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Milí farníci, přátelé!
O Vánocích zpíváme: „Půjdem spolu do Betléma…“. O Velikonocích 

bychom mohli klidně zpívat: „Půjdem spolu do Jeruzaléma…“. Nezpíváme, 
protože to, co křesťana v Jeruzalémě čeká, není „jednoduchá“ radostná udá-
lost narození dítěte, ale „komplikovaná“ radost velikonoční: radost z Ježíšo-
va Zmrtvýchvstání, kterému předchází jeho utrpení a smrt. 

V Jeruzalémě, na místě, kde Ježíš (a věřící spolu s ním) trpí, umírá a vstá-
vá z mrtvých, člověk podstupuje největší zkoušku své víry. Pravděpodobně 
nikdo nebude takovou zkoušku vyhledávat. Přesto apoštol Tomáš, patron 
všech věřících, povzbuzuje ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme spolu 
s ním!“ (Jan 11,16). 

Zkoušky sice nebudeme vyhledávat, současně se jim ale nemůžeme vyhý-
bat, stejně by nás dostihly. A tak v době postní kráčíme směrem k Jeruzalému 
a na Květnou neděli do Svatého města vcházíme spolu s Ježíšem. Nevíme, 
jestli naše víra je dost silná, aby mohla čelit tomu všemu, co nás čeká. „Víme 
jen, že Bůh je věrný; nedopustí, abychom byli pokoušeni nad své síly; s pokušením 
nám však dá i prostředek, jak z něho vyváznout, a sílu snášet je“ (sr. 1Kor 10,13).

Přeji vám, abychom se o Velikonocích všichni setkali se zmrtvýchvstalým 
Pánem a spolu s Tomášem pak zvolali plni víry: „Můj Pán a můj Bůh“ (Jan 
20,28).

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč

Z loňské velikonoční vigilie
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Dotek
Arne Linka 

Je sladko snít
navečer,

když se stmívá

Hvězdy 
tajemné jak panny 

spanilé
v můj zrak se vrývají

Ty hledíš k obloze,
která je modrošedá 

a sníš

Díváš se 
a cítíš

že nejsi sám

Obloha mlčí,
však vlídně se dívá

Ty ač jej nevidíš,
cítíš,

že blízko je Bůh…
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Květná neděle
neděle 

1. 4.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Zelený čtvrtek
čtvrtek 

5. 4.
17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice 

Velký pátek
pátek 
6. 4.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
7. 4.

19.00 
21.00

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle 

8. 4.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Pondělí v oktávu 
velikonočním

pondělí 
9. 4.

 8.30 Ostrovačice

Ve spěchu jedli velikonočního beránka
P. Dominik Eremiáš

Drazí bratři a sestry v Kristu, 
blíží se velikonoční svátky a my si budeme připomínat ustanovení eucha-

ristie, která vychází z Pesachové, sederové večeře. I Pán Ježíš toužil spolu se 
svými učedníky jíst velikonočního beránka, jako symbol vysvobození Izraele 
z otroctví Egypta. 

Pro nás v dnešní době je sederová večeře plná hlubokých symbolů, kte-
rým těžko můžeme plně porozumět, sederová večeře je pro nás zdlouhavá 
a kulturně cizí, a přitom právě během této večeře Pán Ježíš ustanovil eucha-
ristii a předal ji apoštolům, své církvi, jako stálou přítomnost sebe sama mezi 
námi. 

Musíme si uvědomit moment vysvobození Izraele z Egypta: V tom oka-
mžiku vyvolený národ neměl mnoho času ke slavení této večeře, nebyla tu 
žádná složitost gest a symbolů, jak se to vše vyvinulo během staletí, kdy si Iz-
rael připomínal své vysvobození. Původně bylo vše prosté a jednoduché. Ve 
spěchu upekli nekvašené chleby a pomazali veřeje svých dveří, aby je minul 
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anděl zhoubce, anděl smrti. Je tu Mojžíš, který má za úkol vysvobodit Izrael 
z otroctví Egypta a přivést vyvolený národ do zaslíbené země. Je tu nebezpečí 
ze strany faraona, který neustále mění svá rozhodnutí, tak, že vyvolený národ 
nesmí promeškat hodinu, okamžik svého vysvobození. 

Zde je pro nás základní myšlenka, která nám přibližuje význam a krásu 
eucharistie. Pán Ježíš se ptá svých apoštolů, jestli mohou pít kalich, který on 
bude pít, a oni odpovídají, že ano. Pán Ježíš nám podává kalich plný berán-
kovy krve, to znamená své krve, aby i nás minul anděl smrti a my měli ote-
vřenou cestu do zaslíbené země, do Božího království. On sám je Mojžíšem 
Nového Zákona, který nás provádí pouští každodenního života do zaslíbené 
země, do svého království. I my máme stejné pokušení reptat a být nespoko-
jení, stejně jak reptal vyvolený národ proti Mojžíšovi, chceme se někdy vrátit 
nazpět do starého způsobu života, do našeho pomyslného Egypta. 

A tak bych vám všem přál, když budete přistupovat k eucharistii, abyste 
upřeli zrak na Vzkříšeného Krista, to znamená, abyste měli upřený zrak na 
zaslíbenou zem, abyste měli před sebou tuto radostnou budoucnost Božího 
království a neotáčeli se zpět do minulosti svého otroctví, ale viděli v sobě 
Boží vysvobození.

To si přejme navzájem!

Zpívá se během sederové hostiny

píseň
HEVENU ŠALOM
ALECHEM
(Přinášíme Vám pokoj)

HEVENU ŠALOM ALECHEM
HEVENU ŠALOM ALECHEM
HEVENU ŠALOM ALECHEM
HEVENU ŠALOM ŠALOM
ŠALOM ALECHEM
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KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB a akcí pro léto 2012
P. Ludvík Bradáč

Předvelikonoční
zpovídání 30. 3.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost ke svátosti smíření 
přede mší sv. v Ostrovačicích o něco dříve než 

obvykle. Po půl šesté přijde o. Dominik Eremiáš, který 
v případě potřeby bude zpovídat i během mše svaté.

Setkání mládeže
s o. biskupem 31. 3.

Jako každý rok se letos mládež setká se svým diecézním bisku-
pem. Setkání proběhne v brněnské katedrále a začíná 

v 8 hodin.

Květná 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. Ostatní bohoslužby 
Svatého týdne viz výše v článku „Velikonoční bohoslužby“.

1. koncert 
Hudebního jara 

Zdeňka Pololáníka
11. 4.

Letos se v Tišnově koná již 3. ročník „Hudebního jara Zdeňka 
Pololáníka“. Jeho první koncert se bude konat v kostele 
sv. Václava v Tišnově. Začátek koncertu je v 19 hodin.

2. koncert 
Hudebního jara 

Zdeňka Pololáníka
10. 5.

Druhý koncert „Hudebního jara Zdeňka Pololáníka“ se bude 
konat v bazilice Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. 

Začátek koncertu je v 19 hodin.

Nanebevstoupení 
Páně 17. 5.

Svátek oslavíme mší sv. v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18.30 
v Říčanech. Ve Veverských Knínicích bude mše sv. 

v předvečer slavnosti (16. 5.) v 17 hodin.
Novéna 

k Duchu sv.
18. 5. 

– 26. 5.
V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne 

v Říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému.

Ministrantská pouť 26. 5. Diecézní pouť ministrantů, spojená se mší sv., 
se koná na Vranově u Brna. 

Seslání 
Ducha svatého 27. 5. Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních bohoslužbách 

v obvyklou dobu.
Setkání 

k výročí narození 
o. Bedřicha

27. 5.
Setkání začne krátkou pobožností na hřbitově v Ostrovačicích 
v 15 hodin. Setkání bude pokračovat na faře v Ostrovačicích. 

Více o něm viz v jiném článku tohoto zpravodaje.
Noc kostelů 

v Brně 1. 6. Po úspěšných třech ročnících se návštěvníkům otevřou další 
kostely a modlitebny v Brně a okolí.

1. sv. přijímání 3. 6. Bude se konat v Říčanech při nedělní mši sv. v 9 hodin.

Farní výlet 9. 6. Vybírali jsme mezi třemi cíli. Zvítězilo Znojmo s okolím, 
spojené s koupáním v nedalekém Laa.
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Těla a Krve Páně 10. 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.

Setkání seniorů 20. 6. V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci.

Táborák pro děti 22. 6. Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání dětí 
u táboráku.

Kefasfest 29. 6. 
– 1. 7.

Festival představuje novou zkušenost při setkání s křesťanskou 
moderní kulturou. Koná se v Dolních Kounicích.

Kněžské svěcení 30. 6. Svěcení kněží se bude konat v brněnské katedrále v 9 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. Odpoledne v 16.30 se koná 
poutní mše sv. v Mikulčicích.

Jáhenské svěcení 7. 7. Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské katedrále v 9 hodin.

Charismatická 
konference

11. 7. 
– 15. 7.

Katolická charismatická konference se letos uskuteční 
opět na výstavišti BVV v Brně. Motto konference bude: 

„Máme proč se veselit a radovat“ (Lk 15,32).

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 ještě upřesněn.

Pěší pouť 
na Veveří 8. 8.

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

Termín bude upřesněn.

Celostátní setkání 
mládeže

14. 8. 
–  19.8.

Celostátní setkání mládeže se koná ve Žďáru nad Sázavou. 
Je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít 

několik dní ve společenství mladých lidí.

Pouť rodin 18. 8. Letos se uskuteční již 9. diecézní pouť rodin. Bude se konat 
v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. 

