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Milí farníci, přátelé!

V době, kdy obdržíte tento farní zpravodaj, budeme mít pravděpodobně 
nového papeže. Je jasné, že v době přípravy tohoto čísla zpravodaje ještě 
ani netušíme, který z kandidátů zvítězí. Přemýšlím taky o tom, zda je vůbec 
možné používat v souvislosti s novým papežem slovo vítězství, jak jsme zvyklí 
to používat, když mluvíme o politicích a volbách. Kardinálové se neucházejí 
o tuto funkci, nesoutěží o toto první místo ani nebojují o papežský úřad. 
Papež se nazývá servus servorum Dei, tedy služebník služebníků Božích.

Na začátku doby postní nám Ježíš ukázal, jak se bojuje s pokušením. 
Tak jsme byli pozváni k boji a rovněž k vítězství nad pokušením. Jak jsme 
bojovali? Možná jsme se snažili něčeho zříct, usilovali jsme o některou metu 
křesťanského života. Možná se nám i podařilo v něčem zvítězit.

Jediné vítězství, o kterém však nelze pochybovat, je Ježíšovo velikonoční 
vítězství. Budeme ho za pár dnů oslavovat. Ježíš zvítězil nad smrtí, nad hří-
chem, nad každým otroctvím člověka. To je pravé a jediné skutečné vítězství. 
Pouze ve vztahu k němu získávají smysl i naše dílčí vítězství zde na zemi. Bez 
vztahu k Ježíši každé naše vítězství je pouze vítězství Pyrrhovo.

Ať už vítězíme nebo prohráváme, Ježíš Kristus je vítěz. Kéž spolu s ním 
nakonec obdržíme korunu vítězství! Ať Pán požehná našemu novému pa-
peži!

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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Vzkříšení
Věra Ludíková (báseň ze stejnojmenné sbírky)

Kdo prošel sám utrpením,
kdo nese svůj kříž

a nereptá, kdo přijímá ho jako Job,
má k Tobě, Pane, blíž.

Kdo překonal svou zkoušku
a prošel jí, silnější je,

zná Tvůj klid, jejž nabízíš,
pokoj a mír v duši, v celém já.

Pane, Ty pokoj odkazuješ nám,
pokoj už zde na zemi,

budeme-li ctít zákony Tvoje,
pokoj, jenž rozprostře se po Vzkříšení.
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Květná neděle 
neděle 
24. 3.  

 7.30 
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Zelený čtvrtek
čtvrtek 
28. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Velký pátek
pátek 
29. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
30. 3.

19.00 
21.00

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle 
31. 3.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Pondělí v oktávu 
velikonočním

pondělí 
1. 4.

 8.30 Ostrovačice

Láska je dar od Boha
Božena Stýblová

Jedno dobré slovo lásky hřeje celou zimu.
Láska je víra, která pochází od Boha.
Láska je síla, která dokáže odpustit.

Kde je s láskou radost, tam je láska pevná.
Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou, ale zase jenom láskou.

Kéž vejde v srdce naše Pán Bůh lásky a pokoje!
Krůpěj lásky má větší cenu než sud moudrosti.

Bůh nám tento velký dar lásky dal.
Láska zanechává v srdci i bolest.

Láska umí skrývat i těžkosti srdce.
Je málo lásky v lidu, protože málo víry je.

Žijeme v lásce Boha i Marie.
Láska je dvojí: věrná a falešná.

Bože, vlej do našich rodin víru, naději a lásku.
Mnozí lidé hledají světlo a teplo lásky.
Za lásku Tvou Ti děkujeme, náš Bože.
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KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí pro léto 2013
P. Ludvík Bradáč

Předvelikonoční 
zpovídání 22. 3.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost 
ke svátosti smíření přede mší sv. v Ostrovačicích již 
od 17 hodin. Po půl šesté přijde o. Dominik Eremiáš, 

který v případě potřeby bude zpovídat 
i během mše svaté.

Setkání mládeže 
s o. biskupem 23. 3.

Jako každý rok se letos mládež setká se svým 
diecézním biskupem. Setkání proběhne 
v brněnské katedrále a začíná v 8 hodin.

Květná neděle 24. 3.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. 
Na začátku každé bohoslužby bude průvod
s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd 

Ježíšův do Jeruzaléma. 

Sederová večeře 24. 3.
Začátek bude v 15 hodin. Připomeneme 

si velikonoční židovskou hostinu, během které Ježíš 
ustanovil Nejsvětější Svátost.

Slavnost 
Zvěstování Páně 8. 4.

Letos kvůli Svatému týdnu se nemohla konat 
v obvyklém termínu 25. března. Mše sv. bude 

v 17 hodin ve Veverských Knínicích 
a v 18.30 v Ostrovačicích.

Premiéra opery 
Zd. Pololáníka 12. 4. 

Moravské divadlo Olomouc uvede ve světové 
premiéře operu Zdeňka Pololáníka Noc plná 

světla. Libreto podle námětu Paula Claudela připravil 
Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. 

Pouť děkanství 8. 5.
Cílem letošní pouti našeho děkanství bude 

Velehrad, kde chceme uctít hlavní patrony Moravy 
v roce 1150. výročí jejich příchodu k nám.

Novéna k Duchu sv.
10. 5. 

– 
18. 5.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne 
v říčanském kostele obvyklá novéna 

k Duchu svatému.
Seslání 

Ducha svatého 19. 5. Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních 
bohoslužbách v obvyklou dobu.

Noc kostelů v Brně 24. 5. Po úspěšných čtyřech ročnících se návštěvníkům 
otevřou další kostely a modlitebny v Brně a okolí.

Těla a Krve Páně 2. 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 30. 5. v 18 hodin.
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Setkání k výročí 
narození o. Bedřicha 2. 6.

Setkání začne krátkou pobožností na hřbitově 
v Ostrovačicích ve 14:30. Pak bude pokračovat 
na faře v Ostrovačicích při přátelském setkání. 

1. sv. přijímání 16. 6. Bude se konat v Říčanech při nedělní mši sv. 
v 9 hodin a ve Veverských Knínicích v 10:30. 

Setkání seniorů 19. 6. V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají 
starší farníci.

Táborák pro děti 21. 6. Před koncem školního roku se bude konat 
obvyklé setkání dětí u táboráku.

Kefasfest
28. 6.

 – 
30. 6.

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

v Dolních Kounicích.

Kněžské svěcení 29. 6. Svěcení kněží se bude konat v brněnské katedrále 
v 9 hodin.

Slavnost sv. Petra 
a Pavla 29. 6.

