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Milí farníci, přátelé,
při Velikonoční vigilii uslyšíme slova apoštola Pavla: My všichni, kteří jsme
byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím
křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť
jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní
i v jeho zmrtvýchvstání (Řím 6).
Tato slova jsou pro nás zvlášť aktuální v právě probíhajícím Roce křtu
(v rámci přípravy na Cyrilometodějské výročí r. 2013). Je v nich silně zdůrazněna myšlenka spojení s Ježíšem Kristem (jsme s ním srostlí jako větev
se svým kmenem). A právě díky tomuto spojení prožíváme to stejné co on
– jsme s ním spojeni v utrpení, smrti i zmrtvýchvstání.
Jistě pro nás nebude těžké být s Ježíšem v tom, co je hezké. Jenže rozhodující je, jestli s ním zůstaneme a budeme se ho držet v utrpení. Myslím, že
při velikonočních bohoslužbách rozhodujícím zlomem je odchod do „Getsemanské zahrady“ na konci večerní liturgie Zeleného čtvrtku. Do té doby
apoštolové (tak jako my) mohli důležité věci z Ježíšových úst přeslechnout
(totiž poslouchat hlavně své ego a jeho zkreslující interpretaci a slyšet jen
řeči o úspěchu, bohatství atd.). Nyní se ale Ježíš radikálně vydává jiným směrem, zcela jinam, než bychom si přáli a představovali. A je to nepřehlédnutelné. Spolu se svými učedníky je vystaven únavě, samotě. Nastává noc. Ježíše
zrazuje jeho přítel. Petr má zastrčit meč do pochvy.
Zůstaňme s Ježíšem v těchto chvílích, v bolesti, vyčerpání, bezmoci, temnotě. Pak mu budeme podobni i v jeho zmrtvýchvstání. Obnova křestního slibu
o Velikonoční vigilii bude pro nás přijetím nového života od Krista.
Takové radostné Velikonoce Vám přeje
Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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ZELENÝ ČTVRTEK
I přišel Ježíš ke svým učedníkům a nalezl je, jak spí.
I řekl Petrovi: „To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít?“ (Mt 26,40)

Jak rok za rokem letí
ta noc vždy vyčítá
a v duši vyvstane ti
tvář krví zalitá.
Bolí to jako zrada,
že člověk může spát,
když vedle něho padá,
kdo má ho k smrti rád.
Ač se mi oči klíží
a zpomaluje tep,
nenechám hlavu padnout
na stránky modliteb.
Nechci dát Bohu třtinu
chladu a nevděku.
Chci bdít, až vztáhne ruku
po věrném člověku.
Jak rok za rokem letí,
je neměnný ten děj.
Poduška přilne k pleti
a hýčká obličej,
když trpící Syn Boží
zve syna lidského,
jenž spí na měkkém loži
nemysle na něho.
Můj opuštěný Pane,
přijď ještě jednou zpět!
Hodinu, o niž prosíš,
chci s Tebou protrpět.
Tvůj hlas pokorně čekám
ušlá a ospalá,
malá láska, kterou
Tvá láska hledala.
Anna Janů
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč
Květná neděle

neděle
17. 4.

7.30
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Zelený čtvrtek

čtvrtek
21. 4.

17.00
19.00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Velký Pátek

pátek
22. 4.

17.00
19.00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Bílá sobota
Velikonoční vigilie

sobota
23. 4.

19.00
21.00

Ostrovačice
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční

neděle
24. 4.

7.30
9.00
10.30

Ostrovačice
Říčany
Veverské Knínice

Pondělí v oktávu
velikonočním

pondělí
25. 4.

8.30

Ostrovačice

KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí léto 2011
P. Ludvík Bradáč
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Předvelikonoční
zpovídání

15. 4.

V pátek před Květnou nedělí 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 mládeže
s o. biskupem

16. 4.

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

Květná 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.

Sederová večeře

17. 4.

Začátek večeře je v 15 hodin. Připomeneme si
při ní velikonoční židovskou hostinu, během které Ježíš ustanovil Nejsvětější Svátost.

1. koncert
„Hudebního jara
Zdeňka Pololáníka“

27. 4.

„Velikonoční koncert“ se bude konat v kostele sv.
Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30. Účinkovat bude pěvecký sbor Lumír z Brna.

Setkání matek

30. 4.

Matky se pravidelně scházejí k modlitbě. Tentokrát se však sejdou i k přátelskému popovídání.
Setkání začne mší svatou v 7.45 v kostele v Ostrovačicích a bude pokračovat na faře.

Blahořečení papeže
Jana Pavla II.

1. 5.

Samotná beatifikační bohoslužba začne na Svatopetrském náměstí v Římě v neděli v 10 hodin
a předsedat jí bude papež Benedikt XVI.

?

Cílem zamýšlené pouti je Ostřihom. Pokud se
pouť podaří uskutečnit, chtěli bychom navštívit
toto město, které bylo dříve hlavním městem
Uherského království. Místní bazilika svatého
Štěpána, postavená v roce 1822, je největším
křesťanským chrámem v zemi. Nějaký čas během pouti taky strávíme v některých lázních na
Slovensku nebo Maďarsku.

14. 5.

Každý rok pořádají bohoslovci v olomouckém
semináři toto celodenní setkání zaměřené na
ministranty a budoucí povolání. Naše děkanství
vypravuje na tuto akci autobus.

2. koncert
„Hudebního jara
Zdeňka Pololáníka“

18. 5.

„Májový koncert“ se bude konat ve velkém sále
Městského kulturního střediska v Tišnově. Začátek je v 19.30. Účinkovat bude Olga Procházková (zpěv) a František Šmíd (klavír).

Noc kostelů v Brně

27. 5.

Po úspěšných dvou ročnících se návštěvníkům
otevřou další kostely a modlitebny především
v Brně.

29. 5.

Setkání začne mší sv. v kostele v Ostrovačicích
ve 14 hodin. Potom se přesuneme na hřbitov
a tam pomodlíme se za o. Bedřicha i další
kněze, kteří ve farnosti působili. Setkání bude
zakončeno na faře v Ostrovačicích.

1. 6.

„Závěrečný koncert“ se bude konat v kostele sv.
Václava v Tišnově. Začátek je v 19.30. Účinkovat bude Dómský komorní sbor při katedrále sv.
Petra a Pavla v Brně.

2. 6.