Pěší pouť 
na Velehrad

23. 8. 
– 25. 8.

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

bude mše sv., kterou na Velehradě 25. 8. v 11.30 bude sloužit 
brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle.

Setkání seniorů 5. 9. Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, 
plné poučení i povzbuzení.

Výlet 
na Šmelcovnu 8. 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.

Dožínky 9. 9. Při nedělních mších svatých poděkujeme Bohu za letošní úrodu.
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Kromě těchto vyjmenovaných akcí probíhají pravidelné bohoslužby a další 
opakující se setkání: modlitby matek (třetí úterý měsíce v 18 hodin v Říča-
nech a každý čtvrtek v 11 hodin ve Veverských Knínicích), náboženství pro 
dospělé (zhruba každý druhý pátek po večerní bohoslužbě), setkání mláde-
že (jednou měsíčně) aj. 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Přehled svátostí a pohřbů v roce 2011
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice

křty 3 Štěpán Pospíšil, Šimon Pospíšil, František Hladík

1. sv. přijímání -

svatby 4
Ladislav a Erika Pospíšilovi, Roman Matuška a Klára 
Moravcová, Zdeněk Karpíšek a Markéta Halová, 
Zdeněk Smekal a Veronika Kubešová

pohřby 2 Antonín Novák, Jarmila Kvardová

Říčany

křest 5
Zbyněk Antonín Studený, Jan Chmel, Martin Ďásek, 
Tereza Hladká, Barbora Hejtmánková

1. sv. přijímání 1 Sára Ondráčková

svatby 1 Petr Pospíšil a Veronika Králová

pohřby 4
Jan Blažek, Jiří Valeš, Marie Pavlíkovská, 
Vlasta Brunclíková

Veverské Knínice

křest 3
Anna Marie Josef Tereza Kokoliová, David Kachlík, 
Tadeáš Zorn

1. sv. přijímání -

svatby 1 František Tomáš a DagmarPiškulovi

pohřby 7
Jan Hutka, Marie Cejnková, Jaroslav Carda, 
Marie Kozlíčková, Mojmíra Kozlíčková, Eva Lányová 
a Emílie Cardová
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Žehnání vína 2011
Pavlína Kadlčková

Odpoledne na druhý 
svátek vánoční 2011 se ve 
farním centru v Ostrova-
čicích konalo již v pořadí 
třetí žehnání vína. Kníničtí 
farníci doputovali společně 
pěší procházkou přes Říča-
ny, aby při této příležitosti 
udělali něco pro své zdraví. Na faře se pak přidali k farníkům z Ostrovačic 
a Říčan. Otec Ludvík všechny přivítal, požehnal přinesená vína, a pak jsme 
si všichni přípitkem: „Pij lásku svatého Jana!“ přiťukli na zdraví. 

Účastníků nebylo sice mnoho, o to víc snad bylo dobrého jídla a pití. 
Všem šikovným hospodyním patří vřelý dík. Dobrou náladu v tomto spole-
čenství velmi oživil svým vyprávěním pan Zdeněk Pololáník, který společně 
s manželkou také na chvíli přišel, přestože měl před sebou ještě další po-
vinnosti v Brně. Líčení zážitků z jeho pobytu v Gruzii při oslavě 50. výročí 
založení Konzervatoře v Tbilisi, konané v hale výstaviště, kde se shromáždili 
umělci tehdejšího Sovětského svazu, bylo veselé, poutavé i poučné. Pasáže 
o tom, jak při slavnostní hostině byly pronášeny přípitky, a hosté museli 
prokázat, že připíjeli opravdu zodpovědně tím, že obrátili prázdnou číši nad 
svou hlavou, nás všechny nejen pobavily, ale i inspirovaly k napodobení – jak 
bylo možné obratem zhlédnout i na fotografiích na www.orik.cz. Družná 
nálada, příjemné povídání, sváteční atmosféra, vánoční doba, pocit radosti 
z Božího příchodu na svět v každém z nás, to všechno dotvářelo příjemný 
a milý pocit z našeho setkání. Když Pán Bůh dá, jistě se společně setkáme při 
žehnání tohoto plodu lidské práce i napřesrok. 

Hromniční pouť matek 
Marie Ševčáková

V sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) se koná ve Šter-
nberku pouť matek, jejíž tradice sahá až do roku 1741. Tehdy poprvé oběto-
valy šternberské ženy svíci Panně Marii jako dar za ochranu jejich dětí. Svíce 
vážila 10 kg a měla hořet při každé mši sv. po celý rok. (Bylo to v době, kdy 
se Morava obávala pruského vpádu. Proto se v některých městech konaly 
prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí). 

http://www.orik.cz/node/1245
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Tento starobylý zvyk byl před 7 lety znovu obnoven. Několik maminek 
a babiček z naší farnosti se zúčastnilo této pouti letos poprvé. 

I přes silný mráz, který ten den panoval, se v kostele Zvěstování Panny 
Marie sešlo víc než 800 matek i několik otců. V 10 hodin byla sloužena pout-
ní mše sv. s darováním svíce. Velmi působivé bylo to velké množství matek, 
prosících za své děti. Vždyť dnešní doba je plná nebezpečí a nástrah. 

Z kostela jsme se přesunuli do kulturního domu a po obědě z vlastních 
zásob a malého občerstvení pokračovalo naše setkání přednáškou sestry 
Veroniky Barátové (z komunity Blahoslavenství) na téma „Boží láska a ma-
teřská láska“. 

Z této poutavé přednášky uvádím jen několik bodů: 
– otcovská láska – chrání, vede 
– Bůh se k nám sklání, napomíná, učí 
– Panna Maria nám odráží tuto mateřskou lásku Boha 
– máme se učit být odleskem Boží lásky, přát dobro, dávat požehnání 
 (rodičovské požehnání) – má obrovskou moc! 
– být darem pro druhé, zraněný vztah dávat Ježíši do rukou, nikdy se ne-

vzdávat! 
– naše naděje je také nadějí pro druhé
– láska, která si zoufá – už není láskou
– mateřská láska je spojena s křížem Ježíše Krista
– žádný skutek lásky nepomine nikdy

Po přednášce nás pozdravil P. Josef Červenka, popřál koordinátorce 
Modliteb matek paní Růženě Fialové k jejímu životnímu jubileu. Poprosil 
nás o modlitbu za kněze i mše sv. obětované na tento úmysl. Paní Fialová 
poděkovala všem, kteří tuto pouť připravili a organizačně zajistili (současně 
jim věnovala dort ve tvaru srdce, který dostala). Závěrem následovala adora-
ce s modlitbou a odevzdáním dětí Ježíši Kristu. 

Bylo to milé a radostné setkání matek ze všech koutů naší vlasti, umoc-
něné společnou modlitbou za naše děti. Díky patří všem, kteří se zasloužili 
o její skvělý průběh. Pán Bůh zaplať! 

Lidové názvy postních nedělí 
Ludmila Franzová

Postní neděle se nazývaly takto:
1. černá; 2. pražná nebo sazometná; 3. kýchavná; 4. družebná; 5. smrtná; 

6. Květná. 
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Jméno „černá“ si 1. neděle postní vysloužila díky černým šatům, do kte-
rých oblékaly v tento den ženy vzhledem k nastávajícímu půstu. 

Druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních jídel, na-
zývaného „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo klasy. 
Z tohoto pražma se také připravovala polévka „praženka“. Druhá postní 
neděle byla také dnem, kdy se smýčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto 
také nese název sazometná. 

Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých spisech 
se můžeme dočíst o velikých a náhlých morech, které se začaly projevovat 
kýcháním. Lidé obávající se, aby z toho kýchnutí neumřeli, přáli sobě: „Po-
máhej Pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě Pán Bůh“. 

Družebná - tak se říkalo v pořadí 4. postní neděli. Název neděle vychází 
zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu, kam 
chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Někde také pojmenovali tuto neděli 
„středopostní“, neboť tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního půstu. Jinde 
„růžovou“, protože se tuto neděli světí v Římě zlatá růže. 

Pátou postní nedělí je neděle zvaná „Smrtná“ a poslední postní ne-
dělí je Květná neděle – tyto názvy jsou velmi známé, tak je nebudu dále 
rozvádět. 

Názvy nedělí, jak vidíme, souvisejí s přípravou na Velikonoce, taky s prací 
a s jarním úklidem. A co my? Pracovali a uklízeli jsme v postní době také 
svoje nitro, svou duši? Čistili jsme svoje svědomí? Dařilo se nám každý týden 
se zbavit nějakého „harampádí?“ Můžeme prožívat radostné velikonoční 
svátky?

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2011 farnost 5610 4430 4600

25. 12. 2011 farnost 3030 5500 3300

29. 1. 2012 farnost 3770 4090 1520

19. 2. 2012 Haléř sv. Petra 1800 2940 1850

4. 3. 2012 farnost 3000 3340 1530
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Střípek lásky 
MiMon

Když jsem rozdávala na jedné ze svých sobotních denních služeb v ne-
mocnici večeři, oslovil mě stařičký pacient, dědulka - jak mu já říkám. „Se-
stři, já bych měl takové zvláštní přání, ale nevím, zda mi ho můžete splnit.“ 
Vyzvala jsem ho, ať přání řekne. „Já mám strašnou chuť na topinku s česne-
kem.“ Nabídla jsem se, že mu topinky udělám a přinesu, až budu mít noční 
službu. V pondělí, když jsem opět rozdávala jídlo na denní službě, jsem se ho 
znovu zeptala, jestli má stále ještě chuť na topinku. Usmál se a řekl, že ano. 
A tak jsem mu slíbila, že zítra mám noční a topinku mu přinesu. Chytil mě 
za ruku, usmál se a řekl, že se bude těšit. 

