděkování tedy patří všem těm, kteří se na přípravě oslavy i na 
celém jejím průběhu podíleli, ale i všem, kteří svou přítomností podpořili 
dobrou náladu a krásné společenství. 

Tour de Šmelcovna 2010
Vašek Kadlček

18. září 2010 se v brzkých ranních hodinách sešlo několik odvážlivců 
z Veverských Knínic, aby se na svých bicyklech vydali vstříc farnímu setkání 
na Šmelcovně. Věděli jsme, že cesta bude nelehká, možná se neobejde beze 
ztrát, ale vidina dobrodružství a voňavého smaženého řízku byla silnější než 
my. Přestože bylo ráno již poměrně chladno, nám to nevadilo, protože už 
po několika ujetých kilometrech jsme při stoupání k Javůrku shazovali první 
svršky, které, jak se později ukázalo, se perfektně hodily jako vaky na naleze-
né houby všeho druhu. A že jich bylo!
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Poté, co jsme se s většími či menšími obtížemi dostali až na Javůrek, setkali 
jsme se buď s podobně zmoženými výrazy těch, kteří se rozhodli cestovat také 
na kole, nebo s rozesmátými tvářemi těch, kteří přijeli autem. Počet všech 
účastníků poutě bych odhadl asi na 56-57 lidí, ale to je jen můj osobní odhad. 

Po nutném fotografování před javorskou kaplí se většina poutníků vydala 
přímou cestou dolů ke Šmelcovně, ale malá skupina vedená mým otcem se 
vydala cestou jinou, tzv. Železnou stezkou. Pod příslibem: „nebojte, tam to 
není tak prudký a budeme tam rychlejc“, jsme se vydali tudy. Jak jsme však 
zjistili, pravda byla jen to, že jsme tam byli opravdu „rychlejc“, za což ovšem 
mohlo 30% klesání, které důkladně prověřilo naše brzdové kotouče, špalí-
ky, případně paty, které byly rozpálené doběla.

Na Šmelcovně jsme se šťastně shledali s ostatními a prožili s nimi krátkou 
pobožnost slova v kapli Panny Marie. Pak jsme si vychutnali řízek v zahradní 
osvěžovně u Čadíků. To patřilo k vrcholům celého dne. 

Před kaplí na Šmelcovně

Cestu zpět jsme vykonali v družné jízdě s cyklistickou skupinou poutníků 
z Říčan. Jeli jsme po proudu a cesta proběhla poměrně bez problémů. Pro-
zkoumali jsme nedaleké jeskyně a pokochali se výhledem do údolí Bílého 
potoka ze skal v jeho ohbí, kde je odbočka směrem na Hvozdec. Domů jsme 
dorazili pozdě odpoledne a pochutnali si na nasbíraných houbách.  

Krojované dívky v kostele
Jiří Koch

V padesátých letech působil v Knínicích krátkou dobu 2–3 roky mladý 
kněz P. Ladislav Vybíral. Měl dobrý, otevřený a velmi přátelský vztah ke všem 
farníkům. Zvláště však kolem sebe dokázal shromáždit mladé lidi, od školá-
ků až po své věkové vrstevníky. 
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Když se tehdy přiblížil říjen, někdo ze skupiny mladíků, kteří připravovali 
krojované hody, ho jménem mládeže pozval na veselici. Jakmile se to roz-
neslo mezi ostatními, všichni ho v následujících dnech prosili, aby se aspoň 
na chvíli na sobotní zábavě ukázal. Vytáčel se, ale pak prý slíbil, že přijde. 
Ovšem pod podmínkou, že oni zase v neděli všichni přijdou v krojích do 
kostela na mši sv. Samozřejmě to nešlo, protože stárci obcházeli tradičně 
vesnici s rozmarýnem, ale stárky – děvčata slib dodržela. Kostel byl plný do-
spělých dívek v krásně barevných kyjovských krojích. 

Od té doby snad jen vý-
jimečně občas jedna – dvě 
krojované dívky při hodech 
do kostela zašly. Naposle-
dy to před několika lety 
byly sestry Hana a Martina 
Mikšovy a letos Baruška Ka-
dlčková s Míšou Nejezchle-
bovou. A protože v krojích 
dorazila i mladší děvčata, 
byla to podívaná, která tu 
pamětníky často vzpomína-
nou mši svatou připomína-
la. Myslím, že i náš současný 
pan farář otec Ludvík měl z účasti krojované mládeže při letošních knínic-
kých hodech radost. 

Knínické hody 2010: stárky v kostele

Drakiáda
Zuzka Pospíšilová

Každý rok se sejde v Říčanech na kopci spousta malých, větších i nej-
větších „drakopouštěčů“ a společně si vychutnávají podzimní radovánky. 
Spousta z vás na drakiádě již někdy byla, proto asi nemá smysl ji popisovat. 