V kostele sv. Petra a Pavla oslavíme své patrony mší 
sv. v 9 hodin. Během dne pak bude kostel otevřen pro 

ty, kdo si ho budou chtít prohlédnout, včetně věže 
(doba otevření kostela bude včas zveřejněna).

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. 

Jáhenské svěcení 13. 7. Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské katedrále
v 9 hodin.

Charismatická 
konference

10. 7.
 – 

14. 7.

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

Prázdniny na faře
21. 7. 

– 
27. 7.

Děti, které v předchozích letech o prázdninách 
na faře bydlely, se již moc těší na dny strávené spolu 

při modlitbě, hře i poučení.

Mše sv. v lese 24. 7.

Začátek této již tradiční mše svaté na krásném místě 
u Helenčiny studánky bude v 17 hodin. 

Kvůli možnosti změny termínu sledujte, prosím, 
webové stránky farnosti.

Pěší pouť na Veveří 14. 8.
Jako v předchozích letech tam chceme jít pěšky 

z Říčan přes Veverské Knínice a Hvozdec. 
Datum je spíše orientační. Termín bude upřesněn.

Pěší pouť 
na Velehrad

22. 8. 
– 

24. 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 24. 8. v 11.30 bude sloužit biskup 

Viliam Judák z Nitry.
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Pouť rodin 31. 8. Letos se uskuteční již 10. diecézní pouť rodin. Bude 
se konat v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. 

Setkání seniorů 4. 9. Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, plné 
poučení i povzbuzení.

Výlet na Šmelcovnu 7. 9.

Jako v předchozích letech půjdeme pěšky
z Javůrku na Šmelcovnu, kde se pomodlíme 

v kapličce a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“.
Termín akce může být ještě změněn.

Dožínky 8. 9. Při nedělních mších svatých poděkujeme 
Bohu za letošní úrodu.

Kromě těchto vyjmenovaných akcí probíhají pravidelné bohoslužby 
a další opakující se setkání: modlitby matek (třetí úterý měsíce v 18 hodin 
v Říčanech a každý čtvrtek v 9:30 hodin ve Veverských Knínicích), nábožen-
ství pro dospělé (zhruba každý druhý pátek po večerní bohoslužbě), setkání 
mládeže (jednou měsíčně) aj.

Boží doteky
Zuzana Pospíšilová

Nedávné prezidentské volby jsem prožívala, tak jako spoustu pro mě 
podstatných událostí, docela intenzivně. Po prvním kole voleb jsem měla 
velice dobrý pocit a hodně jsem věřila, že to bude dobré. Ještě v prvním 
týdnu po nich jsem se vezla na radostné vlně. V průběhu druhého týdne se 
však začaly objevovat na slunečné obloze první mráčky – jednou jsem věřila 
docela pevně, podruhé už to bylo míň. Nakonec jsem však přijala myšlenku, 
že ať to dopadne jakkoliv, musím respektovat volbu většiny. Jenže…

Přišlo sobotní odpoledne, kdy se začaly objevovat první výsledky a za mnou 
přišli na návštěvu hodně rozladění a skleslí známí. No a já, asi i díky jejich 
silnému rozladění, jsem opět pustila svoje emoce z uzdy. Do toho jsem ještě 
v televizi poslouchala různé povolební rozhovory a příval negativní energie 
mě zahltil. Nakonec jsem se musela jít doslova zchladit ven do čerstvě napa-
daného sněhu. Naštěstí mě to rozčarování vydrželo jen několik hodin.

V průběhu následujícího týdne jsem se totiž dostala k několika zajíma-
vým článkům a fejetonům a ty mně pomohly se uzdravit. 

Uvědomila jsem si, jak málo se dovedu radovat z maličkostí, jak málo 
si užívám přítomnosti. Buďto si vysnívám budoucnost (tak to bylo i s těmi 
volbami), nebo se naopak hrabu v minulosti a zlatím si ji. Co ale přítomný 
okamžik, tady a teď? Ten právě díky snění zahrabávám, a pokud se k němu 
vracím, tak až mnohem později.
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Neumím hledat Boží doteky v každodenních povinnostech, stereotypu, 
fádnosti. Je toho tolik, co nám Bůh každou vteřinu dává, sděluje, ba přímo 
staví do cesty (takové dopravní značení) a my právě díky spřádání našich plá-
nů to nevidíme, nebo radši ani nechceme vidět. Zahlcujeme se negativním 
myšlením, strachujeme se o budoucnost. Zapomínáme ale přitom na Boha 
a jeho lásku ke každému z nás!

A tak bych nám všem popřála, abychom se nechali inspirovat těmi 
nejmenšími, dokázali se odvázat, radovat se z maličkostí, a hledali Boží krá-
lovství  v každodenním provozu. Vždyť: „Kdo hledá, ten najde!“

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Přehled svátostí a pohřbů v roce 2012
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice
křest 2 Štěpán Flégl, Nela Slámová
1. sv. přijímání –
svatby 1 Martin Kadeřábek a Veronika Fousová
pohřby 2 Marie Valnohová, Růžena Kršková

Říčany

křest 6
Cyril Staněk, David Pavel Kříž, Eliška Ďásková, Te-
reza Rousková, Aneta Emilie Pospíšilová, Štěpánka 
Polanská

1. sv. přijímání 5
4 děvčata z Říčan (Alžběta Mokrenová, Adéla Laif-
rová, Terezie Matulová, Kateřina Matulová) a jedno 
z Ostrovačic (Tereza Eliášová)

svatby 3
Petr Kříž a Zdislava Ryšánková, Martin Chmel a Mar-
cela Beníčková, Radek Pospíšil a Hana Sedláčková

pohřby 4
Marie Mokrenová, Mojmír Putna, 
Květoslava Fišerová, Anna Staňková

Veverské Knínice

křest 3
Eva Terezie Anežka Kokoliová, Kamil Kučera, Anna 
Čertková

1. sv. přijímání 1 Eva Kokoliová
svatby –
pohřby 3 Stanislav Mazour, Marie Jankeová, Božena Musilová
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Pak jsou ještě svátosti, které se nepočítají a nezapisují do matrik. Ty jsou 
udělovány opakovaně a v mnohem větším počtu. Jsou to: svátost nemocných 
(dříve nazývaná „poslední pomazání“) a především svátost smíření („zpo-
věď“) a eucharistie („sv. přijímání“).