Svátek oslavíme mší sv. v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18.30 v Říčanech. Ve Veverských
Knínicích bude mše sv. v předvečer slavnosti
(1. 6.) v 17 hodin.

Farní pouť
(v jednání)

Ministranská pouť

Setkání k výročí
narození o. Bedřicha

3. koncert
„Hudebního jara
Zdeňka Pololáníka“
Nanebevstoupení
Páně
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Novéna k Duchu sv.

3. 6.
–
11. 6.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému.

Seslání Ducha
svatého

12. 6.

Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních
bohoslužbách v obvyklou dobu.

4. koncert
„Hudebního jara
Zdeňka Pololáníka“

13. 6.

„Mimořádný koncert“ se bude konat v bazilice
Porta coeli v Předklášteří. Začátek je v 19.30.
Hrát na varhany bude Joan DeVee Dixon
z USA.

Setkání seniorů

15. 6.

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

Třídenní
modlitby matek

17. 6.
–
19. 6.

Modlitební setkání, při kterém se věřící modlí
za své rodiny i celý svět. Trojdenní program se
koná vždy v 17 hodin, v pátek v Ostrovačicích,
v sobotu ve Veverských Knínicích a v neděli
v Říčanech.

1. sv. přijímání

19. 6.

Bude se konat v Říčanech při nedělní mši sv.
v 9 hodin.

Narození
sv. Jana Křtitele,
slavnost

24. 6.

Mše svatá o slavnosti jednoho z patronů ostrovačické farnosti začíná v 18 hodin v kostele
v Ostrovačicích

Výlet pro děti

25. 6.

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí tentokrát spojené s výletem do
blízkého okolí.

Kněžské svěcení

25. 6.

V brněnské katedrále v 9 hodin.

Těla a Krve Páně

26. 6.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti v Ostrovačicích a v 10 hodin ve Veverských Knínicích.
V Říčanech bude slavnostní mše svatá o svátku
Božího Těla ve čtvrtek 23.6. v 18 hodin.

sv. Petra a Pavla,
apoštolů, slavnost

29. 6.

V den slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů říčanského kostela, bude bohoslužba v Říčanech
v 18 hodin.

sv. Cyrila
a Metoděje,
hlavních patronů
Moravy,
slavnost

5. 7.

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

Charismatická
konference

6. 7.
–
10. 7

Jako v minulých letech, tak i letos se konference
koná v prostorách brněnského výstaviště. Akce
trvá až do 10. 7.

Jáhenské svěcení

9. 7.

V brněnské katedrále v 9 hodin

Mše sv. v lese

13. 7.

Jako v předchozích letech budeme slavit mši sv.
na krásném místě u Helenčiny studánky. Datum
je orientační. Termín bude upřesněn.

Pěší pouť na Veveří

27. 7.

Jako v předchozích letech tam chceme jít pěšky
z Říčan přes Veverské Knínice a Hvozdec. Datum je orientační. Termín bude upřesněn.

Světový den
mládeže

16. 8.

Jedním z vrcholů života mládeže v katolické církvi jsou mezinárodní setkání známá jako Světové
dny mládeže. Letos se mládež sejde v Madridu,
kam za nimi přijede i Svatý otec

Pěší pouť
na Velehrad

25. 8.
–
27. 8

Jako loni se tam vypravíme pěšky z Ratíškovic.
Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 30 km.

Pouť rodin

27. 8.

Každý rok se toto setkání rodin koná ve Ždáru
nad Sázavou.

Výlet na Šmelcovnu

10. 9.

Jako v předchozích letech půjdeme pěšky z Javůrku na Šmelcovnu, kde se pomodlíme v kapličce a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“. Datum
akce je orientační. Termín bude upřesněn.

Setkání seniorů

21. 9.

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

Kromě těchto vyjmenovaných akcí probíhají pravidelné bohoslužby
a další opakující se setkání: modlitby matek (obvykle třetí úterý v 18 hodin
v Říčanech a každý čtvrtek v 11 hodin ve Veverských Knínicích), náboženství pro dospělé (zhruba každý druhý pátek po večerní bohoslužbě), setkání
mládeže (jednou měsíčně) aj.

Adventní motiv k následujícímu článku
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Děti vám to řeknou….
Zuzana Pospíšilová
Jak si jistě vzpomínáte, v předvánočním čase připravily paní katechetky
pro děti z náboženství nástěnku s vláčkem. Jak ubíhal advent, při každé mši
sv. se na nástěnku připisovalo jméno stanice, kterou vláček projížděl, vpisovalo se tam téma příslušné homilie a vláček nakonec vjel do Betléma. Po
skončení jsme se těch nejmenších zeptala: „Co se Vám nejvíce líbilo či nelíbilo
na adventním vláčku?“ Zde jsou zaznamenané odpovědi:
„Sranda bylo dostat do vláčku ty papírky (jízdenky).“ 
„Oranžovej poslední vagonek do Betléma.“ 

Klárka, 10 roků
Sára, 5 roků

„Dobrý taky bylo, jak se jmenovaly zastávky podle neděle.“  Anežka, 10 roků
„Vlak čekej…“ Sebastian, 3 roky
„Nejlepší byla mašinka a taky oranžový vagónek.“

Štěpán a Matouš, 6 a 3 roky
„Nejlepší bylo, jak to ten pán říkal (hned hlásí se zacpaným nosem). To bylo
hustý! 
Anežka, 10 roků
„Mně se líbilo všechno.“ 

Sabinka, 10 roků.