Ještě večer jsem telefonovala kolegyni, aby dědulkovi další den nedávali 
večeři, že mu přivezu topinky. Podivila se, ale řekla, že to vyřídí….

V úterý odpoledne jsem udělala topinky, vzala česnek a jela na noční 
službu. Při předávání služby jsem s úsměvem ve tváři a radostí v srdci poslou-
chala, že dědulka měl celý den dobrou náladu, spolupracoval, a že se nemů-
že dočkat, až přijdu. Spěchala jsem za ním, splnit mu jeho přání. S velkou 
chutí se pustil do jídla. Bylo vidět, že je spokojený. A já taky! Děkovala jsem 
Bohu za to, že jsem mohla udělat radost bližnímu.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012
H. Kochová

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová 
sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly 
nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské 
diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit 
nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak 
uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykole-
dovaných částek jednotlivých oblastních charit. Je zřejmé, že i přes nepřízni-
vou ekonomickou situaci si většina lidí uvědomuje, jak je Tříkrálová sbírka 
potřebná. Všem koledníkům i dárcům patří velký dík a Pán Bůh zaplať. 

Následující část je převzata z webových stránek Tříkrálové sbírky (www.trikralo-
vasbirka.cz). Částky uvedené v tabulce se vztahují k datu 2. 2. 2012. 

Tříkrálová sbírka 2012 v brněnské diecézi dosáhla částky 17 455 623 
Kč a pomůže podpořit řadu projektů Diecézní charity Brno. Patří mezi 
ně například pomoc dětem a mládeži v Telči a okolí, kteří budou moci 
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využívat služeb rekonstruovaného Nízkoprahového klubu Zastávka. 
V mrazivých únorových dnech byla velmi aktuální pomoc lidem bez 
přístřeší. Část darů tak půjde na rekonstrukci Nízkoprahového denní-
ho centra pro lidi bez domova v Brně v ulici Bratislavská. Významnou 
oporou pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi je Středisko rané 
péče v Třebíči, které výtěžek použije na víkendové pobyty pro své kli-
enty. Sociální poradna ve Znojmě využije výtěžku na hmotnou pomoc 
a právní služby pro své uživatele. Tradičním příjemcem pomoci jsou 
dobrovolnická centra – v Břeclavi koordinuje dobrovolníky, kteří ve 
svém volném čase zdarma pomáhají na službách a střediscích Oblastní 
charity Břeclav. Tišnovský klub Čas pro děti a mládež bude z Tříkrálové 
sbírky financovat streetwork a vybavení klubu. Dalším příjemcem pomo-
ci je důležitá součást hospice sv. Josefa v Rajhradě, kterou je Odborné 
sociální poradenství. Jeho zaměstnanci komunikují s klienty s nevyléči-
telnými nemocemi a jejich rodinami. Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
plánuje zřízení denního stacionáře pro seniory z okolí Velké Bíteše. 
Podpořeny budou též dobrovolné týmy, které pomáhají při krizových 
situacích, jako jsou požáry a povodně, a spolupracují se záchrannými 
týmy Jihomoravského kraje. 

Oblastní charita Výnos (Kč)

Blansko 1 400 018

Brno 1 577 234

Břeclav 1 810 824

Hodonín 2 232 855

Jihlava 1 080 136

Rajhrad 2 600 182

Tišnov 1 056 330

Třebíč 1 830 372

Znojmo 1 575 622

Žďár 2 292 050

Celkem 17 455 623

Výtěžek na území celé ČR 
dosáhl téměř 75 milionů korun. 
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CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH 
A DĚKANSTVÍ
Pár slov k Roku biřmování
Ludvík Bradáč

Blíží se vrchol letošního roku přípravy na cyrilometodějské výročí. Letoš-
ní rok je, jak víte všichni, rokem biřmování. V jeho centru je obnova svátosti 
biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého (27. května). Tuto obnovu 
provádíme každý rok, letos však se na tuto událost chceme zvlášť připravit 
a obnovit pak své biřmovací sliby co nejhlouběji a nejopravdověji. 

Sami můžeme pro sebe udělat to, že budeme na své přijetí svátosti biř-
mování vzpomínat (většinou je to už hodně dávno) a především budeme 
o biřmování rozjímat, o jeho podstatě, plodech i o skutečnosti našeho živo-
ta, často tolik vzdálené od ideálu biřmovaného člověka. Kolik z nás a jakým 
způsobem odvážně hovoří o své víře, svědčí druhým o Boží lásce, slouží 
obětavě potřebným, pomáhá ve farnosti? Můžeme si rovněž přečíst v Kate-
chismu katolické církve (i na Internetu, např. www.katechismus.cz) články 
1285–1321, pojednávající o svátosti biřmování.

V rámci farnosti jistě budeme mnohokrát o svátosti biřmování hovořit 
a přemýšlet. Velikým obohacením pro nás může být dne 27. května 2012 
setkání s účastníky evangelizačních škol, založených komunitou Emmanuel 
(viz článek „Malé pozvání“). Jde samozřejmě o to, abychom nejenom se 
něco zajímavého o evangelizaci dověděli, ale především, jakožto biřmovaní 
lidé, se pro evangelizaci rozhodli. 

V letošním roce nebude v našich farnostech probíhat udělování svátosti 
biřmování samotným biskupem, přesto budeme moci být účastníky obřadu 
svátosti biřmování. Dne 7. dubna ve Veverských Knínicích během mše sv. 
o vigilii Zmrtvýchvstání Páně (začátek ve 21 hodin) přijme, dá-li Pán Bůh, 
křest i svátost biřmování (i svátost eucharistie), tedy všechny tři svátosti 
křesťanské iniciace, naše milá farnice paní Eva Kokoliová. Pro farníky z jed-
notlivých farností našeho děkanství, kteří ještě svátost biřmování nepřijali, 
bude svátost biřmování letos udělována pravděpodobně v sídle našeho pana 
děkana v Troubsku. Podrobnosti budou zveřejněny později.

Prožijme tento rok co nejlépe a začněme žít z milosti veliké svátosti biř-
mování, tedy z milosti Ducha svatého, který má pro nás jistě v tomto roce 
připraveno velké bohatství svých darů!



15

Malé pozvání
Marie Kalčíková, za sekci mladých komunity Emmanuel

Na výzvu otce biskupa Pavla Posáda při pohřbu pana faráře Bedřicha 
Provazníka vznikla tradice pravidelných setkávání farností a členů komunity 
Emmanuel u příležitosti narozenin otce Bedřicha.

I letos, dá-li Pán, se sejdeme v neděli 27. května 2012 v 15.00 u hrobu 
otce Bedřicha na hřbitově. 

Z loňského setkání u hrobu o. Bedřicha

Na úvod agapé, které následuje na faře, nás mladí z komunity krátce 
seznámí s jednou, pro dnešek aktuální službou komunity - evangelizačními 
školami. 

Jan Pavel II.: „Drazí mladí přátelé, církev vás potřebuje. Potřebuje vaši angažo-
vanost ve službě evangeliu“.

Více než kdy jindy potřebují v dnešní době mladí lidé solidní vzdělání ve vě-
cech víry, prožitek živého společenství, osobní zkušenost Božího milosrdenství, 
aby mohli být novými svědky této Lásky všude tam, kde žijí, studují, pracují. 

Jako odpověď na velkou potřebu doby založila komunita Emmanuel od 
roku 1984 již několik škol pro mladé: ESM – Emmanuel School of Mission. 
Jedná se o jedinečný čas formace, trvající jeden školní rok, při němž je kla-
den důraz na osobní růst ve víře, v duchovním životě, v životě ve společen-
ství. To vše s neutuchající výzvou k nové evangelizaci. 

Mladí z celého světa přicházejí do těchto škol, aby zde spolu prožili 9 mě-
síců a dali se Bohu k dispozici. Hlavními pilíři života v evangelizační škole 
jsou výuka a formace, společenství, duchovní život a misie. 
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Školy nyní existují 4: v Římě, v Paray-le Monial ve Francii, v Altöttingu v Ně-
mecku a v Manile na Filipínách. Během čtvrt století, co školy existují, jimi pro-
šlo více než 1000 mladých z 60 zemí a mezi nimi také několik mladých z České 
republiky. Tento školní rok jsou v evangelizačních školách 4 mladí z Česka. 
Pokud máte zájem se dozvědět více o tomto projektu, o životě v evangelizační 
škole, o tom, co pobyt v ESM přinesl konkrétním mladým, tak vás zveme na 
setkání s několika českými účastníky evangelizačních škol, kteří budou vyklá-
dat o své zkušenosti. Promítnou Vám také krátký sestřih muzikálu „Come be 
My Light“, na jehož tvorbě a nastudování se podíleli. 

Více informací o ESM najdete na http://mladi.emmanuel.cz/skoly/esm/co-
je-to-esm/ 

Dvanáctero poutníka
Mons. Jan Peňáz

I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, pro který chce pouť obětovat 
a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj 
vzpomene.

II. Poutník si je vědom, že po dobu pouti i po ní vydává přede všemi 
mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či 
úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.

III. Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti 
nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.

IV. Poutník se snaží o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohledu-
plnost, a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech 
i při odpočinku. Netrhá ovoce ani zeleninu, může si pouze sebrat to, 
co spadlo.