Letos jsem si na ní všimla úplně něčeho jiného.
Na závěr drakiády se totiž všichni sejdeme u Volavých na zahradě, opeče-

me si brambory, dostaneme horký čaj a většinou i něco dobrého sladkého na 
zakousnutí. No, a když jsem s odstupem času o tom všem přemýšlela, dospěla 
jsem k názoru, že nejkrásnější na celé drakiádě je právě společenství lidí, kteří 
tam přijdou. Sejdou se tam lidé věřící, lidé, kteří do kostela možná nikdy neza-
vítali, i ti, kteří věří v někoho či něco jiného než my. Ale to zde nehraje žádnou 
roli. Vždy u ohně panuje dobrá nálada, radost, pohoda, láska – a ta nás všech-
ny spojuje. Skrze ni můžeme vytvářet pevná pouta, která jen tak nepovolí.
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A to je podle mě právě to nejdůležitější!
Tímto chci poděkovat všem, kteří letošní drakiádu s láskou připravovali, 

i těm, kdo tu báječnou atmosféru vytvořili. Díky!!

K životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka
Jarmila Pololáníková  

Z podnětu našeho pana faráře P. L. Bradáče vyšlo rozhodnutí, že by se 
měly narozeniny skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka oslavit mší sv. 
v kostele v Ostrovačicích. Pro farníky a nejbližší, kteří přijeli jubilantovi bla-
hopřát, sloužili mši sv. P. L. Bradáč a rosický děkan P. T. Mikula. Mše sv. byla 
v sobotu 23. října v 10.30 hod. na poděkování za dar života a požehnání do 
dalších let. Při mši sv. zpívala Schola z Říčan pod vedením Mgr. D. Ryšán-
kové. Na konci mše sv. zástupci jednotlivých obcí Ostrovačic, Říčan a Vev. 
Knínic přišli popřát jubilantovi za všechny farníky. Krásné květinové a jiné 
dary i od jednotlivců byly spojeny s poděkováním za obětavou  varhanickou 
službu několika generacím. Radostná setkání a gratulace rodiny proběhla 

v restauraci U Nedbálků do ve-
černích hodin.

Mezi četnými písemnými 
gratulacemi byla přání od pana 
arcibiskupa Mons. J. Graub-
nera, pana biskupa Mons. J. 
Hrdličky z Olomouce. Milou 
pozornost věnoval jubilantovi 
brněnský biskup Mons. V. Ci-
krle a pražský arcibiskup Mons. 
Dominik Duka.

Promluva při mši sv. v sobotu 23. 10. 2010 
sloužené k jubileu hudebního skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka 

Ludvík Bradáč

V evangeliu jsme právě slyšeli o fíkovníku a o jeho ovoci, které na něm 
však zahradník marně hledal. Proto taky my kazatelé na tomto místě obvykle 
káráme věřící lid kvůli tomu, že přináší příliš málo ovoce. 

Jsou ovšem výjimky, fíkovníky, které ovoce dávají. Mají věk, řekněme, 
pětasedmdesát let, a přitom jsou v plné síle. Přinášejí užitek farnosti i círk-
vi, vlastně celému světu. Zahradník Bůh z nich má radost (alespoň pokud 
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můžeme soudit my lidé). A rozhodně bychom si my ostatní z nich měli vzít 
příklad a ptát se každý sám sebe: co dělám já užitečného pro farnost, pro 
církev? Co přináším tomuto světu?

Každému z nás byly (k tomu) uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je 
chtěl Kristus dát. – Toto je věta z dnešního 1. čtení. Každý z nás jsme dostali 
dary k tomu, abychom přinášeli užitek, tj. abychom byli fíkovníkem přímo 
obsypaným plody. Čtení pokračuje: Tak (Kristus) určil jedny za apoštoly, jiné za 
kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, 
jiné za hudebníky a varhaníky (to tam není, přidal jsem to tam sám; a text 
pokračuje), aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo 
dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, 
k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost. 

Velice pěkně je v přečteném úryvku vyjádřena důležitá myšlenka „jed-
noty v mnohosti“. Pokud člověk využívá svých darů, svých schopností a ob-
darování, pak buduje jednu jedinou církev. Je to jako v orchestru: každý 
hudebník je jiný, každý hraje na jiný nástroj a především každý hraje něco 
jiného podle jiných not. A přitom vzniká něco jednotného a krásného! Pra-
vý hudebník, jakým je náš pan varhaník, ví velice mnoho o rozličnosti, je 
otevřený pro mnohost tónů, zvuků, barev života i lidí, jejich povah a osudů, 
je tolerantní. Současně ale ví mnoho i o jednotě, o souzvuku (neboli symfo-
nii), o lásce, o kráse... Jeho srdce obsáhne obojí, vlastně celý svět. 

Takhle si to přeje Bůh, k tomu dává svou milost Duch svatý. Mimocho-
dem, varhany jsou jedním z mnoha symbolů Ducha svatého, protože tóny 
v nich vyvolává vzduch. Kéž Duch svatý vane, dýchá i nadále z našich varhan, 
a především z našich životů!

Svěřme našeho dnešního oslavence Duchu svatému, ať v jeho životě stále 
mocně působí! Svěřme ho s radostí rovněž do rukou nebeské Matky, Panny 
Marie (k jejíž oslavě pan Pololáník napsal mnoho skladeb). 

