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Milí farníci,
za pár dní o Vánocích budeme oslavovat narození našeho Pána Ježíše
Krista. Jeho příchod k nám před 2000 roky změnil celou zemi. Začala platit
nová smlouva, vstoupili jsme do nového zákona, nastal nový věk (ne ten,
o kterém hovoří současné nekřesťanské hnutí New Age).
Během vánočního oktávu vstoupíme do nového roku, do roku 2013.
Tento rok je rokem slavného 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. V rámci přípravy na toto Cyrilometodějské výročí prožíváme
u nás Rok eucharistie, zatímco již před několika týdny v celosvětové církvi
začal Rok víry. Rok 2013 bude slavný i v Říčanech, budeme v něm slavit 250.
výročí posvěcení našeho kostela!
Tento výčet výročí a důležitých témat, byť velmi bohatý, je ničím ve srovnání s nekonečně významnou událostí příchodu Ježíše Krista na zem. Jeho
přijímáme vírou (nejen v Roce víry), on je mezi námi stále přítomen (nejen
v chrámech, jejichž výročí tu a tam slavíme), dokonce i tak, že se ho můžeme
dotýkat (v Roce víry i mimo něj) – v eucharistii. Kéž následující rok je novým
obdobím v našem životě, obdobím přiblížení se k našemu Pánu Ježíši Kristu,
který za námi o Vánocích přišel!
K tomu Vám žehná
Váš duchovní správce Ludvík Bradáč
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Modlitba
Michail J. Lermontov
Když životem zlé chvíle jdou
a kámen v srdce slét,
modlitbu jednu zázračnou
se modlím nazpaměť.
Je v souzvuku slov oživlých
zdroj blahodárných sil,
posvátná krása dýše z nich
tajemně do mých chvil.
Břemeno z duše je totam,
tentam je pochyb mrak –
zas víru mám, dar slzí mám,
a lehko, lehko tak…
(Přeložil Josef Hora)
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2012
P. Ludvík Bradáč
pondělí
24. 12.
úterý
25. 12.
středa
26. 12.
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Štědrý den

Boží hod vánoční
sv. Štěpána,
prvomučedníka, svátek

neděle
30. 12.

sv. Rodiny, svátek

pondělí
31. 12.

sv. Silvestra I., papeže
a mučedníka
Poděkování za uplynulý rok

úterý
1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

neděle
6. 1.

Slavnost
Zjevení Páně

16:00

Říčany

20:30

Ostrovačice

22:00

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

15:00

Ostrovačice

16:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

Poznání
Marie Ševčáková
Pane, ty víš, jak jsem někdy lidsky slabý a zranitelný. Jak tě málo chápu a poznávám. Jak se bojím utrpení v jakékoliv podobě. Posilni mé bázlivé lidské srdce, abych
si byl jist skutečností, že o mně víš a že jsi se mnou, i kdybych měl jít údolím smrti.
Amen.
P. Norbert Zeman

Touto modlitbou jsem začínala nový den. Hodně mne oslovila – nejsou
to má slova, ale cítila jsem, že jsou mi vlastní. Jsou v mém nitru, jen je nedovedu říct nahlas.
Je večer a já se znovu vracím ke slovům této modlitby. Jak jsou pravdivá!
Dnes Pane vím, proč Tě tak málo chápu a poznávám. Mé srdce i má mysl
je doslova zanesena, zasypána různými zbytečnostmi. Starostmi svými i jiných. Tím, co ještě musím stihnout, na co nesmím zapomenout, co vykonat
hned a co zítra, co později. Taky různými negativními zprávami z médií.
Dnes jsi vyčistil mou mysl i mé srdce a dal mi poznat, co je v životě důležité. Důležité, vlastně to nejdůležitější v každém okamžiku života, je být smířen
s Bohem i lidmi.
Dal jsi mi zakusit úzkost, a to tak silně a důrazně, že všechny zbytečnosti
z mé mysli rázem zmizely. Dal jsi mi taky poznat, že o mně víš i v mé úzkosti.
Díky za tento den. Díky za toto poznání. Díky, že mi otvíráš oči, uši, mou
mysl i srdce. Dnes taky vím, že Ti Pane na mně záleží, že mi ještě nabízíš
šanci změnit se – dokud je čas. Záleží jen na mně, jak s tímto poznáním
naložím. Bát se musím jen toho, abych nezapomněla, a čas, který mi dáváš,
nepromarnila.
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KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí zima 2012/2013
P. Ludvík Bradáč
Svátostné vánoční
požehnání

úterý
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

středa
26. 12.

