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Milí farníci,
chtěl bych Vás srdečně pozdravit na samém konci doby adventní a popřát
Vám všechno nejlepší při příležitosti nadcházejících svátků vánočních.
V době adventní jsme slyšeli nádherné texty o tom, jaké to bude, až přijde Mesiáš. Ty krásné sliby většinou pocházely z knihy proroka Izaiáše, např.
Iz 2,1-5; 4,2-6; 11,1-10; 25,6-10; 26,1-6; 29,17-24; 40,1-11, ale taky z dalších
knih SZ, např. Jer 33,14-16; Bar 5,1-9; Sof 3,14-18 (vyzkoušejte si hledání
v Bibli, každý by to měl umět J).
O Vánocích budeme slavit onen slíbený příchod našeho Pána Ježíše Krista, všechny sliby SZ se v Něm uskutečňují. Vánoce jsou časem plnění slibů
a naplnění lidských očekávání. Kéž nikdo není zklamaný, kéž všichni spatří
to, co očekávali! Ale i kdyby snad někdo „pod stromečkem“ něco nenašel
a byl zklamaný (zklamání přece patří k našemu přítomnému životu), na
konci časů už zklamán určitě nebude. Ježíš Kristus přijde podruhé, a pak
naplní všechny své sliby a předčí veškeré lidské očekávání! Tehdy už ani nebude možnost zklamání. Tehdy budou setřeny všechny slzy z očí, smrt bude
zničena, nikomu nic a nikdo nebude chybět.
Kéž nás tedy těší v těchto dnech nejen to, co patří k Vánocům, ale i naděje druhého příchodu Páně. K tomu Vám žehná
Váš duchovní správce Ludvík Bradáč
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Na půlnoční
Běla Schovancová

Ticho a sníh,
dech vánku ve větvích
Modravý třpyt
z dálek vesmírných
hluboký spánek
v závějích
Na konci cesty lesní chrám,
zlatými světly osvětlen,
zeleným chvojím ověnčen
Stříbrným zvonem
zve k jesličkám
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KALENDÁRIUM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
P. Ludvík Bradáč
sobota
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Štědrý den

neděle
25. 12.

Boží hod vánoční
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sv. Štěpána, prvomučedníka,
svátek

pátek
30. 12.

sv. Rodiny, svátek
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31. 12.

sv. Silvestra I., papeže a mučedníka
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Panny Marie
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Svátostné vánoční
požehnání

neděle 25. 12.

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

Žehnání vína

pondělí 26. 12.

Odpoledne v 15 hodin se bude na faře konat
tradiční požehnání vína při příležitosti svátku sv.
Jana

Třikrálová sbírka

sobota 7. 1.

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

Svátostné vánoční
požehnání

neděle 8. 1.

O svátku Křtu Páně odpoledne ve 14 hodin se
v kostele v Říčanech bude konat pobožnost,
zazpíváme pár koled, pomodlíme se a rozloučíme
s dobou vánoční

Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů

středa 18. 1.

Mší svatou v 17 hodin ve Veverských Knínicích
zahájíme Týden modliteb za jednotu křesťanů

čtvrtek 2. 2.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu bude
v 18 hodin mše sv. v Říčanech. Již v předvečer
1. 2. budou dvě mše sv.: 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 22. 2.

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

Postní duchovní
obnova

sobota 10. 3.

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

Setkání seniorů

středa 14. 3.

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

pátek 30. 3.

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.

sobota 31. 3.

Tak jako každý rok se i letos mládež setká se
svým diecézním biskupem. Setkání proběhne
v brněnské katedrále a začíná v 8.30.

neděle 1. 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.

Hromnice

Předvelikonoční
zpovídání

Setkání mládeže
s o. biskupem

Květná neděle
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Příjemné setkání na prahu adventu
Zuzka Pospíšilová
Advent je pro nás dobou očekávání
příchodu Krista, dobou, kdy bychom
se měli přibližovat k druhým. Měli bychom mít dostatečně otevřené ruce,
srdce, oči, být druhým nablízku a nabídnout jim teplo našeho srdce.
Když jsme letos setkání připravovali, měli jsme na mysli právě toto.
Vůbec nešlo o soutěž, ve které vyhraje
majitel nejkrásnějšího adventního věnce. Chtěli jsme vytvořit společenství,
ve kterém nám bude dobře a kde si společně připomeneme začátek nového
církevního roku. Advent je přece dobou setkávání, klidu, dobou, kdy si uděláme čas hlavně pro druhé.
Všichni jsme si domů odnášeli něco krásného pro oči, srdce a díky voňavému svařáku jsme potěšili i naše chuťové buňky.
Tak snad se nám to povedlo!

Vánoce 2011
Peter Žaloudek, Vídeň 2011
Milí přátelé, na Vánoce si lidé přejí vše dobré. Usmívají se na sebe, jsou
na sebe hodnější než jindy, dávají si dárky. Tam, kde je válka, se uzavírá
alespoň na pár hodin příměří, přestává se střílet a vraždit. V zemích označovaných jako První svět, kam jsou zahrnovány krajiny západní Evropy, USA,
Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, znějí už měsíc před Vánocemi koledy
z rádia, televize i z amplionů obchodních domů a jiných veřejných budov
a prostor. Všude září nákladné vánoční výzdoby z tisíců barevných žárovek,
a reklamy lákající k zakoupení vánočních dárků, symbolů Vánoc západního
světa, se přehlušují jako o překot.
V zemích tzv. Druhého světa, čímž jsou obvykle chápány státy bývalé
východní Evropy, Jižní Ameriky a části Asie, se slaví podobně, jen o něco
skromněji. Také v zemích tzv. Třetího světa, kam patří chudé rozvojové
země, se slaví, ale nesrovnatelně skromněji a jednodušeji, než si to my, lidé
žijící ve střední Evropě, umíme představit. Nebo si vezměme rozdílnost podnebí. My jsme zvyklí, anebo bychom si to přinejmenším přáli, aby na Vánoce
napadlo co nejvíce sněhu, mírně mrzlo a doma nám voněl vánoční stromek,
kapr a cukroví. V jiných zeměpisných šířkách je však v tuto dobu teplo až
vedro a lidé jedí něco úplně jiného.
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A to nemluvím o katastrofách, kterých bylo v letošním roce víc než dost:
tsunami a následná atomová havárie v Japonsku, zemětřesení – naposledy
před několika týdny v Turecku –, potopy, ty letos zasáhly všechny kontinenty, nejvíce nedávno Thajsko, sucho a hlad, v jehož důsledku umírají denně
desetitisíce lidí, letos nejhůře v Somálsku a Etiopii, a už vůbec se nezmiňuji
o oblastech sužovaných válkami, bratovražednými boji, neustálým napětím
– stačí se rozhlédnout po územích celé severní Afriky, Palestiny a Izraele.
Ale ani my, občané vysněné země tolika utečenců denně riskujících život
na domácky vyrobených plavidlech přes moře z Afriky nebo v úkrytech autobusů a náklaďáků cestou z Asie přes Balkán, nejsme od katastrof a neštěstí
daleko: ekonomicko-finanční krize je v plném proudu, víc a víc lidí ztrácí
práci, svůj životní standard, pro který se léta dřeli a na který si zvykli tak,
že už nedokážou žít jinak. A i když se někomu finančně i materiálně zatím
daří dobře, Vánoce bude slavit v příjemně vyhřátém bytě, s „načinčaným“
stromečkem skrývajícím pod svými větvemi spoustu dárků – je to snad samo
o sobě, automaticky, zárukou či výrazem toho, že v jeho rodině opravdu
vládne láska, harmonie a radost ze života? Nejsme právě my, lidé z toho tzv.
Prvního světa, vystaveni mnohem více vnitřním tlakům a stresům kvůli šílenému tempu života, které nás nutí stále něco dělat, jen abychom si zachovali
svůj nabytý blahobyt, své pohodlí? Nestali jsme se právě my otroky toho dravého systému ženoucího nás neustále někam vpřed, až tam, kde již ztrácíme
smysl pro nadhled a klid v duši, pro ctění a respektování hodnot jako láska,
teplo domova, štědrost, umění spokojit se s málem, dělit se s nuznými, ale
také např. s dětmi – vždyť dnes se již všichni sociologové, psychologové a teologové shodují v tom, že za vymíráním Evropy stojí náš egoismus, touha po
seberealizaci, rozvoji naší individuality – my si chceme užívat svobody, cestování, kultury – a pro děti nám prostě nezbylo místo, čas ani prostředky.
Vánoce v dnešním světě, ať již jakkoliv a kdekoliv – ach, jaký je to jen
paradox! Co z nich ještě zbylo? Co jen zbylo z toho, o čem mluví Bible: „Nebojte se. Dnes se vám v Davidově městě narodil Spasitel, Kristus Pán.“ (Lk
2,10-11)? Není snad to zvolání Nebojte se! zrovna dnes tak naléhavě aktuální?
V tom dnešním bolavém, uštvaném, uhoněném a neštěstím ochořelém světě?
V knize Síla lásky se v příběhu ukrajinské ženy Marty, které vyvezli celou
rodinu na Sibiř, hrdinka rozpomíná na papírového anděla oznamujícího
radostnou zvěst, že se narodil Kristus. Tohoto anděla vystřihnutého z papíru
jsem jednou spatřil na vánočním stromku v jejím pražském bytě a zeptal jsem
se, proč má na vršku právě ten kus starého papíru a ne nějakou hvězdu či ozdobnou špici, jak bývá zvykem. Paní Marta mi řekla (str. 117): „Petře, to je jediná památka, která mi na matku a sestru Kateřinu zbyla. Na Sibiř si nemohly
s sebou nic moc vzít, a tak si vzaly toho anděla. Pamatuji si z dětství, že jsme
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ho dávali na vrchol vánočního stromečku. Matka na Sibiři brzy zemřela a je
tam také pohřbená, ale sestra se po 11 letech vrátila a toho anděla mi dala.“
Z vyprávění kněží, kteří byli za komunismu dlouhá léta vězněni, mi
v paměti silně utkvělo jejich vyprávění o tom, jak navzdory izolaci v žaláři
potajmu slavívali Vánoce. Tak nějak spontánně si v této nejisté, napjaté
a nešťastné době vzpomínám právě na tyto lidi, kteří to vůbec neměli lehké,
jak ti vězni na Sibiři, tak vězni komunistického systému. Neměli nic, žádnou
vizi svobody, měli jen holý život. A ten byl velice krutý. Boží dítě z Nazareta
bylo mnohokrát jejich jedinou útěchou. Jaké to byly Vánoce! Oproštěné od
všeho pozlátka. Jen sama podstata. Když člověk klesne ve své bídě na samé
dno, kdy už se hlouběji klesnout nedá, má jen dvě možnosti: zůstat na tom
dně a zemřít – duchovní smrt je horší než fyzická –, anebo povstat vzhůru.
Těžko, přetěžko se vstává, když je všude dokola vše pochmurné a černé, když
nezavěje ani jen závan nějaké motivace, nějaké naděje.
Ale pro mnoho a mnoho našich předků z dob minulých i současných byl
tou motivací Bůh – Kristus – a jeho poselství o království Božím. Přál bych si,
a zároveň vám všem, aby to andělské zvěstování Nebojte se, dnes se nám narodil
Spasitel, Kristus Pán! proniklo do vašich srdcí a myslí. Kéž Kristus, symbol života, symbol radosti, symbol odvahy, symbol naděje, světlo, pravda a život, dá
smysl i vám v blížících se dnech Vánoc. Kéž to budou Vánoce prožité s ním
a kéž se skrze něho stanou svátky pokoje, míru a nového vykročení do života.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Blahopřání P. Dominiku M. Eremiášovi, OSB
k významnému životnímu jubileu
Redakční rada jménem celého společenství Oříku
Vážený a milý pane faráři
Dominiku!
V době, kdy jste slavil své
50. narozeniny – 2. listopadu
– vzpomněli jsme si na Vás jako
na vlídného a laskavého kněze,
který před několika lety kromě
svých farností obětavě navštěvoval i naše farnosti.
Byl jste jistě často vysílen
dojížděním a seznamováním
s novými lidmi a zvyklostmi.
8

