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Milí farníci,
před pár týdny skončil Rok víry.
Náš pan biskup k ukončení roku píše: Zaslechl jsem k tomu poznámku: Proč
se vůbec má Rok víry ukončovat? Zahajovat ano, ale ukončovat? - Zajímavý pohled
k zamyšlení. Ano, proč vlastně připomínat něco, co už končí? Možná i proto, abychom
se mohli zastavit a bilancovat - a hlavně poděkovat. Děkujme za Rok víry a vůbec
za veliký dar víry, který jsme od Boha dostali. A v určitém smyslu ten rok
skutečně neukončujme. Dál o víru bojujme, přemýšlejme o ní a modleme
se za posílení naší víry.
Můžeme se přitom těšit na další rok. Kdoví jakému tématu bude věnován? Alespoň v době psaní tohoto článečku to ještě nebylo známo. Existují
však i kritické hlasy, zvláště pokud se týče množství různých roků, věnovaným
různým tématům. A tyto roky se někdy vzájemně překrývají, začínají, končí,
takže člověk občas ani neví, na co má myslet dřív. Jeden kněz dokonce řekl:
Víte, co bych si přál, ale opravdu? Aby jednou byl Rok ničeho...
Skončil Rok víry, skončil Rok eucharistie, skončilo Cyrilometodějské tříletí. Pravděpodobně nebude Rok ničeho. Přeji Vám každopádně, milovaní
farníci, ať je nový rok naplněný vírou, nadějí a láskou, ať se každý z nás přiblíží Pánu Ježíši, ať se taky přiblížíme sobě navzájem.
Váš farář Ludvík Bradáč
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2013
P. Ludvík Bradáč
úterý
24. 12.
středa
25. 12.
čtvrtek
26. 12.

Štědrý den

Boží hod vánoční
sv. Štěpána,
prvomučedníka, svátek

neděle
29. 12.

sv. Rodiny, svátek

úterý
31. 12.

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

středa
1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

neděle
5. 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
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Boží darování sebe sama
Pavla Edita Herciková
Převzato z brožurky v příloze Katolického týdeníku věnované čtyřem adventním nedělím, kráceno. Autorka je mnohým čtenářům Oříku známá, na jaře 2009 měla na
faře v Ostrovačicích besedu k osobnosti sv. apoštola Pavla. V současnosti pracuje jako
průvodce českých poutníků po Svaté zemi.
Štědrý den je za dveřmi. Mnohé dárky jsou už zabalené a čekají na úsměv
a radost toho, komu jsou určeny. Jiné dárky zabalit nelze, nevejdou se do
krabice…
V maličkém galilejském městečku Nazaretě stojí mladá ochotná dívka,
připravená přijmout Dítě. Stává se novou Archou úmluvy, přijímající živoucí
Boží Slovo, které má přijít na svět jako její syn, Immanuel (to je Bůh s námi),
Ježíš, Jehošua (jehož jméno znamená Hospodin je vysvobození, spása, pomoc…).
Bůh tu nepřichází člověka obdarovat jen něčím vnějším, on sám se stává darem, on sám je vysvobozením a spásou!
Člověk dostává o Vánocích více než královský dar, Krále samého. Marii je
nabídnut dar určený pro celý svět, dar, nad kterým se tají dech, ale který se
má pro ni stát obrovsky těžkým životním úkolem… A dívka tento nesmírný
Boží dar přijímá.
Také Josef přijímá obdarování: Marii a spolu s ní Boží Dítě. I pro něj znamená Boží obdarování úkol. I on ke splnění Božího úkolu nabízí dar svého
života, který podřizuje Božímu daru.
Ani dnes nám Bůh nepřestává rozdávat své dary, často velmi překvapivé
a nečekané, jiné, než bychom si představovali… Znamenají úkol, jenž nás
často přesahuje. A my jsme zodpovědní za to, co s tímto darem uděláme.
Jsme zodpovědní za Boží dar života i za dar nabídnuté spásy… A jsme zodpovědní také za dar vánočního času…
Těm, kdo přijali Boží dar jako úkol, těm, kdo uvěřili, se rozjasňuje cesta
a zjevuje hvězda nad Betlémem, nejmenším mezi judskými městy; nad Betlémem,
domem chleba, v němž se zrodil ten, který se dal lidem jako chléb živý v eucharistii, Davidův potomek a Boží Syn, který nám přišel nabídnout sám sebe…
Tuto radost sdíleli prostí pastýři, kteří tu kolem Betléma mezi kamenitými kopci, spoře porostlými trsy křovisek, hlídali svá stáda, a ti první přijali
andělskou zvěst o narození Spasitele.
Podobně jako pastýři sdíleli radostnou zprávu, podobně jako je sdíleno
betlémské světlo zapalované v bazilice Narození, které má putovat od jednoho člověka k druhému, má svítit a spojovat ty, kdo se u něj setkávají – podobně má proniknout ke každému poselství vánoční radosti a lásky. Jsou dary,
které se zkazí, pokud nejsou sdíleny.
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KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ ZIMA 2013-14
P. Ludvík Bradáč
Svátostné vánoční
požehnání

středa
25. 12.

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

Žehnání vína

čtvrtek
26. 12.

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

Tříkrálová sbírka

neděle
5. 1.

Ve všech našich obcích proběhne obvyklá sbírka
na chudé a potřebné. Termín bude ještě upřesněn.

Vánoční koncert

neděle
12. 1.

V neděli 12. 1. odpoledne v 15 hodin v kostele ve
Veverských Knínicích se bude konat vánoční koncert.

Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

pátek
18. 1.

Mší svatou v 7.45 v Ostrovačicích zahájíme
Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pomazání nemocných

neděle
9. 2.

Při všech třech mších svatých bude udělována svátost
nemocných nemocným a starým farníkům.

Popeleční středa

středa
5. 3.

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
8. 3.

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

Setkání seniorů

středa
19. 3.

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

Předvelikonoční
zpovídání

pátek
11. 4.

V pátek 11. 4. 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
12. 4.