O Panně Marii se zpívá v jedné písni, že má v duši píseň andělských zvonů 
a má v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. A pak je tam nakonec prosba k Marii: 
Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň! 
Můžeme dodat: nejen ve strunách, ale i ve varhanních píšťalách, v hlase 
a především srdci ZŮSTAŇ, MARIA! Provázej Zdeňka Pololáníka životem 
a vypros mu dlouhá šťastná léta plná radosti a Božího požehnání!

Hudební akce k 75. narozeninám Zdeňka Pololáníka
Jarmila Pololáníková

Už začátek roku 2010 byl ve znamení koncertů z díla oslavence, neboť jak 
někteří uvažovali, na podzim se budou těžko hledat termíny.
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Prvního provedení (21. března 2010) se zhostila ZUŠ Smetanova s církev-
ním zaměřením. V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uvedli zpěváci s dir. Bc. 
Dagmar Kolařovou zhudebněnou Křížovou cestu s Matkou Boží na slova B. 
Schovancové. Koncert zachytila a vysílala i televize NOE. 

Na počátku dubna (2. 4.) uvedla televize NOE oratorium Velikonoční 
cesta. Následovaly tři koncerty v Tišnově s názvem Hudební jaro Zdeňka 
Pololáníka (14. dubna). Mezi nimi si vzpomněli ještě na autora pěvecký sbor 
Cantus z Morkovic a chrámový sbor Bl. P. Marie v Kroměříži. Sbory společně 
provedly za řízení Ing. Vlad. Bleši a  J. Kučery Ave Maria, Liturgickou mši, 
Žalm 150 a Zpěv noci tajemné. Sólový part zpíval brněnský operní pěvec 
Richard Novák za přispění Zlínského kraje a měst. Koncerty se konaly v kos-
telích v Morkovicích a v Kroměříži. 

Oblíbený sbor od jubilanta Ave Maria zazněl v Červeném kostele v Brně 
(11. května) na absolventském bakalářském  vystoupení L. Sotoláře. 

Liturgickou mši v úpravě s doprovodem varhan zazpíval sbor Lumír se 
sbormistrem  L. Kozubíkem v chrámu v Žabovřeskách v Brně.

V květnu zaznělo v Praze několik jubilantových skladeb v rozmezí tří dnů. 
Sedm preludií v podání klavíristy Karla Košárka v Deylově konzervatoři (19. 
května), Balada zimní a Velikonoční cesta v interpretaci operního opavské-
ho pěvce Zd. Kapla a dva dny poté Dodici preludii pro 2 klavíry a varhany 
v sále Martinů na HAMU v Praze (21. května).

Zároveň skončil 3. koncert Hudebního jara Zdeňka Pololáníka v Tišnově 
(26. května).

Dvakrát zazněla Missa brevis na Petrově v rámci Noci kostelů a hudební 
doprovod k Citadele Exuperyho při recitaci Mir. Částka u sv. Michala v Brně.

V červnu probíhal festival Forfest Czech Republik 2010, kde v konkated-
rále sv. Václava v Olomouci zazpívala Stella Maris Pololáníkovo Ave Maria za 
doprovodu varhaníka Fr. Vaníčka.

1. října byl pošesté zahájen Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Po-
loláníka v České Třebové. V kostele sv. Jakuba uvedla tři skladby Pastorale, 
Esultazio e pianto známá varhanice H. Bartošová. Za týden (8. října) jsme si 
vyslechli tamtéž renomovaného rakouského varhaníka Klause Sonnleitnera, 
který měl v programu zařazenou Burlesku oslavence.

19. října se konal v Praze Nekonvenční žižkovský festival pod uměleckým 
vedením doc. J. Hoška. V rámci festivalu měl světovou premiéru Hymnus 
k sv. Prokopu v kostele sv. Prokopa v Praze. Zpíval Dómský sbor sv. Víta pod 
vedením sbormistra a regenschoriho J. Kšici. 

O týden později (25. října), v den narozenin jubilanta, zazněla Missa bre-
vis na HAMU v Praze v podání Kühnova sboru s dirigentem J. Chválou.

11. listopadu věnovala ZUŠ s církevním zaměřením celovečerní koncert 
u sv. Augustina v Brně skladbám autora. Účinkovali jak žáci, tak učitelský 
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sbor s p. ředitelem. Na programu bylo varhanní Preludio festivo, Ave Maria 
– sólo s doprovodem varhan, Žalm 131, 2. věta z Houslové sonáty aj. V sobo-
tu 20. listopadu zazněla na Petrově Missa brevis v podání Dómského sboru. 
Mši sv. sloužil za velké účasti lidí pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Poslední z koncertů se uskutečnil 27. listopadu na Stadionu v Brně. Sbory 
Lumír, Virtuosi di Mikulov a Mátlův akademický sbor se sbormistry L. Kozu-
bíkem, Z. Pirnerovou a  orchestrem Mladých brněnských symfoniků provedly 
Missu solemnis pod vedením dirigenta T. Krejčího. Repríza tohoto koncertu 
byla 12. prosince v poutním chrámu Narození P. Marie na Vranově u Brna.

Příprava na advent
Markéta Ondráčková

V pátek 26. 11. 2010 proběhlo na 
faře další setkání farníků, spojené 
s přípravou na advent. 