P. Dominik v Knínicích o Vánocích 2006

Svými pravidelnými bohoslužbami jste nám pomáhal překonávat smutek, který jsme pociťovali při dlouhodobé nemoci našeho pana faráře Ing.
Mons. B. Provazníka.
Vaše mnišská introvertní povaha, která má samotu za svého společníka,
nám ukázala spiritualitu zase z jiného úhlu pohledu. Díky Vám za ni!
K Vašemu jubileu Vám ze srdce přejeme do dalších let hodně zdraví a síly
ve službě bližním v ochraně Boží, Panny Marie a svatého Dominika.

Pro rodiče i seniory
Nezastupitelná role prarodičů při výchově dětí
Ludmila Franzová
Stali jsme se seniory = jsme dědeček a babička. Víme, kolik radosti, hrdosti, ba i pýchy, ale také obav, starostí i úzkostí nám naše prarodičovství
přináší.
Jan Sokol napsal, že „psychologové znovu objevili důležitost vztahu dětí
s prarodiči“ a zdůrazňují jeho význam. Děti mají v prarodičích další blízké
osoby, které jim předávají společný svět hodnot, vztahů a souvislostí. Dětem
se tak velmi rozšiřuje jejich horizont.
Prarodiče jsou vlídní průvodci. Zatímco rodiče kladou měřítka a požadavky, každý dědeček a babička se většinou snaží svá vnoučata rozmazlovat,
dělat, co jim na očích vidí. To není špatně! Jsou prostě vlídnými průvodci
životem. Svou laskavostí vyrovnají mnohdy nutnou přísnost rodičů. Děti
potřebují ke svému rozvoji nejen obvyklé výchovné prostředky, ale i laskavé
doprovázení své fantazie, svých snů, svých obav. A dědečkovi ani babičce při
vyprávění na nějaké té chvilce tolik nezáleží.
Zdravá role prarodičů – podle dětského psychologa Petra Klímy:
– prarodiče mají čas na starosti vnoučat
– skoro do ničeho je nenutí, a dokonce i na televizi je nechají koukat trochu déle
– děti si k nim odcházejí odpočinout od rodičů a svých povinností
– děda s babičkou si jich často užívají víc než vlastních dětí
– prarodiče už vědí, co stojí za rozčilování a co ne
Ale POZOR! Je záludné, když:
– babička s dědou začnou nahrazovat rodiče, kteří tráví mnoho času v práci
– některé maminky si nedovedou představit chod domácnosti bez jejich
pomoci
– prarodiče neúměrně začínají zasahovat do chodu rodiny
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– rodiče často na prarodiče přenášejí své úkoly nebo povinnosti, některé
věci ale má dítě zažít se svými rodiči
– stoupá riziko střetu různých generačních názorů
Závěrem chci upozornit, že všechny myšlenky nejsou moje, protože odborníci je dovedou vyjádřit výstižněji a lépe, než bych dokázala já.
Přeji všem dětem, rodičům i prarodičům, aby prožívali pěkné a plnohodnotné vztahy v rodině.

Přání k životnímu výročí Vl. Kokolii
Redakční rada jménem farního společenství
Dne 27. listopadu 2011 se dožil 55 let pan Vladimír Kokolia, ak. malíř,
profesor AVU v Praze, obyvatel Veverských Knínic, náš farník. K tomuto
životnímu výročí mu chceme popřát vše nejlepší, zdraví, úspěch a především
Boží požehnání. Při té příležitosti mu taky děkujeme za veškerou pomoc ve
farnosti, spojenou především s tvorbou našich webových stránek.

Náboženství pro dospělé
Jarmila Pololáníková
Náš pan farář pokračuje ve výuce náboženství pro dospělé.
Po základních obecných informacích o Bibli nyní hovoříme o vybraných
postavách ze Starého zákona, přičemž se dozvídáme něco o době, ve kterých
žily, a o biblických knihách, kde se o nich hovoří.
Poté co jsme probírali 5 knih Mojžíšových a hovořili mj. o Ábelu a Kainovi, Sáře a Hagar, Judovi a jeho bratřích, Áronovi, Miriam a Jitrovi, v tomto
školním roce budeme hovořit o knize Jozue, o následujících knihách Bible,
především o jejich postavách.
Hodina náboženství mívá tuto strukturu: Po úvodní modlitbě si přečteme vybraný text z nejbližší nedělní liturgie a chvíli o něm diskutujeme.
Následuje přednáška na hlavní téma,
doprovázená často fotografiemi či
krátkými filmy. Po ní bývá prostor pro
diskusi a přátelské popovídání.
Využijme výzvy pana faráře při nedělních ohláškách a rozšiřujme si svoje neúplné vědomosti o nové zajímavé
poznatky, které jsou nám tak štědře
nabízeny.
Při výkladu bible
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Vzpomínka na P. Františka Vlacha
Dne 29. prosince letošního roku uplyne 40 let od úmrtí P. Františka
Vlacha. Narodil se v roce 1912 v Drnovicích, vysvěcen na kněze byl v roce
1937. Farářem v Ostrovačicích a současně administrátorem ve Veverských
Knínicích se stal v roce 1962. Je pochován na hřbitově v Ostrovačicích v samostatném hrobě. Věnujme mu tichou vzpomínku a modlitbu.