V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést 
těžkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbližování, sjednocování a po-
vzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství 
(známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním.

VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých možností do služeb 
při pouti a nehledá výmluvy.

VII. Poutník se aktivně účastní celého programu včetně modliteb, zpěvu 
a naslouchání.

VIII. Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují 
a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, 
zanechal upravená a v pořádku.

IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat 
k netrpělivosti, nervozitě a nelásce.

http://mladi.emmanuel.cz/skoly/esm/co-je-to-esm/
http://mladi.emmanuel.cz/skoly/esm/co-je-to-esm/
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X. Poutník je si vědom kajícího rozměru pouti, a proto v tyto dny nevy-
hledává světské radovánky (diskotéky, televizi) a má i ochotu dle svých 
možností mít ducha odříkání a sebezáporu (zbytečné sladkosti, zmrzli-
na, alkohol) a volí i přiměřené a slušné oblečení.

XI. Poutník se nevzdává - PRO MILÉHO NIC TĚŽKÉHO.
XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a k to-

mu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí. 

Aktuálně z dění v našich farnostech 
Velmi narychlo a velmi stručně se pokusíme dokumentovat, 
jak se naše farnosti připravují na Velikonoce. 

Jiří Koch

1.  V každém z našich tří kostelů probíhá během postní doby v neděli po-
božnost křížové cesty. 

2.  Děti s pomocí katechetek, a někdy i maminek, znázorňují v kostele na 
nástěnkách cestu postní dobou. 

3.  Klub aktivních seniorů našich 3 obcí se sešel 14. března dopoledne ve 
farním centru. Probírala se kniha o knězi Janu Bulovi, chystal se zá-
jezd seniorů, měli jsme 
desetiminutovku cviků, 
vzpomínalo se na starší 
a nemocné přátele, pro-
mítáním fotografií jsme 
si přiblížili chystanou 
cestu skupiny farníků do 
Svaté země. 

4.  V sobotu 17. 3. se ve 
farním centru uskuteč-
nila každoroční postní 
duchovní obnova. Letos 
mezi nás přijel P. Pavel 
Konzbul, Dr., spirituál 
Biskupského gymnázia 
v Brně. Přednesl 3 před-
nášky na velikonoční té-
mata – pokušení, hřích, 
odpuštění. Na závěr 
setkání sloužil s otcem 
Ludvíkem pro účastníky 
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mši sv. v ostrovačickém kostele. K oběma setkáním (seniorskému i to-
muto) připravily obětavé farnice nápadité a chutné občerstvení – vřelé 
díky! 

5.  Od 20. do 27. března absolvuje skupina našich farníků novozákonní pouť 
do Izraele. Jejím vrcholem bude jistě pobyt v Jeruzalémě s návštěvou 
svatých míst spjatých s velikonočními událostmi. O průběhu a dojmech 
z poutě se jistě dovíme vše od samotných účastníků po jejich návratu 
domů. 

Klub seniorů Postní duchovní obnova

Odjezd poutníků do Svaté země
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký  
se letos 19. ledna dožil sedmdesáti let 
Zdeněk Pololáník

Poprvé jsme se spolu setkali u nás v Ostrovačicích. Přijel s ním Karel Ci-
krle, se kterým jsem se znal již několik let. Oba ještě studenti na bohosloví 
v Litoměřicích  se patrně vraceli z Čech a vyšel jim čas na malou zastávku 
k seznámení. Karel mi v té době přivážel texty ke zhudebnění. Jeho prostřed-
nictvím vznikaly nové písně do připravovaného Jednotného kancionálu pro 
Čechy a Moravu. Patrně chtěl svému kolegovi ze studií představit budoucí-
ho hudebního spolupracovníka. Tehdy začala vlna duchovních písní s ryt-
mickým doprovodem kytar, elektrofonických nástrojů, popřípadě i bicích. 
Dostala se i sem a byla hojně přijímána hlavně mládeží nebo v místech, kde 
nebyly varhany, v malých prostorách kaplí nebo i v přírodě. Karel mi přinesl 
veršované texty propria a dvou písní. Napsal je Josef Hrdlička. Hned při 
jejich čtení mi vyvolaly hudební nápad, který stačilo jen zapsat. Tak vznikla 
Rytmická mše, píseň Naimský chlapec a Píseň o Juditě. To byl začátek mé 
hudební spolupráce s básníkem Josefem Hrdličkou. Je třeba sdělit, že jeho 
rozhodnutí pro kněžství prošlo zkouškou vytrvalosti v tomto úmyslu. Politic-
ká „hlídka“ tušila, že jde o vážný záměr Pánem vyvoleného a volaného k této 
službě. Než dostal povolení na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, 
musel si vyzkoušet celých osm let jako pomocný dělník v Adamovských stro-
jírnách a v šamotce ve Velkých Opatovicích, ve svém rodišti.

Po řádném studiu a vysvěcení se P. Josef Hrdlička ocitl v Ostravě u Bož-
ského Srdce Spasitele. Při mých cestách na premiéry s mou hudbou jsme se 
s manželkou dostali i do Ostravy. Kostel byl hned naproti divadlu a právě za-
čala mše sv. Sloužil ji novokněz P. Josef Hrdlička. Po závěrečné písni jsme ho 
vyhledali, abychom se s ním pozdravili na jeho prvním působišti. Klečel již 
jen v klerice v zákristii na klekátku. Když skončil díkůčinění, velmi srdečně 
nás přivítal. Doprovodili jsme ho k faře, kde na něho čekala mládež. Pomá-
hal jim řešit složité situace věřících v ateistickém režimu. 

Než jsme se rozloučili, stačil říci, že je to permanentní stav, a po návště-
vách ho čeká četná korespondence. (Připomínal mi sv. Dona Boska i vizá-
ží).

Po čase se mi P. Josef Hrdlička ozval z Hoštejna, kam byl přeložen. Do-
mnívali jsme se, že se tak stalo proto, že komunistům vadila jeho přitažlivost 
pro mládež, a proto místo další korespondence jsme se za ním vydali s celou 
rodinou. Řekl nám však, že denní nápor návštěv v Ostravě už byl neúnosný, 
takže přeložení přineslo jistou úlevu. A opravdu byl čas i klid na poslech 
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mého nového ordinária, k jehož předvedení mne vyzval, pohovořili jsme 
o nové tvorbě v oblasti liturgie, kterou bude třeba z mnoha stran doplnit, 
a aby si na své přišly naše děti, vyšli jsme do krásné okolní přírody. Mladý, 
svižný kněz se s nimi proběhl po blízkých stráních. Po rozjezdu jsme ještě za-
hlédli, jak nám znamením kříže uděluje požehnání na zpáteční cestu. Změn 
míst Hrdličkových působení bylo ještě více, ale v těch letech byl náš kontakt 
pouze korespondenční. Pokračoval, i když se stal v r. 1990 biskupem. Spočí-
val v tom, že Josef Hrdlička mi posílal svoje verše, které jsem zhudebňoval. 
Nové písně mešní, písně ke světcům, k různým liturgickým příležitostem pro 
jednohlas s doprovodem a hymny pro sbor s doprovodem varhan i orchest-
ru. Jeho verše jako by v sobě obsahovaly latentní hudbu. 

Při jejich čtení se mi ihned vynořila melodie, přirozená, lehce zapa-
matovatelná, stejně, jako verše. Udivující je, že při strofických písních se 
shodovaly ve všech slokách délky i přízvuku, což není u jiných autorů tak sa-
mozřejmé. Je to dar pohotové invence  vyjádřit hluboké myšlenky duchovní, 
sdělení, prosby, výzvy srozumitelnými verši. Stačilo, když jsem vyslovil přání 
a během několika dní napsal veršovaný text. Pan biskup má i četné překlady 
básnických sbírek z různých jazyků, hlavně z francouzštiny. 

Pan biskup je i pohotový hudebník. Vzpomínám si, jak nás s mou ženou 
u něho v Olomouci vyzval, abychom si společně zazpívali moje sborové Ave 
Maria, které jsem mu přinesl. Sám usedl ke klavíru a z listu ke zpěvu zahrál  
doprovod. 

Na pozvání Mons. Bedřicha Provazníka slavil biskup Josef Hrdlička mši 
sv. v Ostrovačicích. Tehdy jsem měl sedmdesáté jubileum. Pan biskup mi při 
obědě položil otázku, zda bych neměl chuť složit operu a zmínil se o námě-
tu, který pokládal za vhodný pro zhudebnění. Byla to Claudelova divadelní 
hra Zvěstování Panně Marii. Hru jsem nejen znal, ale po změně režimu jsem 
k ní dělal hudbu v ND v Brně. Děj je sice ze středověku, ale myšlenky jsou 
stále aktuální. Práce na opeře je běh na dlouhou trať. 

Kompozice vyžaduje dlouhé měsíce maximální koncentrace, na jejímž 
konci je však nejistota, zda ji některé divadlo přijme k inscenaci. „To nechá-
me Pánu Bohu, ale my ji napíšeme“. Tak jsme se rozloučili. 

Po několika málo měsících jsem dostal text libreta na novou operu 
s názvem NOC PLNÁ SVĚTLA. Posilováno mnohými modlitbami dostalo 
libreto hudební podobu a nyní již jen čeká na brzké uvedení. 

Přeji svému milému a vzácnému příteli zdraví, Boží požehnání a Jeho 
ochranu, jakož i stále plný proud invence do budoucna. 