Odpoledne ve 14 hodin se bude na faře konat
tradiční požehnání vína při příležitosti svátku
sv. Jana Evangelisty

Třikrálová sbírka

sobota
5. 1.

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

Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

pátek
18. 1.

Mší svatou v 18 hodin v Ostrovačicích zahájíme
Týden modliteb za jednotu křesťanů

Popeleční středa

středa
13. 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
2. 3.

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

Setkání seniorů

středa
20. 3.

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

Předvelikonoční
zpovídání

pátek
22. 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.

Setkání mládeže
s o. biskupem

sobota
23. 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
24. 3.

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.

Květná neděle
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Neosobní setkávání
Zdeněk Pololáník
Od roku 1946, kdy jsem již občas hrával v kostele na varhany při různých
bohoslužbách, jsem se v kancionálu, který se u nás používal, setkával se jménem Dr. Karel Eichler.
Kancionál s titulem „Cesta k věčné spáse“ měl tři velikosti. Nejmenší
formát měl kancionál pro lid. Dvojnásobně velký byl ve třech samostatných
dílech (sbírka modliteb a duchovních písní pro diecézi brněnskou). Určen
spíše pro kněze a varhaníky. Největší byl třísvazkový - Průvod ke zpěvům.
Obsahoval jen noty s první slokou textu písně.
Bylo to obrovské, obdivuhodné dílo, které poskytovalo kněžím, varhaníkům i věřícím všechno, co ke svému projevu zbožnosti potřebovali.
Chronologicky uspořádané 2 svazky od adventu do konce církevního
roku, 3. svazek obsahoval témata: Výsledky vykoupení našeho, jak se jeví
zvláště při posledních věcech člověka. Poučení, rozjímání, písně, modlitby.
Části: O smrti, O soudu, O pekle, O očistci, O nebi. Zde začíná úcta k Panně
Marii se všemi jejími slavnostmi, svátky a památkami během celého liturgického roku, pobožnosti k andělům a svatým, postupně podle dat jejich zařazení od prosince po dvanáct měsíců, až do konce listopadu. Jména všech
světců jsou zařazena s jejich stručným životopisem a přehledem kostelů
a kaplí jim v našich krajích zasvěcených. Následují modlitby a písně k jejich
oslavě, popř. i litanie. Po vyčerpání tohoto zvláštního kalendáře, následují
podrobná poučení: O konci světa, o Vzkříšení těla v den poslední, o Posledním soudu a o Věčnosti.
Vše opět vybaveno rozjímáním a písněmi. V dodatku jsou ještě modlitby a pobožnosti pro různé situace, pojednání o odpustcích a obsah (1737
stran).
Přestože měl dr. Karel Eichler výborné spolupracovníky v básníku Jakubu Pavelkovi a hudebníku Františku Musilovi, celé uspořádání bylo hlavně
na něm. Nejenže vypátral a uvedl spoustu neznámých písní, ale mnohé vytvořil a tím doplnil prázdná místa svými texty a svými nápěvy.
V době, kdy jen spoře vycházela bible a jiná náboženská literatura, dalo
se najít všechno potřebné v tomto Eichlerově díle. Není to úžasný dar věřícím pro celé dlouhé období?
Nyní máme pestrý výběr pro duchovní četbu, kromě knih, časopisy,
noviny, kancionály. Všechno potřebné v nepřeberném množství, vybavené
barevnými ilustracemi, přizpůsobené věku i vzdělání, ale i přesto musíme
ocenit význam autora a jeho spolupracovníků, o němž je tu pojednáno. Na
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tuto práci byl konsistorní rada dobře vybaven jako profesor církevních dějin
a kanonického práva na bohosloveckém ústavě v Brně. Jeho jméno přešlo
i do nového jednotného kancionálu.
Krátce po pohřbu P. Vídeňského, jehož jsem se nemohl zúčastnit, jsem
na hřbitově ve Veverské Bítýšce zamířil k jeho hrobu. Byl v blízkosti hlavního kříže. Překvapení mi však přineslo jméno nedalekého hrobu. Dr. Karel
Eichler.
Po více než půlstoletí trvajícím setkávání s jeho jménem, jsem bezděčně
stanul u místa jeho posledního odpočinku. Náhoda?