Slavnost žehnání vína
Jiří Koch
27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské
tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím
jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně
provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má
i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané
ve spisech apoštola Jana.
V období loňských Vánoc jsme tuto slavnost slavili už druhým rokem
také ve farním centru v Ostrovačicích. Vinná réva se zde v současnosti sice
už nepěstuje, ale v dřívějších dobách bývala velmi důležitou místní zeměděl8

skou plodinou. Svědectví o tom podává i znak městyse Ostrovačice, jehož
centrálním motivem je právě vinný kmen. (V následujícím příspěvku nás do
této problematiky podrobně zasvětí starosta Ing. T. Hájek.)
Je přirozené, že po provedeném žehnání přineseného vína slavnost
pokračuje přátelským posezením, při němž leckterá z těch lahvinek přijde
zákonitě o svůj obsah. Mluví se o všem možném: připomínají se biblické příběhy mající souvislost s vinnou révou, „znalci“ hodnotí kvalitu požehnaného
vína, spřádají se plány, co dělat v rámci společenství během následujícího
roku, …
Při svěcení vína se používá tato žehnací modlitba:
Pane, náš Bože,
ty nám dáváš mnoho dobrých darů.
Také víno je tvým darem.
Je plodem země i lidské práce
a tvůj Syn Ježíš Kristus si je zvolil
jako znamení nové smlouvy ve své Krvi.
Požehnej nás
na přímluvu svého apoštola Jana
a dej, ať toto víno +
přijmeme jako dar tvé lásky k nám.
Pomoz nám, ať stále zakoušíme,
že jsi Bůh pravý, dobrý a věrný,
který vlévá radost do lidských srdcí
a upevňuje jejich společenství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Ze slavnosti žehnání vína

Vinná réva ve znaku Ostrovačic
Tomáš Hájek, starosta
Již v dávné minulosti se objevil zvyk používat v obcích
symboly, které je měly odlišovat od ostatních – erby, znaky
a prapory. Do těchto symbolů byly umísťovány znaky typické
pro tu kterou obec a lokalitu. Kde se však vzala v erbu Ostrovačic vinná réva, když dnes po rozsáhlých vinicích a vinných
sklípcích není ani památky? Nalézt odpověď není vůbec jednoduché a dovolím si tvrdit, že dnes už i nemožné. Přesto se nám však dochovalo několik záznamů z historie dosvědčujících používání symbolu vína
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již ve středověku, a tedy důkazů, že dnešní
podoba znaku a vlajky vychází z historických podkladů.
Nejstarší popsaná pečeť Ostrovačic
pochází z roku 1655. Byl na ní vyobrazen
vinný hrozen a kolem něj nápis *VILLA*OSTROVACIENSIS* (1655). Otisk
této pečeti se však nedochoval. Naštěstí ale
přesně víme, jak vypadala pečeť o devadesát let mladší, datovaná rokem 1746. Její
otisk se dochoval na několika historických
listinách a na jeho základě byla vytvořena
přesná reprodukce a také nové pečetidlo. V pečetním poli byl vyobrazený
vlnitý vinný kmen podpíraný tyčí a na něm čtyři hrozny a devět malých listů.
Opis kolem pečeti zní WOSTROWASCHITSKY 1746. Toto vyobrazení však
pravděpodobně nebylo používáno jako obecní znak, a proto neznáme ani
případné barevné vyobrazení. Tento symbol byl používán v následujících
třech staletích a byl zobrazen i na úředních razítkách městyse.
Při tvorbě novodobého znaku obce vyšel heraldik Mgr. Ivo Durec právě
z tohoto posledního známého vyobrazení, pouze zredukoval počet lístků
a hrozny a listy rovnoměrně rozložil na levou a pravou stranu. Popis znaku,
který byl obci oficiálně udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 1998, zní: „V zeleném štítě vinný stonek se čtyřmi hrozny
a čtyřmi listy obtočený kolem tyče, vše zlaté“. Tyto barvy (tedy zelenou a žlutou) vybralo tehdejší obecní zastupitelstvo z několika předložených variant
a objevují se i na obecním praporu, na kterém je ve středu vyobrazen symbol
nejstarší popsané pečeti – vinný hrozen s listem.
Ale proč právě vinná réva? Dnes se můžeme pouze dohadovat, proč
tomu tak bylo, a proto si dovolím zrekapitulovat několik historických souvislostí. Je zřejmé, že pro ostrovačické obyvatele musela být vinná réva v minulosti důležitou zemědělskou plodinou a určitě v jejím pěstování nebyli
v okolí osamoceni – také na znacích nám nejbližších brněnských městských
částí se můžeme setkat se symbolem vína, stejně je tomu např. i v Troubsku
či Oslavanech.
Víno se na Moravu dostalo již ve 3. století s římskými legiemi, k většímu
rozšíření jeho pěstování však došlo až s příchodem křesťanství v období Velkomoravské říše. K jeho pěstování napomáhaly později klášterní komunity,
zejména z řádu cisterciáků a premonstrátů. Ale ani benediktini nezůstávali
pozadu, a protože jejich vliv v Ostrovačicích byl obrovský, zřejmě také zde
vysazovali vinice. Na přelomu 15. a 16. století se plochy vinic rychle zvětšovaly, protože pro měšťany představovalo držení vinohradů vylepšení jejich
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živobytí, šlechta pěstování také podporovala, a dokonce i chudina mohla
vlastnit menší výměry vinic. Největšího rozmachu pak vinohradnictví na Moravě dosáhlo na počátku 17. století. Tehdy byla historicky zřejmě největší
i spotřeba vína – podle odhadů činila až 56 litrů na osobu a rok (pro zajímavost dnes je to pouhých 20 litrů). V té době se víno pěstovalo dokonce
i v podhůří Jeseníků či u Valašského Meziříčí, proč ne tedy na úrodných
půdách v Ostrovačicích.
Dalšímu rozvoji vinohradnictví však učinila přítrž Bílá hora a třicetiletá
válka. Po pokusu o obnovu venkovských vinic však následovalo období napoleonských válek a tehdy došlo k zásadnímu zlomu, kdy bylo víno vytlačeno
pivem a levnou kořalkou z bramborového lihu. Zemědělci se začínali zajímat o výnosnější technické plodiny, jako byla např. cukrovka, a vinic začalo
prudce ubývat. Zřejmě poslední ránu vinohradům nejenom v Ostrovačicích
uštědřilo koncem 19. století rozšíření mšičky révokazu, která parazituje na
kořenech révy – ty vysává a tím způsobuje jejich uhnívání a následné odumírání celé rostliny.
K obnově vinic tak již v našem kraji nikdy nedošlo a dovolím si tvrdit, že
už ani nedojde. Mnozí z nás pěstují několik vinných keřů na svých zahradách a tím udržují zašlou slávu ostrovačických vinohradů, díky které se vinná
réva dostala i do znaku našeho městyse.