A aby při jeho biskupských povinnostech našel čas na tvorbu krásných 
duchovních veršů. 
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Významné životní výročí Mons. Jiřího Mikuláška
Jarmila Pololáníková

Generální vikář Mons. Jiří Mikulá-
šek se 5. února 2012 dožil 70 let. Své 
narozeniny oslavil ve středu 1. února 
t. r. mší sv. v katedrále na Petrově se 
svými spolubratry, s biskupy, arcibisku-
pem Janem Graubnerem i se zástupy 
věřících, kteří se bohoslužby účastnily. 
Z homilie, kterou pronesl biskup Josef 
Hrdlička z Olomouce, přinášíme jen 
část projevu, kterým se obracel k spo-
lubratru v kněžské službě. 

Náš bratře, drahý jubilante Jiří, netřeba říkat, proč tu jsme, všichni to víme. 
Víme i to, že bys odmítl osobní oslavu či prezentaci vlastní osoby, víme i z Tvých 
duchovních úvah a z Tvého životního kněžského i lidského postoje, že Ti jde 
o to, proměnit tuto chvíli v co nejkrásnější Boží oslavu. A my všichni k ní chce-
me přispět svým srdcem, svou vírou a vroucí účastí na této bohoslužbě. Tvé vý-
ročí, milý Jiří, je Boží dar, který se týká jak Tebe, tak i nás všech. I biblická čtení, 
která sis vybral pro tuto bohoslužbu, o tom vypovídají. Vzpomeňme, jak už Sv. 
otec bl. paměti Jan Pavel II. nás při slavení svých osobních výročí učil hledat 
a nacházet v Písmě sv. silné výroky, které to nejlépe a nadčasově vystihují. Jedna 
z těchto vět, které dnes chceme vztáhnout i na Tebe, jubilante, zní ve známém 
žalmu: „Čím se odplatím Hospodinu za vše, co mi prokázal? Vezmu kalich spá-
sy a budu vzývat jeho jméno!“ Ano, Církev zná oslavu na vrcholné úrovni díků 
a to je Eucharistie. Zatímco lidé při narozeninách cinkají číšemi s vínem, jedí, 
pijí, pějí, baví se a pronášejí pomyslná přání, jejichž splnění nemohou nijak 
zaručit, nyní a zde Tvé kněžské ruce pozdvihnou kalich spásy, stejně jako chléb 
na obětní misce. Po zázraku proměňování bude uprostřed nás Tělem a Krví 
bytostně přítomen sám Ježíš, ten, který nás nazývá přáteli, ten, který za nás jde 
na smrt, ten, který touží s námi slavit a prožívat vše, co nás spojuje. Ano, i když 
jistě v těchto dnech i Ty příležitostně pozvedáš číše s různými gratulanty, budiž 
v této chvíli řečeno, že Církev na této zemi nezná důvěrnější a úžasnější spojení 
s Bohem a Spasitelem, než právě skrze Eucharistii. Je to oslava na nejvyšší úrov-
ni, kde se nebe dotýká země, Bůh člověka a věčnost našeho času.

Genetické hodiny v nás pracují neúprosně. Ano, umenšujeme se, ale to 
neznamená ztrácet se, zanikat, protože ON musí růst, Ježíš má růst skrze 
naše umenšování. On chce růst na úkor nás samotných a ve prospěch nás 
samotných. A to je ona nejhlubší moudrost zralého věku, kterou přejeme, 
drahý Jiří, Tobě i sobě navzájem. (konec citace)
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CD s názvem Ke Tvé chvále zpívám, které vyšlo při příležitosti výročí 
oslavence, vydalo Biskupství brněnské. Z něj se dovídáme, že otec jubilanta 
pracoval u dráhy a zemřel, když  mu bylo 13 let. 

Mladá 45 letá vdova se sama musela starat o tři děti. Nejstarší Jiří po čase 
odešel na Teologickou fakultu do Litoměřic, neboť byl přesvědčen, že „Ježí-
šovo učení je čisté a krásné“.

Po studiích a vysvěcení na kněze byl r. 1973 kaplanem v Jedovnicích, po 
5 letech mu byla svěřena farnost v Blansku a v dalších 5 letech byl přeložen 
na Slovácko do Hovoran. Odtud byl povolán na Petrov nejdříve jako farář 
farnosti, po několika málo letech byl p. biskupem Vojtěchem jmenován ge-
nerálním vikářem brněnské diecéze. 

V závěru CD se Mons. Jiří Mikulášek obrací ke svým přátelům a známým 
slovy: “Děkuji vám, kteří jste vstoupili do mého života a kousek jste mě do-
provázeli.“ 

A my jsme s manželem rádi, že mezi ně patříme. Přejeme jubilantovi 
z celého srdce dlouhá léta v Boží ochraně a svěžesti ducha. 

Arcibiskup Duka kardinálem 
Ze zpráv v hromadných sdělovacích prostředcích zpracoval Jiří Koch 

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky mimořádně radostné 
události, která se úzce dotkla české katolické církve. Arcibiskup pražský 
a primas český Dominik Duka byl papežem Benediktem XVI. povýšen do 
kardinálské hodnosti, čímž ho Svatý otec začlenil do sboru svých nejbližších 
spolupracovníků. 

Své rozhodnutí jmenovat 22 nových kardinálů oznámil papež Benedikt 
XVI. při sváteční promluvě o Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012. 

Udělování kardinálských hodností proběhlo při slavnostní veřejné kon-
zistoři ve Vatikánu v sobotu 18. února 2010 dopoledne. V bazilice sv. Petra 
každý z nově jmenovaných kardinálů od papeže přijal jmenovací dekret, 
biret, prsten a patronát nad některým z kostelů v Římě nebo jeho okolí. 

Už odpoledne téhož dne sloužil kardinál Dominik Duka pro téměř 600 
poutníků v chrámu sv. Řehoře eucharistickou bohoslužbu. Koncelebrovali 
při ní kardinál Vlk, biskupové Vokál, Kajnek, Malý a řada kněží, s nimiž při-
jelo do Říma množství poutníků z Čech a Moravy. 

Ve Vatikánu v aule Pavla VI. proběhla druhý den generální audience 
papeže za přítomnosti nově jmenovaných kardinálů. 

Svou první oficiální mši svatou v kardinálské hodnosti doma ve vlasti 
sloužil Dominik Duka v pražské katedrále sv. Víta v sobotu 25. února 2012. 
Byla obětována za církev v naší vlasti i ve světě a za papeže Benedikta XVI. 
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Mše se zúčastnili biskupové z Čech, Moravy i ze zahraničí, diecézní a ře-
holní kněží. Přítomni byli představitelů státu a kulturní veřejnosti.  

S radostí můžeme připomenout, že tato mše byla nejen kardinálskou 
premiérou Dominika Duky, ale že během ní také premiérově zazněla Missa 
solemnis Zdeňka Pololáníka. Dosud byla prováděna jen koncertně. Autor 
s manželkou byli přítomni mezi pozvanými hosty. 

Na krásné atmosféře jsme mohli mít svůj bezprostřední podíl všichni, ne-
boť přímý přenos bohoslužby jak z Říma, tak z pražské katedrály, zajišťovala 
televize Noe. 

Z mého pobytu v Jáchymově
Vilma Smutná

V Jáchymově jsem byla 3 týdny na léčení. Město leží v hlubokém údolí 
na úpatí Krušných hor, které mají svůj název odvozen od toho, že se zde 
„krušilo“ (dobývalo) stříbro. Jáchymovský stříbrný revír byl nejvýznamnější 
na světě a samotný Jáchymov byl v r. 1533 druhým nejlidnatějším městem po 
Praze v Čechách (18 tisíc obyvatel). Hraběcí rodina Šliků, která tuto oblast 
vlastnila, razila dokonce od r. 1616 vlastní mince – tolary (podle nich byla 
později pojmenována jedna z nejúspěšnějších světových měn – dolar). 

Druhý rozmach města nastal v druhé polovině  19. století, kdy se zde 
začala těžit a zpracovávat uranová ruda. Manželé Curieovi zkoumali odpad 
z těžby uranu, a na začátku 20. století objevili a popsali dva nové prvky 
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– polonium a radium. Využití radioaktivních vod vedlo ke vzniku prvních 
radioaktivních lázní na světě. K podstatnému rozvoji zdejšího lázeňství došlo 
zhruba před padesáti roky, kdy těžba uranu procházela útlumem. Příznivé 
účinky radia se dodnes využívají při léčbě pohybového ústrojí, při nemocích 
nervového systému a výměny látkové. 

Lázeňské domy jsou pěkné, ale 
na druhé straně jsem viděla ve městě 
mnoho domů neobydlených s rozbitý-
mi okny, ve velmi špatném stavu.

Na mše sv. jsem chodila do míst-
ního děkanského kostela sv. Jáchyma, 
patrona horníků. Kostel je to krásný, 
veliký, míst na sezení jsem napočítala 
280. Ale mši sv. navštěvuje průměrně 
40 lidí, z toho je většina Němců, kteří 
jsou v Jáchymově na léčení. 

Tento kostel byl prvním luterán-
ským kostelem v českých zemích. Byl 
postaven v letech 1534 až 1540 stavi-
telem Hanušem Koppem (rozměry 
půdorysu jsou 50 x 28 m, výška lodě 
15 m, věž byla vysoká 47 m, později 
zvýšena na 60m). Po bitvě na Bílé 

hoře v roce 1624 byl kostel znovu vysvěcen na katolický. V roce 1873 vyho-
řel, zůstala jen dlažba a zdivo. Obnova kostela probíhala v bezprostředně 
následujících letech. Stavba se financovala z darů a půjček. Kostel má krásný 
kazetový strop, lustr je z Liberce. Varhany pochází z r. 1880. Malba z ne-
dávné doby (1992 – 94) dává kostelu orientální ráz. V kostele je umístěna 
poutní soška Panny Marie z Mariánské. K ní se váže zajímavá historie, o níž 
se zmíním v následujících řádcích. 