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

neděle
13. 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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Setkání na faře
Zuzana Pospíšilová
V kalendáři jsem měla sobotní odpoledne před první neděli adventní
vyhrazeno pro již tradiční setkání v Ostrovačicích na faře.
Každý rok se velice těším právě na dobu adventní, na dobu očekávání,
na dobu zklidnění, na dobu úklidu a zdobení duše i domova. Letos poprvé
jsem ale pořád nějak nemohla chytit slinu. Nastoupila jsem do práce a kolotoč se asi trošku více roztočil.
V rámci úspory času jsem přemýšlela, zda nemám udělat věnečky doma
po večerech a sobotní odpoledne tím pádem trávit úklidem. Místo toho
jsem se vydala na faru. Proč?
Uvědomila jsem si, že možná by bylo pohodlnější zůstat doma, ale to
proč tam jdu, se jmenuje SPOLEČENSTVÍ. Potkám tam ty, s kterými je mi
dobře, s kterými se zasměju, které mě nabijí, které se se mnou rozdělí o kus
sebe. Bez blízkých by mi v životě bylo smutno – i kdyby byla domácnost v sebelepším pořádku. Právě díky přátelům, které mám kolem sebe, je můj život
veselejší, radostnější a jednodušší. Uvědomila jsem si, že když něco dám,
vrátí se mi to i s úroky.
Takže díky Vám všem, kteří jste přišli, díky za pěkné odpoledne, díky za
to, že se dokážete rozdělit!
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
250. výročí
Ludmila Franzová
9. října 1763 na svátek sv. Havla byl posvěcen nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Říčanech.
Končící rok 2013 jsme prožívali v duchu oslav toho 250.
výročí. S ročním předstihem jsme začali setkáním farní
rady a úvahami, jak důstojně toto výročí oslavit. Nejdříve
jsme připravili brožurku, v níž jsou shrnuty základní informace o kostele a farnosti.
Letos slavíme také 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, takže náš kostel byl posvěcen při 900. výročí jejich příchodu.
První den oslav proběhl o říčanské pouti, v sobotu 29. 6. 2013, na svátek
sv. Petra a Pavla, patronů našeho kostela.
Prožili jsme slavnostní chvíle. Byl to Den otevřeného kostela pro všechny…
Po poutní mši svaté měli zájemci možnost prohlédnout si celý chrámový interiér, vystoupit na kostelní věž a pozorovat Říčany a okolí pohledem shora.
K zajištění bezpečnosti se ochotně přihlásili členové letopiseckého spolku, p.
Josef Kleveta, p. Josef Bartošek a manželé Kafoňkovi. Nakonec se ukázalo, že
jejich služba nemusela být využita, protože výstup na věž byl bezpečný.
Průvodní slovo u zvonů měl pan Luďa Polanský, který o zvony dlouhá
léta pečoval. Na věž vystoupilo asi 150 návštěvníků. Těch, kteří si prohlédli
vnitřek chrámu s výkladem, bylo o něco víc. I mnozí pravidelní účastníci
bohoslužeb se po výkladu rozhlíželi pozorněji. Značný zájem budily starší
fotografie ze života farnosti, které byly vystaveny na panelech. Po odpoledním požehnání prohlídka pokračovala. Jako průvodkyně jsem byla svědkem
dojetí některých lidí, kteří nebyli v kostele od svého dětství. Velkou radost
mi způsobilo znovuobjevení staré křtitelnice (její příběh už byl zveřejněn).
Výzdoba na ní už není na pohled dost patrná. Po namáčení a ohmatání ji
kresbou zachytila Bc. A. Barbora Oudesová.
U příležitosti oslavy byla v jedné třídě ve škole výstava obrazů říčanských
rodaček, umělkyň, paní Petříkové, roz. Safkové a paní Zdeny Kristové, roz.
Dupalové.
Při příležitosti tohoto významného výročí byla z iniciativy pana starosty
zrenovována většina drobných sakrálních staveb na území naší obce. Je si
vědom, že tyto stavby byly celá léta opomíjeny. Jsou však součástí naší historie. Jejich rekonstrukcí se Říčany projasnily. Jde především o sloup se sochou Panny Marie za kostelem, který byl poškozen ve frontových bojích v r.
1945 a od té doby jen chátral. Nejvýznamnější a nejviditelnější je Boží muka
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u silnice na ul. Polní. Byl také opraven kříž na ul. Mrštíkova, hlavní kříž na
hřbitově a kříž u vodojemu. Současně byl také obnoven již zašlý pomník
padlých.
Hlavní oslava posvěcení chrámu byla stanovena na sobotu 12. října 2013.
Tomuto dni předcházela třídenní duchovní příprava, modlitby, prosby
a svátost smíření. Příprava začala právě ve středu 9. října. Pátek byl věnován
úklidu kostela a slavnostní květinové výzdobě. Všem zúčastněným patří velké
poděkování.
Od 9.30 hod. se sjížděli pozvaní kněží z okolních farností i ti, kteří dříve
v Říčanech působili. Místo otce biskupa přijel generální vikář o. Mikulášek.
Ve škole jim byla vyhrazena jedna třída na převlékání. V 10.00 hod. se odebral průvod kněží, jáhnů a ministrantů do kostela. Před zahájením slavnostní mše sv. přivítali vzácné hosty pan starosta Ing. Jan Studený a za mladé
rodiny manželé Radim a Olga Staňkovi. Schola připravila slavnostní zpěvy.
Po mši sv. až do 17.00 hod. byla ve škole zpřístupněna výstava, o které
píše podrobněji paní J. Škvařilová. Následoval společný slavnostní oběd
hostů i farníků. Zástupce věřících, p. Stanislav Studený, pronesl přípitek, ve
kterém mimo jiné vyzdvihl mladou generaci, která bohoslužby navštěvuje.
S radostí v ní vidí záruku pokračování naší víry.
Znovu byl otevřen kostel pro všechny zájemce, službu na věži měl p.
Radim Staněk.
Odpoledne od 14.30 hod. měl v kostele poutavou přednášku plk. František Valdštýn na téma „Cyrilometodějské dědictví“. Udělal tak velkou tečku
za tímto slavnostním dnem.
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Podrobněji o výstavě…
Jaruška Škvařilová
V rámci vyvrcholení
oslav se konala ve zdejší
základní škole malá výstava
o životě a činnosti našeho
farního společenství. Asi na
10 nástěnných tabulích bylo
shrnuto dění v naší farnosti.
Od opravy zdejšího kostela,
kapličky a dalších kulturních památek až po samotný
hřbitov, na kterém se ještě
v příštím roce bude s opravami pokračovat. Chtěli jsme našim občanům přiblížit život farního společenství Ostrovačice–Říčany–Veverské Knínice.
Součástí výstavy bylo také seznámení s kněžími, kteří v naší farnosti působili, od p. Benedikta Malého až po nynějšího pana faráře Ludvíka Bradáče.
Ukázali jsme také, co vše se v našich kostelích koná. Např. křest, svaté přijímání, biřmování, svátost manželství i poslední rozloučení s našimi občany.
Vystavili jsme fotodokumentaci zájezdů a jiných aktivit našeho společenství
např. novéna k sv. Duchu, svěcení vína, příprava adventních výzdob apod.
Jeden celý panel připravila paní Mgr. Dáša Ryšánková o vzniku a působení Říčanské scholy až do dnešní doby (20 let). Vše bylo doplněno fotografiemi.
Jeden panel připravil také obecní úřad. Zde byl zachycen dosavadní průběh oprav sakrálních staveb v Říčanech.
Vystavili jsme také historická i současná mešní roucha, která se používají
při obřadech. K nahlédnutí byly také naše obecní kroniky.
Účast na výstavě byla poměrně velká. Věříme, že se všem návštěvníkům
líbila.
Na závěr ještě jednou děkuji všem, kteří se na této výstavě podíleli.

Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech
Dagmar Ryšánková
K 250. výročí posvěcení říčanského kostela vyšla brožurka, kde byly uvedeny seznamy lidí, kteří přispívali ke slávě našeho chrámu. Na doplnění uvádím seznam členů sboru, kteří v posledních 20 letech zpívali ke slávě Boží
v říčanském kostele.
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Nejstarší fotografii sboru pořídila Musica sacra v roce 1996 na Setkání
chrámových sborů dětí a mládeže v kostele sv. Augustina v Brně. Druhá
fotografie je ze zkoušky scholy při přípravě na koncert k poctě sv. Cecílie
v Kralicích v listopadu 2013.

Soprán
Bauerová Tereza, Bernardová (roz. Drábová) Adéla, Buršíková Irena,
Buršíková Klára, Buršíková Michaela, Cardová Marie, Čertková (roz. Ryšánková) Terezie, Ďásková Tereza, Franzová Gabriela, Gloserová (roz. Geryko10

vá) Kateřina, Hrdličková Petra, Křížová (roz. Ryšánková) Zdislava, Laifrová
Adéla, Laifrová Lenka, Mikšová Marie, Mokrenová Alžběta, Mokrenová
Marie, Nekužová Anna, Nekužová Terezie, Ondráčková Anežka, Ondráčková (roz. Ševčáková) Markéta, Ondráčková Sára, Pilátová Marie, Radová
(roz. Králová) Marie, Ryšánková Dorota, Ryšánková (roz. Pilátová) Ivana,
Skřípková (roz. Slámová) Anna, Staňková (roz. Laifrová) Olga, s. Staňková
Zdislava (Kamila), Šmídová Anna, Valešová Magdalena, Valešová Martina,
Valešová Veronika, Vítová (roz. Šmardová) Jitka, Volavá Ludmila, Volavá
Stanislava, Vrábelová Pavla, Zoubková Jolana

Alt
Antošová (roz. Pilátová) Gabriela, Ďásková Iva, Drápalová Františka, Ryšánková Barbora, Ryšánková Dagmar, Ryšánková Marie

Tenor
Ďásek Ivo, Polanský Vojtěch, Pospíšil Pavel, Ryšánek Antonín

Bas
Buršík Zdeněk, Drápal Aleš, Drápal Ladislav, Pilát Jiří, Pospíšil Radek,
Ryšánek Martin, Staněk Radim

Dušičková pobožnost v Říčanech
Ludmila Franzová, částečně převzato z webových stránek orik.cz
Letošní dušičková pobožnost v neděli 3. listopadu 2013 byla v Říčanech
jiná než v předchozích letech. Předcházelo jí žehnání nově rozšířené části
hřbitova a žehnání nové hřbitovní brány. Úvodní řeč pronesl starosta ing.
Jan Studený a teprve pak jsme odešli k centrálnímu kříži hřbitova a modlili
se za naše zemřelé. Účastníky neodradilo ani deštivé počasí. Ve chvíli zahájení jsme byli všichni pod deštníky. Po pobožnosti následovala prohlídka
hřbitovní auly a celý průběh natáčela regionální televize Kahan.
I po skončení pobožnosti jsme ještě obdivovali krásnou bránu hřbitova
a diskutovali nad jejím poselstvím. Autor brány, výtvarník, sochař, kovář Antonín Nový ji tvořil s tímto záměrem:
• Vzbudit v občanech tradiční pocity hodnot, jako jsou úcta k zesnulým
a jejich přínosu obci, pokora k životu.
• Dílo nás vtahuje do jiného prostoru, tam, kam musíme nezvratně všichni
bez rozdílu.
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• Dává na vědomí, že po zesnulých zůstávají díla, stopy jejich osobností,
stíny vzpomínek.
• Skleněný fragment je metamorfózou kříže ve vzlétající holubici - symbol
ducha.
• Přispět do kulturního dědictví obce.
Určitě tento záměr splnil, a mnohem více. Dílo silně vyzařuje a zvěstuje
křesťanskou víru a naději.
Hřbitovní brána nás všechny čeká, svým způsobem nás zve. Zve všechny
živé k rozjímání a vzpomínání, ale nesmíme jen vzpomínat! Musíme plně
prožívat současnost a myslet na budoucnost.