Klub seniorů našich farností
Ludmila Franzová
V zářijovém čísle farního zpravodaje byla zmínka o našem zájezdu „Po
stopách P. Jana Buly“, který se uskutečnil dne 5. září. Chtěla bych tento
poutní zájezd podrobněji přiblížit i těm, kteří se ho nemohli zúčastnit.
První naše zastavení bylo v Třebíči, v bazilice sv. Prokopa. Všechny oslovila její staletá kamenná krása. Nádherný vstupní portál, úchvatná gotická
klenba uvnitř baziliky, cenný oltář, fresky i krypta v nejstarší části baziliky.
Všichni jsme se stali pozornými posluchači mladé průvodkyně, která nám
svými slovy přiblížila tuto křesťanskou románsko-gotickou stavbu.
Naše druhé zastavení bylo v zrekonstruované židovské čtvrti, včetně dvou
synagog – přední a zadní – jako muzea. Ti zdatnější navštívili židovský hřbitov.
Třetím zastavením byla Rokytnice nad Rokytnou, duchovní cíl naší pouti. V letech 1945-51 zde působil P. Jan Bula. Pamětní deska upozorňuje, že
byl obětí justiční vraždy v procesu vykonstruovaném komunistickým režimem, byl popraven 20. 5.
1952. Během krátkého
pobytu jsme jeho památku
a památku všech ostatních
mučedníků totalitního režimu uctili mší svatou, kterou
sloužil otec Ludvík. Po celou
dobu se nám věnoval P. Jiří
Plhoň, který před lety jako
mladý kněz působil v našich
farnostech a v blízkých Rosicích. Mši svatou doprovázel
hrou na varhany.
Třebíč, bazilika – pohled od řeky Jihlavy
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Na závěr poutě jsme poseděli v příjemném sklípku soukromého Vinařství Sádek. Nachází se pod hradem téhož jména nedaleko Třebíče. Protože
to bylo v předvečer narozenin našeho pana faráře Ludvíka Bradáče, využili
jsme této příležitosti a skleničkou ušlechtilého zlatavého moku mu poděkovali za dosavadní činnost mezi námi. Do dalších let jsme mu popřáli hodně
zdraví, síly a podpory svatých patronů našich tří kostelů.