V dávných dobách zde na úbočí nejvyšší části Krušných hor žil pous-
tevník Jan Niavius, který podle legendy prorokoval vznik stříbrných dolů 
a bohatého města. Toto proroctví vedlo v r. 1516 hraběte Štěpána Šlika 
k založení města Jáchymov. 

V posledních letech 17. stol. byla na místě pustevny zbudována dřevěná 
kaple zasvěcená P. Marii. Místo bylo nazváno Mariasorg, česky Mariánská. 
Brzy nato byla kaple nahrazena novým poutním kamenným kostelem, do 
něhož byla umístěna milostná soška Panny Marie. Z Jáchymova k ní začala 
každým rokem přicházet procesí poutníků. 

Kostel byl později předán do správy kapucínů. Ti zde kolem roku 1750 
postavili horský klášter s novým kostelem a školu. Na základě reformního 

Kostel sv. Jáchyma 
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patentu císaře Josefa II. (1782) byl klášter zrušen, poutě k sošce Panny 
Marie však pokračovaly. Po celá staletí byla Mariánská oblíbeným poutním 
místem. 

V 50. letech minulého století bylo Jáchymovsko přeměněno v jeden 
veliký pracovní lágr. Uranovou rudu těžily v nelidských podmínkách tisíce 
politických vězňů. Klášter byl uzavřen. Dva představení kláštera stačili ještě 
převézt uctívanou sošku do osady Nové Zvolání, oba pak byli následně zatče-
ni STB. Později byla soška převezena do kostela v Jáchymově. Poutní areál 
v Mariánské se dvěma kostely a klášterem byl v roce 1965 srovnán se zemí. 

V roce 1987 vydal František kardinál Tomášek tajně dekret, jímž převedl 
statut poutního mariánského místa za zničené poutní místo v Mariánské dě-
kanskému kostelu v Jáchymově „se všemi duchovními milostmi příslušejícím 
poutním místům“. Dekret byl veřejně publikován až v roce 1993, obsahuje 
i toto přání pana kardinála: 

„Prosím, aby zde byly konány modlitby za mír a pokoj celého světa, mod-
litby za upevnění nadpřirozené víry v našich srdcích a modlitby za zachování 
přirozeného života lidského rodu na zemi.“ 

Jsem vděčná, že jsem se během pobytu s těmito fakty mohla seznámit, 
a že jsem tato místa mohla osobně navštívit. 

Hildegard Burjan
Velká rakouská žena vyhlášena za blahoslavenou 29. ledna 2012 ve Vídni
Z několika různých pramenů zpracoval Peter Žaloudek

Mám velký respekt k tomu, jak blahoslavená Hildegard Burjan (1883 
– 1933) žila a co svým životem zanechala dalším generacím. Chci si jí vážit 
a těšit se z toho, jaká byla. Dá se to shrnout stručně takto: 

Narodila se ve Zhořelci (Görlitz), městě na řece Nise. Filozofii vystudo-
vala a doktorát získala v Zürichu, kde se také seznámila se svým budoucím 
manželem, Alexandrem Burjanem z Maďarska. Další studium absolvovala 
na Katedře sociálních věd v Berlíně. Manželovo povolání, který byl průmys-
lovým podnikatelem, ji přivedlo ke společnému životu do Vídně. Zde se 
angažovala v sociálně-politické oblasti, především v boji za práva žen a práva 
chudých, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. V roce 1919, 
rok po rozpadu rakousko-uherské monarchie, se jí podařilo jako první 
ženě vstoupit do parlamentu, kde se stala poslankyní sociálnědemokratické 
strany. V reakci na bídu a chaos po rozpadu monarchie a konci I. světové 
války založila v říjnu 1919 řeholní společnost Caritas Socialis, jejíž „matkou“ 
a představenou byla až do své smrti v roce 1933. 
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Vyrůstala bez zvláštního napojení na náboženskou praxi v liberální židov-
ské rodině. Po těžké, životu nebezpečné chorobě, z níž se jakoby zázrakem 
během studia v Berlíně uzdravila, konvertovala v roce 1909 ke katolické víře. 
Přestože jí po překonání nemoci lékaři předvídali neplodnost, narodily se 
jí tři zdravé děti. Když v roce 1933 umírala, začínal pomalu bujet rakouský 
fašismus. Její manžel, také původem Žid, utekl, tak jako tisíce jiných ze stra-
chu před pronásledováním, několik let po její smrti do Brazílie, kde zemřel 
v roce 1973. 

Hildegard Burjan by se dala označit jako vzor pro ženy 21. století. Pro-
fesorka Ingeborg Schödl, vicepostulárka procesu blahořečení, o ní napsala: 
„Hildegard je příkladem toho, že křesťané mají povinnost nejen vystoupit 
proti nespravedlivým strukturám, ale zároveň se i zapojit do politického dění. 
Tvrdila, že politická angažovanost je s praktickým křesťanstvím neoddělitelně 
spojená. Zodpovědnost za lidi se jí stala motivem nejen pro politickou, ale 
i náboženskou aktivitu. Tak jako mnoho dnešních žen žila i Hildegard mezi 
rodinou a politicko-sociální činností, pro niž čerpala sílu ze své víry.“

Maria Judith Tappeiner, představená sester řeholního společenství Ca-
ristas Socialis, o Hildegard v souvislosti s blahořečením vyznala: „Hildegard 
není jen ukazatelem cesty pro nás, dnešní sestry Caritas Socialis. Je také 
příkladem pro lidi v církvi a společnosti, protože inspiruje k odvaze. Její 
život byl poznamenaný mnohým napětím – mezi politikou a církví, mezi 
manželstvím a založením řeholní společnosti, mezi povinnostmi matky 
dobře situované měšťanské rodiny a službou těm nejubožejším, mezi její 
obyčejnou vírou a odvážným vystupováním v církvi z pozice ženy, což bylo 
v její době o mnohem těžší než dnes. Činná, vynalézavá a odvážná – tak by 
se dala nazvat cesta, na kterou se Hildegard tehdy vydala.“

Během obřadu blahořečení ve vídeňské katedrále zdůraznil kardinál 
Schönborn kromě jiného také to, že svatost zahrnuje mnohem víc než 
jen sociálně-charitativní či kulturně-vzdělávací činnost: „Existuje mnoho 
úžasných lidí. Patří sem sociálně angažovaní. Příkladní manželé a rodiče. 
Lidé, které je možno obdivovat za to, jak svědomitě vykonávají svou práci. 
Lidé, kteří jsou politicky upřímní a charakterově vzpřímení a čistí. Je mnoho 
dobrých křesťanů a věrohodných věřících. Takových kvalitních lidí je okolo 
nás mnohem víc než si myslíme a než o nich píší noviny. V naší zemi žije 
mnoho obdivuhodných, čestných a poctivých lidí. Zaslouží si náš vděk. To 
„navíc“, čím se Hildegard od nich odlišuje, spočívá v jejím vnitřním zdroji. 
Je to oheň, kterým zapaluje, síla, dynamika, která vyvěrá z nejhlubšího nitra 
a proměňuje život navenek, radikalizuje víru, je to neochabující a neoblom-
ný impulz infikující druhé k podobnému způsobu jednání.“

Dnes jsou sestry společenství Caritas Socialis činné hlavně v následujících 
typech profesionální služby: služba starým lidem, služba lidem postiženým 
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Alzheimerovou chorobou a služba lidem trpícím sklerózou multiplex. Pra-
cují v hospicech, dětských jeslích, domovech pro děti, azylových domech 
pro matky s dětmi, poskytují sociální poradenství, navštěvují lidi nemocné 
i postižené na nemocničních odděleních či v domácí péči. Kromě Rakouska 
jsou činné rovněž v Německu, jižním Tyrolsku, Maďarsku a Brazílii. 

Nám postačí, když si ze života Hildegard Burjan zapamatujeme alespoň 
jedinou její charakteristiku: nedělala rozdíly mezi činností v politice – tedy 
ve společnosti, a v církvi. Šlo jí prostě jen o dobro člověka, a kvůli tomu ne-
váhala být političkou, angažovanou občankou, matkou tří dětí a manželkou, 
ale i řeholní představenou. Kéž nás v tom inspiruje i v dnešní době, tak roz-
tříštěné na všech úrovních - ve státě, v církvi, v rodině.

Babí léto v západních Čechách
Pavlína Kadlčková

V září loňského roku jsem se poprvé v životě (a kdoví, jestli ne naposle-
dy) dostala na léčebný pobyt v Mariánských Lázních. Byť posílena duchovní 
vzpruhou z pouti na posvátný Velehrad z konce srpna jsem přece jen s těž-
kým srdcem zanechala celou rodinu jejímu osudu a vydala se na cestu do 
kouta naší republiky, který byl pro mne velkou neznámou.