Zpívání koled u jesliček v knínickém kostele
Jiří Koch
V neděli 9. ledna se v knínickém kostele konala malá slavnost. Jejími
hlavními aktéry byly děti. Byl to navíc den, kdy odpoledne do ulic vyrazily 4 skupiny koledníků, aby při návštěvě knínických domácností požádaly
o příspěvek v rámci Tříkrálové sbírky. Při mši svaté pan farář Ludvík Bradáč
koledníkům a jejich vedoucím dopředu poděkoval
a požehnal.
Po skončení mše sv. nastoupily děti zdejší mateřské
a základní školy i se svými
učitelkami, aby se zpěvem
koled a vánočních písní rozloučily s radostnou dobou
Vánoc. Vystoupení krátkým
projevem zahájila ředitelka
MŠ a ZŠ Dr. Beata Jandáko- Zpívání koled u jesliček v Knínicích
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vá, úvod obstaraly hrou na housle a kytaru sestry Anna a Kristýna Jarolínovy.
Doprovod dětskému sboru zprostředkovali Baruška Kadlčková, p. Václav
Puža a jeho syn Vašek. Malá amatérská knínická schola (MAKS) přidala
píseň Adeste fideles. Závěrečnou koledu „Narodil se Kristus Pán“ zpívali už
všichni přítomní v mohutném chóru.
Za krásný zážitek všem účinkujícím srdečně děkujeme!

„Vezmi a čti“ v praxi našich farností
Helena Kochová
V letošním roce opět pokračuje na faře náboženství pro dospělé, připravované panem farářem Bradáčem. Je zaměřeno na Bibli, a to postupně od
prvních knih Starého Zákona. Zatím jsme probrali první knihu Mojžíšovu
– Genesis a pokračujeme druhou knihou Mojžíšovou – Exodem. Pan farář
se ve své „výuce“ soustředil na méně známé, lépe řečeno ne ústřední postavy biblických příběhů. Seznámili jsme se hlouběji např. s postavami Kaina
a Ábela, Abrahamovou ženou Sárou a její služkou Hagar, Jákobovým synem
Judou a Mojžíšovými sourozenci Áronem a Miriam.
Pan farář se na každou hodinu svědomitě připravuje a své poutavé vyprávění doplňuje ukázkami filmů či uměleckých děl, vztahujících se k danému
tématu. Než se nadějeme, je hodina náboženství u konce. Následuje chvíle
pro dotazy, což my, stydliví farníci, příliš nevyužíváme. Po udělení kněžského požehnání se rozcházíme domů.
Otci Ludvíkovi děkujeme za jeho čas, strávený přípravou probíraného tématu a samotnou výukou, a taky za společenství, které se v hodinách vytváří.
Doufáme, že s námi postupně probere celou Bibli!!!

Náboženství pro dospělé
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Poděkování
Jarmila Kryštofová
Jménem svým a celé naší rodiny chci poděkovat našemu p. faráři i všem
farníkům, kteří se ochotně podíleli na vybudování společenské místnosti
s příslušenstvím. Slouží farníkům k různým příležitostem, např. k setkávání
seniorů, pro výuku náboženství pro dospělé a jiné účely.
I já jsem ji mohla využít poslední únorové sobotní odpoledne v kruhu
rodiny a blízkých známých k oslavě svého životního jubilea.
V příjemném a teplém prostředí jsme si oslavy užili k všeobecné spokojenosti. P. faráři Ludvíkovi děkujeme za jeho ochotu a vstřícnost. Vyprošujeme
mu Boží požehnání, přímluvu P. Marie a jsme rádi, že je mezi námi.

Přehled svátostí a pohřbů v roce 2010
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice
křty

3

2 chlapci: Matěj Flégl, Jáchym Václav Jandák a
1 děvče: Kristýna Indrová

1. sv. přijímání

2

2 děvčata: Vendula Hájková, Alžběta Marie Jandáková

svatby

1

Ondřej Kučera a Alena Kotuličová

pohřby

-

Říčany
křest

7

4 chlapci: Vítek Pospíšil, Matěj Dvořák, Martin Čertek,
Dominik Kovářík a 3 děvčata: Adéla Jaroslava Hejnová,
Zuzana Chaloupková, Helena Staňková

1. sv. přijímání

7

1 chlapec a 6 děvčat: Zuzana Chaloupková, Petra Hrdličková, Lucie Pokorná, Petr Sláma, Anežka Ondráčková, Sabina Pelánová, Klára Julie Buršíková

svatby

-

pohřby

6

Františka Šrámková, Jarmila Neužilová, Marie Zaděláková, Marie Křenková, Joanna Jandová, Karel Konečný
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Veverské Knínice
4 chlapci: Jakub Carda, Matěj Čertek, Lukáš Vágovszký, Ondřej Vágovszký a 1 děvče: Julie Cardová

křest

5

1. sv. přijímání

-

svatby

1

Petr a Světluše Mánkovi

pohřby

2

Emilie Stejskalová, Vladimír Kokolia

Zpívané postní rozjímání
Jiří Koch
Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března
2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo
o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení
řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni,
účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání. Z hlediska nás, věřících, se dá
říct, že koncert byl hodnotnou formou postní duchovní obnovy.
Komorní sbor Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní studentský sbor, v současné době má šestnáct členů. Působí pod záštitou Ústavu

Duchovní koncert
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hudební vědy Filozofické fakulty MU v Brně. V roce 2009 se stal součástí
brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa.
Uvedené vystoupení organizačně a finančně zajišťoval OÚ Veverské Knínice. Zastupitelstvu obce, kulturnímu výboru a zejména jeho vedoucí Mgr.
Ireně Armutidisové, která se osobně o akci nejvíce zasloužila, patří srdečné
poděkování! Škoda jen, že se v kostele sešlo tak málo posluchačů.