Opravy ostrovačického kostela
Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice
Jak jste si jistě sami povšimli, probíhaly na kostele sv. Jana Křtitele a sv.
Václava v Ostrovačicích v roce 2013 drobné stavební práce, které jsou však
velmi významným zásahem zajišťujícím ochranu této památky do budoucna.
První zásah provedený v červenci se týkal kompletní výměny hromosvodů
na celém kostele. Celkové náklady činily 82 242,- Kč a na základě žádosti
Římskokatolické farnosti Ostrovačice na ně přispěl Městys Ostrovačice
finančním darem ve výši 80 000,- Kč. Bohužel při provádění těchto prací
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byl částečně poškozen kamenný chodníček do bočního vchodu ke kapli sv.
Barbory, který bude muset být na jaře příštího roku opraven.
Společně s panem farářem a technickou administrátorkou paní Ing. Pekovou jsme začali řešit také neutěšený stav podpěry kostelní věže, ze které na
konci zimy v r. 2012 odpadla část omítky. První zásah, provedený již v roce
2012, spočíval v odstranění větší části nestabilní omítky a pokusu o vysušení
zdiva. Při tomto odkrytí se také ukázala nika, ve které byla v minulosti až do
r. 1948 umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Farnost začala s Národním
památkovým ústavem řešit, jak provést opravu této problematické části kostela a padaly různé návrhy včetně jejího obložení, zastřešení, vybudování
římsy apod. Podstatná se však ukázala nutnost zjistit, jakého původu je voda,
která zapříčiňuje tyto poruchy zdiva a omítky. Proto byly ze zdiva odebrány
vzorky a byl zpracován laboratorní rozbor v hodnotě 10 000,- Kč, který plně
uhradil dalším darem Městys Ostrovačice.
Tímto rozborem bylo prokázáno, že voda, která způsobuje tyto poruchy,
není vodou dešťovou stékající z věže, jak se původně myslelo, ale naopak se
jedná o podzemní vodu, která se do zdiva dostává především kvůli absenci
izolací. Proto byl navržen postup, jak toto zdivo sanovat a omítnout, aby
do budoucna byly tyto negativní vlivy eliminovány. Prvním krokem bylo
odstranění dalších zvětralých částí fasády a omítnutí obnažených cihel speciální odsolovací směsí, která má za cíl natáhnout do sebe ze zdiva vlhkost.
Následovalo odkopání podpěry a jejích základů, přičemž bylo zjištěno, že
v minulosti byl už obdobný zásah prováděn, bohužel však v nedostatečném
rozsahu, protože podzemní voda nebyla z tohoto místa odvedena. Výkop
byl vysypán drenážní vrstvou, na jeho dno byly umístěny drenážní trubky
zaústěné do vsakovací jímky a trativodu. Zděná část byla navíc obložená tzv.
nopkovou fólií bránící vnikání vlhkosti do základů. V tomto stavu bude věž
ponechána až do příštího roku, kdy v jarních či letních měsících proběhne
druhá fáze oprav. Po odstranění provizorní omítky již bude nanesena speciální omítkovina, fasáda bude sjednocena a natřena barvou. Se zhotovitelem
této stavby bylo dohodnuto, že součástí díla budou i další dílčí opravy poškozených částí omítky na celém kostele (kromě vrchní části věže) a nátěr
částí fasády neošetřených nátěrem po sanaci zdiva provedené v předešlých
letech. Rovněž budou vyměněna dvě nevhodná plastová okna v předsíni
u hlavního vchodu za nová dřevěná. Fasáda kostela by tak měla být barevně
scelena a na několik příštích let působit příjemně na pohled, než bude třeba
zabývat se generální opravou fasády celého kostela. Naposledy byl tento významný zásah proveden přesně před 20 lety v roce 1993. Náklady popsaných
oprav činí celkem 117 830,- Kč, z tohoto práce provedené v roce 2013 mají
hodnotu 26 723,- Kč. I na tyto opravy poskytl Městys Ostrovačice finanční
dar v celkové výši 100 000,- Kč.
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Členové Zastupitelstva městyse Ostrovačice si jsou plně vědomi, že místní
kostel je nejvýznamnější památkou naší obce, která je pro ni tolik typická
a objevuje se takřka na všech pohlednicích, a proto souhlasí s investováním
prostředků z obecního rozpočtu do její opravy. Důkazem toho je i finanční
příspěvek farnosti schválený pro roky 2013 a 2014.

Poděkování starostům a obcím
P. Ludvík Bradáč
Jménem farnosti bych chtěl poděkovat starostovi Obce Říčany ing. Janu
Studenému i celé Obci Říčany za již zmíněnou v článku pí Franzové opravu
hřbitova i sakrálních staveb obce. Díky tomu, po předchozí opravě krovů
a střechy kostela, bylo všechno na oslavu 250. výročí posvěcení kostela jaksepatří připraveno.
Veliké poděkování patří rovněž starostovi Městyse Ostrovačice i celému
městysi za vstřícný přístup a štědrost, díky kterým byly nejprve v tomto roce
pořízeny nové hromosvody na kostele, a potom se mohlo přikročit k opravám vnější omítky kostela. Oprava bude pokračovat v příštím roce, a to opět
především díky příspěvku z městyse.

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

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

8. 9.

farnost

3100

5160

1720

15. 9.

technické
a organizační
zajištění
děkanských
úřadů

1200

1680

880

13. 10.

farnost

2200

3150*

1690

20. 10.

misie

2400

2410

1640

17. 11.

farnost

3480

2230

1350

* K této částce lze připočíst ještě vybrané peníze z předchozího dne, kdy
o slavnosti posvěcení říčanského kostela se vybralo 6990,- Kč.
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Tříkrálová sbírka 2014
Podle podkladů dodaných koordinátorkou TS OCH Rajhrad Ing. Hanou Bělehradovou připravil Jiří Koch
O prvním víkendu příštího roku
4. 1. a 5. 1. 2014 proběhne v našich
třech obcích Tříkrálová sbírka. Skupinky malých koledníků navštíví tradičně všechny domácnosti s prosbou o finanční výpomoc. Tato charitativní
akce je tradičním poselstvím dobré vůle a pozitivního přístupu, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným,
nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.
Tříkrálová sbírka je připravována celostátně Charitou ČR. Ostrovačice,
Říčany a Veverské Knínice organizačně spadají pod Oblastní charitu Rajhrad, stejně jako všechny obce rosického a modřického děkanátu.
V loňském roce přispěli dobrovolní dárci z tohoto územního celku na
pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 Kč.
Tyto peníze byly využity na projekty sociálních a zdravotních služeb:
– Příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice
(úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)
– Příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné
– Finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa
v Rajhradě
– Příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad
z důvodu zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu služby
– Projekt Anti Childe Labour - realizuje salesiánské středisko Don Bosko
Hospet v Indii, které vyhledává indické děti zneužívané k práci a zajišťuje
pro ně komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční
základní předškolní vzdělávání. Středisko pracuje s rodinou umístěných
dětí a zajišťuje následné umístění dětí do klasických školních zařízení.
Příspěvek je určen na pořízení filtrovacího zařízení na úpravu vody, nákup školních pomůcek, potravin a sportovního oblečení pro děti.
Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách v listopadu 2013.
Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
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Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije:
* Na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu.
* Z prostředků TS bude pořízeno vybavení nového projektu Chráněného
bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce
2014.
* Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem
v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České
republice a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete
koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
V neděli 5. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý
přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Knínické varhany
Zdeňka Nejezchlebová, varhanice
Na varhany v knínickém kostele hraji několik let. Pravidelně od smrti
předchozí varhanice pí Čertkové v roce 2009 a předtím nepravidelně, kdy
jsem ji už zastupovala v době její nemoci. Ještě pořád se snažím zvyknout
si na tento „královský“ hudební nástroj a hrát tak, aby nebylo moc znát, že
by potřeboval důkladnou opravu. Knínické varhany jsou staré víc než sto
let, postavené byly varhanářem Filipem Komínkem v roce 1878. Mají 10
rejstříků, jeden manuál (klaviaturu pro ruce) a jeden pedál (klaviaturu pro
nohy). Několikrát byly provedeny jen menší opravy, ale ještě nikdy za celou
dobu své existence nebyly celkově zrestaurovány.
Několik odborníků se shodlo na tom, že by v současné době jejich celková oprava stála přibližně 100.000 Kč. Knínická farnost samozřejmě tuto
opravu nemůže ze svých interních sbírek financovat. Proto jsem tento problém přednesla na posledním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce.
Jsem ráda, že jsem se setkala s vstřícnými ohlasy jak ze strany zastupitelů, tak
ze strany přítomných občanů.
Každý, kdo vejde do knínického kostela, si zaslouží slyšet krásné a čisté
tóny tohoto unikátního nástroje. Jeho hlavním úkolem je oslavovat Boha
a povznášet člověka k Bohu, který je Krása sama. Varhany v našem kostele
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ovšem neslouží pouze farníkům, kteří pravidelně přicházejí na bohoslužby, ale celé
knínické veřejnosti. Všem lidem, kteří se přijdou třeba rozloučit se zemřelými na pohřby
nebo přijdou na radostnější události, jako
jsou svatby, křtiny a v dohledné době třeba
oslavit vánoční svátky.
Věřím, že svým vystoupením na veřejném
zasedání zastupitelstva obce jsem udělala nepatrný krok k tomu, aby sami lidé mohli dál
pozitivně reagovat. Doufám, že se podaří například uspořádat nějakou společnou farní
a obecní sbírku, popřípadě sehnat sponzory
a oslovit veřejné instituce.
Pokud, vážení čtenáři, uslyšíte v dohledné době o nějaké sbírce na knínické varhany, vězte, že tento hudební „královský“ nástroj je tu taky pro Vás. A vy ho
můžete slyšet, kdykoliv přijdete do kostela. Je mým přáním, aby hrál stále
krásně a možná ještě krásněji. Může to být i Vaší zásluhou.
O Vánocích se zpívá to, co zpívali andělé nad Betlémem: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Lidé dobré vůle jsou ti, kteří
chtějí dobré věci. Já chci dobrou věc – opravit knínické varhany. Prosím,
přidejte se ke mně!