Stručná reportáž z letního cestování po Albánii
Jožka Sedláčková
Začátkem léta jsme se s dcerou vydaly na poznávací dovolenou tajuplným
Balkánem. V Brně jsme čekaly na autobus. Pan průvodce běžel přes nádraží
u Grandu v čeleši (albánský klobouk) a v tričku s nápisem Albánie a volal:
„Kdo se mnou jede do Albánie?“. Tak jsme se „nalodily“ s ostatními cestovateli. Pan průvodce nás v autobuse přivítal na „taškařici, kterou prožijeme na
Balkáně“. Ještě přisedli účastníci zájezdu v Hodoníně a Bratislavě a uháněli
jsme Evropskou unií na hranice s Černou Horou.
V Černé Hoře jsme vystoupili do hor Prokletie a navštívili jsme Plavské
jezero. V Kosovu jsme viděli pravoslavný klášter Pečský patriarchát. Leží sice
v Kosovu, ale jde o srbské území, chráněné jednotkami KFOR. Provázela
nás představená kláštera – 82 let stará paní, která několikrát zdůrazňovala,
že dokud člověk nenajde víru a klid sám v sobě, nebude klid ani kolem
něho. Proto se také stalo to, že Srbové zmasakrovali Kosovce. Krásně nám na
freskách vysvětlovala, že při narození dostáváme tvář Boží, protože nás Bůh
stvořil k obrazu svému. A při křtu je nám dán dar Ducha svatého.
A pokračovali jsme do Visoki Dečani, kde jsme si prohlédli křesťanský
klášter ze 14. století, opět srbské území v Kosovu. Klášter založil srbský král
Štěpán Uroš III. Dečanský, který je zde i pohřben. Uvnitř jsou nádherné
fresky, klášter patří (stejně jako
Pečský patriarchát) ke světovému
dědictví UNESCO a i on je neustále hlídán jednotkami KFOR.
Malebné městečko Prizren, kterému kazí první dojem jenom
vypálené domy Srbů na kopci
pod pevností a pomník teroristy
Berishy. My jsme v jeho uličkách
ochutnávali bozu (nápoj z kvašené pšenice) a baklavu (velmi
sladká dobrota).
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Pak už následovala Albánie – plavba po řece Drin z Fierzë do Komanu
je zcela právem považována za jednu
z nejkrásnějších vodních cest na světě.
Skadar – mimo jiného jsme byli v katolickém kostele, který byl nově postaven po zemětřesení s netradičními
malbami (všichni tam mají zbraně).
Viděli jsme pevnost Rozafa. V Krujë
na kopci se nachází muzeum velkého
albánského národního hrdiny Jiřího
Kastriotského alias Skanderbega.
Toho si lze dovézt i domů v tekuté podobě. Nacházíme se v zemi, kde krevní
msta stále není ještě mrtvým pojmem.
V Krujë cestou ke hradu procházíte
„zlatou uličkou“, jedním z nejlepších
míst v Albánii k nákupu suvenýrů – třeba vkusného popelníku ve tvaru bunkru. Některé typické suvenýry pěkně
vedle sebe – Skanderbeg, vedle něho Matka Tereza a další suvenýry.
Matka Tereza poznala bídu a utrpení lidu v Albánii, to jí asi pomohlo
najít cestu k těm nejubožejším. Když vytáhneme paty z tepla domova, tak
teprve mnohé pochopíme.
A pokračujeme přes Durres s benátskou věží, Berat – jedno z nejstarších a nejkrásnějších albánských měst, kde jsme navštívili kostel sv. Tomáše
a Královu mešitu. Pokračovali jsme Apollonií – starověké korintské město,
založené okolo roku 600 před Kristem. Viděli jsme klášter, kostel Bohorodičky, Apollonův chrám a odeon. Ale nejen o památkách je náš zájezd. Vlorë
– něco pro plážové povaleče.
Jedeme Llogarským průsmykem, kde domorodci prodávají
med, propolis a taky báječné na
muže zázračně působící llogarské bylinky. Koupila je většina
žen. Vyhlídky na panenské pláže, kde za pár let budou dole
u moře samé hotely. Skalní pyramidy – přírodní útvary mezi
Dhermi a Himarë, ponorková
základna v Palermském zálivu.
V Himarë – pevnost Ali Paši
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Tepelenského s výhledem na řecký ostrov Korfu (Kerkyra). Gjirokastër
– pevnost a také vězení – byli zde od r. 1929 vězněni nepřátelé krále Zogua,
později nacistů a ještě potom komunistů. Dnes už naštěstí slouží pouze jako
muzeum vězeňství s údajně americkým špionážním letadlem. Následovalo
etnografické muzeum (což je rodný dům komunistického vůdce Albánie
Envera Hodžy) a je to znát. V Butrintu je rozsáhlý archeologický areál chráněný organizací UNESCO. Saranda – letovisko na břehu Jónského moře.
Velký dojem na mě udělal i přírodní úkaz vyvěračka Modré oko – Syri
i Kaltër. Hloubka neznámá (prozkoumáno je cca 50m), teplota vody 10st C,
rychlost vyvěrající vody cca 7,5 m3/s. Tam jsme se ve 40 stupňovém parnu
vykoupali a ochladili. A jedeme dál. Përmet – mešita a městská skála.
Cestou údolím řeky Vjosë – krásné „soubunkří“.
Celá Albánie je poseta bunkry, je jich snad 700 tisíc. Hodža je budoval
jako obranu proti všem nepřátelům – proti celému světu. Město Korcë, zvané albánská Paříž – pravoslavná katedrála, trh, první albánská škola a muzeum vzdělávání.
Ve Voskopojë – kostel sv. Mikuláše. Tam jsem se dověděla,
že se svíčky zapalují na horním
„podlaží“ za živé, na spodním
za mrtvé. Kostel Archandělů
a kostel proroka Eliáše. Vycházka národním parkem Drenovë,
staré uhelné doly. Tady jezdili
Albánci – dřevorubci na koních
do práce. Vypadali dost bojovně. Zde jsem našla několik
nábojnic.
Lin u Ohridského jezera –
bunkr přestavěný na kapličku,
archeologické vykopávky. A také místo našeho oběda. Ryba
jménem korán, endemický
druh žijící pouze v Ohridském
jezeře. Vynikající!
Makedonie: Ohrid – kostel
sv. Sofie, kostel sv. Jovan Kaneo,
antické divadlo, pevnost Plaosnik. Možná se vám ve spojitosti
s Makedonií vybaví Alexandr
Veliký, sv. Cyril a Metoděj
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a dobré víno. Historicky velmi významné město Ohrid se rozkládá na severovýchodním břehu Ohridského jezera. Na přelomu 9. a 10. století zde bylo
nejvýznamnější centrum slovanské kultury a vzdělanosti, která se odsud šířila dále po východní Evropě – především zásluhou sv. Klimenta Ochridského
a sv. Nauma, žáků sv. Cyrila a sv. Metoděje vyhnaných z Velkomoravské říše.
Jednalo se o jedno z nejdůležitějších měst na Balkáně.
Tetovo – Pestrá mešita. Turistická vycházka na Šar Planině – Popova Šapka a s plnou hlavou nádherných zážitků zpět domů.
Další obrázky je možno prohlédnout na „www.goo.gl/G8pOz“

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

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

4. 9.

církevní školství

1460

1702

1265

25. 9.

farnost

3364

17200

1620

23. 10.

misie

3500

2710

2460

20. 11.

farnost

3300

16540

2090

27. 11.

TV Noe

3200

2200

1500

Nová kaple sv. Anežky České ve FN Brno
Helena Kochová
Ve vánočním čísle Oříku roku 2007 jsem psala článek o důležitosti kněží
a pastoračních asistentů v nemocnicích. Psala jsem o své zkušenosti z pobytů
v nemocnici U Milosrdných bratří a ve Fakultní nemocnici v Bohunicích.
Článek jsem zakončila větou: „Kaple (v nemocnici Bohunice), která bývala
ve starší části areálu nemocnice, byla asi před deseti lety odsvěcena a zrušena. Na novou údajně nejsou peníze. Ale pevně věřím, že i zde se časem situace změní a pacienti, kteří to budou potřebovat, budou mít možnost čerpat
duchovní posilu v nové kapli.“
A právě to se letos stalo! Dne 11. listopadu byla slavnostně otevřena
a vysvěcena kaple sv. Anežky České v bohunické nemocnici. Požehnal ji generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Kaple je určena nejen
věřícím, ale i všem pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice,
kteří ve zdravotnickém zařízení pocítí potřebu klidu a míru.
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Za obnovení kaple se zasazovala a modlila spousta lidí. Jednou z těch,
kdo tomuto cíli věnovali velké osobní nasazení, byla i sestra Zita Havlenová,
současná pracovnice duchovní služby v hospici v Rajhradě a bývalá pastorační asistentka bohunické nemocnice. Na její doporučení jsem i já sama v roce
2007 po návratu z nemocničního pobytu napsala dopis tehdejšímu řediteli
nemocnice, v němž jsem se přimlouvala za zřízení kaple. Kupodivu dopis
neskončil v koši, jak jsem očekávala, ale pan ředitel mi v odpovědi sdělil, že
na kapli nejsou peníze. Ale jak je vidět, staré pořekadlo „Člověk míní, Pán
Bůh mění“ platí i v naší době. Pan ředitel už ředitelem není, ale kaple je!
A já mám radost, že jsem se na tom nepatrnou troškou také podílela.
Patronkou kaple byla zvolena sv. Anežka Česká, od jejíhož narození uplynulo letos 800 let a datum vysvěcení bylo zvoleno s ohledem na 22. výročí
jejího svatořečení.
Součástí oslavy bylo i vysazení památné lípy před nemocničním pavilonem Z. Je to jeden ze stovky stromků, které byly na počest Anežčina narození v naší republice letos vysázeny v rámci akce uspořádané Českou radou
dětí a mládeže. Nejvýznamnější lípa byla zasazena 7. listopadu v zahradě
Kláštera sv. Anežky České v Praze.

Pečovatelská služba obce Říčany
Iva Ďásková
Vážení spoluobčané,
Pečovatelská služba dosud poskytovaná pouze v DPS, rozšiřuje svoje služby na území celé obce Říčany. Naším cílem je, aby lidé, kteří potřebují pomoc, mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, proto nabízíme možnost
sjednat si naši službu přímo v domácnosti.
Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let. Zájemci o službu si mohou
vyžádat bližší informace a formulář žádosti na OÚ, v DPS, u vedoucí služby
i u praktických lékařek na zdravotním středisku.
Poslání
Posláním Pečovatelské služby Říčany je poskytovat a zajišťovat seniorům
podporu a pomoc, takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob
života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených
potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním
začleňování.
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Poskytované služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomůžeme při oblékání a svlékání včetně kompenzačních pomůcek
jako např. ortéz, korzetů, protéz… při přesunu na lůžko nebo invalidní
vozík.
• Pomoc při osobní hygieně: Pomoc nebo podpora při použití WC, koupání, sprchování, základní péče o vlasy a nehty
• Pomoc při zajištění stravy: Pomůžeme při ohřívání, přichystání a podání
jídla. (Obědy v naší obci rozváží vývařovna Hasičský dům.) Pomůžeme
s nákupem nebo vám nakoupíme.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Vypomůžeme s úklidem – vysávání, vytírání, utírání prachu, vynášení
košů, mytí oken, věšení záclon, věšení prádla. Zajistíme vyprání a vyžehlení vašeho prádla v DPS (trvá cca týden)
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Doprovodíme k lékaři, na úřad, do knihovny nebo jen na vycházku.
• Fakultativní činnosti: Dohled, drobné ošetření, pochůzky…
Ceník:
Uživatel hradí úkony podle vyhlášky č. 505/2006 a zák. č. 108/2006 Sb.,
k placení těchto služeb lze využít příspěvek na péči.
Základní činnosti
100 Kč/hod.
(účtuje se každá započatá čtvrthodina skutečně spotřebovaného času)
Praní, žehlení, drobné opravy
50 Kč/1kg
Malý nákup (max. 7 položek)
15 Kč/úkon
Fakultativní činnosti:
– Dohled nad uživatelem služby 80 Kč/hod.
– Drobné ošetřovatelské úkony (aplikace mastí, kapání do očí, příprava
léků) 5 Kč/úkon
– Pochůzky (vyřizování na obecním úřadě, poště, v lékárně, u lékaře)
100 Kč/hod.
Zdarma poskytneme základní sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace. (Pomůžeme např. vyřídit příspěvek na péči, poskytneme kontakty na odborníky…)
Neposkytujeme:
– Jednorázové velké úklidy např. po malování (stálým uživatelům ale pomůžeme i s nimi)
– Úklidy neobývaných prostor
– Dovoz a odvoz autem
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Služby v domácnostech poskytuje v pracovní dny v čase 8–15 hodin pečovatelka – ošetřovatelka Ladislava Dubová. Služby lze kombinovat s péčí
rodiny nebo jiného poskytovatele.
Bližší informace:
Pečovatelská služba, Nám. Osvobození 286, 664 82 Říčany
vedoucí: Iva Ďásková, tel. 546 427 809, mobil 608 869 798,
dps@ricanyubrna.cz, www.ricanyubrna.cz