Všechny farníky bych chtěl povzbudit, aby přistupovali k těmto svátos-
tem: Starším farníkům, byť by nebyli nějak zvlášť nemocní, se doporučuje 
přijmout svátost nemocných při společném udělování svátosti ve farnosti 
(u nás bývá jednou za rok při příležitosti Světového dne nemocných v úno-
ru). Ke sv. přijímání je dobré přistupovat při každé mši svaté (mše sv. je hos-
tinou, a co je účast na hostině, pokud někdo nejí?), ke svátosti smíření podle 
potřeby, např. jednou za měsíc či každé dva nebo tři měsíce.

Při této příležitosti bych vás chtěl vyzvat k zájmu o staré a nemocné v naší 
farnosti. Navštěvujte je, prosím, a zjistěte, zde se mezi nimi nacházejí takoví, 
kteří by stáli o udělení svátostí. V případě jejich zájmu je navštívím a poslou-
žím jim svatými svátostmi.

Za Aničkou Staňkovou
Helena Malášková

.... Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? 
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti. 
Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého Spasitele ...

Z liturgie 20. prosince - Žalm 24

Dvacátého prosince loňského roku nás zastihla bolestná zpráva, že dobrý 
Bůh povolalk věčnému životu naši sestru v Kristu – Aničku Staňkovou.

Bylo mi dopřáno prožít s ní ve Vaší farnosti jenom pár roků, ale ty stači-
ly na to, abych v úctě a vděčnosti mohla ten den v modlitbě volat k Bohu: 
„Otče, dík za Aničku“. Aničko, děkuji za Tebe.

Pokorná, věrná a nenápadná. Upevněná ve víře těžkými zkouškami ži-
vota. 

A to znám jen střípky. Bolestná ztráta dvou nejbližších – syna a bratra 
v roce 1984, Ti darovala mimořádnou citlivost k potřebným a trpícím. 
Kolik starších spoluobčanů jsi navštívila, potěšila, pomohla. S jakou lás-
kou ses starala o říčanskou kapličku. A s jakou věrností jsi splnila slib své 
tetičce, že se v případě potřeby postaráš o svého bratrance P. Františka 
Sedláka. Celá Vaše rodina musela změnit řád i prostory v bytě, když 
jste 1. 10. 2000 převezli těžce nemocného starého kněze, otce Františ-
ka k Vám domů a plné tři roky až do jeho smrti se o něho starali. A co 
vlastní děti? 
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Jak sis v modlitbě vyprošovala přijetí řeholního povolání Kamilky. Jak jsi 
v úzkostech provázela bolestné začátky Radimovy a Olinčiny rodiny. S jakou 
láskou ses radovala z vnoučat .....

Moje velké poděkování patří Tvé pomoci v posledních týdnech života 
otce Bedřicha. Vždy ses objevila na faře ve chvíli, kdy jsem to velice potřebo-
vala. Když jsem musela na chvíli odskočit z domu k lékařce, nebo za úřední 
farní záležitostí. Vždy jsi jen prohodila „já vím od Františka, jak se bojí být 
umírající doma sám“. A to nemluvím o fyzické pomoci s úklidem na faře, 
když jsem po probdělých nocích nezvládala více, než vlastní péči o nemoc-
ného. Tvoje rodina, ostatní farníci by jistě přidali mnohem více. A tak za 
sebe nemohu jinak, než vděčně: Aničko, děkuji, ať Ti Pán odplatí všechnu 
Tvoji dobrotu.

Žehnání vína 2012
Pavlína Kadlčková

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2012, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se 
na faře v Ostrovačicích konalo znovu po roce již tradiční setkání našich far-
níků spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak 
své stálé účastníky, tak stále nové a nové a také mladší a mladší příznivce. 
Nejmladšími z přítomných na posledním setkání byli malí sourozenci To-
biášek a Honzík Krškovi z Domašova. Ti si ovšem, na rozdíl od svých rodičů 
a ostatních dospělých, s sebou víno nepřinesli, svojí přítomností však přispě-
li k dobré náladě celého společenství.
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Po krátkém úryvku z evangelia a požehnání přinesených lahví dobrých 
vín, si všichni přítomní připili přípitkem: „Pij lásku svatého Jana!“. Sv. Jan 
Evangelista vypil podle jedné staré legendy pohár otráveného vína, jed však 
na něj neúčinkoval. Na připomenutí této události je považován za hlavního 
patrona vinařů a na jeho svátek se žehná víno.

Následovaly příjemné chvíle strávené v družném hovoru, i debata o dal-
ších patronech vinařů. Díky moderním technologiím a ochotným hledačům 
na internetu se některé dohady rozptýlily během chvilky. Tak se všichni 
např. dozvěděli, z čeho vychází patronát sv. Urbana, kterého vyznávají vinaři 
zejména na jižní Moravě: Svatý Urban bývá zobrazován s hroznem vína a dle 
pověsti se kdysi před svými pronásledovateli ukryl ve vinici a tím si zachránil 
život.

Odpoledne prožívané v příjemné a přátelské atmosféře uteklo velmi 
rychle a všichni zúčastnění se rozcházeli v dobré pohodě. Byť někteří museli 
další den, první „všední“ po vánočních svátcích, nastoupit opět do pracov-
ního procesu.

Setkání se svatými Cyrilem a Metodějem v Bystrci
Jiří Koch

Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
budou vrcholit v červenci na Velehradě, v širším záběru mají probíhat od 
března. 
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V bystrcké farnosti začali s předstihem. Už 6. února se v prostorách kos-
tela sv. Jana Křtitele v Bystrci uskutečnila přednáška plk. v. v. Františka Vald-
štýna z Ostravy. Posluchačům v ní přiblížil osobnosti obou soluňských bratří, 
průběh byzantské mise na Velké Moravě i dalekosáhlé důsledky jejich zdejší-
ho působení. Zejména dopad mise pro slovanské národy, jejich písemnictví 
a kulturu. Hovořil zaníceně a přesvědčivě, posluchači jako by měli plastický 
obraz obou věrozvěstů přímo před sebou. Následovala otevřená, mnohdy až 
na odborné hraně vedená diskuse.

Posluchači byli většinou z pořádající farnosti, mezi nimi byly zastoupeny 
i všechny tři obce farností Oříka. Rádi jsme se tam potkali a pozdravili s mno-
hými známými bystrckými účastníky každoročních „našich akcí“ – lesní mše 
u Helenčiny studánky, poutě k Matce Boží na Veveří, setkání na Šmelcovně. 
Za jejich pozvání upřímně děkujeme! 