Vánoční koncert ve Veverských Knínicích
Sáva Buršík
Vážení a milí přátelé,
především vy, co tvoříte farní společenství Oříku a jste čtenáři tohoto
zpravodaje.
Srdečně vás zveme na Vánoční koncert pěveckého sboru Mladost z Brna,
který se uskuteční v kostele ve Veverských Knínicích v neděli 12. ledna 2014.
Začátek v 15 hodin.
Během koncertu zazní ve dvou blocích duchovní skladby starých českých
i světových mistrů, černošské spirituály a úpravy lidových vánočních písní.
V přestávce mezi oběma bloky vystoupí také děti místní školy.
Před koncertem bude podáváno malé občerstvení (cukroví a horký
punč). Vstupné dobrovolné.
Koncert pořádá Obecní úřad Veverské Knínice spolu s ŘFK Veverské
Knínice
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Několik informací o koncertujícím sboru:
Pěvecký sbor Mladost byl založen PhDr. Jaroslavem Dostalíkem v roce 1956 jako
dětský pěvecký sbor. Během patnáctiletého působení svého zakladatele se Mladost
vypracovala mezi evropskou špičku v dětském sborovém zpěvu. Po nedobrovolném
odchodu Jaroslava Dostalíka sbor existoval pod vedením několika dirigentů do roku
1978.
Od roku 1996 se začali scházet bývalí členové dětského sboru jako sbor smíšený
znovu pod vedením pana Dostalíka. Sbor si ponechal svůj původní název. Vystupuje
na koncertech i sborových festivalech v celostátní působnosti. V roce 2004 převzala
vedení sboru BcA. Katarína Mašlejová. Od roku 2007 se stala sbormistryní MgA.
Jarmila Jalůvková. Pod jejím vedením se sbor úspěšně prezentoval na mezinárodních
festivalech v Itálii, Polsku a Lucembursku.
Pro nedostatek mužských hlasů působí sbor od února 2010 jako sbor ženský.
V současné době má 31 stálých členek.

Modlitba ze Šmelcovny
Nebeská Matko a Ochránkyně má, ve své nemoci pohlížím s důvěrou k Tobě,
prameni vší útěchy a důvěry. O tvé přemocné přímluvě svědčí nesčetné berle zavěšené
v lurdské jeskyni od těch, kteří ve stejné tísni jako já doufali v pomoc jen od tebe, Maria Uzdravení nemocných, když už v pomoc lidskou naději skládat nemohli.
Prosím tě tedy, milostivá Matko, uzdrav mé neduhy, zahoj mé útrapy, vzdal ode
mne všecku bolest duše i těla a vypros mi u svého syna dokonalé zdraví, abych jeho
milostí uzdraven mohl zase přikročit ke svému zaměstnání a povolání. Ten, od něhož
za jeho pozemského putování žádný nemocný neodešel nevyslyšen, ať se smiluje i nade
mnou. Ten, který vyslyšel tvou prosbu v Káně galilejské, nezapomněl na lásku, kterou
jsi jej, Nejněžnější matko, objímala. Ať splní každou Tvou prosbu, bude-li k blahu
mé nesmrtelné duše.
A jako v Kafarnau, když viděl víru a důvěru nemocného a vrátil mu spolu s tělesným zdravím i zdraví duše, ať učiní i mně, aby mi tato má nemoc byla k blahu
duše, očištěním nezřízenosti, pokáním za přestupky a vzpruhou k horlivější službě
Bohu. Amen.

CO se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Program „Vezmi a čti celou Bibli“
Pavlína Kadlčková
„Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli
jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně
s ostatními čtenáři Bible. Během dvou let přečtete celou Bibli.“
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Takto lákavě začíná stať na webových stránkách brněnského biskupství.
Otec Ludvík nás koncem září vybídl k této formě čtení Bible i s odkazem na
webové stránky, kde je možné získat detailní rozpisy. A tak jsem si tehdy řekla: „ Přece to musíš dokázat!“ Plná odhodlání jsem se zaregistrovala na webu
a s napětím očekávala den D, tj. 7. října, kdy dvouletý program odstartoval.
V podstatě trávím celý den prací u počítače a s radostí každý den zaregistruji
příchod mailové pošty s hlavním mottem, odkazem na web „Vezmi a čti“,
kde jsou uvedeny partie textu pro daný den. Pokud začíná čtení nové knihy
Starého či Nového zákona, je předložen úvod ke čtení – většinou zpracovaný
otci Stanislavem Pacnerem a Petrem Marečkem, kteří jsou známi posluchačům Biblických kurzů. Druhý jmenovaný působil v našich farnostech jako
kaplan otce Bedřicha Provazníka. K dnešnímu dni máme my, čtenáři Bible,
za sebou knihy Genesis, Markovo evangelium, Exodus, List Židům a dočítáme 3. Knihu Mojžíšovu – Leviticus. Moc se mi líbí, že knihy Nového zákona
jsou k dispozici i jako audiovizuální nahrávky načtené českými herci. Můžete
tedy číst a současně poslouchat a tak vnímat text více „kanály“ současně.
Pravda, někdy je náročné najít v překotné době a pod haldou denních
povinností a úkolů tu pravou chvíli ztišení a soustředění se na kapitoly čtení.
Ale vše vynahradí dobrý pocit, že přece jen něco dělám pro svůj duchovní
růst a plním i svou křesťanskou povinnost.
A tak všem ostatním čtenářům Bible z našich farností i sobě samé přeji
pevnou vůli, odhodlání, odvahu a Boží milost k dokončení zdárně započatého díla!