Zpívané blahopřání otci Ludvíkovi

Svatý Kopeček a náš poutní zájezd
Jarmila Pololáníková
Svatý Kopeček je od Olomouce vzdálen asi 8 km. Vznik tohoto poutního
místa je spojen se jménem Jana Andrýska, bohatého olomouckého obchodníka, který slíbil postavit na pahorku zv. Svatá Hora kapli. Legenda praví, že
se mu zde zjevila ve snu Matka Boží. Kapli nechal postavit na pozemku premonstrátů. Ta však prostorově nestačila pro narůstající počet věřících. Později byl postaven větší kostel a správu nad ním získali premonstráti, kteří se
o nynější baziliku minor, jak ji pojmenoval Sv. otec Jan Pavel II. v roce 1995,
starají do dneška. Bazilika zaujme návštěvníky freskovými obrazy Nejsvětější
Trojice, Nanebevzetí Panny Marie, Boží oslava a jiné.
Název této významné stavby je Bazilika Navštívení Panny Marie. Z historie
se dovídáme, že byla a je doposud oblíbeným poutním a výletním místem.
Často ji navštěvoval zbožný dědeček básníka Jiřího Wolkra. On sám Svatý Kopeček oslavil stejnojmennou básní. Sv. Kopeček je místem narození malíře
a grafika K. Svolinského, který je tvůrcem Orloje na náměstí v Olomouci.
Nedaleko pod Sv. Kopečkem jsou Samotišky, kde bydlel spisovatel a překladatel O. Fr. Babler, kterého jsme s manželem a dětmi navštívili. On nám
pak oplatil návštěvu se svou rodinou v Ostrovačicích. Při našem poutním
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zájezdu na Sv. Kopeček jsme si také připomněli účast Sv. otce Jana Pavla II.
v květnu 1995, který se setkal s tisíci mladými lidmi, aby je povzbudil k šíření
evangelia a života podle pravdy. Tehdy mladí skandovali: „Otče, Svatý Kopeček plný je Tvých oveček!“ A Sv. otec sdílel s nimi jejich spontánní radost,
nadšení a odhodlání jít ve šlépějích nástupce sv. Petra.
Také naše farnosti Ostrovačice-Říčany a Veverské Knínice se 13. října
2012 vydaly s naším panem farářem Ludvíkem Bradáčem na toto památné
poutní místo. Přijeli jsme jako první na Sv. Kopeček, ale nebyli jsme tam
sami. V rámci děkanské pouti nás v ten den následovalo dalších 5 autobusů
z okolních farností, abychom společnou mší sv. oslavili Krista a Pannu Marii. Bohoslužbu sloužilo několik kněží, kteří přijeli se svými farníky a jáhny.
Hlavním celebrantem byl pan děkan Tomáš Mikula z Troubska, který zaujal
svou promluvou. Bazilika Navštívení Panny Marie, kterou Sv. otec pojmenoval na minor, byla zaplněna asi 300 věřícími, kteří za doprovodu varhaníka
Zd. Pololáníka společným zpěvem vyjádřili svou lásku k Matce Boží. Jeden
z bratrů premonstrátů nám po mši sv. nechal uctít vzácný obraz Panny Marie, přednesl informace o bazilice a konstatoval, že tolik shromážděných
poutníků v bazilice už dlouho nezažili. Poté následovala křížová cesta, kterou vlastními úvahami emotivně provázel P. Dominik z Domašova.

Naši poutníci na Sv. Kopečku
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V Olomouci u sloupu Nejsv. Trojice

Pak už jsme se mohli „kochat“ pohledem na úchvatné panorama Olomouce a okolí. Krásný slunný den vybízel ke společné fotografii. Po vzájemné dohodě s naším p. farářem jsme se domluvili na dalším programu.
Někteří zájemci a rodiče s dětmi navštívili nedaleké ZOO a vyhlídkovou věž.
Ostatní směřovali k Olomouci.
Pro některé byla Olomouc novým, nepoznaným městem. Prohlídku památek si každý přizpůsobil podle svých okolností a zájmu. Cestou jsme si připomněli zavraždění Václava III., posledního českého krále z rodu Přemyslovců (poč. 14. st.) Za pozornost stála renesanční radnice, kterou má město
už od 15. století. Na poč. 16. stol. jezuité zakládali gymnázia, jezuitskou
akademii, z níž se r. 1573 stala druhá nejstarší univerzita v českých zemích
po Karlově univerzitě v Praze. Obdiv vzbudil sloup Nejsvětější Trojice z poč.
18. století, který byl vyhlášen památkou UNESCO, dále barokní kašny, kostel
sv. Michala, chrám Panny Marie Sněžné, katedrála sv. Václava, Svolinského
Orloj a jiné. Město Olomouc se může pochlubit pobytem W. A. Mozarta,
skladatelem a dirigentem Gustavem Mahlerem, který zde působil v opeře ve
20. stol., založením divadla atd. V závěru naší prohlídky městem jsme ještě
vyslechli část generální zkoušky Moravské filharmonie Olomouc. Nakonec
jsme se sešli u kávy a občerstvení v místní kavárničce. Zpáteční cesta autobusem byla velmi pohodová a opět jako vždy na našich poutních zájezdech
jsme Bohu děkovali za bohatě prožitý den a šťastný návrat domů.
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

9. 9.

farnost

3100

4820

940

16. 9.

církevní školství

1670

2720

700

14. 10.

farnost

2870

2970

1250

21. 10.

misie

2330

3020

1540

18. 11.