Nad Zastávkou sa blýská, kuželky divo bijú
Barbora Kadlčková
Naše farnosti mají novou jedinečnou chloubu. Prvního dubna, v den,
kterému se lidově říká „na apríla“ se naše redakce dozvěděla žhavou novinku: v naprostém utajení vznikl farní bowlingový tým, který je složen z řad
naší mládeže. Některé z nich vídáte v neděli ministrovat u oltáře, jiní sedí
v lavicích…všichni jsou to ale naši noví hrdinové, kteří se poslední březnový
večer vydali na náročný trénink. Ten se odehrával ve společensko-sportovním centru Harmonie v Zastávce u Brna. Je třeba dodat, že bowling je kuželkářský sport, ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co nejvíc kuželek
na konci dráhy. Během dvouhodinového tréninku bylo vidět, že naši reprezentanti, pobízeni duchovním vůdcem týmu otcem Ludvíkem Bradáčem,
brali hru opravdu zodpovědně. Občas byly jejich výkony tak zuřivé, až se
zasekl automatický podavač
bowlingových koulí. I přes
tyto menší technické potíže
se hráčům dařilo a vynikl
jejich skrytý talent. Říká se,
že třináctka je nešťastné
číslo…našich třináct hráčů
si ale vedlo opravdu znamenitě a nepochybujeme
o tom, že mají reálnou šanci
probojovat se až na Vatikánské olympijské hry! Držme
jim proto palce a fanděme
jim, ať se jim v boji s kuželkami daří. Zároveň zveme
všechny případné zájemce,
aby sledovali možnost jít si
zatrénovat a přidat se tak
Budoucí olympijští vítězové v bowlingu
k našim novým hrdinům.
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011
Helena Kochová
Letošní Tříkrálová sbírka se konala po celém území ČR ve dnech 1.–14.
ledna 2011. V našich farnostech sbírka dopadla takto: V Ostrovačicích se
vybralo 23.022 Kč, v Říčanech 59.145 Kč, ve Veverských Knínicích 25.363 Kč.
Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům z našich obcí. Upřímné poděkování
patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím.
Oblastní charita Rajhrad, pod kterou se kumulují peníze vybrané v obcích Modřického a Rosického děkanství, vykázala letos částku 2,457.250 Kč.
Tříkrálová sbírka letos v rámci celé republiky vynesla přes 70 milionů korun, doposud nejvíce za celou svou existenci. Nemalou měrou se na tomto výsledku podílela i naše brněnská diecéze, kde se vybralo celkem 16,909.268 Kč.

Tříkráloví koledníci

Koledníkům i ochotným dárcům poděkoval pan biskup Vojtěch Cikrle
následujícími slovy:
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
na území brněnské diecéze se do letošního desátého ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo více než deset tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za
to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.
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Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně
přispěli. V naší diecézi dosáhl ke dni 31. ledna 2011 výtěžek Tříkrálové sbírky částky
téměř sedmnácti milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů charitní
činnosti ve prospěch lidí v nouzi.
V modlitbě vás provází váš biskup Vojtěch

Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum
24. 12. 2010
25. 12. 2010
26. 12. 2010
13. 2. 2011
27. 2. 2011
13. 3. 2011

Účel
farnost
farnost
farnost
farnost
Haléř sv. Petra
farnost

Ostrovačice
5450
2855
2920
5800
2100
7500

Říčany
4070
2820
2703
3120
3100

Vev. Knínice
4300
3280
1033
1840
1555
3100

Postní almužna – střádání do papírových schránek
Jiří Koch
Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, ke
svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní
doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní
Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna
(Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup
Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:
„Milé sestry a bratři, almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální
rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. Schránku postní almužny
k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili, bylo možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní.
V druhou neděli velikonoční (1. 5.) je možné donést schránku do kostela a odevzdat ji duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem
v nouzi.
Postní almužna je projevem dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar,
který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve.
Děkuji vám za vaše modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv
formou strádají. Žehná váš biskup Vojtěch.“
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CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Křest a postní doba
Marie Ševčáková
Duchovní obnova s otcem biskupem Pavlem Posádem ve Zbraslavi
byla milým i poučným setkáním farníků nejen ze Zbraslavi, ale i jejího
okolí. Otec biskup zdůraznil důležitost přítomného okamžiku. „Žít přítomnost“ byla jeho úvodní slova při
mši svaté. Pak následovala přednáška
týkající se křtu a postní doby. Postní
doba a velikonoční slavnost Vzkříšení
nám pomáhá k novému přihlášení ke
svému křtu, k obnově křestního slibu.
Křest je ponoření do Kristovy smrti
Otec biskup Pavel Posád
a Kristova zmrtvýchvstání.
Křest nás vysvobozuje ze smrti (nový život nemůže být bez smrti).
3. neděle postní – Kristus je živá voda – pramen vody – Duch svatý.
Kdo přijme Ducha svatého, stane se pramenem vyvěrajícím k životu věčnému.
4. neděle postní – Kristus je světlo světa – světlo lidského života. Křesťan je
poslán světlo světa nést lidem. Nesmíme si je nechávat
pro sebe. Křest je setkáním se světlem.
5. neděle postní – Kristus je vzkříšení a věčný život – spolu s Ježíšem máme
překonat hranici smrti. Kříž je strom, který nám přinese
bohaté ovoce.
Víra a naděje otevírají životu nejvyšší smysl naší existence. Bez světla víry
se celý vesmír uzavírá do hrobu zbaveného veškeré naděje.
Bylo toho mnohem víc, co jsme mohli od otce biskupa slyšet. Každý z nás
si jistě zapamatoval něco jiného a pro něj důležitého.
Díky otci biskupovi i všem obětavým lidem ze Zbraslavi jsme všichni mohli zažít příjemné setkání, za které jim všem patří náš upřímný dík.
ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTE,
ZBAV NÁS LHOSTEJNOSTI,
ZBAV NÁS POUHÉHO MECHANIZMU VÍRY,
DEJ, ABYCHOM ŽILI PLNĚ ZE SKUTEČNOSTI
TVÉHO VZKŘÍŠENÍ
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Stereotyp či radost?
Zuzana Pospíšilová
Milé (nejenom) maminky na mateřské „dovolené“!
Určitě každá znáte ten každodenní kolotoč, který se s vámi roztáčí: vaření, praní, žehlení, nádobí, úklid, foukání na bolavá kolínka i srdíčka a znovu
vaření, praní, žehlení… Já mám často pocit, že dělám pořád jen to samé
a často hledám smysl těchto každodenních povinností, ale i starostí a radostí
zároveň. A taky občas propadám panice a špatné náladě, když vidím to moje
marné snažení (však znáte, co děti dokážou během volné chvilky)!
Letos jsem dostala příležitost si vyrazit na postní duchovní obnovu s otcem biskupem Pavlem Posádem. A hned na začátku jsem uslyšela slova snad
přímo pro mě. Otec Posád nás totiž několikrát vyzval k tomu, abychom se
všichni snažili prožívat přítomný okamžik. Ne se pitvat v minulosti či snad
spřádat plány do budoucnosti, ale máme chtít právě teď udělat něco krásného pro Boha. A určitě to nemusí být něco složitého. Stačí mít jen otevřené
oči a všímat si těch, kteří jdou s námi po cestě, a které právě potkáváme.
A může to být právě hladový manžel, ušmudlané děti, nechápající rodiče
či protivní sousedé. „Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi napít, byl jsem cizinec, a
přijali jste mě, nahý, a oblékli jste mě, nemocný, a navštívili jste mě, uvězněný, a přišli
jste za mnou.“ Mt 25, 35-36.
Láska totiž znamená odevzdání se a Ježíš touží po naší lásce.
A tak se snažme i v těchto každodenních stereotypech objevovat něco
krásného, vždyť právě to je to naše odevzdávání se.
A nezapomeňte – nejste v tom samy!!!