Poděkování
Ekonomická rada ŘKF Vev. Knínice
Letos v květnu se v Knínicích přihodila nepříjemná věc – měděné rýny na
kostele sv Mikuláše, hlavně svody od země, ale částečně i žlaby, někdo odlámal a odcizil. Jakmile se o tom dověděla Hanka Mikšová, okamžitě a rázně
jednala. Nejenže vše oznámila policii, ale také pozvala klempíře, aby na místě odhadl míru škody, a provedl nutné opravy. Bez zbytečných odkladů bylo
vše rychle uvedeno do funkčního stavu. A Hanka navíc vše proplatila z peněz
operativně získaných od skupinky farníků, sama přispěla největší částkou.
Ekonomická rada farnosti tímto Hance veřejně a s uznáním děkuje!
Nutno dodat, že to nebylo poprvé, co se Hanka takto vstřícně a štědře
projevila. Už v minulých létech nakoupila „pro kostel“ liturgické knihy, v době 750. výročí farnosti zajistila pozlacení obřadních nádob, dlouhodobě je
zapojena do financování indických dětí v projektu Adopce na dálku®, podílí se na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky. Několik let obětavě vykonávala
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práci katechetky, fungovala jako vedoucí skupiny lektorů při bohoslužbách.
A asi by se dalo pokračovat…
Jménem celé farnosti milé Hance děkujeme a do dalšího období jí přejeme stálou podporu Matky Boží Panny Marie!

Zlatá svatba v Říčanech
Redakční rada Oříku
Záhy po skončení farních oslav spojených s říčanským kostelem proběhla
mezi tamními farníky jiná, soukromější oslava. 26. října 2013 oslavili 50 let
společného života manželé Stanislav a Marie Polanští. Touto cestou se přidáváme ke gratulantům a do dalších let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti, zasloužené pohody a Božího požehnání!
O Slávkovi Polanském se ví, jak se v minulých létech, i v současnosti,
ochotně a rád zapojoval do všech pracovních aktivit souvisejících s údržbou
a opravami kostela, při budování farního centra v Ostrovačicích apod. Srdečné díky!

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Ve spojení s papežem Františkem
Jiří Koch
I.
Koncem května v rámci Roku víry vyzval papež František ke společné eucharistické adoraci, která se pak uskutečnila v neděli 2. června 2013. Papež
adoroval „doma“ ve Vatikánu a vyzval věřící ve všech diecézích po celém
světě, aby se k němu ve svých kostelích a katedrálách připojili.
V uvedený den probíhalo v našem společenství tradiční každoroční vzpomínkové odpoledne na zemřelého pana faráře Mons. Bedřicha Provazníka.
Slavnosti se zúčastnili farníci z našich tří obcí a členové komunity Emmanuel z Brna. Nejdříve jsme se sešli u jeho hrobu na ostrovačickém hřbitově, kde
jsme na něho, i ostatní kněze našich obou farností, vzpomínali modlitbami
a duchovními písněmi.
Druhá část setkání byla naplněna přednáškou MUDr. Violy Svobodové
o paliativní péči o těžce nemocné v hospicích provozovaných církevními
institucemi. Paní doktorka hovořila velmi zaujatě a přesvědčivě na základě
vlastní zkušenosti. Dlouhá léta totiž pracovala jako vrchní lékařka v Hospici
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sv. Alžběty na Starém Brně, kde v předchozích létech dožívali i někteří lidé
z našich obcí. Následné chvíle po přednášce byly při malém občerstvení věnovány debatám o souvisejících problémech, ale i velice osobnímu povídání
mezi starými přáteli.
Na závěr slavnosti se většina účastníků přemístila do ostrovačického kostela, aby se připojila ke společné adoraci vyhlášené papežem Františkem.
Příslušné modlitby a litanie uváděl P. Ludvík Bradáč za pomoci některých
laiků. Meditační atmosféra této tiché až intimní chvíle byla podbarvena
hrou sboru Emmanuel na kytary. Plně splývala s průběhem celého slavnostního odpoledne.

II.
Svou první a letos jedinou zahraniční cestu směřoval papež František do
Brazílie, aby se setkal s mladými během Světového setkání mládeže, které
svolal už jeho předchůdce. „Přicházím ve jménu Ježíše Krista, abych oživil plamen
bratrské lásky!“ řekl při příletu. Z našeho společenství tam sice osobně nikdo
nebyl, ale těmito slovy jsme byli zasaženi i na dálku.
III.
Během modlitby Anděl Páně v rámci první zářijové neděle vyzval papež
František světové politiky k mírovému řešení konfliktu v Sýrii. Současně
vyhlásil na 7. září 2013 den modliteb za mír v Sýrii, na Blízkém východě a ve
světě. Po celém světě se pak konala modlitební shromáždění, jejichž úmyslem byly prosby za odvrácení rýsujícího se násilného řešení v této zemi.
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Papež František m. j. prohlásil: „Mé srdce je hluboce zraněno tím, co se děje v
Sýrii, a souží ho dramatický vývoj, který se rýsuje. Kolik utrpení, kolik zničení, kolik
bolestí přineslo a stále s sebou nese použití zbraní v této zmučené zemi“.
Současně varoval před vojenským řešením konfliktu a vyzval zúčastněné
strany k diplomatickému řešení.
Právě v uvedený den se mnozí naši farníci společně s panem farářem
Bradáčem vydali už pátým rokem na výlet do údolí Bílého potoka. Cílem
byla kaple P. Marie Bolestné na Šmelcovně.
Tam proběhla tradiční bohoslužba slova s modlitbami k Panně Marii
a s připomínkou její bolesti nad utrpením Ježíše Krista při jeho ukřižování.
Ale také s odkazem na její pevnou víru, která se naplnila jeho slavným Vzkříšením.
Série modliteb byla věnována podle papežovy výzvy prosbám za mírové
řešení situace v Sýrii a na celém světě.