Cesta byla dlouhá, zavazadla velká a těžká, tak jsem v předstihu pečlivě 
hledala to nejlepší spojení, abych nemusela přesedat vícekrát než jednou 
a přesun aby byl co nejkratší. Ideální se zdála cesta vlakem. Z Brna do Prahy 
vyšlo vše zcela podle představ. Ale jak říkal otec Ludvík v jednom ze svých ká-
zání – musíme se naučit přijímat Boží vůli bez ohledu na své plány, ať již má 
jakoukoli podobu. A pro mne to byla změna v podobě výluky na železniční 
trati, korunovaná polámanou lokomotivou. Zkrátka, nakonec se ukázalo, že 
budu muset přesedat pětkrát. Při přípravě na biřmování jsem si při modlit-
bách vytáhla sv. obrázek s textem „Bůh je věrný, nenaloží Vám víc, než unese-
te“. Snažím se mít tato slova na paměti hlavně ve chvílích duševní námahy, ale 
tentokrát se to vyplnilo materiálně v podobě mladého kněze, který nastoupil 
v Praze do stejného kupé se mnou a dalšími cestujícími. Uklidňoval vzrušenou 
atmosféru nepohodlného cestování a mně pomáhal při přestupech s obrov-
ským, těžkým kufrem. Sám cestoval z Polska s malým batůžkem a na moje 
omluvy a děkování opakoval, že cestuje dva dny a rád si trošku zacvičí. Nicmé-
ně když jsme se rozcházeli, naklonil se ke mně a řekl: „Paní, příště si ty věci 
pošlete poštou, ať to nemáte tak těžké!“ Nakonec jsem šťastně dosáhla cíle své 
cesty a prožila krásné tři týdny slunného babího léta v západních Čechách.

Léčebnou kúru v Mariánských Lázních jsem si zpestřovala výlety do blíz-
kého okolí. Společně s rodinou, která mne přijela potěšit na víkend, a po-
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sléze s rodiči, kteří se rozhodli strávit týden dovolené v tomto kraji ve stejné 
době, také výlety do vzdálenějších míst. Při nich jsme navštívili i celou řadu 
církevních památek. Některá navštívená místa se pokusím v následujícím 
povídání přiblížit. O těch ostatních zajímavostech (historických, přírodních 
atd.) psát nebudu, ale přesto si už úvodem dovoluji navrhnout, že by tento 
kraj mohl být cílem některého z našich budoucích farních zájezdů. Posuďte 
sami. 

Cheb je známé historické město spjaté s osobou Albrechta z Valdštejna. 
Na náměstí poutá zájem každého návštěvníka známý komplex budov Špalí-
ček. 

Hlavní chebský chrám je zasvěcen sv. Mikuláši, stejně jako kostel u nás 
ve Veverských Knínicích. Jde o monumentální gotickou trojlodní halu se 14 
oltáři, pocházející ze 13. st.  

Navštívili jsme i bývalý Františkánský klášter a křížovou chodbu. Nebyl to 
však příliš radostný zážitek. Klášter svého času patřil čs. armádě, která v něm 
zřídila sklad, a objekt je uvnitř zničený. Jen některá vitrážová okna zůstala 
zachována, u bočních dveří kropenka…. Jak silná a velká církevní obec 
v tomto městě v minulosti byla, svědčí i to, že jsou tu další tři kostely. 

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou je místem, kde se pod složitým 
bezpečnostním systémem nachází památka prý srovnávaná s korunovační-
mi klenoty českých králů – relikviář sv. Maura. Je bohatě zdobený drahými 
kameny a polodrahokamy, sedmi desítkami antických gem (drahokamy 
a polodrahokamy s rytým nebo řezaným obrazem). V roce 1483 do něj byla 
vložena autentika potvrzující pravost ostatků. 

Poslední majitel zámku 
Bečov n.T., který musel na 
základě výsledků II. světové 
války opustit republiku, 
ukryl před svým odchodem 
relikviář pod podlahu hrad-
ní kaple. Po složitém pátrání 
kriminalistů byl relikviář ob-
jeven v roce 1985, převezen 
do Prahy a celých 11 let od 
roku 1991 do r. 2002 nároč-
ně restaurován. 

Loreta ve Starém Hrozňatově u Chebu byla jako poutní místo vybudo-
vaná v letech 1664–1689 s přispěním členů rodu blahoslaveného Hroznaty, 
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zakladatele kláštera v Teplé. Svatá chýše na kopci nad vsí je obklopena 
ambitem s rohovými kaplemi, zvonicí v průčelí a kostelem sv. Ducha, který 
byl svého času farním kostelem pro okolní vesnice. Po r. 1945 a vysídlení 
většiny obyvatel německé národnosti a uzavření pohraniční oblasti, areál 
Lorety zpustl, částečně vyhořel, oltář rozstříleli příslušníci čs. armády. Po 
r. 1989 však nastal zlom. Místní rodáci, kteří žili na německé straně hranice 
v městečku Waldsassen, založili Spolek pro obnovu a podporu Lorety, získa-
li první finanční dotace a iniciovali začátek záchranných prací. Na základě 
spolupráce a příspěvků z české i německé strany se podařilo celý areál od 
r. 1992 obnovit. Duchovní oporou byl všem plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský, který také postupně vysvětil všechna obnovená památná místa. 
Od r. 1993 se tak na Loretě setkávají čeští a němečtí katolíci na společných 
mších sv., konají se zde pravidelně české i německé bohoslužby. Iniciátor 
obnovy Lorety ing. Anton Hart obdržel za mimořádné zásluhy o záchranu 
poutního místa a o utužování přátelské spolupráce obou národů v r. 2003 
od papeže Jana Pavla II. rytířský řád sv. Silvestra. 

Chlum sv. Máří je historické poutní místo na Sokolovsku, založené ve 13. 
stol. V 17. stol. bylo přestavěno do barokní podoby řádem Křížovníků a vzni-
kl rozsáhlý komplex budov, které v podobě věnce ambitů a kaplí obklopují 
kostel Nanebevzetí Panny Marie s půdorysem latinského kříže. Středem are-
álu je Milostná kaple se zázračnou souškou Panny Marie v Ořeší z doby ko-
lem r. 1300. Tak jako většina památek v tomto kraji, chátral po odsunu ně-
mecky mluvícího obyvatelstva. Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou 
zahájil v roce 2009 celkovou obnovu tohoto významného poutního místa za 
finanční pomoci německých rodáků a přátel Chlumu a také tzv. Norských 
fondů. O tom, že tyto peníze byly vynaloženy skutečně účelně, svědčí nád-
herně obnovená fresková výzdoba kopule kostela i celé chrámové lodi. 

Asi 5 km od Chebu na německé straně hranice se nachází „klášterní“ 
městečko Waldsassen. V jeho okolí se po II. světové válce usídlila počet-
ná skupina obyvatel odsunutých z Chebska. Ve městě je barokní bazilika, 
roku 1969 povýšená na baziliku minor. Zvenčí nepůsobí až tak mohutným 
dojmem, ovšem po příchodu dovnitř každého ohromí. Mohutná barokní 
stavba (velikosti baziliky na Velehradě) s bohatou výzdobou vytvořenou čes-
kými, bavorskými a italskými umělci. My jsme se tam dostali během nedělní 
mše sv. a dojem v nás jistě přetrvá dlouhou dobu. 

Klášter premonstrátů v Teplé je jedním z největších klášterních areálů 
v Čechách. Založen byl v r. 1193 blahoslaveným Hroznatou, který sem po-
volal řeholníky z pražského Strahova. Dominantou areálu je poutní chrám 
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Zvěstování Panny Marie ve tvaru románského trojlodí z tesaných kvádrů. 
Klášter prošel ve své historii obdobími rozkvětu i úpadku, zaviněného vál-
kami, loupežemi, požáry. Lékař kláštera Dr. Johann Josef Nehr se zasloužil 
o soustavné využívání pramenů v Mariánských Lázních a opat kláštera Karel 
Kašpar Reitenberger je považován za zakladatele města Mariánské Lázně. 
Pohnutou kapitolou v dějinách tepelského kláštera je období po r. 1950, 
kdy byl klášter zrušen a sloužil jako kasárna čs. armády. V roce 1990 byl těžce 
poničený klášter vrácen řádu premonstrátů a byl obnoven církevní život. Za 
zmínku stojí klášterní knihovna, druhá největší tohoto druhu v našem státě, 
s bohatou barokní výzdobou a více než 100 000 svazky. 

Klášter Nový Dvůr – objekt byl původně postaven tepelským klášterem, 
ovšem celý soubor budov byl do konce 90. let minulého století silně zdevas-
tován. V letech 2000–2004 zde trapisté obnovili a fakticky nově vybudovali 

klášter Matky Boží. I když 
klášter leží mimo námi za-
mýšlených tras, za každou 
cenu jsme se tam chtěli po-
dívat. Mj. proto, že o svém 
působení v něm se zmiňoval 
P. Karel Satoria v přednášce 
o cisterciácké spiritualitě, 
kterou měl před dvěma 
léty v Knínicích. S několika 
dalšími návštěvníky jsme se 
dokonce mohli zúčastnit od-
polední modlitby mnichů, 
která probíhala formou 
zpívaných žalmů. Zanechalo 
to v nás nezapomenutelný 
dojem. 

Farním kostelem lázeňského města Mariánské Lázně je chrám Nane-
bevzetí P. Marie, nezvyklá osmiboká novobyzantská stavba z let 1844–1848. 
Většinu účastníků mší sv. tu však tvoří německy mluvící lázeňští hosté. 

V Mariánských Lázních jsme také navštívili pravoslavný kostel sv. Vladimí-
ra z roku 1901. S úžasem jsme stáli před unikátním ikonostasem vyrobeným 
z majoliky v Dulovu u Moskvy pro světovou výstavu v Paříži konanou v roce 
1900. V kostele se konají pravidelné bohoslužby navštěvované ruskou men-
šinou a lázeňskými hosty. 