Po úvodním slovu otce Ludvíka 
jsme se pustili do výroby a zdobení 
adventních věnců. Bylo krásné sle-
dovat, jak pod rukama naší mládeže 
i ostatních farníků vznikají originální a osobité výtvory. Příjemná atmosféra 
i dobrá nálada byla patrná na usmívajících se tvářích a společné snažení bylo 
pro všechny završeno nádhernými adventními věnci, které jsme si potom od-
nášeli domů. Věřím, že při každém zapálení adventní svíce si vzpomeneme 
nejen na blížící se Vánoce, ale i na toto naše tvořivé setkání.

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

22. 8. farnost 3930 2907 1303

5. 9. dluh z návštěvy sv. otce 2350 2407 1600

26. 9. farnost 3110 3100 1510

17. 10. farnost 2810 2930 2320

24. 10. misie 2305 3210 3620

21. 11. farnost 2954 3065 1500
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Památku Matky Terezy uctily všechny národy
Jiří Koch 

Dne 26. srpna letošního roku by se 
drobná misionářka z Kalkaty, kterou 
známe pod jménem Matka Tereza, dožila 
100 roků. Její památku koncem srpna 
uctily tisíce lidí po celém světě. 

Ačkoliv její oba rodiče byli Albánci, 
narodila se ve Skopji v sousední Make-
donii. Téměř celý život prožila v Indii, 
kde v Kalkatě v roce 1950 založila řád 
Misionářek lásky. Její bezprostřední roz-
hodnutí k tomu kroku je známé, přesto je 
připomeňme. 

Jednou Matka Tereza našla na ulici 
umírajícího starce. Šla požádat o pomoc 
do nejbližší nemocnice, ale odmítli ho 
přijmout. Než se k němu vrátila s léky, 
zemřel na chodníku. „V posledních oka-
mžicích života musel dýchat prach z ulice. 
Bylo to ostudné. Skoro jsem se za to cítila 
vinna. Řekla jsem si, že se s tím musí něco 
udělat“. V hlavě se jí zrodil nápad založit 
Dům pro umírající, kde by takovíto lidé 

mohli dožít obklopeni péčí. Město jí dalo k dispozici bývalý poutní dům při 
chrámu bohyně Kálí. Útulek dostal název Nirmal Hriday. O těch, kteří tam 
byli misionářkami lásky přijímáni, Matka Tereza řekla: „Pomáháme jim, aby 
mohli zemřít s Bohem. Pomáháme jim, aby mohli Boha poprosit za odpuš-
tění. Aby se mohli s Bohem usmířit podle své víry“. 

Vědomí, že budovu vedle jednoho z nejposvátnějších hinduistických míst 
obývají křesťané, vyvolávalo hněv. Mnozí se domnívali, že hlavním důvodem 
jejich přítomnosti je obracení hinduistů na křesťanství. Házeli na sestry ka-
meny a Matce Tereze někdo dokonce hrozil smrtí. Rozpoutala se polemika 
a jeden indický politik se nechal slyšet, že sestry odtud vyžene. 

Domov navštívil i policejní komisař. Těm, co si stěžovali, po prohlídce 
útulku údajně odpověděl: „Řekl jsem, že se této cizinky zbavím a také to udě-
lám. Ale nejdříve musíte získat své matky a sestry, aby dělaly, co dělá ona.“ 

V závěru si připomeňme slova Matky Terezy, která řekla jednomu kně-
zi: „Je to Kristus, o kterého pečujete v chudých. Rány, které umýváte, jsou 
jeho rány, vředy, které čistíte, jsou jeho vředy, údy, které obvazujete, jsou 



17

jeho údy. Dívejte se dál a hlouběji, slyšte Ježíšova slova, která sice řekl kdysi 
dávno; platí i dnes: ‚Co děláte pro toho mého nejposlednějšího, děláte pro 
mě.‘“

CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Vyučování náboženství ve školním roce 2010/11
P. Ludvík Bradáč

škola a třída vyučující počet žáků

ZŠ Ostrovačice

1. – 5. třída Dana Cardová 8

6. – 9. třída Markéta Ondráčková 8

ZŠ Říčany

1. – 3. třída Yvona Drápalová 5

4. třída Zuzana Pospíšilová 4

ZŠ Veverské Knínice

1. – 5. třída Hana Mikšová 9

Tři otázky našemu panu děkanovi Tomáši Mikulovi
Zdeňka Nejezchlebová

Jaké jsou farnosti, které spravujete?
Spravuji farnosti Troubsko a Střelice u Brna. K farnosti Troubsko jsou 

přifařeny obce Ostopovice, Bosonohy a Popůvky.

Máte mezi svými farníky lidi ochotné vytvářet dobré farní společenství?
Každá farnost je trochu jiná. Troubsko a Střelice jsou vedle Brna a to je 

ovlivňuje. V Brně je velký výběr různě zaměřených společenství. Část farníků 
si našlo své místo v těchto společenstvích. I v našich farnostech jsou vytvoře-
ná dobrá farní společenství.