Setkání seniorů ve středu 16. března
Ludmila Franzová
Letošním rokem začala tříletá příprava na oslavy 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, aby zde šířili křesťanství. Pokřtili knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu.
Svatý křest je základem celého křesťanského života, a to je důvod, proč
jsme se svátostí křtu věnovali na 1. setkání seniorů v tomto přípravném roce.
Zamýšleli jsme se nad „Poselstvím Svatého otce Benedikta XVI. k postní
době.“ Svatý Otec nás v něm vyzývá ke znovuobjevení našeho křtu. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Do období, které nám připomíná
čtyřicetileté putování vyvoleného národa do země zaslíbené. Postní doba
nám také připomíná Ježíšovu přípravu na své poslání. Cesta postní dobou je
poutí k velikonočním svátkům.
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Sešli jsme se u „postního“ stolu. Účastníce připravily svoje zákusky, pečivo, jednohubky,…
V modlitbě jsme vzpomněli a uctili památku právě zesnulé paní Boženy
Svobodové, která mezi nás chodívala.
Pan farář nám promítl zobrazení různých forem křtu, jak jsou zachyceny na freskách, obrazech i sousoších. Pak přišla chvilka cvičení, které
vedla paní Marie Mikulášková. Po nácviku správného dýchání, držení těla
a celkového protažení následovalo prohlížení obrázků z Afriky. Pan Strakoň
z Veverských Knínic je nadšený cestovatel a letos v lednu navštívil Keňu v Africe. Vyprávěním a spoustou fotografií nám tuto zemi přiblížil. Setkání jsme
ukončili přátelským povídáním a radostně jsme se rozešli za svými dalšími
povinnostmi.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Ocenění našich kněží papežem Benediktem XVI.
Podle zpravodaje POD PEŘINOU farnosti Zbraslav, upraveno
Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 27. září
2010 předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, jimiž je
papež Benedikt XVI. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před
svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).
Některé z nich známe, jsou to: Jindřich Bartoš (Znojmo, děkan znojemský
a vranovský, loučil se se zemřelým P. Vl. Dvořákem při jeho pohřbu v Příměticích, spoluorganizátor pěších poutí na Velehrad), Josef Brychta (Jemnice),
Jan Daněk (Nové Město na Moravě), Vnislav Fruvirt (Brno-Bystrc), Dušan
Hladík (Chicago – USA), Martin Holík (zakladatel a ředitel Radia Proglas),
Jan Peňáz (Křtiny – hlavní organizátor hvězdicové poutě na Velehrad, které
se účastníme z Ratíškovic), Václav Slouk (Brno – sv. Jakub, brněnský děkan,
celebroval zádušní mši sv. za P. Vl. Dvořáka).

Státní vyznamenání P. Františku Fráňovi
Na základě zprávy v denním tisku
V den státního svátku 28. října 2010 udělil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident Václav Klaus při slavnosti na počest vzniku Československého státu státní vyznamenání řadě význačných osobností kulturního,
vědeckého a společenského života. Mezi vyznamenanými byl také P. František Fráňa, kněz brněnské diecéze, který obdržel medaili Za zásluhy o stát
v oblasti výchovy a školství.
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František Fráňa se narodil 11. února 1938, od mládí toužil stát se knězem.
Podařilo se mu to až individuální přípravou a tajným studiem pod vedením
vynikajících kněží, mj. P. St. Krátkého. Kněžské svěcení přijal František 25. 3.
1968, dále však pracoval v civilním zaměstnání u firmy Chirana a VÚZT Brno.
Teprve v prosinci 1989 dostal P. Fráňa prozatímní souhlas k veřejné kněžské
službě. V roce 1990 nastoupil jako druhý spirituál na obnovované Biskupské
gymnázium v Brně. Tam působil jako rektor konviktu ubytovaných studentů.
Po dvou letech odešel jako spirituál na Biskupské gymnázium ve Žďáře nad
Sázavou, kde působí dodnes i jako vyučující náboženství.
Je duchovním vůdcem Kolpingova díla pro ČR, stál u zrodu Radia Proglas. Je autorem řady publikací zaměřených na mladé a na práci s nimi.
Ještě v době hluboké totality se mu podařilo uskutečnit jeden dávný sen
svého mládí – vybudovat a provozovat prázdninový tábor pro věřící děti.
Ten sen se stal skutečností v roce 1967 a trvá dodnes. Tábor Radost (mezi
zasvěcenými známý pod jménem Amerika) má sídlo v Orlických horách
nedaleko Klášterce nad Orlicí. Jemu věnuje František Fráňa, mezi „svými
skauty“ populární a oblíbený Tišek, už 44 roků všestranné zásadní péče
a pedagogického umu.
Mnoho krásných chvil tam v minulých letech prožilo také několik dětí
z Říčan a z Veverských Knínic. Někteří dospělí se zapojili do práce kolem
tábora v době svých dovolených, především v táborové kuchyni i při vedení
skupin (paní Helena Malášková, Jaroslava Čertková, Hana Mikšová).