Hromniční pouť matek ve Šternberku
Zdeňka Nejezchlebová

Vždycky, když slyším slovo Šternberk, vybaví se mi scéna z filmu Černí 
baroni, kdy se velitel ptá vojína při propustce domů: „Tak kam to máte, Šter-
nberk?“ On odpoví: „Do Šternberka.“ (Jde však o historický omyl, nemohl 
to být potomek slavného rodu Šternberků, protože ti vlastnili Šternberk jen 
do 14. století). 

Podobně se to však dá říct o maminkách, které každoročně od roku 2005 
o svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnic) putují za tou nejlepší 
maminkou, která je skutečnou Hvězdou na hoře, což je překlad trochu po-
češtěného německého slova Šternberk. 

Letos to vyšlo na den přesně, 2. února byla sobota, a tak se přes 800 ma-
tek vydalo na pouť za tou nejlepší maminkou do Šternberka, aby tak jako 
ona odevzdaly své děti do těch nejlepších rukou, do rukou Božích, a podě-
kovaly za ně.

Z našich farností jelo na pouť 5 maminek z Veverských Knínic, 4 z Ří-
čan a 1 ze Zbýšova. Já osobně jsem se této pouti zúčastnila už potřetí. 
Poprvé před 2 roky, kdy celý program proběhl ve šternberském kulturním 
domě z důvodu opravy kostela.  Podruhé loni, kdy jsem konečně mohla 
vidět nově opravený interiér kostela, ale v tu dobu uhodily opravdu vel-
ké mrazy – 15st., takže jsme se všechny opět těšily do kulturního domu. 
Letos nebyla tak velká zima, teplota jen kolem 0st. Proto jsme mši svatou 
s hlavním celebrantem Mons. Josefem Nuzíkem, generálním vikářem olo-
moucké arcidiecéze, vydržely myslím celkem v pohodě. Během mše svaté 
věnovaly šternberské matky Matce Boží velkou svíci za ochranu a dar víry 
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pro své děti a odvrácení zla od svých rodin a po mši svaté všechny matky 
obešly oltář při tzv. ofěře.

Při dalším programu v kulturním domě jsme měly příležitost uvítat olo-
mouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličku a vyslechnout si přednášku na 
téma Rok víry a Rok eucharistie. Program doprovázela schola s převážně 
známými písněmi, modlily jsme se před Nejsvětější Svátostí a jako moderá-
tor nás doprovázel místní duchovní správce o. Antonín Pechal. Nechyběl 
ani „zakladatel“ této krásné tradice o. Josef Červenka, který dokázal na zá-
věr celý sál roztančit při písni „Resuscitó…“. S touto ozvěnou vzkříšení, kdy 
jsme měly na mysli hlavně vzkříšení víry v naší zemi, jsme nadšeně odjížděly 
domů.

Tak kam to budete mít, maminky, příští rok na Hromnice? Doufám, že 
se nemýlím, když už teď za vás řeknu: „Do Šternberka.“

Vzpomínka na otce Vladislava Dvořáka 
Marie Ševčáková

Dne 21. května letošního roku si připo-
meneme nedožité 70. narozeniny našeho 
dřívějšího duchovního otce P. Vladislava 
Dvořáka. 

P. Vladislav se narodil v roce 1943 
v nedalekých Chudčicích, kněžské svěcení 
přijal 29. června 1974 v Brně. 

Ve své pastýřské službě prošel řadu 
farností, do Ostrovačic a Veverských Kní-
nic přišel z Třeště, odtud byl přeložen do 
Poštorné. Závěr života prožíval v rodných 
Chudčicích, kde denně slavil Eucharistii, 
modlil se a trpělivě nesl svůj kříž. Zemřel 
10. srpna 2007, pochován je podle vlastní-
ho přání na hřbitově v Příměticích, které 
byly jeho prvním působištěm. 

Při loňském farním zájezdu do Znojma a okolí byly Přímětice první za-
stávkou našich poutníků. Protože to bylo pět roků od smrti P. Vladislava, 
poutníci se zastavili u tamějšího kněžského hrobu, a v přímětickém kostele 
pak P. Ludvík Bradáč za jeho duši sloužil mši svatou. 

Vzpomeňme i letos vroucí modlitbou na otce Vladislava! Nezapomínej-
me na něho i na další kněze, kteří nás vedli na cestě k Bohu. Vždyť i oni 
pamatovali v modlitbě na ty, kteří jim byli svěřeni. 
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Ladislav Vybíral, poslední knínický farář, by se letos dožil 90 let
Jiří Koch

P. Ladislav Vybíral se narodil 26. června 1923 v Žerů-
tkách u Olbramkostela na Znojemsku. V roce 1942 ma-
turoval na gymnáziu v Bučovicích a 5. 7. 1947 byl v Brně 
vysvěcen na kněze. 

K 1. srpnu 1947 nastoupil jako koordinátor do Veverské 
Bitýšky. Protože tam nebylo systemizováno kooperátorské 
místo, po formální stránce byl ustanoven v Dalešicích. 

1. ledna 1948 byl ustanoven administrátorem excurrendo ve Veverských 
Knínicích po zemřelém faráři Josefu Hodovském. Pobyl zde pouhých 28 mě-
síců, ale hluboce se zapsal do myslí a srdcí zdejších lidí, především věřících, 
ale i mnohých bez víry. V několika dřívějších číslech tohoto farního zpravo-
daje byly otištěny konkrétní vzpomínky pamětníků, které to dokládají. 

Prožíval zde svá mladá léta, byl otevřený a vstřícný, ochotný pomoci, kde 
to jen bylo potřeba. Svým lidsky vřelým a přátelským postojem si získal příz-
nivce mezi všemi skupinami zdejších obyvatel, hlavně mezi mládeží a přede-
vším mezi svými vrstevníky. 

Prožíval zde ovšem i těžká padesátá léta, kdy komunistická vládnoucí 
moc prosazovala ateistickou politiku na všech úrovních, a její prvořadou 
snahou bylo potlačení duchovního života kdekoliv – i v takové zastrčené 
a bezvýznamné dědince jako byly Knínice. Především jeho vliv na mladé 
a plný kostel věřících při nedělních bohoslužbách byly solí v očích nosite-
lům ateistické ideologie. Podle vzpomínek pamětníků se ovšem neodpus-
titelného přečinu dopustil tím, když při pouti na Buchlov a na Velehrad 
seznámil účastníky se zakázaným pastýřským listem arcibiskupa Berana, 
a pak při návratu domů jim ho prý na jejich přání ještě jednou přečetl ze 
schůdků autobusu. 