V závěru se pak účastníci modlili za sebe a své nejbližší prostřednictvím
jedné starší modlitby k Panně Marii Uzdravení nemocných, se kterou nás
seznámil otec Ludvík. Je otištěna na jiném místě tohoto zpravodaje.
***************
Ve všech třech uvedených vystoupeních se papež František velmi živě dotkl aspektu víry, mládí a míru - důležitých aspektů světa, současného života
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a budoucnosti lidského rodu. Ale on
se na nás tímto stylem obrátil hned po
svém zvolení za hlavu katolické církve.
Brzy bude 13. prosince, od toho okamžiku nás dělí pouze tři čtvrtě roku.
Mám na mysli onen podvečer
13. března 2013, kdy sbor kardinálů
nezvykle rychle mezi sebou vybral nového papeže. Jorge Mario Bergoglio,
dosud málo známý kardinál z Argentiny, se představil čekajícím davům na
náměstí sv. Petra v Římě i divákům TV
na celém světě. Učinil to tak trochu
s ostychem a překvapující pokorou.
Z balkonu vatikánské baziliky jsme
všichni na úvod jeho krátkého proslovu slyšeli krásné přátelské a lidské
přání: „Dobrý večer!“ Čímž jakoby předeslal, o co mu v pozici papeže půjde.
Těch prvních devět měsíců jeho pontifikátu je touto snahou naplněno.

Kaple v Hospici sv. Alžběty
Převzato z webových stránek hospice
http://www.hospicbrno.cz/index.php/jak-nam-muzete-pomoci/sbirka-na-kapli
Hospic pečuje o pacienty v situaci, kdy se jejich nemoc stala neléčitelnou
a neexistuje účinná léčba, která by nemocného uzdravila. Nemocný, který
ví, že před ním už není dlouhá perspektiva života, má často snahu napravit
zraněné mezilidské vztahy, odpustit, přehodnotit své životní hodnoty, dát
svému životu nový rozměr.
V přízemí objektu Konventu sester alžbětinek se nachází malá barokní
kaple pro veřejnost, kterou však nemohou pacienti hospice využívat, protože převážná většina z nich je upoutána na lůžko. Proto chce Hospic sv.
Alžběty o.p.s. zbudovat v podkroví, v těsné návaznosti na lůžkové oddělení
hospice, novou kapli. Kaple bude bezbariérová, dostatečně prostorná, takže
umožní účast na bohoslužbách i imobilním pacientům na lůžkách, takový
prostor, který je volně přístupný nemocným, jejich příbuzným i zaměstnancům, dosud schází.
Předpokládané náklady na vybudování kaple jsou 1,2 mil. Kč. Hlavním
zdrojem financování budou dary soukromých dárců.
Dary určené na vybudování kaple je možné posílat na bankovní účet číslo
2200422047/2010. Dopředu děkujeme!
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ZÁŽITKY A PROŽITKY
Církevní rok
Ludmila Franzová
V neděli 1. prosince začal nový církevní rok.
Chovám v sobě opravdu hlubokou úctu a obdiv k našim předkům. Jejich
život měl svůj řád. Jedli spolu, pracovali, smáli se i plakali, žili svoje životy.
Řídili se tím, čím je vedl církevní rok.
Prožívali advent s přípravami na vánoční svátky, s úklidem domácnosti
i svého nitra. S radostí chodili na „roráty“. Vánoce, to bylo několik opravdu
svátečních dní: Štědrý den, Hod boží vánoční, svátek sv. Štěpána s koledou
a návštěvami u příbuzných. Pak přišel den mláďátek, Silvestr a Nový rok,
Tři králové a dětští koledníci. Najednou tu byly Hromnice, Svatoblažejské
požehnání, doba domácích zabijaček a masopust. I při práci si našli čas na
zábavu. A pak Popelec, půst - postní doba. A přišlo jaro, Květná neděle,
Svatý týden, Velikonoce. V květnu křížové dny (pondělí, úterý a středa před
slavností Nanebevsoupení Páně), kdy se konaly průvody do polí s prosbou
za úrodu. Boží Tělo, pouť o svátku patronů kostela, hody, v neděli Posvěcení
chrámu Páně, Dušičky – to byly důležité dny v jejich životech.
Přeji nám všem, abychom mohli nastávající rok prožít duchovně s vnitřním mírem a vyrovnaností.

Říčanské výročí prožité jinak
P. Ludvík Bradáč
Na to velké letošní výročí 250 let od posvěcení říčanského kostela jsem
se připravoval spolu se svými dobrými farníky z Říčan. Díky jejich pomoci
a dobrotě Pána jsem z toho byl někdy o něco méně nervózní, přesto jsem se
bál, jak to všechno dopadne.
Snažil jsem se promyslet všechno do nejmenších podrobností, jednu věc
jsem však podcenil. Naplánoval jsem si chirurgický zákrok na chodidle na 4 dny
před vlastní slavností. Říkal jsem si: stejně teď nebudu mít čas sportovat, takže
mi to nebude vadit, kdybych náhodou na té noze něco cítil a trochu třeba kulhal. To, co ale následovalo, by mě však nenapadlo ani v těch nejčernějších představách. Dopadlo to tak, že teprve nedávno jsem odložil berle, se kterými jsem
chodil více než 3 týdny. Celé ty oslavy a mnohé následující dny jsem prožil bez
možnosti nasednout do auta, dopravit se kam chci, dojít si pro něco... A přitom
jsem tolik potřeboval pracovat v oněch dnech víc a účinněji než jindy!
Už jen udělat pár kroků po faře mi dělalo problémy. Během cesty z kuchyně do svého pokoje jsem se zapotil natolik, že jsem musel aspoň 10 mi24

nut odpočívat. Už po hodině jsem berle nenáviděl.
Nebylo možné je opřít o cokoliv, aniž by nespadly.
A dlaně mě z nich bolely.
Dalo by se pokračovat dlouho v líčení pocitů zmaru a beznaděje. Ale to není důvod, proč tato slova
píšu. Kromě všeho negativního, co jsem prožil, byly
pro mě tyto dny, včetně slavného říčanského výročí,
dny požehnání a velikého poučení. Jak říká starozákonní hrdina Job na konci knihy, doposud jsem znal
pouze z doslechu, nyní ale jsem viděl na vlastní oči...
Poznal jsem svou nešikovnost, netrpělivost, neschopnost se smířit s nečekanou změnou plánu.
Pochopil jsem, jak to mají těžké ti, kteří chodí o berlích: Do té doby jsem říkal „No jo, nemají to jednoduché...“. A úplně malým písmenem jsem si k tomu
dodával: „No a co má být? Každý má nějaké těžkosti“.
Teď už bych to rozhodně nedodal.
Poznal jsem dobrotu svých farníků kolem sebe,
kteří mi pomáhali, ptali se mě, jestli něco nepotřebuji,
vozili mě autem na mše sv. a k doktorovi. Jak jsem byl
vděčný taky panu generálnímu vikáři, když mi při té slavnosti řekl, že můžu
zůstat v kostele a počkat na ně, až ze školy přijdou průvodem do kostela.
Jsem moc vděčný Bohu za všechny další zkušenosti a poznání.
A vyprošuji požehnání všem nemocným.