farnost

2170

5170

1400

Začněte rok dobrým skutkem
Podle informačního letáčku ke Tříkrálové sbírce 2013, vydala Charita Rajhrad
Ve dnech 1.–14. ledna 2013 bude probíhat již 13. ročník Tříkrálové
sbírky. V těchto dnech můžete ve svých obcích potkat skupinky malých koledníků se zapečetěnými pokladničkami, kteří budou navštěvovat domovy
svých spoluobčanů s prosbou o příspěvek. Akce se stala tradiční branou do
nového roku, umožňuje každému ochotnému člověku podílet se jakýmkoliv
peněžitým darem na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.
Z letošní TKS v Knínicích
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Výtěžek je každoročně používán na různé projekty, v roce 2013 je plánováno podpořit např. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě,
Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v Rajhradě či Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích. Další prostředky z TS 2013 budou
věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit, a na humanitární
pomoc v případě živelných katastrof.
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také zaslání dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Oblastní charita Rajhrad dopředu děkuje všem, kdo vlídně přijmete
koledníky, otevřete svá srdce a štědré daně a pomůžete tímto způsobem
mnoha potřebným.

Co se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Náboženství pro dospělé
Jarmila Pololáníková
Prožíváme období, které papež Benedikt XVI. vyhlásil Rokem víry. Měli
bychom se zamyslit nad tím, co pro poznávání a prohlubování naší víry děláme. Opět pokračuje výuka náboženství pro dospělé na faře v pátek po mši sv.
jednou za 14 dní. Náš pan farář Ludvík Bradáč navazuje na biblické kapitoly,
které s námi probíral v předchozích letech.
Naposledy jsme skončili u Knihy soudců a zapamatovali si jednu z nejzajímavějších postav – Samsona, jeho pád a triumf. V následující knize Rut
jsme si připomněli příběh o Noemi a Rut, líčící věrnost žen, tak ojedinělou
ve Starém zákoně.
V První knize Samuelově se dovídáme o nespokojenosti lidí Starého zákona se soudci. Požadují krále, a tak se prvním izraelským králem stává Saul,
kterého pomazal za krále soudce Samuel. V knize se také dovíme o Davidovi,
bojujícím s Goliášem, s pobytem Davida u Saulova dvora, kde hrou na citeru
zahání nudu a zlého ducha krále Saula. Saulovy sympatie ke schopnému
Davidovi se postupně mění v závist a zášť, v charakteristické vlastnosti nejen
u lidí Starého zákona. Negace vůči Davidovi je kompenzována přátelstvím
Saulova syna Jónathana k Davidovi. Ten přes veškerou nevraživost Saulovu
ctí jeho postavení jako pomazaného krále, vyvoleného Hospodinem. David
není úskočný ani mstivý, když má Saula ve své moci v jeskyni En-gedi. Po
Saulovi nastupuje na místo krále nejmladší Jišajův syn David.
Až potud probíraná témata z Bible. Neznalost Bible-neznalost Boha. Zatím jsme jen malé stádce se svým pastýřem.
Tak přijďte mezi nás - budete vítáni!
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Slavnost sv. Václava v Ostrovačicích
Několika fotografiemi odkazujeme čtenáře na článek Tomáše Hájka,
starosty městyse Ostrovačice, z minulého čísla Oříku. Pan starosta v něm
vylíčil historii sousoší sv. J. Nepomuckého u ostrovačického kostela i proces
jeho zrestaurování.

Opravená socha byla v pátek 28. září, v den slavnosti sv. Václava a Den
české státnosti, předána místní veřejnosti. Městys Ostrovačice uspořádal
v ten den hody asi s třicítkou krojovaných párů. Hlavním bodem obřadu
bylo požehnání sochy otcem Ludvíkem Bradáčem. Krojovaný průvod přivedl ke kostelu sám starosta. Poté se všichni, včetně značného množství
přihlížejících občanů, přesunuli na nově vybudované parkoviště za úřadem,
kde stárci zatančili Slovenskou besedu. Připočteme-li k tomu nádherné
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podzimní počasí, které panovalo, není divu, že všichni – aktivní účastníci
i návštěvníci - byli s průběhem slavnosti nadmíru spokojeni.