Není divu, jak prozrazují dokumenty, že bylo proti Ladislavu Vybíralovi 
v květnu 1949 zahájeno trestní řízení u Okresního soudu v Rosicích. Skut-
ková podstata ani výsledek řízení nejsou v dokumentech podchyceny. Jako 
by vše bylo zastřeno neproniknutelným tajemstvím, dokonce není jistá ani 
taková drobnost, zda byl pro knínickou farnost oficiálně jmenován farářem, 
(jak uvádíme v nadpisu příspěvku) nebo byl až do svého odchodu z Knínic 
zařazen na postu administrátora excurrendo. Což není podstatné, obyčejní 
lidé v tom rozdíl neviděli, pro všechny byl jejich milovaným farářem. Z jeho 
osudu se ovšem pro mnoho kninických stala legenda ve více podobách.  

Někteří staří pamětníci mi vyprávěli, že byl následně uvězněn, dokon-
ce na Mírově. Po propuštění byl prý za trest přeložen do severočeského 
pohraničí. V dokumentech BB se naopak uvádí, že 1. 5. 1950 odešel do 
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litoměřické diecéze v severních Čechách, aby tam „vypomohl v duchovní 
správě pro velký nedostatek kněží“, a to na vlastní žádost. Což zase dotvr-
zují další, kterým se údajně svěřil, že o to opravdu osobně požádal biskupa 
K. Skoupého. Je jisté, že v severních Čechách v pozdější době (70. a 80. 
léta minulého století) opravdu sloužil jako kněz postupně v několika far-
nostech (Rumburk, Libouchec, Chrastava). Věrní kníničtí farníci ho tam 
dokonce navštívili. 

P. Ladislav Vybíral zemřel v Raspenavě v roce 1986, pochován je na 
hřbitově v Olbramkostele, neboť jeho rodné Žerůtky jsou součástí tamní 
farnosti. 

P. Ladislav Vybíral si zaslouží naše vzpomínky a vděčné modlitby. 
V Knínickém kostele sv. Mikuláše bude za něho k jeho nedožitým 90. na-
rozeninám sloužena mše sv. v pondělí 24. června 2013 na svátek sv. Jana 
Křtitele. 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2012 farnost 3 920 3 640 3 950

25. 12. 2012 farnost 5 100 6 580 2 470

10. 2. 2013 farnost 2 250 3 140 1 150

17. 2. 2013 Haléř sv. Petra 1 450 3 070 900

Tříkrálová sbírka v našich obcích 
Ludmila Franzová, Barbora Kadlčková, Tomáš Hájek, Jiří Koch

Také začátkem tohoto roku se v našich obcích uskutečnila tradiční 
Tříkrálová sbírka. V Ostrovačicích a Říčanech v sobotu 5. ledna, v Knínicích 
v neděli 6. ledna 2013. V Ostrovačicích a v Knínicích koledovaly čtyři sku-
pinky koledníků, v Říčanech devět. Většinou to byli malí školou povinní tři 
králové, ovšem v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci 
zazpívali známou melodii „My tři králové jdeme k vám …“. 

V Ostrovačicích koledníci vybrali historicky druhou nejvyšší částku 
23 360 Kč, v Říčanech zůstali částkou 60 723 Kč jen pár stokorun za loňským 
rekordem. V Knínicích vykoledovali letos 29 798 Kč, což je nejvíc z celé 
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12-leté historie těchto sbírek v obci. (V závěru článku nabízíme historický 
pohled na výsledky 3KS formou tabulky přesných částek a srovnávacího 
grafu.)

Všem koledníkům patří naše poděkování. Především pak štědrým dár-
cům, jimž navíc přejeme, aby jejich nezištné dary našly správné příjemce 
a doputovaly k nejvíce potřebným! 

Pro úplnost uvádíme ještě dvě čísla: V obcích Rosického a Modřického 
děkanství, které jsou při sbírce zastřešeny Oblastní charitou Rajhrad, se letos 
celkem vybralo 2 684 185 Kč. Celostátně Tříkrálová sbírka skončila rekor-
dem. Vybralo se 76,9 milionu korun! 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ostrovačice 17750 18015 19022 19893 22521 23022 23510 23360

Říčany 48534 49590 48965 53299 59146 59145 61589 60723

Vev. Knínice 19846 22400 22257 25041 24283 25363 25676 29798
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CO SE děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ

Postní duchovní obnova
P. Ludvík Bradáč (z www. orik.cz)

Letošní postní duchovní obnovu pro zájemce z řad obcí našeho spole-
čenství Oříku vedl v sobotu 2. 3. 2013 o. Stanislav Pacner, profesor Starého 
zákona a hebrejštiny na katedře biblických věd CMTF v Olomouci.

Tématem obnovy bylo: Odpuštění jako zdroj nového života a síly. O. Stanislav 
ve dvou přednáškách hovořil o těchto aspektech odpuštění:

1. Důležitost odpuštění
2. Co odpuštění není?
3. Co odpuštění je?
4. Proč odpouštět?
5. Jak odpustit?
A pak při mši sv. o. Stanislav hovořil o svátosti smíření (o cíli této svátosti, 

předpokladech správně vykonané svátosti smíření i o konkrétních krocích 
svátosti).

Přednášek se zúčastnilo, jako v předchozích letech, zhruba 35 farníků 
(na mši sv. přišli i někteří další) a všem se obnova líbila. Kéž všichni žijeme 
více podle Ježíšových slov, i těch, které každodenně opakujeme: Otče náš, 
jenž jsi na nebesích… odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům… 
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestli-
že však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení 
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Cyrilometodějské jubileum a Rok eucharistie
Z různých webových pramenů napsal Ludvík Bradáč

Velká cyrilometodějská jubilea (1863, 1885, 1913, 1985) byla vždy pří-
ležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění našeho 
národa.V letošním třináctkovém roce si český i slovenský národ připomíná 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Aby se naše 
víra prohloubila, pastýřským listem z února 2010 stanovili naši biskupové 
tříletou přípravu s tématem iniciačních svátostí: křest – rok 2011, biřmování 
– rok 2012, eucharistie – rok 2013. 

V současnosti tedy prožíváme třetí rok přípravy zaměřený na svátost 
eucharistie.Tento rok nám má pomoci setkat se s Ježíšem v eucharistii 
a žít z něho. Ke slavení eucharistie – mše svaté – jsou podle arcibiskupa 
Graubnera (v pastýřském listu k tomuto roku) věřící pozváni jako spoluú-
častníci: Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově 
oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa. 
Duchovní užitek mše svaté však závisí také na připravenosti účastníka, při-
pomíná olomoucký arcibiskup a zmiňuje Kristovu výzvu z evangelia sv. Ma-
touše Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti 
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Poté 
arcibiskup Graubner dodává: Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali 
opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle než do nejbližší 
mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích 
a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich 
vztazích s okolním světem!