Co byste chtěl změnit a co byste si přál do budoucna?
Do budoucna si přeji, abychom všichni doputovali do nebe, abychom 

prohlubovali lásku k Bohu. Přál bych si také, aby bylo více kněží. 
Přeji a v modlitbě vyprošuji Boží požehnání pro vaši farnost.
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Náboženství pro dospělé
Ludvík Bradáč

Opět slýcháváte v ohláškách zprávičku o tom, že v pátek v 18.45 bude na 
naší faře „náboženství pro dospělé“. O co se jedná? A co se v tom náboženství 
učíme? 

Po základních informacích o Bibli (co je Bible, důležitost Bible, kánon 
biblických knih, autoři Bible, literární druhy atd.) se nyní, podle volby sa-
motných účastníků náboženství, budeme zabývat vybranými osobami z Bib-
le, spíše těmi méně známými, přičemž budeme pátrat po základních infor-
macích o historickém pozadí jejich života i biblických knih, které o nich 
pojednávají, a pak přemýšlet i o tom, k čemu nás tyto osoby zvou, co nám 
ukazují svým životem. 

Možná to vypadá příliš složitě a učeně, ale není tomu tak. Navíc se ve spo-
lečenství můžeme na cokoli ptát a o čemkoli diskutovat, a to i mimo okruh 
probírané látky, třeba i o aktuálních problémech ve farnosti. Rozhodně to 
není pro nějaké učence.

Všichni jsou srdečně zváni! Přijďte se alespoň někdy podívat. Třeba vás 
tato setkání zaujmou a budete pak přicházet pravidelně. Vždy v neděli na 
konci mše sv. bude ohlášeno, zda se náboženství v pátek koná anebo ne.

Aktualita: Mikuláš, anděl a čert ze Společenství mladých při letošní nadílce 5. 12. 2010 ve farním centru
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Výsledky komunálních voleb a složení zastupitelstev 
Redakční rada

OSTROVAČICE
Voleb se zúčastnilo 70,11% voličů. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tito 
členové zastupitelstva městyse:
Ing. Tomáš Hájek (37) – starosta
Ludmila Zmeškalová (54) – místostarosta

David Des (33) 
Jarmil Ustohal (51) 
Petr Polanský (46) 
Karel Sláma (38) 
Luděk Franz (45) 
Martin Rolinek (29) 

Ilona Mazourová (51) 
MUDr. Emma Špačková (60) 
František Patočka (66) 
Vladimír Vaverka (60) 
JUDr. Jana Šildbergerová (53)  

VEVERSKÉ KNÍNICE
Voleb se zúčastnilo 72,11% voličů. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tito 
členové zastupitelstva obce:
Bc. Oldřich Matyáš (50) – starosta
Ing. Ludmila Kačerovská (57) – místostarosta
Mgr. Irena Armutidisová (54) 
Karel Marek (39) 
Zdeněk Zounek (54) 
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (40)

Vítězslav Carda (45)
MUDr. Eva Lányová (49)
Mgr. Martin Hnilička (31)

Číslo v závorce představuje věk jmenovaného, údaje převzaty z webu ČSÚ.

Všem zvoleným členům zastupitelstev blahopřejeme a do ce-
lého čtyřletého funkčního období přejeme hodně elánu, síly, 
vytrvalosti a zdraví! 

Ing. Iva Bartková (32) 
Rostislav Krška (59)
Ing. Tomáš Kvarda (33)

Ing. Anna Smutná (54)
Ing. Luboš Zeman (52)

ŘÍČANY
Voleb se zúčastnilo 59,15% voličů. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tito 
členové zastupitelstva obce:
Ing. Jan Studený (27) – starosta
Mgr. Radovan Křivánek (54) – místostarosta
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Diamantová svatba ve Veverských Knínicích
Jiří Koch

Nedělní mše svatá 31. října 2010 byla v knínickém kostele sv. Mikuláše 
sloužena jako poděkování za 60 let manželství. 

Toto krásné a ojedinělé výročí si připomenuli manželé Mičkovi z Vever-
ských Knínic. Pan farář Ludvík Bradáč a další farníci jim upřímně gratulo-
vali a přáli hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších dnů společného 
života. Redakční rada se připojuje k řadě gratulantů. 

Pozn.: Toto výročí bývá v literatuře označováno jako „diamantová svatba“. Velmi 
populární je i výročí 25 a 50 let trvání manželství. Ale i některá další výročí mají své 
symbolické názvy, znáte je? Zde jsou: 

Výročí 10 let trvání manželství = růžová svatba. 15 let manželství = skleněná 
svatba, 20 let manželství = křišťálová svatba, 25 let manželství = stříbrná svatba, 30 
let manželství = perlová svatba, 40 lat manželství = rubínová svatba. Dvě nejcennější 
výročí – po 50 letech manželství = zlatá svatba, po 60 letech manželství = diamantová 
svatba. 

Stručně z redakční rady 
Jiří Koch

Během podzimu letošního roku se z členství v redakční radě omluvila 
Iva Ďásková z Říčan. Důvodem jsou zvýšené časové požadavky v souvislosti se 
zahájeným studiem vysoké školy. 

V minulém čísle jsme stručně připomínali 30. výročí trvání kněžství býva-
lého faráře našich dvou farností P. Jaroslava Horáka. Působením tiskařského 
šotka se tam objevil chybný údaj o letech působení otce Jaroslava mezi námi. 
Správně má být 1984–85. Pozorní čtenáři, a jistě i on sám, si toho povšimli. 
Moc se omlouváme. 