Kam se poděly dívky aneb Selhání statistiky
Barbora Kadlčková
Odjakživa jsem žila v přesvědčení, že počet věřících žen převyšuje počet
věřících mužů. Tomuto faktu nahrávala situace při hodinách náboženství
i pohled do lavic v našem kostele. Tuto skutečnost mám dokonce podloženou i statisticky: při sčítání lidu v roce 2011 se k římskokatolické víře přihlásilo 614 970 žen a pouze 467 493 mužů (data Českého statistického úřadu).
Můžete mi tedy někdo vysvětlit, jak došlo k situaci, která nastala při setkání mládeže na naší faře? Na tomto setkání byla totiž 83 % účast mužů
(přesněji řečeno kluků). A to nepočítám pana faráře! A protože nás tam
bylo dohromady šest, znamená to, že já byla na setkání jediná zástupkyně
žen (přesněji řečeno dívek) našich farností. Došlo tedy k totálnímu selhání
statistiky a z našeho setkání mládeže se díky tomu stává naprostá rarita.
Chtěla bych vyzvat všechny holky, aby neváhaly a přišly mezi nás na faru.
A nebojte se ani vy mladší. Zaručuji vám, že nudit se rozhodně nebudete.
A klidně vezměte sebou i další kamarády, čím víc nás bude, tím líp.

Svatocecilské zpívání v Říčanech 25. 11. 2012
Zdeňka Nejezchlebová
Koncert v Říčanech v neděli Ježíše Krista Krále se opravdu vydařil. Vystoupily zde tři sbory.
Jako první vystoupila naše místní schola sv. Petra a sv. Pavla. Jeden ze
zpívajících, pan Pilát z Říčan, řekl něco z historie scholy a zdůraznil, že na
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jejím začátku stála velká podpora P. Bedřicha Provazníka. Schola zpívala písně rytmické a moderní a zpěv doprovázela hrou na elektrofonické varhany
jeho vedoucí paní Dagmar Ryšánková.
Další vystoupila schola z kostela sv. Jana Křtitele z Velké Bíteše fungující
asi 17 let pod vedením Jany Fatěnové. Taktéž jeden z účinkujících zmínil
historii a současnost scholy. Schola měla optimální složení mužů a žen. Nejhezčí byla podle mého názoru Velikonoční píseň.

Pocta sv. Cecilii v Říčanech

Jako poslední vystoupil rok starý sbor z Kralic. Sbor vede Martina Kobrová.
Jeden z účinkujících zdůraznil, že na nikoho nenavazují, což nás přítomné
udivilo už při krásně provedené první skladbě. Byla to koleda Co se tak svítí
v Betlémě a všechny přítomné trošku naladila na blížící se dobu vánoční.
Na úplný závěr zpívaly všechny tři sbory dohromady hymny k poctě Ježíše
Krista Krále.

Mikulášská nadílka
v Knínicích
V předvečer svátku sv. Mikuláše (5. 12.) se uskutečnila
v knínickém kostele, který je
sv. Mikuláši zasvěcen, nadílka
pro místní děti. Pořadatelem
byla ZŠ a MŠ Veverské Knínice
ve spolupráci s OÚ a farností
Veverské Knínice.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Diecézní setkání katechetů v Brně 2012
Zdeňka Nejezchlebová
V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost.
Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.
Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke
kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z cyrilometodějské mise.
Dalším přednášejícím byl P. ThLic. Petr Cvrkal, salesián, který působí
v Bulharsku. Jeho přednáška se týkala misijního působení salesiánů v této
zemi – Misionáři v dnešní době po vzoru sv. Cyrila a Metoděje.
V polední přestávce jsme se my, posluchači, dozvěděli několik aktuálních informací z diecéze a pomodlili se s otcem biskupem modlitbu Anděl
Páně.
Po dobrém obědě přednášel doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. o těch,
kteří to dnes mají s vírou těžké – děti, mladí lidé, rodiče a katecheté.
Poslední přednáška byla veskrze praktická. Mgr. Marie Kučerová nás
navnadila, jak „hovořit“ jazykem současnosti, jak využívat multimediálních
prostředků v katechezi.
Na závěr jsme mohli být všichni účastni mše svaté s otcem biskupem. Celý
program velice vtipně moderoval Luděk Strašák ze Zbraslavi. Během programu spirituál Biskupského gymnázia Pavel Konzbul spolu s dalším aktérem v převleku za Cyrila a Metoděje oznámili, že se na jaře 2013 bude konat
v naší diecézi další vědomostní soutěž pro děti všech věkových kategorií.
Pro mě to byl velmi pěkně strávený den, den, na který připadlo už 23.
výročí začátku sametové revoluce.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Vychovávej jako Don Bosco
Pro rodiče a vychovatele vybrala L. Franzová
O laskavosti
Ať je laskavost duší nejvyšším principem výchovy. Právě laskavost dává výchovnému vztahu rozměr synovský a bratrský a výchovné prostředí tak mění
v rodinu. Don Bosco a jeho charakteristika laskavosti: „Laskavost je láska
projevovaná slovy, skutky, dokonce i výrazem tváře a očí“. Je důležité být vždy
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laskavý, nikdy nepřehánět. Laskavost a vlídnost nesmí lásku znehodnocovat.
Je důležité však být neoblomný a přísný v případě, když jde o neposlušnost,
krádež apod. Nechceme a nemůžeme děti rozmazlovat.