CO se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
K roku biřmování
Za hojného použití materiálů ze zpravodaje farnosti sv. Tomáše v Brně „Tomášek“
napsal P. Ludvík Bradáč
Víte, co je „MAMA-HOTEL“? To je označení pro jev rozmáhající se
v poslední době mezi lidmi mladší generace, kteří už formálně vkročili do
věku dospělosti, tedy by se měli lidsky i ekonomicky postavit na vlastní nohy,
leč ze sobeckých důvodů i nadále spočívají na maminkovsko – tatínkovské
měkoučké peřině, protože je to tak pro ně nejpohodlnější. Možná nebudete věřit, ale i v církvi tento mama-hotel funguje. Setrvávají v něm křesťané
nedospělé víry – tedy ti, kteří se jen „vezou“, tzn. konzumují mnohé, co víra
nabízí, ale jakémukoliv kroku, kterým by probudili a deklarovali svoje aktivní a zodpovědné křesťanství, se dlouhodobě vyhýbají.
Takovým krokem je bezesporu svátost biřmování, kterou se zavazujeme
nejen víru žít, ale i hlásat a dosvědčovat. Je to s podivem: Kolik například je
nebiřmovaných křestních kmotrů – lidí, kteří formálně přijali odpovědnost
za víru jiných, a přitom sami ještě ve víře nedospěli?!
Rok 2012, v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum (v roce 2013),
bude věnován právě svátosti biřmování. Podle přání otce biskupa Vojtěcha,
vyjádřeného v pastýřském listu o biřmování, by tuto svátost měli nyní přijmout všichni, kdo se považují za věřící, žijí životem z víry, chodí ke svátostem, ale dosud nebyli biřmováni. Jedná se o věřící střední a starší generace
– tzn. přibližně nad 30 roků, kteří se z nejrůznějších důvodů s touto svátostí
minuli v čase, kdy je obvykle přijímána, tedy na prahu dospělosti. Ti všichni by se měli během letošního školního roku připravit alespoň tak, jak jim
jejich životní situace a okolnosti dovolí, aby posléze v období Svatodušních
svátků na jaře roku 2012 mohli být biřmováni.
Zájemci o svátost biřmování se přihlaste u faráře! Hlásit se může každý, kdo má zájem doplnit či završit svůj svátostný život, pokud je pokřtěn
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v katolické církvi a v přijetí svátosti biřmování mu nebrání žádná formální
překážka (např. neplatné manželství). Nebojte se ale eventuálně osobně
poradit s knězem, zda i v takovém případě neexistuje nějaké řešení, např.
dodatečné zplatnění občanského sňatku apod. Pozor! Tato nabídka není
určena mladým farníkům, kteří se mají i nadále připravovat „řádným“
způsobem. Pro ně bude další příprava na biřmování zahájena v některém
z následujících roků.
Kéž by v našich farnostech žilo co nejvíce skutečných křesťanů, dospělých křesťanů, kteří, taky díky svátosti biřmování, aktivně a zodpovědně
slouží ve své farnosti.