Farní zpravodaj Ořík má tímto 9. (tentokrát vánočním) číslem za sebou 
plná tři léta své oficiální existence (pod registrací na MK). Připočteme-li 
k tomu 7 čísel předchozích pod všeobecným označením Farní zpravodaj, 
vstupuje jím do 6. roku svého vycházení. Doufejme, že se v dobré kondici 
dožije aspoň svého „růžového“ výročí. 
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TV NOE v kabelové televizi v Říčanech
Hana Kašpárková - Vaše KaNOE (Kamarádka NOE)

Milí farníci,
ve farním zpravodaji (č. 6 z prosince 2009) právě před rokem jsem Vás 

informovala o tom, jak vznikla myšlenka a její realizace, aby i u nás v ČR 
mohla vysílat křesťanská televize.

My farníci z Říčan již můžeme ocenit její přínos do našich domovů. Ne-
bylo to bez úsilí. Dvakrát jsme se snažili našimi podpisy pod petici o zařazení 
programu TV NOE do kabelové televize. Podařilo se nám to až napodruhé. 
Při mši sv. jsme společně poděkovali v přímluvách za tento dar.

Chci Vás podpořit v Ostrovačicích i ve Veverských Knínicích, pokud je ve 
Vaší obci zavedena kabelová televize, za úsilí to stojí. Nemusíte se bát – TV 
NOE vysílá do kabelu zdarma a zřizovatel kabelové televize nemusí platit za 
její uvedení do kabelu.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Svatovojtěšské ocenění Zdeňka Pololáníka
Jarmila Pololáníková  

Na svátek sv. Anežky České 13. listo-
padu 2010 převzal Zdeněk Pololáník di-
plom a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili 
od pana arcibiskupa D. Duky v katedrále 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha v Praze za ce-
loživotní přínos duchovní hudbě. 

Slavnostní chvíle byly završeny pozvá-
ním do arcibiskupského paláce, kde jsou 
vystaveny obrazy arcibiskupů minulých 
staletí. Z reprezentačních sálů, vyzdo-
bených krásnými rozměrnými gobelíny a křišťálovými lustry, byl úchvatný 
pohled na večerní osvětlenou Prahu. 

V dopise pana arcibiskupa bylo i pozvání pro jubilantovy nejbližší. Této 
možnosti využila naše dcera s vnučkami. 

Na památku, i pro ty, kteří se slavnostních okamžiků nemohli účastnit, 
pořídily fotografie nejen z katedrály, ale i z přátelského setkání s milým pa-
nem arcibiskupem.

Zdeněk Pololáník s arcibiskupem D. Dukou
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Celostátní setkání animátorů seniorů 
v Hradci Králové
Ludmila Franzová

Využila jsem možnosti zúčastnit se Celostátního setkání animátorů se-
niorů ve dnech 5.–6. listopadu 2010 v Hradci Králové. Setkání se zúčastnili 
litoměřický biskup Jan Baxant, královehradecký světící biskup Josef Kajnek 
a královehradecký emeritní biskup, arcibiskup Karel Otčenášek. 

Pro 150 účastníků z celé naší republiky byl připraven bohatý program: 
–  MOSES (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
–  Bohoslužba s biskupy
–  Dvoudenní přednášky s odborníky
–  Koncert Evy Henychové
–  Beseda s Martinem Stropnickým

Na všechny silně zapůsobila krátká přítomnost pana arcibiskupa Karla 
Otčenáška, nejstaršího přítomného seniora. Byl přivezen na invalidním 
vozíčku. S námahou nás pozdravil, udělil požehnání a omluvil se, že s námi 
nebude na mši svaté. 

Přednášejícími odborníky byli:
–  P. Ing. Miloslav Fiala OPraem - Úkol pastorace: Začlenit seniory do aktiv-

ní společnosti
–  PhDr. Ing. Marie Oujezdská - Společenské nároky na rodinu a úloha 

seniora - i z pohledu Evropské unie
–  Sr. Marie Baumruková - Význam řeholního společenství v životě seniorů
–  MUDr. Marie Svatošová - Normální je věřit
–  Martin Stropnický - Velvyslancem ve Vatikánu

Silným a radostným uměleckým zážitkem se stal večerní koncert věřící 
šestatřicetileté písničkářky Evy Henychové. 

Z přednášky M. Fialy: „Z průzkumu odhadů a předpokladů OSN v roce 
1998 vyplývá, že: Ze současných 66milionů osmdesáti a víceletých lidí žijících 
v té době na světě, vzroste jejich počet v roce 2050 na 370 milionů, mezi ni-
miž budou 2,2 miliony stoletých. Úspěch vědy a následný pokrok medicíny 
rozhodujícím způsobem přispěly k prodlužování střední délky života. Tzv. 
„třetí věk“ se nyní týká značné části světové populace. Dnes je průměrný věk 
mužů 71 let, žen 84 let. Roste počet lidí nad 85 roků.“
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Dnešní senioři jsou „neviditelná generace“. Mají méně výrazné postave-
ní, téměř žádný vliv, politici o ní mluví jen před volbami. V dřívějších kul-
turách a společnostech byl tzv. „kult stáří“. Ctila se moudrost stáří, vládli ti 
nejstarší, nejmoudřejší.