V závěru svého pastýřského listu vyzývá olomoucký arcibiskup věřící 
k tomu, aby Rok eucharistie využili k hlubšímu poznání i prožívání mše 
svaté a o toto prožívání se dělili se svými blízkými. Uvádí však také další 
konkrétní návrhy: pozvat na bohoslužbu ty, kdo se odcizili, nabídnout pří-
pravu ke svatému přijímání těm, kteří u něj ještě nebyli, zajistit možnost 
přijímání Eucharistie pro staré a nemocné, kteří se do kostela nedostanou, 
přistupovat často ke zpovědi a využívat také příležitostí k soukromé mod-
litbě před svatostánkem. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mi-
mořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti, dodává arcibiskup 
Graubner a svůj list uzavírá slovy: Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže 
jako lék na mnohé naše neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, 
posílí i naši víru.
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Významné výročí
Ludmila Franzová

9. října letošního roku uplyne 250 let od vysvěcení kostela sv. Petra a Pav-
la v Říčanech. Jeho zbudování a posvěcení v roce 1763 bylo vyvrcholením 
snah našich předků.

Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou ve dvou dnech:
Sobota 29. června, kdy je svátek sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela, 

bude Den otevřeného kostela.

Dopoledne: V 9:00 bude sloužena 
poutní mše svatá. Po ní až do 12:00 
bude pro všechny návštěvníky, věřící 
i nevěřící, možnost prohlídky chrámo-
vé lodi, kůru a varhan (s výkladem). 
Pro zdatné zájemce příležitost vystou-
pit na věž kostela a pozorovat z výšky 
Říčany a okolí.

Odpoledne: Ve 14 hod. bude slav-
nostní požehnání. Po něm opět mož-
nost prohlídky až do 17:00.

V posvátném prostoru, který je 
promodlen našimi předky, má každý 
možnost zajet na hlubinu do svého 
nitra.

Hlavní oslava proběhne v sobotu 
12. října za přítomnosti otce biskupa 
Vojtěcha Cikrleho.

Važme si odkazu a dědictví našich předků a s pokorou poklekněme před 
oltářem jako naši předchůdci, rodiče i prarodiče.

Střelba na faře!
Barbora Kadlčková

„Bang! Bang!“, ozývá se za zavřenými dveřmi fary. Pan farář se dávno 
vytratil, neznámo kam. Šerif se svým pomocníkem se schovává za dřevěnou 
deskou stolu a odráží úder banditů. V koutě se krčí postřelený odpadlík. 
„Indiáni!“, zakřičí někdo a v tu ránu vypukne zběsilá ohlušující střelba…
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Myslíte si, že jde o smyšlený příběh z divokého západu? Nikoliv! Na faře 
se opravdu střílí. Nicméně toto zjištění by vás v žádném případě nemělo od-
radit od návštěv akcí, které na faře probíhají. Na faře je za běžných okolností 
absolutně bezpečno. Výjimkou je jeden pátek v měsíci, kdy toto místo obsadí 
mládež. To totiž začnou kulky svištět vzduchem! Mladí si oblíbili karetní hru 
Bang, která se odehrává v prostředí divokého západu. Šerif se svým pomoc-
níkem se snaží zneškodnit několik banditů. Hru jim znesnadňuje odpadlík, 
který usiluje o to zůstat ve hře poslední a stát se tak vítězem. Kdo přežije, 
vyhrává. Hráči navíc od začátku netuší, kdo ze spoluhráčů je bandita, kdo 
odpadlík a kdo pomocník šerifa. Jediná známá postava je šerif. To nahrává 
vzniku mnoha komických situací. Jak je vidět, naše mládež se drží starého 
známého hesla: „Komu karty v ruce šustí, toho Pán Bůh neopustí.“ Na závěr 
chci jen vzkázat všem mladým z našich farností, že mezi sebou rádi uvítáme 
i další nové hráče . 

Tradiční setkání se vzpomínkou na Mons. B. Provazníka
Helena Malášková

V neděli 2. června, dá-li Pán, se tradičně sejdeme s komunitou Emma-
nuel na hřbitově v Ostrovačicích u kněžského hrobu. Po krátké pobožnosti, 
věnované vzpomínce na Mons. Bedřicha Provazníka, se přesuneme na faru. 
Úvodem se tam s námi MUDr. Viola Svobodová podělí o zkušenosti ze své 
práce v hospici přednáškou „U bran smrti poznáváme život“. (Poučení ne-
jen pro seniory a nemocné). 

Setkání zakončíme společným posezením na farní zahradě. Všichni jste 
srdečně zváni.
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V redakční kuchyně Oříku
Jiří Koch

V průběhu posledního zasedání redakční rady Oříku oznámila Mgr. 
Zdeňka Nejezchlebová, že svoji činnost v redakční radě ukončuje. 

Aby zůstal zachovaný paritní poměr „z každé obce dva členové“, byla za 
Veverské Knínice do redakční rady následně přijata Ing. Pavlína Kadlčková, 
kterou čtenáři Oříku mohou znát podle jejích některých dosavadních pří-
spěvků (např. o pouti do Svaté země, o pěší pouti na Velehrad, o návštěvě 
západních Čech, aj). Věříme, že svoji novou službu čtenářům bude dělat 
odpovědně! 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Benedikt XVI.
Jarmila Pololáníková

Celým světem obletěla 
zpráva, že Svatý otec Bene-
dikt XVI. ukončí svůj úřad 
28. února ve 20 hodin na 
vlastní přání.

Se jménem Josepha 
Aloise Ratzingera jsem se 
poprvé setkala v náboženské 
literatuře a ve Světle, kde 
mě vždy oslovily jeho úvahy 
a pojednání. 

Pozorně jsem sledovala televizní přenos zádušní mše sv., kterou celeb-
roval, a pohřební obřady za Jana Pavla II., jehož byl dlouholetým spolupra-
covníkem.

Zprávu o tom, že byl zvolen novým papežem, jsem přijala opravdu s ra-
dostí, neboť se mi tento noblesní člověk svým neokázalým vystupováním 
a chováním velmi zamlouval.

Po jeho zvolení nastala pro něj jistě těžká situace. Jan Pavel II. si získal za 
léta svého působení velkou oblibu u věřících, u státníků i mladé generace. Je 
vždy těžké nastoupit po někom, kdo zanechá v lidech tak hlubokou a silnou 
brázdu sympatií.