Ohlédnutí za farním zájezdem do Ostřihomi –
mozaika postřehů a vzpomínek pro účastníky i pro ty, co zůstali doma
Jiří Koch
V rámci letošního farního zájezdu jsme se v sobotu 4. června vydali na
východ. Cílem bylo zhruba 300 km vzdálené maďarské město Esztergom
(česky Ostřihom) ležící na pravém břehu Dunaje v místech, kde tato řeka
opouští svůj dosavadní převážně východní směr a téměř v pravém úhlu se
ve dvou navazujících velkých obloucích obrací k jihu. Pro úplnost nutno
dodat, že Dunaj už od Bratislavy tvoří přirozenou hranici mezi Maďarskem
a Slovenskem, na protilehlém břehu od Ostřihomi se rozkládá slovenské
město Štúrovo.
Vzhledem ke značné vzdálenosti cílového města zájezdový autobus z Veverských Knínic vyjížděl už ve 3/4 na čtyři a po nalodění poutníků v Říčanech a Ostrovačicích zamířil po dálnici k Bratislavě. Poutníci byli většinou
pohodlně uvelebeni v měkkých sedačkách a v první fázi cesty spokojeně
pospávali. Jejich spánek brzy přerušil otec Ludvík a zahájil ranní modlitby
s prosbou o šťastný a bezpečný průběh zájezdu.
Okolní krajinu a města,
kterými jsme projížděli, zejména jejich historii, nevtíravým a zasvěceným způsobem popisovala průvodkyně
brněnské CK, její ředitelka
J. Hladká. Ani jsme se nenadáli a před půl desátou jsme
mohli z autobusu vystoupit
na parkovišti na hradním
Před ostřihomskou bazilikou
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návrší Ostřihomi přímo pod tamější bazilikou. Ta se samozřejmě stala prvním objektem našeho zájmu.
Velkolepá bazilika sv. Štěpána je postavena v klasicistním slohu a je největší církevní stavbou v Maďarsku. Je vysoká 100 m, zájemci mohou vystoupit
až do ochozů hlavní kopule, což mnozí z účastníků zájezdu udělali. Impozantnost stavby podtrhuje její průčelí, které je osazeno řadou mohutných
sloupů v antickém stylu. Interiér je vedle rozsáhlé hlavní lodi členěn do
několika kaplí a uchovává sbírku nejcennějších církevních klenotů.
V kryptě pod bazilikou jsou uloženy sarkofágy ostřihomských arcibiskupů, relikvie dalších významných církevních hodnostářů a pamětní desky maďarských velikánů. Vzhledem k tomu, že území dnešního Slovenska ve své
valné části patřilo tehdy k Uhrám, nepřekvapí, že se zde návštěvník setkává
s typicky slovenskými jmény. Např. jedním z arcibiskupů, který se zasloužil
o postavení baziliky, byl Janos Csernoch, Slovák ze Skalice.
Čestné místo v centrální části krypty zaujímá hrobka kardinála Józsefa
Mindszentyho. O jeho osudech a životních postojích se dají najít podrobnosti v nejrůznějších publikacích, také na wikipedii, z níž přinášíme nejdůležitější informace k této osobnosti (některé jsou vzaty i z článku Josefa
Beníčka na webu ChristNet).
József kardinál Mindszenty (1892–1975) byl maďarský katolický duchovní, arcibiskup ostřihomský a primas Maďarska v letech 1945–1973. Byl politickým vězněm nacismu a komunismu, v letech komunistického režimu se
stal symbolem maďarského odporu vůči komunistickému zřízení.
Pro svůj boj za obranu náboženských svobod se stal od roku 1947 terčem
rozsáhlé propagandistické kampaně, v níž byl označen za „hlavu klerikální
reakce“ a v prosinci 1948 ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu vězení.
Z vězení byl propuštěn teprve 30. října 1956 během maďarského povstání (důstojník, který jej z internace přivezl do Budapešti, byl později za Kádárova režimu popraven). Ve známém rozhlasovém projevu vyzval k odporu
proti komunistickému režimu. Po porážce povstání se kardinál uchýlil na
americké velvyslanectví v Budapešti, kde nuceně strávil v politickém azylu
následujících 15 let. Teprve v roce 1971 mu bylo umožněno vycestovat do
zahraničí.
Nejprve odjel do Vídně a odtud odletěl do Říma. Tam u brány sv. Jana
došlo k historickému objetí se Svatým otcem. Pavel VI. tenkrát sundal svůj
pektorál, pověsil ho na krk Mindszentymu a uvedl ho do svého paláce.
Kardinál tehdy na prosbu papeže Pavla VI. rezignoval na úřad ostřihomského arcibiskupa. Tím umožnil Vatikánu, aby s maďarskou komunistickou
vládou v duchu tehdejší vatikánské východní politiky uzavřel kompromisní
dohodu o znovuobsazení tohoto úřadu.
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Kardinál Mindszenty zemřel v roce 1975 v exilu v Rakousku a pohřben
byl v maďarské kapli v klášteře Mariazell. V roce 1991 bylo jeho tělo přeneseno do katedrály v Ostřihomi a slavnostně tam uloženo.
U příležitosti 100. výročí narození kardinála Mindszentyho navštívil jeho
hrob Jan Pavel II. a jeho život označil za „vzácné svědectví věrnosti Kristu,
církvi a lásky k vlasti. Jeho jméno a jeho památka zůstanou navždy požehnáním“.
Po skončení prohlídky
baziliky paní průvodkyně
domluvila se správou chrámu konání bohoslužby pro
naši skupinu. Přesně ve
12.00 hodin otec Ludvík
přistoupil k hlavnímu oltáři baziliky a zahájil mši sv.
Účastníci zájezdu ji prožívali
na čestném místě v chórových lavicích umístěných
v rozsáhlém presbyteriu.
Během další části proPresbytář baziliky
hlídky, která pokračovala na
venkovním prostranství, jsme se od paní Hladké a od její místní mladé kolegyně (Slovenky ze Štúrova) dověděli a uvědomili řadu dalších zajímavostí
i nečekaných souvislostí:
* Ostřihom v současné době je malé asi třicetitisícové městečko. V maďarských dějinách však sehrálo důležitou roli. V prvním období existence
Uherského království (mezi 10. a 14. stoletím) bylo jeho hlavním městem.
V té době se stalo sídlem arcibiskupa, který byl a dodnes je hlavním představitelem (primasem) maďarské katolické církve.
* Za zakladatele uherského státu je považován sv. Štěpán Uherský (maďarsky István) z rodu Arpádovců (narozen 968 či 969). Po smrti svého otce
v roce 997 se stal knížetem, o tři roky později mu papež udělil královskou
hodnost. O Vánocích v roce 1000 se nechal právě v Ostřihomi korunovat se
souhlasem císaře korunou, kterou mu údajně poslal sám papež.
Jeho původní pohanské jméno bylo Vajk, podle legendy byl pokřtěn v roce 994 svatým Vojtěchem (českým biskupem z rodu Slavníkovců – snad proto bylo jméno Béla, maďarská obdoba českého Vojtěch, tak oblíbené, mezi
jeho nositeli byla i řada uherských králů). Jméno Štěpán přijal na památku
křesťanského prvomučedníka.
Během vlády se mu podařilo sjednotit uherské kmeny, zavést župní zřízení, a přivést do té doby kočovný a poměrně divoký národ k usedlému životu.
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Podporoval zakládání klášterů a dalších církevních institucí, čímž se zasloužil o rozšíření křesťanství v Uhrách. Zemřel v roce 1038 ve věku sedmdesáti
let. Maďaři jej začali brzy uctívat jako svatého a svého národního patrona.
V roce 1083 byl církví oficiálně prohlášen za svatého. Obelisk připomínající korunovaci sv. Štěpána jsme mohli vidět na ostrohu, jímž hradní návrší
končí.
* Na návrší nad městečkem stával hrad prvních
uherských panovníků. Jeho
zrekonstruovaná podoba se
nabízí zájemcům k návštěvě.
K předním budovatelům
hradu patřil další z významných uherských králů Béla
III., který zde dal postavit
královský palác. Béla III.
vládl Uhrám v letech 1172–
1196. Položil základy státní Pozorní posluchači
správy, v jeho době např. začalo užívání dvojitého kříže, jenž zůstal v maďarském státním znaku dodnes. Vymanil zemi z byzantského vlivu a podmanil
si Chorvatsko a Dalmácii. Ze dvou manželství měl sedm dětí.
* Jednou z dcer Bély III. byla princezna Konstancie, která se narodila kolem roku 1181 pravděpodobně na ostřihomském hradě. Popustíme-li uzdu
historizující fantazii, můžeme počítat s tím, že tam vyrůstala. Chodili jsme
tedy asi po místech, kde si hrávala a se svými vrstevníky pobíhala (i když to
mohlo být i jinak – královští rodiče ji třeba mohli dát na vychování na některý spřátelený dvůr nebo do kláštera, jak to tehdy bývalo v těchto kruzích
zvykem).
V roce 1198 si ji do
Prahy jako svou druhou
manželku odvezl český král
Přemysl Otakar I. Počátek
jejich společného života
procházel řadou peripetií,
protože Přemyslův rozvod
s první manželkou nebyl
dlouho církevně ani politicky uznán. Teprve v roce
1206 byl jeho sňatek s Konstancií definitivně potvrzen.
Ta se mu odvděčila tím, že Pohled na hrad z kopule baziliky
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mu povila devět dětí. Mezi nimi následníka českého trůnu krále Václava I.,
moravského markraběte Přemysla a sv. Anežku. (Ta se stala zakladatelkou
Řádu křížovníků s červenou hvězdou, zakladatelkou a první abatyší kláštera
klarisek v Praze. 12. listopadu 1989 byla v Římě svatořečena. Její 800. výročí
narození si letos česká církev a společnost připomíná.)
* Po manželově smrti v roce 1230 získává Konstancie jako vdovské věno
několik měst na Moravě – Břeclav, Hodonín, Bzenec, Přibyslavice, Moravské
Budějovice. Není proto divu, že sem častěji zajíždí, také za synem Přemyslem
do Brna. Brzy potom zakládá v této oblasti nedaleko Tišnova (tehdy Tišňovice) ženský cisterciácký klášter Porta coeli. Některé ze svých statků dává klášteru darem. Zápis o tom obsahuje listina vydaná jejím synem markrabětem
Přemyslem ve Znojmě 31. 10. 1234, v níž jsou potvrzena i další práva a výsady, kterých mohl klášter užívat. Jak známo, mezi darovanými statky jsou
písemně poprvé pod jménem Knenich uvedeny i Veverské Knínice. A tak
zásluhou královny Konstancie, která jako mladičká princezna přišla do Čech
až z Ostřihomi, se naše obec vynořila z hlubin historického neznáma.
* Na návrší v blízkosti ostřihomského hradu se v oněch dávných dobách
nacházel malý kostelík, kde se asi odehrávala Štěpánova korunovace, možná
už i jeho křest. Na jeho místě je nyní park a v něm je kostelík připomenut
pamětní deskou. V období rozmachu uherských vlasteneckých tužeb ve 20.
letech 19. století byla, na tomto pro Maďary posvátném místě, zahájena stavba
monumentální baziliky. V rovinatém kraji podél Dunaje je vidět opravdu z daleka, o čemž jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči při jízdě autobusem.
* Z ostřihomského návrší jsme se pak těšili pohledem na nádherné okolí
baziliky, především na Dunaj a „naše = slovenské“ kraje na sever od něho.
Dunaj je zde krásný a modrý, stejně jako ve Vídni, navíc daleko mohutnější.
Při své pouti od Vídně k Ostřihomi Dunaj už přijal vody Moravy (u Bratislavy), Váhu (Komárno), Hronu (právě u Ostřihomi). Po Volze je to druhá
nejdelší řeka Evropy (2.857
km). Vzniká soutokem dvou
menších řek Breg a Brigach
ve Schwarzwaldu v Německu, protéká několika státy.
Ústí do Černého moře
velkou močálovitou deltou,
jejíž území je z valné části
chráněno UNESCO.
* Ostřihom a Štúrovo
byly v době rakousko-uherské monarchie propojeny
Kopule jako rozhledna
silničním mostem s názvem
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most Mária Valéria. Most
byl postaven v roce 1895, při
ústupu německých vojsk na
konci války v roce 1944 byl
však zničen. Přes padesát let
zde bylo spojení obou měst
a tedy i zemí zabezpečováno
pouze trajektem. Nový most
stejného jména byl postaven
v roce 2001 z prostředků
EU. Dobře nám posloužil
při cestě tam i zpět.
* Asi 15 km na jih od
Pohled z kopule baziliky na Dunaj s mostem do Štúrova
Ostřihomi leží malé starobylé městečko Visegrád (dnes necelé 2000 obyvatel). Také ono se může
pochlubit tím, že kdysi dávno skoro 100 roků bylo (po Ostřihomi) hlavním
městem Uher. Svůj dvůr tam přesídlil král Karel Robert z rodu Anjouovců.
Pro ten účel tam postavil královský palác, později ještě zvelebený králem
Matyášem Korvínem (zeť Jiřího z Poděbrad, s nímž přes uvedený příbuzenský vztah sváděl mnohé bitvy o území a politický vliv). Město později dobyli
a zcela rozvrátili Turci, z paláce nezbylo nic, částečně zachován a později
opraven zůstal pouze Horní hrad.
Wikipedie připomíná, že se ve Visegrádu nadvakrát v roce 1335 a 1339
sešli uherský král Karel Robert, polský král Kazimír a český král Jan Lucemburský a dohodli se na vzájemné spolupráci. Po mnoha staletích je v roce
1991 napodobili maďarský, polský a československý prezident, aby společně
jako tzv. visegrádská trojka koordinovali vstup svých zemí do EU. (Po rozdělení Československa se „trojka“ přetransformovala ve „čtyřku“).
* Naproti Visegrádu na druhém břehu řeky leží město Nagymaros.
V této oblasti měla stát na Dunaji přehrada, která ve dvojici s přehradou
v Gabčíkovu u Bratislavy měla vytvořit monumentální vodní dílo společné
našim dvěma bratrským socialistickým státům. Maďaři od výstavby té „své“
přehrady odstoupili.
* Závěrem nezbývá než za krásný pobyt v Ostřihomi poděkovat Bohu.
Maďarsky se můžeme rozloučit nějak takto:
HÁLÁS KŐSZŐNŐM – VISZONTLÁTÁSRA ESZTERGOM
* Ale konec našeho zájezdu to zdaleka nebyl. Účastníky čekala ještě
pověstná závěrečná „třešnička na dortu.“ Při zpáteční cestě jsme zcela plánovitě navštívili známé termální lázně ve slovenském Čalovu. V několika
otevřených a krytých bazénech mohli velcí, malí, staří i mladí dovádět po
celé 3 hodiny podle libosti a gusta.
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Krásná atmosféra se
přenesla do autobusu, jímž
pak po celý zbytek cesty
domů zněl zpěv a smích.
Zasloužili se o to všichni
účastníci, především však
Markéta Ondráčková a pan
Luďa Polanský z Říčan, jimž
obětavě s kytarou pomáhala
Dana Cardová z Veverských
Koupání v Čalovu
Knínic. Srdečné díky!
Při zpáteční cestě se také přemítalo, kam vyrazit v příštím roce? Prý na
sever do Polska. Padly také už 2 tipy – Krakov nebo Vambeřice!?