Naše dnešní společnost je rozbitá, demoralizovaná, vytrácí se etika, mrav-
nost. My křesťané jsme povoláni, abychom ji připomínali, udržovali. Máme 
přispět k překonávání konzumního způsobu života. 

Jan Pavel II. již v roce 1984 oslovil seniory: „Nenechte se překvapit poku-
šením samoty, …navzdory silám, které postupně ochabují, navzdory selhá-
vání společenských organizací, meškání oficiální legislativy a nepochopení 
egoistické společnosti, vy nejste na okraji církve. Nesmíte se cítit jako pasivní 
prvky světa, ale jste aktivními subjekty v období lidské a duchovní plodnosti 
života. Máte ještě vykonat své poslání a přinést svůj příspěvek.“

Některé myšlenky, které v přednáškách zazněly: 
– Žalm 89: Nauč nás počítat naše dny
– Rozjímání – rozvinutá, prohloubená modlitba
– Ve vztahu k seniorům máme být trpěliví, laskaví, shovívaví
– Dar stáří: moudrost srdce (není to však dar automatický)
– Bible: nejen ji číst, ale číst ji duchovně! Boží slovo nám pomáhá poznat 

sami sebe
– Marie – Marta -  nemocný už nemusí běhat, shánět, starat se jako Marta, 

ale jako Marie se věnovat radostnému pohledu na Pána
– Spiritualita nemocí – pro nevěřícího je nemoc tragédie, u věřícího je to 

osvobozující prvek a příležitost konečně se zamyslet nad sebou
– Plnost života – rozdávat ji potřebným. „Drží li někdo pravdu ve své dlani 

a nechce ji otevřít, budiž mu ruka uťata!“
– Péče o nemocné mě formuje – péče má dvojí rozměr. Fyzický, pracovní 

a emocionálně etický, který zahrnuje city, blízkost a je projevem našeho 
vztahu ke členům rodiny.

Setkání mě velmi obohatilo. Mohu vám stručně přiblížit myšlenky z před-
nášek, které nás oslovily, ale atmosféra setkání je nesdělitelná. 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Zemřel P. Stanislav Krátký
Podle zpráv z tisku, zejména Katolického týdeníku, zpracoval Jiří Koch 

V sobotu 20. listopadu se společen-
ství věřících v kostele sv. Jana v Miku-
lově rozloučilo s tamním farářem, mi-
kulovským proboštem a představeným 
kapituly P. Stanislavem Krátkým. 

Pohřební mši svatou za účasti stov-
ky kněží sloužil světící pražský biskup 
Václav Malý. Bohoslužbu označil za 
shromáždění radosti s odkazem na 
velké množství sester a bratří, které 
P. Stanislav Krátký přivedl svou pastýř-
skou horlivostí ke Kristu. 

Za brněnskou diecézi se loučil generální vikář P. Jiří Mikulášek. Jmé-
nem skryté církve z dob totality vystoupil Krátkého spolubratr v této službě, 
další tajný biskup Jan Blaha. Z okruhu nejbližších přátel vystoupil bývalý 
velvyslanec ve Vatikánu a překladatel Jeruzalémské Bible František Halas. 
K duchovnímu synovství se přihlásil P. Norbert Badal, který přečetl dopis 
pražského arcibiskupa Dominika Duky.  

Pražský arcibiskup v něm poděkoval tomuto zesnulému biskupovi skryté 
církve za příklad odvahy a za podíl na vzniku řady kněžských a řeholních 
povolání. 

Adventní roráty – odkud a proč?
Prof. Květoslav Šipr, Universita 3. věku, kurz „Živá teologie – spirituální dimenze 
člověka“ (MU Brno)

Stručnou, ale výstižnou charakteristikou rorátů je možno najít již v Kočí-
ho Malém naučném slovníku z roku 1930, který roráty vymezuje slovy: „Mše 
v době adventní, sloužená před svítáním, její vstup začíná slovy proroka Iza-
jáše: Rorate coeli desuper… Rosu dejte, nebesa!“.   

Adventní roráty jsou typicky českou záležitostí. Rorátní tradice pochází 
z doby Karla IV. a dosáhla vrcholu v 16. století, kdy byla do rorátních zpěvů 
zapojena literátská bratrstva. V pojednáních o historii rorátů se zpravidla 
poznamenává, že členové literátských bratrstev si při překonávání nepřízně 
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chladu vypomáhali hojným popíjením ohřátého piva. Josef II. v roce 1783 
literátská bratrstva zrušil a rorátní tradice se značně oslabila. K hojnější ob-
nově rorátů pak dochází teprve na začátku 20. století.      