Papež Benedikt XVI. po zvolení do úřadu vystupoval velmi skromně, 
ostýchavě až plaše. Nástupu na stolec sv. Petra se však zhostil velkoryse, 
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když se jednoznačně postavil za rychlé blahořečení svého předchůdce. 
Svým postojem, ve kterém preferoval pravdu, víru a lásku, si získal brzy 
i mládež, kterou naposledy pozdravil v Madridu před půldruhým rokem. 
Mladým přiblížil adoraci před Nejsvětější svátostí a oni jeho výzvu přijali 
a praktikují.

Vyhlášením roků víry – Rok sv. Pavla (2008–2009), Rok kněží (2009–
2010) a Rok víry (2012–2013) oslovil všechny generace. Papeže Benedikta 
XVI. si věřící váží jako člověka hluboce ponořeného do pravdy víry a vše-
stranně vzdělaného muže. Oceňujeme jeho postoj k nepříjemným záleži-
tostem v církvi, které neskrýval, ale snažil se je otevřeně a zodpovědně řešit 
před světem.

Papež Benedikt XVI. abdikoval ve svých 85 letech s největší pokorou. 
Jeho slova… „musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl 
svěřen, pro nedostatek fyzických sil …“. Pokorné gesto je obdivuhodné 
a příkladné pro věřící i nevěřící.

Benedikt XVI. navštívil naši zemi před čtyřmi lety. Poslední pozorností 
vůči biskupství v Brně bylo jeho apoštolské požehnání jednotě na zvelebení 
církevní hudby na Moravě – Musica sacra, která oslavila 20. výročí své exis-
tence. Svatý otec, jako aktivní hudebník, upřednostňoval vážnou hudbu, 
která umocňuje krásu liturgie. 

Ze všech jeho projevů je znát, že mu jde především o dobro církve. Uvě-
domuje si, že je zapotřebí zvolit nástupce, „který s energií a vytrvalostí v roz-
bouřených vodách světa, povede loďku církve správným směrem“ (P. M. 
Badal). 

Svatý otče, kéž Vás Bůh štědře odmění za Vaši dosavadní službu církvi 
a dá Vám ještě dostatek času prožít ve zdraví a klidu podzim života.

 

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v den jejich původního svátku
Podle zprávy v mediích zpracoval Jiří Koch

K odkazu sv. Cyrila a Metoděje se přihlásily stovky věřících svou účastí 
na bohoslužbě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Konala se 9. března, 
k oslavě příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a sloužil ji plzeň-
ský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i mnozí zástupci Ekume-
nické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita vladyka Kryštof, který 
na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Devátý březen je totiž datem původního svátku sv. Cyrila a Metoděje, 
kterým prohlásili arcibiskup Arnošt z Pardubic s císařem a králem Karlem 
IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Ještě jednou citujeme z knihy P. Dominika Pecky
Pro potěchu čtenářů otiskujeme pár ukázek z knihy „starého profesora“ P. Dominika 
Pecky Starý profesor se hlásí o slovo. P. D. Pecka ukazuje slavné a významné osob-
nosti jako lidi, kteří dělají také něco zcela obyčejného jako každý jiný. 

Ocenění vrabců 
Známý historik prof. Karlovy university Karel Pekař přijel se skupinou 

přátel do Španělska. Při té příležitosti navštívili nádherný dóm v Orvietu. 
Všichni byli zvědavi, jak vyjádří svůj dojem z té skvělé architektury. Prof. Pe-
kař k překvapení ostatních prý řekl: „Podívejte se, lidičky, ti vrabci na těch 
římsách jsou zrovna takoví jako vrabci u nás v Turnově“.  

Vařil párečky
Dr. Robert Koch, německý lékař a objevitel bacilu tuberkulózy něco 

právě vařil v laboratoři, když k němu vešel jistý mladý lékař. „Hádejte, pane 
kolego, co tady vařím“ zeptal se známý vědec. „Bacily tuberkulózy.“ „Ne.“ 
„Streptokoky.“ „Také ne.“ „Tak spirochety“. „Ne, neuhodl jste.“ A nadzvedl 
pokličku: „Párečky, příteli, párečky!“ 

To nevím
Duval, knihovník Františka I., býval občas tázán na věci, které nevěděl. 

V takových případech odpovídal otevřeně: „To nevím!“ Jednou mu kdosi 
namítl: „Ale císař vás platí za vědění!“ „Platí mě za to, co vím“ odpověděl 
skromně učenec, „kdyby mě platil za to, co nevím, nestačily by mu všechny 
poklady říše!“ 

Nechme slavné lidi na pokoji
Goethe prý říkával: „Ti, kteří mě navštěvují, mně prokazují čest. Ti, kteří 

mě nenavštěvují, mně dělají radost.“ 
Z toho vyplývá: Nechme slavné lidi pokud možno na pokoji. Nechtějme 

po nich autogram ani interview, nepišme jim zbytečně a neobtěžujme je 
svými návštěvami. Nechme je žít obyčejným způsobem, a umřít též. 
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Druhý vatikánský koncil  
a uvádění jeho závěrů do života
S vyžitím knihy „Letnice dvacátého století“ brněnských autorů Jiřího Hanuše 
a St. Balíka (MU Brno, 2012) napsal Jiří Koch 

Loni na podzim, 11. října 2012, uběhlo přesně padesát let od zaháje-
ní Druhého vatikánského koncilu. Koncil ve 4 zasedáních (se 3 přestáv-
kami) trval do 8. 12. 1965, tedy o něco málo víc než tři roky. Svolal ho 
papež Jan XXIII., který v jeho průběhu (1963) zemřel. Po jeho smrti byl 
do čela církve zvolen Pavel VI. a ten činnost koncilu dovedl do zdárného 
konce. 

Papež Jan XXIII. dal koncilu už v průběhu příprav směr a cíl, který se dal 
velmi stručně shrnout do jediného slova – aggiornamento. To tenkrát oble-
tělo svět a je s koncilem dodnes neoddělitelně spojeno. V italštině znamená 
„zdnešnění“, Svatému otci šlo o to, aby se církev otevřela světu, aby vyšla ze 
svého „ghetta“. Koncil je zpětně charakterizován jako „jaro církve“, či jako 
„letnice dvacátého století“. 

K dosažení vytčeného cíle stanovil koncil ve svých dokumentech řadu 
změn, které dnes považujeme za zcela běžné. Jejich prosazování se dělo ale 
postupně a někdy velmi pomalu. Zvlášť v totalitním Československu, kde 
byly vládnoucí ateistickou mocí všemožně blokovány. I autentické zprávy 
o koncilu se k nám dostávaly s velkým zpožděním. 