Děkanská pouť na sv. Hostýn
Markéta Ondráčková, převzato z webových stránek farnosti
Dnes je 1. října, ale přitom podle počasí to vypadá, jako kdyby byl nádherný letní den. Jak by se dal lépe oslavit první den mariánského měsíce
října, než jet na poutní místo k Panně Marii? Dnešního dne jsme se vypravili
na děkanskou pouť na Hostýn. Sjelo se nás asi 7 autobusů z celého rosického
děkanátu.
Ve čtvrt na 11 jsme se všichni zúčastnili bohoslužby v bazilice Panny
Marie na Hostýně. Ještě před bohoslužbou jsme se mohli podívat po okolí,
občerstvit se, posilnit se. A potom jsme šli načerpat sílu k Panně Marii na
mši svatou. Po obědě bylo požehnání a následovala křížová cesta. Vzhledem
k počtu poutníků byla zvolena „nejdelší trasa“, ale dle mého názoru nejhezčí a nejzajímavější. Jednotlivá zastavení jsou ve stylu valašských roubenek
a typických beskydských
staveb.
Na zpáteční cestě jsme
se zastavili v Kroměříži,
kde jsme navštívili Květnou
zahradu. Procházeli jsme
kolonádou kolem antických
soch a pan farář nám o některých z nich něco zajímavého povykládal (dodatek
přepisovatele: ve skutečnosti
Křížová cesta na sv. Hostýně
to byl Matěj z Chudčic, který
24

znal nejvíce postav z řecké mytologie). Ačkoliv byl říjen, byla tu spousta rozkvetlých květin, takže bylo na co se dívat. Zahrada je nádherně udržovaná,
a tak se všichni mohli dostatečně pokochat (nejenom Kochovi)... (smích).
Zaujal nás zajímavý strom, kaštan, na takovém pahorku, na kterém byly
zavěšené děrované protáhlé koule, a každý z nás přemýšlel o tom, co by to
mohlo být...
Rozhovory s poutníky v Květné zahradě
• Verunko, řekni, co se ti nejvíc líbilo! (žádná odpověď)
Dnešní den se opravdu vyvedl. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Myslím
si, že dnešní pouť všechny nadchla.
• Kmotřenko (pí Pospíšilová), řekni, co se ti dneska nejvíc líbilo? Prosím tě běž s tím
pryč. Co se ti líbilo? V kostele, jak jsme se tam modlili a nakonec se loučili a zpívali „Sbohem má radosti“. Líbilo se mně to, bylo to krásné, i počasí, všechno. Ale
nenatáčej to.
• Zuzko, chci se Tě zeptat, co tě dnes nejvíc oslovilo? Nejvíc mě oslovila Markéta Ondráčková, která mě oslovila v Květné zahradě a úplně mi tím vyrazila dech. A pak
mě taky oslovil ten oběd, docela dobrej. Prosím tě, něco duchovního... Co nás tak
oslovilo? Kázání, ten mladej kněz, byl dobrej, pozitivně naladěnej, a to kázání
teda stálo za to. Takže si půjčím nějakou knížku od Terezie z Lisieux, možná...
Půjčím si ji určitě a možná si ji i přečtu.
• A teď se zeptám Sáry, co se jí líbilo na dnešní pouti. ??? Mně se líbilo všechno! A co
nejvíc? Asi ty stánky a ten kostel a ta restaurace byla opravdu výborná. A kostel,
ten byl taky hezkej. A už nic.
• Co se líbilo tobě, Pavle? Voběd. Byl dobrej. Dočkali jsme se ho. Mše byla dobrá,
i kázání pana faráře. A bylo zajímavý sledovat rozdíl generací u pánů farářů,
jak při mši svaté byl ten mladej kněz (P. Jan Hanák), z kterého sálalo nadšení
a zapálení, a pak po mši svaté nás přišel uklidnit starší pan farář, který chtěl mít
spíše klid. Je to ta různorodost, která je zajímavá. Děkuji.
• Veroniko, už mi řekneš, co se ti líbilo? Všem se líbilo jídlo. I tobě? Sluníčko bylo
super. Křížová cesta.
• A co se tobě, babičko, (pí Ševčáková) líbilo? Mně se na Hostýně vždycky líbilo.
Někteří z našich farníků měli možnost strávit na Hostýně pár dní sami
a prožít tento čas jako exercicie. Můžete si objednat pobyt na několik dní
a „naordinovat si dovolenou pro duši“… Je nádherné vidět vycházející slunce nad beskydskými vrchy, cítit klid a pohodu, jít na mši svatou několikrát za
den… Člověk zde může načerpat spoustu duchovních i fyzických sil.
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• A co Radime tebe nadchlo? Já už jsem tam byl počtvrtý. Jo a co mě nadchlo, bylo
to, že ten pán, o kterém jsem si myslel, že už dávno umřel (viděli jsme se tehdy při
poslední návštěvě a byl strašně starej), tak jsem se dověděl, že žije. Zeptal jsem
se na něj někoho a řekl mi to. Tehdy se za námi zastavil, pozval nás nahoru ke
zvonům. Tento stařeček pocházel z Valašska, ministrovával na ranních mších.
Hodně nám toho vyprávěl.
• Vás se chci taky zeptat (p. Strakon, p. Čertek, pí Cardová, pí Konečná), co se vám
líbilo na naší pouti? Pane Strakon! Všechno! Taky to, že to tak rychle uteklo a že
už ujíždíme dom (hovoří pan Čertek). Je to dobrý, když si může člověk takhle pokecat. Příště musíme vyjet ve čtyři ráno a přijet dom o půlnoci, abychom toho stihli
víc.

Zastavení v Kroměříži

Čtěte webové stránky farnosti
P Ludvík Bradáč
V našich farnostech se koná spousta různých akcí (což je jistě dobré)
a ohlášky často bývají složité jen na samotné přečtení, natož si je zapamatovat! Část ohlášeného si samozřejmě můžeme přečíst na nástěnkách, přináší
je ale také farní internetové stránky s adresou www.orik.cz. Navíc se zde dají
najít i zprávy, které se třeba do ohlášek nevešly nebo nestihly zařadit, a další
aktuální informace. No a v případě, že si v tištěném farním zpravodaji zařádí
šotek, najdete zde informace ve správném znění a bez chyb ...
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Noc kostelů 2011 v Řečkovicích
Terezie Fialová
- neteř našeho pana faráře Ludvíka Bradáče, mnozí jste se s ní už jistě osobně setkali
Je jednou z aktivních členek farnosti Brno–Řečkovice, která se výrazně podílela na
letošní Noci kostelů ve své farnosti. Přípěvek přibližuje zákulisí příprav a organizace
takové akce, pro nás může být užitečným „pohledem za oponu“.
„Odbíjí desátá hodina večerní. Kostel je připravený, program v plném proudu.
Ale nikde nikdo. Jen v přední řadě lavic sedí znuděný organizátor a na kůru zpívá
ospalý sbor. Tlesk, tlesk. Skončila skladba, organizátor bez zájmu zatleská a unaveně zívne. Ve zprávě o Noci kostelů pak stojí: Nejdepresivnější noc života mého i naší
farnosti.“
S touto noční můrou jsme se budili s blížící se Nocí kostelů čím dál častěji. Letos se totiž naše řečkovická farnost této akce účastnila poprvé. Už si
nepamatuji, proč jsme se právě letos rozhodli do toho jít, ale jedno vím jistě:
jak příprava, tak událost samotná byla prostě nezapomenutelná.
Zpočátku jsme „machrovali“, co je na přípravě takovéto akce těžkého.
Stačí přece trocha organizátorských schopností, pořádná propagace a bude
to akce roku! Pak jsme postupně krátili své plány. Stačí, když dojde 200 lidí,
100 lidí, 50 …a skončilo to u toho, že si to organizátoři dokážou užít i sami
bez návštěvníků. A to byl ten okamžik, kdy jsme si tu přípravu začali užívat.
Hlavně s humorem!
Tak například propagace. Rozdávat letáčky, vyvěsit plakáty, to umí každý. Ale ponaučení pro příště: nelamte si zbytečně hlavu odvážnými plány,
kam na kostele umístit reklamní bannery – poutače, mohli byste později
zjistit, že žádné bannery nemáte. A taky nečekejte (ani když už budete
hodně zoufalí), že vám bude povoleno nastříkat reklamu přímo na zeď
kostela barevnými spreji, zalepit reklamami okna, dveře, ani nic podobného. Malé plakátky nakonec zcela splnily svou úlohu a na účast jsme si
nemohli stěžovat.
Bezprostřední příprava pak byla zcela nezapomenutelná. Do kostela
jsme se na poslední dva dny skoro nastěhovali. Nábytek, nástěnky, světla, altánky, jídlo, pití… Kdokoliv známý se v danou dobu pohyboval v okolí fary či
kostela, byl zasypán, ať už chtěl nebo nechtěl, věcmi či úkoly s poznámkou:
Právě jsi byl jmenován jedním z organizátorů Noci kostelů. V kostele samotném pak kroužily židle, stoly a nástěnky. Pracovníci si navzájem zavazeli
a panikařili. Pak to dopadalo třeba tak, že šipky vedoucí na kůr, ukazovaly
od něj, nebo že osvětlovač stál s reflektorem v ruce na vysokém žebříku ve
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vzduchu uprostřed chrámové lodi, kde neměl reflektor kam dát, protože si
nevšiml, že mu nástěnkáři, zatímco si šel pro nástroje, žebřík odsunuli pryč
od sloupu.
A co program? Jsme farnost hudebníků. Máme asi pět sborů, deset varhaníků a nespočet jiných hudebních umělců. Problém tedy zněl, jak a koho
oslovit, aby se on ani ostatní neurazili, a zároveň, aby Noc kostelů skončila
nejlépe ještě v noci a nebyl z ní jen festival řečkovických muzikantů. Nakonec po složitých výpočtech byly vybrány 2 koncerty sborů, 2 varhanní a 1 jakéhosi provizorního instrumentálního tělesa. A mezi tím programy pro děti,
prohlídky kostela s výkladem o historii, na začátku mše a na konci adorace.
Co dodat? Při programu nezáleží na délce přestávek mezi jednotlivými body,
stejně bude mít vždycky zpoždění. A kvalita bývá ceněna před kvantitou – při
posledním, sice jen dvacetiminutovém, ale zato v pořadí již čtvrtém povídání
o historii kostela, měla už i paní historička historie plné zuby.
Zbývá dodat pár slov na závěr. Rozhodně to stálo za to! Účast byla nečekaně vysoká, program nečekaně úspěšný, úklid po akci nečekaně krátký.
A to vše díky Boží pomoci a obětavé práci mnoha lidí. Díky.