V programu jednoho z ročníků kurzu Spirituální dimenze člověka 
Univerzity třetího věku MU je zařazena také přednáška P. ThLic. Pav-
la Kopečka. Jeho vyjádření k rorátům lze najít na internetové adrese  
http://www.rodinaonline.cz/archiv/2003/08/otazniky.htm. Zde jen struč-
ně: „Roráty označují mešní vstupní zpěv v době adventní, přičemž se kostel 
postupně rozsvěcuje, postupně se i zvětšuje počet zapálených svící adventní-
ho věnce a zpěvy se prodlužují. Toto narůstání světla a délky zpěvu symbo-
lizuje blížící se příchod Krista, který je „světlem k osvícení pohanů a spásou 
Izraele“ (Lk 2, 32).“ 

Mnozí si vzpomínáme na cesty na roráty tmou a křupajícím sněhem. 
Tvrzení, že roráty jsou záležitostí typicky českou, nemá znamenat, že jin-
de roráty neznali a neznají. Ve středověku byly roráty oblíbeny ve Francii, 
někteří z nás snad měli možnost zúčastnit se rorátů v sousedním Polsku. 
Kardinál Mons. Miloslav Vlk napsal: „Když si pomyslíme, že známá vstupní 
antifona ‚Ejhle, Hospodin přijde‘, v adventu zpívaná všude, pochází z antifo-
náře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který 
se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, 
že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kul-
turní úrovni.“

Vzpomínku na roráty zakončeme úplnějším citátem z knihy proroka 
Izajáše: „Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur terra et 
germinet salvatorem et iustitia oriatur simul ego Dominus creavit eum.“ 
Tedy česky podle ekumenického překladu Bible: „Nebesa, vydejte krůpěje 
shůry, ať kane z oblaků spravedlnost, nechť se otevře země a urodí se spása 
a spravedlnost vyraší s ní. Já Hospodin to stvořím.“ (Iz 45, 8).

Nový časopis pro seniory: STROM – barvy života 
Jiří Koch

Během letošního podzimu začal pod názvem STROM – barvy života, 
vycházet nový křesťanský časopis „nejen pro seniory“. Časopis vychází s cír-
kevním schválením Arcibiskupství olomouckého. 

Cena jednoho výtisku je 39 Kč, roční předplatné činí 234 Kč. Časopis 
vychází 1x za dva měsíce. 

Kontakty na redakci, předplatné a inzerci: Střední Novosadská 4, 779 00 
Olomouc. Tel.: 775 705 350. 
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Dvě zajímavé knihy 
V roce 2009 vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří zajíma-

vou bibliografii Matky Terezy od Grega Wattse „Temné noci Matky Terezy“. 
Jedná se o duchovní životopis, z nějž vyvstává barvitý a hluboce lidský portrét 
této drobné ženy. Cena 249,- Kč. Centrálním citátem jsou slova Matky Te-
rezy „Nemůžeme dělat velké věci, můžeme dělat jen malé věci s velkou lás-
kou“. Na podkladě této knihy byl napsán i příspěvek k výročí 100. narození 
Matky Terezy (umístěn na jiném místě tohoto čísla Oříku). 

Další knihou, na kterou lze na tomto místě s dobrým pocitem upozornit, 
je publikace brněnského nakladatelství Cesta z roku 2004 s názvem „Stani-
slav Krátký – K PLNOSTI“. Jde o knihu rozhovorů Jana Mazance „s dobrým 
bratrem a biskupem skryté církve“, jak uvádí podtitul. Aktuálnost knihy pod-
trhlo nedávné úmrtí této velké kněžské osobnosti. 

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

Milý Bože!! 
Buď tak hodný a pomoz mamince s vařením. Prosím tě dohlídni na ni. 

Minulý týden dělala zapečený brambory a málem nás všechny upekla. Ale je 
to ta nejskvělejší máma! Všem dětem bych přála, aby takovou mámu měly. 
Mám ji moc ráda a mám taky ráda tebe a tátu. Posílám ti velkou pusu 

 Andulka (9 let)

¬ ¬ ¬

Milý Bože,
moc se ti omlouvám. Dělám rád všechny náboženský věci, ale půst je na 

mně už trochu moc. Člověk si musí udělat ve svým životě jasnou čáru odkaď 
pokaď.  Roman (10 let)

¬ ¬ ¬

Milý Bože,
pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože bylo hrozně moc sněhu? Ne-

šlo by to udělat znovu?  Olda
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OKÉNKO PRO DĚTI

Tajemství Vánoc



Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2011.  
Uzávěrka příspěvků je 27. března 2011. Přijímají je 
P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392, 
rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch, 
Veverské Knínice 145, 546427662, kochvk@quick.cz. 
Dopředu děkujeme!

OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice. 
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
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, 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

Radostné a požehnané Vánoce
vám všem přeje redakční rada

Čas vánoční
Marie Mikulášková

Čas vánoční, to čas lásky je.
Ať vkrádá se nám do srdíčka cit,

mír a síla Božího pokoje.
Do daleka letí naše vzpomínka na to,

jak v kamnech oheň praskal
a maminka přikládala polínka.

Větve jedle přinesl z lesa tatínek,
aby ozdobil se na Vánoce dům.

Hlavou prochází nám řada vzpomínek,
bez nich byl by člověka jen půl.
Nastal čas vánočního rozjímání,

tak mějme do nového roku moudrá
a splnitelná přání.

Za pomoci narozeného Ježíška ….