Přesto se díky obětavým kněžím i laikům podařilo už v prvním desetiletí 
po koncilu některé iniciované změny zavést do praxe:

* Reforma liturgie – obrácení oltáře čelem k lidem, používání mateřské-
ho jazyka jako bohoslužebného, využívání laických lektorů při čtení Písma 
a přímluv, čtení úryvků ze Starého zákona, přijímání pod obojí (při slavnost-
ních bohoslužbách). 

* Do poradních orgánů církve byli uváděni laici, stávali se členy pastorač-
ních rad. Mohla být zakládána modlitební shromáždění laiků. 

* Udílení svátosti biřmování mohli tradičně provádět jen biskupové. Už 
v roce 1963 to se zmocněním biskupa mohli provádět i vikáři a děkani, od 
roku 1967 pak i v těch diecézích, kde biskup nebyl. 

* Církevní obřady při pohřbech mohly být slouženy i zemřelým, co byli 
zpopelněni (i když z počátku jen mimo kremační místnost). 

* V dalších letech došlo k vymanění bohosloveckého semináře v Litomě-
řicích z přímého vlivu státu. Podle mínění autorů citované knihy se to s pod-
porou kardinála Fr. Tomáška podařilo díky Mons. V. Cikrlemu, tehdejšímu 
rektorovi, a otci Fr. Koutnému, vicerektorovi. 
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* V posledním roce před politickým převratem (v roce 1988) se prosadi-
la svoboda svědomí i tak, že se přihlášky do náboženství začaly podávat na 
farní úřady, nikoliv do rukou ředitelů ZŠ. 

* Nový duch církve se projevil také ve výtvarném umění, architektuře 
a hudbě. V našem blízkém okolí byl prvním příkladem toho faktu kostel sv. 
Josefa v Senetářově, navržený brněnským architektem Ludvíkem Kolkem. 

V některých případech se ovšem požadované změny podařilo nastolit až 
ve svobodných poměrech po listopadu 1989. 

* Zatímco do tohoto roku byla u nás většina biskupských stolců neobsa-
zena, do čela diecézí byli pak postupně jmenováni sídelní biskupové, mnoh-
dy doplnění o pomocné světící biskupy. Pro českou církevní provincii mohla 
být ustavena biskupské konference, jež sdružuje všechny biskupy. 

* Podařilo se uskutečnit zavedení trvalé jáhenské služby ženatými muži. 
(Např. je známo, že v blízkých Rosicích se jedním z prvních jáhnů stal Ing. 
Jan Kubíček (+2007), ve Zbraslavi Ing. Dr. Vladimír Večeřa).  

Plnohodnotnými účastníky koncilu byli sídelní biskupové a kardinálové, 
označovaní termínem koncilní otcové. Každý z nich mohl mít s sebou v rám-
ci doprovodné delegace jednoho či více poradců (bez hlasovacího práva). 

Složení československé delegace se pro jednotlivá čtyři zasedání koncilu 
měnilo. Celkem byla delegace tvořena 16 účastníky, z toho koncilní otcové 
byli 4, ostatní tehdejší biskupové buď neměli státní souhlas, nebo byli in-
ternováni. Jediným českým účastníkem mezi koncilními otci byl František 
Tomášek, tenkrát světící biskup olomoucký, zbývající otcové byli Slováci. 
Zbývajících 12 účastníků tvořilo doprovodnou skupinu, její složení se mě-
nilo nejvíce. 

Jedním z členů této skupiny byl i P. Petr Franta, v té době kancléř brněn-
ského biskupství. Zúčastnil se ovšem pouze 1. zasedání koncilu v roce 1962. 
V zápiscích pana faráře Fr. Vlacha (farní kronika) se nachází poznámka, že 
byl jeho spolužákem (asi v semináři). Proto ho pozval, aby v naší farnosti 
povyprávěl věřícím o koncilu a při té příležitosti tu sloužil i mši sv. 

Koncilu se zúčastnili také 3 českoslovenští biskupové z exilu. Nejznáměj-
ším a nejvýznamnějším byl Josef kardinál Beran. Narodil se v roce 1888, 
v roce 1946 byl jmenován pražským arcibiskupem. Odmítavý postoj k na-
stupujícímu komunistickému režimu vyjádřil v únoru 1948 svým známým 
pastýřským listem „Nemlč, arcibiskupe, nesmíš mlčet!“. Od roku 1949 byl po 
16 let internován a nemohl úřad arcibiskupa vykonávat. 

V lednu 1965 oznámil papež Pavel VI. úmysl jmenovat Josefa Berana kar-
dinálem. Čs. stát souhlasil s podmínkou, že se Beran z inauguračního aktu 
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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, 
je pan farář tvůj kamarád anebo se znáte jenom pracovně?  David 

Milý Bože,
když se budeš v neděli v kostele dívat, ukážu ti své nové boty.  Janek 

Milý Bože, 
to, co je v bibli, je pravda, že jo? Stejně jako v encyklopedii?  Markéta 

Milý Bože, 
pošli letos Milana Novotného na jiný tábor.  Petr 

Milý Bože, 
V náboženství jsme se učili, co všechno děláš. Ale kdo to dělá, když jsi na 
dovolené?  Janka

Milý Bože,
když žijeme i po smrti, proč teda musíme vlastně zemřít?  Jirka

Milý Bože.
Odkud se berou všichni lidé? Doufám, že mi to vysvětlíš líp než táta.  Vláďa

Milý Bože, 
netušil jsem, že oranžová a fialová jdou tak dobře k sobě, až dokud jsem 
neviděl ten západ slunce, co jsi udělal v úterý. To nemělo chybu!  David

Milý Bože,
proč nikdy nejsi v televizi?  Michal 

v Římě už nevrátí. Ten po dlouhém váhání souhlasil, a mohl se tak zúčastnit 
i posledního zasedání koncilu. Vystoupil na něm se zásadním prohlášením 
k náboženské svobodě. 

Za svého dalšího pobytu v Římě založil náboženské středisko Velehrad 
a staral se o československé katolíky v emigraci. Zemřel v roce 1969 a Pavel 
VI. poté rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben (jako dosud jediný Čech) 
po boku papežů v kryptě chrámu sv. Petra v Římě. 
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OKÉNKO PRO DĚTI

Svatý týden
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 8. září 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. 
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Redakční rada: Ludvík Bradáč, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Pavlína Kadlčková, 
Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková. Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také najít na webových stránkách www.orik.cz
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