Slavnost v Tasově k uctění památky básníka Jakuba Demla
Jiří Koch
Dne 20. února se konala v Tasově
u Velkého Meziříčí vzpomínková slavnost při příležitosti 50. výročí úmrtí
kněze, katolického spisovatele a básníka Jakuba Demla, které připadlo
na 10. února. Pietní akt začal mší sv.
v kostele sv. Petra a Pavla. Mši celebroval otec biskup Pavel Posád, který
velmi pěkně o Demlovi mluvil v kázání. A také o tom, jak se on sám velmi
těžko a jen pozvolna s Demlovým dílem v totalitní éře seznamoval. Demla
charakterizoval jako „člověka, který
stále hledal pravdu“. Na konci mše

Hrob Jakuba Demla
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sv. zazpívala skupina studentů katolického gymnázia několik písní a mladé
děvče zarecitovalo báseň Jakuba Demla „Až budu umírat“.
Poté se přítomní odebrali k hrobu spisovatele, který je přímo u kostela.
Zde opět studenti zazpívali a otec biskup se spolu s ostatními pomodlil. Píseň k Panně Marii slavnost ukončila.
Na hřbitově jsme měli možnost pozdravit se s Janem Zahradníčkem, synem básníka Jana Zahradníčka, který byl Demlovým přítelem a do Tasova
za ním jezdíval. Zahradníček zemřel přesně 4 měsíce před Demlem 10. 10.
1960, pohřeb měl v nedalekém Uhřínově, kde tenkrát s rodinou bydlel.
Oba patřili k „zapovězeným autorům“, Zahradníček prošel mnoholetým vězením. Jakub Deml vězení unikl zřejmě jen díky ochranné ruce, kterou nad
ním držel básník Vítězslav Nezval, pocházející také z tohoto cípu Vysočiny.
Sám komunista, byl v té době sekčním šéfem na komunistickém ministerstvu
informací Václava Kopeckého. Ve prospěch katolického kněze Demla, který
„nemohl sloužit politice, která byla bez Boha“, svědčil prý veřejně u okresního soudu. A použil asi i jiných cest. Přesto bylo o básníku Jakubu Demlovi
tenkrát řečeno „jeho jméno nebudiž v tomto národě tištěno“.
Během slavnostního odpoledne bylo možné navštívit také malou výstavu
v kapli u kostela, projít se v zahradě Demlovy vily a poté se zúčastnit literárního
pásma z Demlova díla v kulturním domě. Mše sv. a vzpomínky u hrobu se zúčastnil také náš pan farář Bradáč spolu s několika farníky, milovníky Demlova díla.
Naše malá skupinka se vzhledem k mrazivému počasí rozhodla zajít na
horký čaj do hostince U Lišků, kde jsme mj. mezi dalšími návštěvníky poznali básníka Jiřího Kuběnu. Do tohoto hostince chodíval kdysi i Jakub Deml.
Měl prý rád plzeňské pivo, a když nebylo na čepu, dal si víno. Měl místo
u stolu poblíž šenku, občas hrával taroky, ale rád sedával přímo v kuchyni,
kde vedl řeči s paní Liškovou.
Slíbili jsme si, že do Tasova znovu zajedeme v příhodnější roční dobu,
abychom poznali i místa v okolí, po kterých se Jakub Deml rád procházel.

800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny
Rozhovor s Josefem Hudcem, O.Cr., proboštem Řádu křížovníků zapsala Zdeňka
Nejezchlebová
Otče, řekněte nám něco o sobě, kde působíte a také o Řádu křížovníků s červenou
hvězdou.
Jmenuji se Josef Hudec, vysvěcen na kněze jsem byl 6. 7. 1985, do Řádu
křížovníků s červenou hvězdou jsem vstoupil v roce 1990. Moje nynější působiště je Znojmo-Hradiště, Mašovice, Popice u Znojma, všechno to jsou
křížovnické farnosti.
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Řád křížovníků s červenou hvězdou byl založen v roce 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou jako špitální bratrstvo k ošetřování nemocných, starých
a potřebných. První špitál byl založen u kostela sv. Haštala v Praze poblíž
Anežského kláštera, poté u sv. Petra v Praze na Poříčí, od roku 1252 u paty
nynějšího Karlova mostu (tehdy Juditina). Během staletí, hlavně po husitských válkách, se řád transformoval do podoby kněžského řádu. A tak působí dodnes s 15 členy - kněžími převážně v našich farnostech v Čechách, na
Moravě a ve Vídni.
Jaké se chystají oslavy v rámci Roku sv. Anežky České?
Oslavy 800. výročí narození sv. Anežky (20. 1. 1211) započaly 2. 3. 2011
v den jejího úmrtí (+1282) mší sv. v hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi v Praze na Starém Městě. 1. 4. 2011 bude mše sv. v místě, kde sv. Anežka prožila většinu svého života jako řeholnice-klariska v klášteře Na Františku v Praze.
Tam se také připravuje podzimní výstava o této veliké světici naší vlasti.
Řád křížovníků byl původně založen jako špitální bratrstvo. Co si myslíte o současném českém zdravotnictví?
Péči o nemocné převzal v naší zemi stát. Církevní nemocnice a různá
jiná církevní zdravotnická zařízení jsou jen doplněním této péče. K tomu,
aby české zdravotnictví fungovalo tak, jako třeba v sousedním Rakousku, ho
čeká dlouhá cesta. Ale věřím, že se to nakonec podaří.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Z knihy Jakuba Demla „Tasov“
Ludvík Bradáč
Ještě pod dojmem připomínky 50. výročí od smrti Jakuba Demla jsem si
přečetl jednu z jeho knih nebo přesněji jeden z výběrů z děl tohoto velikého
spisovatele. Kniha nese název „Tasov“, což je místo, kde se Deml narodil (v r.
1878) a prožil většinu svého života až do své smrti (od r. 1922 do r. 1961)
a o němž prohlásil, že je současně i hlavním tématem všeho toho, co kdy
napsal, totiž „jediná jeho velká kniha“.
Z Demlova díla, které obsahuje 135 větších či menších děl, jsou v knize
vybrány úryvky či větší části z těchto děl: Setkání s Josefem Suchým (str. 5);
Jak jsme se potkali (str. 11); Putování za předky (str. 31); Otcův kupecký krám
(str. 58); Italské kočky a princezna Labuť (str. 79); Králík (str. 92); Mezi dětmi
(str. 96); Život jak já jej vidím (str. 98); Umění (str. 105); O Boženě Němcové (str.
118); Smrt Pavly Kytlicové (str. 122).
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Dost už vlastních slov. Dejme slovo samotnému Demlovi. Vybral jsem dva
kraťoučké úryvky z knihy, první k tématu lásky, druhý o důležitosti společnosti.
Bůh mi zjevil smrtí, že láska může vždy pomoci, láska že vždy pomáhá… A milujeme-li, že nikdy nemáme zoufat, láska že je jako slunce jarní a že vyvolává ze země
sněženky a fialky a probouzí stromy a obilí a přivolává ptáky z jihu a láska že je jediné
poznání člověkovo, milovati že znamená otevřít oči a radovati se, otevřít oči a děkovati, milovati že znamená vítěziti a zbohatnouti, všecko stále a všecko stále dostávat!
(str. 16)
Napřed se musíte vzpamatovat, napřed musíte se včlenit mezi ostatní, vřetězit
do těch druhých, neboť všichni někam jdou a vy jste si umínili, že s nimi nepůjdete:
cožpak je to možná? Máte svobodnou vůli, můžete si tedy jít vlastní cestou, můžete
pohrdat ostatními, záminky už se k tomu najdou, ale důsledky ponesete si také sám:
zůstanete pozadu. Lidstvo jde, tak jako země a slunce, dál a dál, a vy zůstanete pozadu, i kdybyste měli letadlo a deset aut! Lidstvo dojde, i takoví ubožáci, kterými vy
pohrdáte, dojdou, ale vy nedojdete. Všichni dojdou, ale jednotlivec nedojde, jednotlivec nic, celek vše (str. 112).
Jakub Deml, Tasov, Vyšehrad Praha 1971