Oskar a Růžová paní
Helena Kochová
Ve středu 9. listopadu se konalo v sále Biskupského gymnázia v Brně
divadelní představení s názvem „Oskar a Růžová paní“. Na představení nás
jednak upozorňoval p. farář v ohláškách, jednak visel plakátek před každým
z našich tří kostelů. Malá hrstka zájemců, v níž ale byly zastoupeny všechny
tři obce, se tedy vypravila do Brna.
Na úvod musím poznamenat, že pořadatelem byla nestátní nezisková
organizace – Občanské sdružení Gabriela, o. s., která provozuje Hospic sv.
Alžběty v Brně. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z představení byl věnován
právě tomuto hospici. Jak v úvodu poznamenala pracovnice o. s. Gabriela,
výběr Biskupského gymnázia pro pořádání divadla dostal zvláštní symboliku,
protože právě před několika dny zemřela v Hospici sv. Alžběty profesorka
tohoto gymnázia.
Divadelní hra vznikla podle románu Erica Emmanuela Schmitta. Režijně
ji zpracoval pro divadlo Drak v Hradci Králové Ivan Balaďa. Představení bylo
provedeno dvěma herci, Janem Sklenářem a Martinou Eliášovou. Musím
se přiznat, že jsem představení zcela pochopila až dodatečně, když jsem si
doma přečetla zmíněnou knižní předlohu. Emocionální zážitek byl však velký, jednalo se o poslední dny desetiletého chlapce Oskara, který umíral na
leukémii. Rodiče se nemohli s danou situací vyrovnat, bylo to jejich jediné
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dítě. Oskar vycítil změnu v jejich chování (ujeli z nemocnice poté, co se hroznou zprávu dověděli, aniž ho přišli navštívit), nedokázal ji pochopit a vznikla
tíživá situace pro něj i pro rodiče. Oskar se upnul k dobrovolné ošetřovatelce, které říkal babi Růža. Ta mu svým nevšedním přístupem pomohla smířit
se s nemocí, prožít poslední dny naplno a obnovit vzájemný vztah s rodiči.
Zároveň mu citlivě přiblížila Boha, jehož on ani rodiče neznali. Oskar mu
psal denně dopisy, v nichž se svěřoval se svými pocity a starostmi. Poslední
tři dny ležela Oskarovi na nočním stolku cedulka, na niž napsal: „Jen Bůh
má právo mě probudit.“
Hra ukázala, jak je pro umírajícího důležité prostředí a přístup ošetřujících. Že není dobré neosobní profesionální jednání, ani zastírání skutečného stavu věcí. A hlavně jak je uklidňující šetrnou formou přiblížit milujícího
Boha. Takový způsob doprovázení nemocného nabízí paliativní léčba, aplikovaná především v hospicové péči. V našem okolí působí Hospic sv. Josefa
v Rajhradě a Hospic sv. Alžběty v Brně, jemuž byl výtěžek divadelního představení věnován u příležitosti výročí jeho šestiletého trvání.
Současně byl v tomto roce devátý listopad vyhlášen Celosvětovým dnem
hospiců. Slavil se v mnoha zemích světa na všech kontinentech již po osmé.
Uskutečnily se stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž smyslem bylo zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích, finančně je podpořit a inspirovat diskusi k tématu dobrého a důstojného života až do jeho konce. Divadelní hra „Oskar a Růžová paní“ byla důstojným příspěvkem těchto oslav.

Připomínka nedožitých 100. narozenin
básníka VÁCLAVA RENČE
Podle Katolického týdeníku
V letošním listopadu uplynulo sto let od narození významného katolického básníka Václava Renče. Narodil se ve Vodochodech v rodině zedníka.
Brzy se spolu s rodiči přestěhoval do Prahy, kde postupně vychodil reálku,
gymnázium a Filosofickou fakultu UK.
Ve třicátých letech pracoval jako redaktor. Po válce byl dramaturgem
Městského divadla v Olomouci a následně režisérem Národního divadla
v Brně. Po roce 1948 byl z politických důvodů z práce vyhozen a musel se
živit, jak se dalo. Následně byl odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn byl
v roce 1962. Věnoval se dramaturgii, několik let žil ve Fryštáku a nakonec se
přestěhoval do Brna. Zemřel 30. dubna 1973.
Václav Renč napsal desítky knížek, známý je však především jako autor
„Popelky nazaretské“. Básnické skladby, která vznikla a slovo od slova byla
zapsána do paměti ve vyšetřovací vazbě po básníkově zatčení.
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Osobní vzpomínka na Václava Renče
Zdeněk Pololáník
„Chcete-li krásné verše, obraťte se na básníka Renče. Nedávno ho pustili
z vězení“. Ve stručné informaci profesora Války, který mne žádal o zkomponování písňového cyklu pro svého absolventa, jsem poprvé uslyšel jméno
našeho předního katolického básníka Václava Renče, který se po jedenácti
letech vrátil z vězení. Bez viny, nespravedlivě odsouzen na 20 let. Zákaz jakékoliv publikace a vymazání jeho jména ze všech slovníků a učebnic. Zavolal
jsem mu a byl jsem vyzván, abych si k němu zajel do Fryštáku vybrat. Rozjel
jsem se za ním první neděli postní a zamířil do kostela. Výrazná postava
muže v první lavici. Byl to Václav Renč. Vycházel z kostela s výrazným popelcovým křížkem na čele. Šel přímo ke mně s jistotou, jako by mne odjakživa
znal. Odjížděl jsem s jeho staršími sbírkami básní, z nichž jsem vybral čtyři,
a zhudebnil pro baryton a varhany. Svitu jsem nazval „Tiché světlo“. Tím
začala naše spolupráce.
Další byla píseň k svaté Anně „Jak červánky ohlašují ráno“ uvedená v kancionále. I když šlo o jednohlasou chrámovou píseň s doprovodem, překvapil
mne V. Renč nečekaně návštěvou v Ostrovačicích u nás. Přijel ještě se svým
starším synem Ivanem a hned mne požádal, abych mu píseň přehrál. V té
době vznikal Jednotný kancionál. Na pozvání jeho tvůrců rozjel jsem se
s manželkou za nimi. Bylo to v Čechách, Hory Matky Boží. Shromáždění na
chalupě prof. M. Venhody nás uvítali a než jsem se nadál, měl jsem v ruce
text V. Renče „Veleb má duše Hospodina“. „Tady máte notový papír a tužku
a nahoře volnou místnost. Napište píseň. A vezměte si sklenici s vodou, jistě
máte po cestě žízeň“. Bylo to v létě.
Zhudebňovat Renčovy verše je radost. Jako by v nich byla hudba skryta.
Stačí je několikrát přečíst a jejich melodie vystoupí napovrch. Tak tomu
bylo i u této písně. Během kratičké doby jsem přinesl píseň dolů, kde byla
společnost tvůrců kancionálu a hlavně harmonium. Seskupeni kolem prof.
Venhody, který se ujal harmonia, přezpívali jsme všechny sloky. Přijato.
A V. Renč žertem dodal: „Máte zaplacenou cestu, půjdeme se projít“. Vodil
nás krásnou krajinou, lesem, polem, nahoru, dolů. Věděl, že chceme večer
odjet domů. Dělal, že sám neví, kudy zpět. Začalo se stmívat. Odjíždět v noci
neznámými polními cestami by nebylo rozumné. Zůstali jsme a prožili ve
společnosti krásný večer plný zpěvu a přátelských hovorů. Byl tam i P. Simajchl, který se celou dobu Renčovy internace staral o jeho rodinu, která s ním
bydlela na faře.
Když se Renč dověděl, že jsem napsal oratorium na hebrejský text, navrhl
mi, že do meziher mezi zpěvem napíše svoje verše informující posluchače
o obsahu zpívaných hebrejských slov. Přijel za tím účelem k nám. Posadil se
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vedle mne u klavíru. Začal jsem hrát a během hry vysvětloval děj. Básník si
před sebe postavil skleničku červeného, do ruky vzal poznámkový blok s tužkou a hned začal psát. „Kolik tam máte taktů předehry nástupu zpěvu krále
Šalomouna?“ „Jak máte dlouhou mezihru, než začne zpěv Sulamit?“ Podobně se básník stále dotazoval během mé hry. Jeho tužka kmitala po papíře
bloku a popsaných stránek přibývalo. Soustředěn zůstal básník, i když moje
předvádění po několika hodinách skončilo. Krátce se rozloučil a oznámil,
že se během několika dní ozve. Ozval se však nečekaně hned druhého dne
kolem poledne: „Právě jsem dopsal text. Než přijedete, bude hotov i jeho
přepis. Zbývají mně dvě, tři věty.“ Napsal ho však tolik, že se do meziher nevešel a musel být při provedeních samostatně odrecitován, než dirigent zvedl taktovku a zazněl zvuk orchestru. Václav Renč byl tím poněkud zaskočen,
ale nakonec toto vyřešení přijal, neboť jeho verše tam zůstaly. Po provedení
se naše přátelství ještě zvětšilo.
Chtěl, abych zhudebnil jeho veršovanou frašku s názvem „Funus bláznů“
jako operu. Podivný název však skrýval myšlenkově závažnou lidskou parabolu. Tvořil usilovně. Psal denně. Jako by chtěl dohnat léta strávená v internaci. Ale i tam nezahálel. Vznikla tam dvě nádherná díla – Popelka Nazaretská
a Loretánské litanie. Zapsány pouze v paměti básníkově a jeho spoluvězňů.
Byly vyneseny z temného vězení na světlo boží, až jejich nositelé byli propuštění. Tato a další díla začala vycházet tiskem. Básník na nás s těmito výtisky
vždy pamatoval a posílal nám je s osobitým věnováním. (V Popelce Nazaretské připomněl: „Tento ohlas jiné Velepísně přátelsky a rád Václav Renč.“)
Přesto, že věděl o svém ve vězení narušeném zdravotním stavu, zmínil se
o něm jen jednou při nějaké naší spolupráci na činohře, jejíž text byl jeho
překladem. „Zbývá mi pět let. Musím spěchat.“ Překládal nově veršované
hymny z liturgie. Měl denní penzum, kolik veršů napíše, a toto svoje předsevzetí důsledně plnil.
Léta plynula. Život básníka skončil.
K jeho dílu jsem se vrátil po letech, kdy mě o jeho zhudebnění požádal
herec Miroslav Částek.
Byly to zrovna tři celovečerní pořady: Popelka Nazaretská, Císařův mim
a Pražská legenda. Zazněly a zaznívají doposud na mnoha místech, živě
i v nahrávkách, a dostaly se k našim českým krajanům až do zámoří.
Dojde ještě na další společná díla?
Pán Bůh ví!
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Poučení pro seniory nad 65 let podle Maxe Kašparů
Autor je psychiatr, katolický kněz a docent na univerzitě, žije v Jihlavě. Zaznamenáno
z jeho vystoupení na ČR 2 v roce 2010, předáváno po internetu.
Minulost – hovořit o minulosti znamená být k smíchu, nikoho to nezajímá, všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani není pravda. Někteří sice
soucitně naslouchají, ale mají toho dost. Doporučuje se upozornit „stárneš“
ap. Budoucnost je k pláči, rovněž o budoucnosti není dobré příliš hovořit,
ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na záchodě, optimální
teplo, teplá voda, výtah či doprava po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil,
naslouchátka pro hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.
Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji náležitě využít.
Doporučení:
– mít jeden domov, který důvěrně známe, a kde jsme spokojeni
– nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to rozhází
– uvědomit si svoji nedůležitost
– starat se o přiměřené zdraví
– být samostatný bez partnera, umět si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat
mužské činnosti
– mít přátele pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a nadává, tam
nechoďte
– ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou, příliš hlasitá mluva odpuzuje
– mít dostatek času, říci „nemám čas“, znamená, buď „nechce se mi“ nebo
„jsem neschopný“
– nic nemusíte
– mějte svůj majetek, byt, peníze, žít každý za své, říkat si o peníze je ponižující
– nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady pro sebe
– mladým do ničeho nemluvit, poradit jenom pokud se zeptají a odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet
– připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb
– nepředstírat mládí a chuť na sex, když není
– nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána, péče o vnoučata již není povinnost
– přiměřeně se pohybovat, cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny
– e-mail neposílat mladým, mají jiný vkus, vzbuzujeme soucit
– nepředvádět se, je to trapné
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oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě
nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol
výchova seniorů je nesmysl
velmi důležitá je čistota, denně má být koupel, zápach odpuzuje
pravidelně používat internet