Smírčí kříž u kláštera Nový Dvůr
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V blízkosti obce Prameny ve Slavkovském lese se nachází skalnatá 
vyvřelina Křížky, dnes národní přírodní památka. Hadcová skalka je po-
rostlá vzácnou květenou. Na jejím vrcholu byly kolem r. 1859 postaveny 
v podobě Kalvárie tři kamenné kříže, jako výraz poděkování Bohu za 
uzdravení. 

Asi 3 km od státní hranice s Německem se nachází malá osada Vysoká. 
V ní jsme navštívili pietně udržovanou ruinu kostela sv. Jana Křtitele, která 
slouží jako památník vysídlení. Přímo tam jsme se nechali oslovit následu-
jícím vyznáním: „Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. 
Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají 
poznání, sblížení a usmíření“. 

Dolní Žandov je městečko při hlavní silnici v půli cesty mezi Chebem 
a Mariánskými Lázněmi. Náleží do farnosti Cheb (v současnosti ji tvoří cel-
kem devět obcí), která je velmi živá. Podle farního zpravodaje (měsíčník!) 
pořádají mše sv., poutě, koncerty, přednášky, farní výlety. 

Bývalá fara v D. Žandově byla zrekonstruována do podoby penzionu, kde 
byli moji rodiče týden ubytovaní. Hned u fary stojí kostel sv. Michaela, po-
cházející ze středověku. Navštívili jsme ho při nedělní mši sv. 

A ještě nakonec malá zmínka o městečku Úterý. Obecní kronika naší 
obce s odvoláním na Vlastivědu moravskou (z r. 1904) uvádí, že první zmín-
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ka o Knínicích se nachází v listině královny Konstancie z roku 1233. Před 
dvěma roky při oslavách 750 let ŘKF Veverské Knínice se můj otec jménem 
přípravného výboru obrátil s dotazem na odborné pracoviště AV ČR. Z od-
povědi, která byla tehdy v plném znění zveřejněna mezi dalšími exponáty 
na výstavě v ZŠ, vyplynulo, že v této listině Knínice vůbec jmenovány ne-
jsou. Královna Konstancie v ní řeší otázky držav Vidžín a Úterý v západních 
Čechách, které prodává premonstrátské kanonii v Teplé. (K chybě tenkrát 
došlo zřejmě ze strany editorů Vlastivědy moravské, z níž se pak mylný údaj 
dostal i do naší obecní kroniky). Obě obce Úterý i Vidžín leží blízko vedle 
sebe, a lze je s ohledem na uvedené souvislosti považovat za jakési „nevlastní 
sestry“ Knínic. 

Proto jsme je také ze zvědavosti navštívili. Městečko Úterý je doslova za-
klesnuté v hlubokém údolí mezi okolními kopci. Je v něm řada hrázděných 
domů, nejhezčí je radnice. Dominantou je barokní kostel sv. Jana Křtitele. 
Nejvýznamnějším rodákem je už zmíněný K. K. Reitenberger. Vesnička 
Vidžín se pyšní kostelem sv. Jakuba ze 14. století. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Vychovávej jako Don Bosco
Podle knihy Bruna Ferrera zpracovala Ludmila Franzová

Názvy některých kapitol:
Laskavé slovo maminky
Výchova je záležitostí srdce.
Je možné prožít rodičovství ve spěchu?
Když se dítě špatně chová

Typ pro rodiče:
Jak účinně napomínat.
V některých chvílích bychom nejraději naložili s dětmi tak, jako s nevyžá-

danou zásilkou – vrátili bychom je zpět odesílateli.
Děti totiž někdy jsou nespoutané, mimořádně náročné, nedovedou být 

ani trochu vděčné. Mimo to bývají neposlušné, nevšímavé a zbrklé. Toto 
počínání rodiče unavuje a hněvá. V takových chvílích se pak často zablýská 
a zahřmí.

Kázeň bývá oporou výchovného procesu a je jednou ze základních čin-
ností rodičovské lásky. Napomínání je při tom účinnou pomůckou. Ale 
– umět pokárat tak, aby se docílilo pozitivního a trvalého výsledku, patří 
k umění být rodičem.
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Dokud jste nevyčerpali všechny ostatní prostředky, nikdy netrestejte. 
Jistě, je snadnější se rozhněvat než zůstat trpělivý, je snadnější vyhrožovat, 
než dítě přesvědčit.

Charakteristika dobrého napomenutí
Je bezprostřední. Neodkládat je.
Je důsledné. Důslednost chrání řád a dává jistotu.
Je jisté. Pravidla musí být jasně daná (např. hodina návratu apod.).
Je spravedlivé. Kárejme pouze za špatné chování.
Je pozitivní. Dítě napomínáme proto, že se dopustilo chyby. Pokáráním 

není dítě odsouzeno ani pokořeno.
Je přiměřené. Citlivým dětem stačí jemné pokárání, těm, které si už vybu-

dovaly ochranné bariéry, bude třeba zvýšit intenzitu.
Je účinné. Ukázněnosti musíme učit.
Posledním kritériem každého pokárání je, zda učí nebo neučí správné-

mu chování.
Předpokladem pro dobrou práci pro učitele je pedagogický takt, pro 

rodiče rodičovský takt. Břitká, netaktní poznámka dítě ponižuje, ničí vztah 
dítěte mezi učitelem či rodičem.

Některé zásady
Pomoc v domácnosti dětem nepřikazovat, ale požádat o každou službu 

jako o pomoc slůvkem prosím (udělej, podej…) a pak za ni poděkovat.
Nepouštět se s dětmi do konfliktu, protože v tom okamžiku prohráváme. 

Konflikt je naše prohra.

10 rad pro šťastné manželství 
převzato z 1. čísla internetového časopisu Tabita 

 1.  Nikdy se nehněvejte oba současně. 
 2.  Nikdy na sebe nekřičte (neječte, nevřískejte), pokud nehoří dům. 
 3.  Pokud musí jeden z vás vyhrát hádku, ať je to váš partner/partnerka. 
 4.  Pokud musíte kritizovat, dělejte to s láskou. 
 5.  Nikdy nevytahujte věci z minulosti. 
 6.  Raději se vzdejte celého světa, než jeden druhého. 
 7.  Nikdy nechoďte spát s nedořešenou hádkou. 
 8.  Alespoň jedenkrát za den povězte partnerovi/partnerce laskavé a zdvo-

řilé slovo. 
 9.  Pokud jste udělali něco nesprávného, uznejte to a požádejte o odpuštění. 
10.  Nezapomeňte, že na hádku je zapotřebí dvou! 
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HUMOR ZA KOSTELEM 
Pár milých vzkazů pro Pána Boha
Převzato z knihy E. Marshalla a S. Hampleho Děti píší Bohu

Milý Bože, 
čekám na jaro, ale stále nepřichází. Prosím tě, nezapomeň na to. Marek

  

Četli jsme, že světlo vynalezl Edison. Vždycky jsem si myslela, žes to byl ty. 
Vsadila bych se, že ti ukradl tvůj nápad? Tvá Dana

  

Milý Bože, 
někdy na tebe myslím, i když se zrovna nemodlím. Eva

  

Milý Bože, 
je to pravda, že se táta nedostane do nebe, když bude doma mluvit jako na 
fotbale? Anička 

  

Milý Bože, 
kdybych já byl Bohem, mně by to tak dobře nešlo. Drž se! Filip 

Jaro na Chlébském potoce
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OKÉNKO PRO DĚTI
Tři velké dny Svatého týdne
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Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 2. 9. 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!
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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

Andělé na zemi….
Zuzka Pospíšilová

Nedávno se mi dostalo do rukou přání, na něm byla fotka člověka, k ní 
přikreslena křídla a pod tím napsáno: „TOHLE JE MŮJ ANDĚL NA ZEMI“. 
Bylo to jakési vyznání a pocta blízkému příteli. V té chvíli jsem začala uvažo-
vat o andělech na zemi. Jak vypadají, co dělají, jestli existují. A když ano, zda 
bych takového anděla vůbec poznala. 

Podle mě je anděl bytost, která nás chrání, bdí nad námi, důvěřujeme jí, 
nebojíme se jí svěřit. O andělech asi málokdo z nás pochybuje, ale můžeme 
potkat takového anděla i na Zemi? 

Napadlo mě zeptat se na to svých dětí. Okamžitě přišla odpověď. „Jasně, 
že jsou andělé i na Zemi.“ „A kdo je takový anděl“, hned jsem dodala. - 
„Matouš, Vítek…“. Zazněla jména jejich nejbližších kamarádů, těch, kterým 
důvěřují a hlavně těch, které mají rádi. 

V té chvíli mi bylo všechno jasné. Každý den potkáváme na svých cestách 
spoustu andělů, často o tom ani nevíme. Může to být totiž kdekoliv – v práci, 
na dětském hřišti, v obchodě, kostele, nemocnici či na úřadě. Jen si jich ne-
všimneme, někdy je třeba v tom našem shonu úplně přehlédneme. 

A tak se zkusme občas na svět dívat očima dětí, odhoďme naše zbytečné 
starosti, obavy, nedůvěru a hlavně se nezapomeňme usmívat. A pak je určitě, 
dle mínění našich dětí, potkáme. A nebojte se – taková srážka s andělem je 
velice příjemná. 

DŮSTOJNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 
A RADOST A POSILU ZE SKUTEČNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNA JEŽÍŠE 
Vám přeje redakční rada 

http://www.orik.cz/node/1184