Zemřel Oto Mádr
Stručně podle Katolického týdeníku č. 10
Necelé dva týdny po svých 94. narozeninách zemřel v neděli 27. února
2011 ThDr. Oto Mádr (* 15. 2. 1917) – kněz, teolog, apoštolský protonotář,
dlouholetý šéfredaktor Teologických textů, dlouholetý vězeň komunistického režimu, v jehož věznicích strávil 14 let.
Poslední rozloučení se zemřelým se konalo v sobotu 5. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Vatikán zveřejnil program beatifikace Jana Pavla II.
Podle Katolického týdeníku č. 10
Blahořečení papeže Jana Pavla II. se uskuteční v neděli 1. května v Římě.
Již večer předchozího dne proběhne v Cirku maximu večerní vigilie. Samotná beatifikační bohoslužba začne v neděli 1. května na Svatopetrském
náměstí v 10.00 hodin. Předsedat jí bude papež Benedikt XVI. Po skončení
mše sv. bude před oltářem Vyznání vystavena rakev s ostatky nového blahoslaveného, které budou věřící moci uctít.
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O den později se bude tamtéž konat děkovná bohoslužba. Rakev s ostatky Jana Pavla II. pak bude znovu uložena v kapli sv. Sebastiána v pravé lodi
vatikánské baziliky.

Královéhradecká diecéze má nového sídelního biskupa
Podle Katolického týdeníku č. 11
3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. Jana Vokála novým
(v pořadí 25.) královéhradeckým biskupem. Stalo se tak bezmála po roce
od chvíle, kdy byl tehdejší biskup Dominik Duka jmenován pražským arcibiskupem. Nový biskup bude vysvěcen začátkem května, uvedení do úřadu
(intronizace) je plánováno na sedmý květen. Za své biskupské heslo si zvolil
„Pod ochranu Tvou“.
P. Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku v Čechách. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde v roce 1983 získal titul inženýr
v oboru technická kybernetika.
V témže roce v září odešel do Říma, kde studoval filozofii a teologii a 28.
května 1989 byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen na kněze.
Jako farní vikář sloužil nejdříve 2 roky v USA, a pak až do současnosti
v různých pozicích na Státním sekretariátu ve Vatikánu. Na Papežské Lateránské univerzitě v Římě získal v roce 2005 licenciát a v roce 2008 doktorát
teologie. V roce 2009 absolvoval rigorózní řízení na Univerzitě Karlově
v Praze a stal se doktorem práv.
Na závěr svého poměrně dlouhého prvního rozhovoru pro Kat. týdeník
vzkázal jeho čtenářům, což můžeme vztáhnout i na sebe: „Bůh je nekonečná Láska, Krása a Dobro. Je zde pro všechny. Svěřuji se do modliteb milých
čtenářů a rád jim žehnám“.

Národní pouť k oslavě sv. Jana Nepomuka Neumanna
Podle webových stránek města Prachatic
Pouť proběhne 18. června 2011, její hlavní částí bude slavení eucharistie
v 10.00 hodin v Prachaticích s papežským legátem a biskupy z ČR a zahraničí.
Sv. Jan N. Neumann se narodil v Prachaticích 28. 3. 1811 (letos 200
roků). Po základní škole v Prachaticích, studiu v Českých Budějovicích
a v Praze odjel do USA, kde působil jako misionář. Stal se biskupem ve
Filadelfii, proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností,
skromností a stavební činorodostí. Je považován za zakladatele církevního
školství v USA.
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O jeho heroickém životním nasazení svědčí mimo jiné i to, že zemřel ve
svých 49 letech naprostým vyčerpáním na ulici cestou na poštu 5. 1. 1860 ve
Filadelfii, USA (loni 150 roků).
Dne 19. června 1977 byl papežem Pavlem VI. svatořečen.

HUMOR ZA KOSTELEM
Přepsáno z knihy Erica Marshalla a Stuarta Hampleho „Děti píší Bohu“
Milý Bože,
podle mne je bible skvělá. Napsal jsi ještě něco jiného? 
¬

¬

Katka

¬

Milý Bože!
Když jsem prodával limonádu, tak jsem si vydělal 26 korun. V neděli ti z nich
něco dám. 
Kryštof
¬

¬

¬

Milý Bože!
Byl jsem na svatbě a oni se políbili přímo v kostele. A to se smí? 
¬

¬

Matěj

¬

Milý Bože!
Vánoce by měly být dřív, protože děti nemůžou přece vydržet být tak dlouho
hodné. 
Tvá Bětka
¬

¬

¬

Milý Bože,
Je úžasné, jak vždycky dokážeš dát hvězdy na jejich místa. 
¬
Milý Bože,
Já jsem Čech a co ty? 
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¬

Pepa

¬

František

OKÉNKO PRO DĚTI
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Ze sbírky básní

Svítání

Běly Schovancové

…. brzy z rána,
ještě než záře ranní vzplály na nebi,
se otevřela Brána věčnosti
a vzkříšený Kristus
se nám ukázal,
abychom uvěřili,
že On je cesta,
pravda a život,
náš život ve věčnosti,
tak jak Bůh Otec
si od založení světa přál.
A proto my křesťané
slavíme neděli,
den nového času
času věčnosti, ….

Radostné a požehnané Velikonoce
vám všem přeje redakční rada
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 21. srpna 2011. Přijímají je P.
Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392, rkf.
ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch,
Veverské Knínice 145, 546 427 662, kochvk@quick.
cz. Dopředu děkujeme!
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