HUMOR
Tentokrát podle „starého profesora“ P. Dominika Pecky
P. Dominik Pecka, ThDr. h. c. - katolický kněz, středoškolský profesor,
pedagog a filosof (1895–1981) je znám jako autor „školské“ trilogie Ze zápisků starého profesora, Umění stárnout za školou a Starý profesor se hlásí
o slovo. Z poslední uvedené knihy přepisujeme několik kratších ukázek,
jimž je společný především moudrý humor a nadhled.
Řízené hospodářství
Dítě jako živý otazník: „Mami, já bych chtěla bratříčka.“ „To nejde.“
„A proč to nejde?“ „To by k nám musela přiletět vrána.“ „A proč k nám
nepřiletí vrána?“ „Protože jsme jí nenasypali máku za okno.“ „A proč jsme
jí nenasypali máku za okno?“ „A mlč, ty hloupá, víš přece, že mák není k sehnání ani na buchty.“
Je to tak
Otec: „Karlíku, pan profesor mi říkal, že s tebou nemůže nic pořídit.“
Syn: „Vidíš, tati, já jsem ti už tolikrát povídal, že je to neschopný člověk.“
Chvála stručnosti
Soutěžili dva latiníci, kdo z nich dovede říci kratší latinskou větu. V domnění, že nemůže být předstižen, řekl první: „Eo.“ (= Jdu). Druhý ho však
překonal, řekl: „I“. (= Jdi.)
Co se hodí do ohně
Svatý Jan Vianney dostával denně velmi mnoho dopisů. Poněvadž neměl
kdy je číst všechny a na všechny odpovídat, dělal to tak, že pálil ty, které začínaly chválou jeho ctností, a do konce četl jen ty ostatní a na ty odpovídal.
Anatomie
Jeden politik se přiznal: „Když mi bylo třicet, byl bych se dal pro své
zásady rozkrájet. Dnes, když jsem ministrem, zůstávám celý, ale krájím své
zásady.“
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OKÉNKO PRO DĚTI
Ježíšovo přání
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Příprava na Vánoce
Advent je přípravou křesťanů na Vánoce. Začíná první adventní nedělí,
která letos připadla na 2. prosince.
Přípravou na advent pro řadu mladých žen, dívek i maminek s jejich ratolestmi z Říčan a Veverských Knínic, bylo „adventní tvoření“, konané ve farním centru v Ostrovačicích v sobotu 1. prosince. Výsledkem byly nádherné
adventní věnce a další vánoční ozdoby. Hlavně však v dobré náladě příjemně
prožité odpoledne s řadou nových podnětů a osobních vztahů.
Však se podívejte, jak jim to všem pěkně slušelo!

Požehnané a radostné dny letošních Vánoc
a nádherný rok 2013 přeje
redakční rada
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2013.
Uzávěrka příspěvků je 3. března 2013.
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392,
rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch, Veverské Knínice 145, 533 533 279
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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