Kniha „Víme o sobě“
V těchto prosincových dnech vydává fotograf Imrich Veber knihu „Víme
o sobě“, v níž shrnuje celoživotní dílo kněze a básníka Josefa Veselého. Kniha obsahuje básně, eseje a poznámky Josefa Veselého, doplněné více než
dvaceti fotografiemi I. Vebera. Zmiňujeme se o tom proto, že čtenářům
Oříku je jméno Mons. Josefa Veselého dobře známé, neboť zde byly často
zveřejňovány jeho básně. Krátce pár životopisných údajů.
Mons. Josef Veselý se narodil v roce 1929 ve Zlámance u Kroměříže.
Vstoupil do kněžského semináře v Olomouci, v roce 1961 byl zatčen a odsouzen na 13 let vězení. O rok později byl ve valdické věznici vysvěcen na kněze.
Po propuštění působil ve farnostech na Opavsku. V roce 2001 obdržel Cenu
Petra Bezruče za dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě. V roce 2009
byl Josefu Veselému prezidentem republiky propůjčen Řád T. G. Masaryka
III. třídy. Mons. Josef Veselý zemřel začátkem minulého roku.
...Než mě zavřeli, napsal jsem si pár veršů, takovou prosbu o radost: „Bože, jestli
bude potřeba smýt z nás všelijakou tu nepravdivou omítku, nešetři slabostí naší. Abychom se dostali k té pravé radosti.“ Teprve zpětně jsem si uvědomil, že Bůh bere člověka za slovo. Ponořil mě do propasti bezmoci, ale zase mohu říci, že i v té propasti jsem
prožil hloubku úžasné radosti. Nebudu ze sebe dělat hrdinu, protože přišly i chvíle,
kdy jsem měl nervy našponovány k prasknutí. Když jste týden nemohl spát, nesmírně
vás to unavilo, výslechy navíc trvaly celý den – bylo to k zešílení. Ale jeden ze silných
okamžiků jsem prožil 11. února, v den svátku Panny Marie Lurdské. Byl jsem na
vězeňské vycházce, svítilo slunce a já měl najednou jistotu, že všechno dobře dopadne
a že na mě moji blízcí myslí....
Tajemství spojených srdcí
Aby se tak lidská srdce
dovedla vždy k sobě přiblížit
Aby se více přelévalo čisté víno
z jednoho srdce do druhého
Aby stále teklo proudem
Aby byl někdo

kdo uvede do činnosti
tento proud
Aby vždy byla srdce ochotná
dávat ze své plnosti
Aby byla srdce tak plná
že by z nich neubylo
ani po smrti
33

HUMOR ZA KOSTELEM
Pět profesionálních deformací kněze
Převzato z časopisu Rodinný život
I kněží se umí zasmát nad svou roztržitostí a sami dali dohromady tento
seznam:
Když v kuchyni kněz otevře skříňku, tak před ní poklekne.
Když v divadle nebo v kině přechází kněz v hledišti z jedné strany
		
na druhou, tak se uprostřed ukloní či poklekne.
Když si v zimě kněz obléká šálu, tak ji nejdříve políbí.
Když jde kněz na pivo, tak si tácek nedá pod půllitr, ale na půllitr.
Při mytí nádobí kněz talíře purifikuje (stírá opatrně obsah
		
směrem dolů).

Pozapomenutý recept pro všechny a na celý rok
Vezme se 12 měsíců.
Pořádně se očistí od všeho škarohlídství, chamtivosti, puntičkářství
a strachu.
Každý měsíc se rozkrájí podle potřeby na 28, 30 nebo 31 dílů,
aby bylo na každý den.
Potom se upravuje takto:
Vezme se jeden díl práce, jeden díl odpočinku,
jeden díl zábavy, kultury a sportu,
a vše se spojí myšlenkou na Boha.
Okoření se vtipně dobrou náladou a humorem.
Přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu,
pořádná porce důvěry v Boha,
čajová lžička snášenlivosti a špetka taktu,
a vše se bohatě zalije láskou!
Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti.
Servíruje se s milým úsměvem a se slovem vonícím přátelstvím.
Nejlépe právě teď k Vánocům!
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OKÉNKO PRO DĚTI
Čemu nás učí advent
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Václav Renč: Vánoce
Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

A kdo má srdce dokořán,
ten slyší z nebe zvony.
Sbíhá se, sbíhá ze všech stran
těch srdcí miliony.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvěcuje cestu.

A pokud časem bude čas
a srdce otevřená,
budou se sbíhat zas a zas
a padat na kolena

Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí.

před Králem věků na jeslích
a zpívat s celým světem:
Buď sláva Bohu v nebesích
a pokoj Božím dětem!

Radost ať prozáří vánoční svátky
a je Vám světlem všech dnů nového roku
přeje redakční rada
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2012.
Uzávěrka příspěvků je 11. 3. 2012.
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice,
546 427 392, rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch,
Veverské Knínice 145, 546 427 662, kochvk@quick.cz.
Dopředu děkujeme!
OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice.
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
www.orik.cz, rkf.ostrovacice@volny.cz
Je registrován na MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18122.
Vychází 3x ročně, před Velikonocemi, ke svátku sv. Václava a před Vánocemi.
Redakční rada: Ludvík Bradáč, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Zdeňka Nejezchlebová,
Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková.
Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také najít na webových stránkách www.orik.cz
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