Malé ohlédnutí za létem
Pavlína Kadlčková
I když do našich domovů přicházejí dlouhé zimní večery, dovolím si malou
vzpomínku na teplé slunné dny strávené na chorvatském ostrově Brač. Dalmacii
jsme s rodinou navštívili již vícekrát a vždy se z jadranského pobřeží dívali na
východní pobřeží tohoto ostrova s velkým kamenným lomem. Mysleli jsme si, že
to nebude „nic moc“. O to víc jsme byli mile překvapeni krásou přírody, čistotou
moře a historickými památkami ostrova, které jsme měli možnost navštívit.
Svou základnu jsme měli v malebném městečku Sumartin (Svatý Martin)
na jihovýchodním cípu ostrova a odtud jsme podnikali výlety na další místa.
Začátek cesty byl vždy stejný – vystoupat z úrovně Jaderského moře úzkou silnicí mezi olivovými sady na náhorní rovinu ve vnitrozemí. Zvlněnou vápencovou krajinou pak bylo možné pokračovat na jakoukoliv světovou stranu.
Na západ na nejvyšší horu nejen samotného Brače, ale celého chorvatského
jadranského souostroví s názvem Vidova gora s krásným výhledem do dáli na
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ostatní ostrovy a také na známou, turisty vyhledávanou pláž Zlatni rat u městečka Bol. Na vrcholu hory jsme také viděli mezi vyhřátými kameny poprvé
v životě na vlastní oči zmiji! Na východ jsme se mohli vydat např. do vesnice
Škrip. Jde o nejstarší osídlenou obec na ostrově, jejíž stáří se odhaduje na
5 000 let. Původními obyvateli, po kterých zůstaly stavební památky, byli
Ilyrové. Pozůstatky hradeb, které vystavěli na obranu vesnice proti řeckému
pronikání ve 4. a 3. stol. př. n. l. je možné vidět dodnes. Řekům se sice Ilyrové ubránili, proti římské přesile však již neměli šanci. Na druhou stranu
období „římské“ znamenalo pro Škrip i celý Brač období rozkvětu, Škrip se
v té době stal největším kamenickým centrem na výrobu sarkofágů na východním Jadranu. Největší škripskou památkou je římské mauzoleum, nejdochovanější římská stavba, která je dnes součástí Bračského muzea. Podle
místní tradice bylo toto mauzoleum místem posledního odpočinku dvou
vznešených Římanek – Diokleciánovy manželky Prisky a jeho dcery Valerie,
které jako tajné křesťanky byly do Škripu pro své náboženské přesvědčení
vypovězeny a zde zemřely. Ve Škripu se také nachází farní kostel sv. Heleny.
Dokonce, ačkoli církevní historici udávají původ císařovny svaté Heleny
do dnešního Turecka, místní na ostrově Brač tradují, že pocházela právě
z tohoto ostrova. A protože byla objevitelkou kříže v Jerusalémě, na kterém
byl Pán Ježíš ukřižován, Chorvaté ji nazývají Jelena Križarica. Dnešní Škrip
je malá, v letním parnu ospalá obec. Malé kamenné domky jsou vystavěné
z místního stavebního materiálu – bílého bračského kamene, mnohé mají
i střechy pokryté plochými kameny stejného původu. V jednom z těchto
stavení místní nabízejí sušenou levanduli a domácí olivový olej. Kousek dál
stojí podobný domek, který jeho vlastník přestavěl na muzeum olivového
oleje. Zaníceně podává výklad nejen o strojích a procesu výroby oleje, který
prokládá vlastními vzpomínkami na dobu, kdy se jako hoch na lisování oleje
také podílel, ale také o postupu pokládání střechy bílými bračskými kameny.
Kámen z Brače, neboli bračský mramor je známým stavebním materiálem,
je z něj dokonce postavena i Bjela Kuča (Bílý dům) ve Washingtonu, na což
jsou místní obyvatelé patřičně hrdi.
Nás na našich toulkách ostrovem zaujaly malé kostelíky (postavené jak jinak
než z bračského vápence) rozmístěné ať
už volně po krajině na vyvýšených místech, nebo v malebných městečkách
a vesnicích. Jde o předrománské, lidové
kostelíky, většinou jednolodní s půlválcovou apsidou. Vznikaly v 9.–12. století.
Obdobné stavby se kdysi nacházely
na mnoha jiných místech jadranského
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přímoří, dnes jsou však k vidění velmi málo. Na Brači jsou jich dochované
desítky. Raritou je kostel sv. Petra v městečku Nerežišča, kterému ze střechy
apsidy vyrůstá pěkná borovice.
Zkrátka na ostrově Brač je plno míst k navštívení a věcí k vidění. V neposlední řadě pak mnoho malebných zátok ke koupání a malebných kavárniček.

Mé dojmy z návštěvy Číny
Vladimír Kokolia, profesor AVU v Praze (v září vystavoval obrazy v Číně)
Tužka píšící všemi barvami a k tomu sešitek s obrázkem čínských pionýrů
před tabulí. Dárek žáčkům knínické školy někdy kolem roku 1960 předal pan
Prokeš, když se vrátil z Číny. Okouzlení jsem si navíc spojil s růžově červenou,
kterou byla Čínská lidová republika vyznačována v Malém atlasu světa.
Asociace z dětství mají neobyčejnou moc a musím říct, že zrovna této jsem
se nezbavil ani po pěti desítkách let. Příležitost k jejímu porovnání s realitou
jsem dostal teprve v letošním září, kdy jsem si konečně vyšetřil čtrnáct dní na
návštěvu Číny. K cestě mě přesvědčil český pan velvyslanec, který zjevně dokáže
spojovat lidi, a navíc se vynikajícím způsobem orientuje v současné čínské výtvarné scéně. Potvrdil to už během minulého léta, kdy přijel do Knínic nejdřív
s Zhang Xiaogangem, jednou z ikonických osobností čínské malby, a později
s He Jinweiem, malířem o generaci mladším a aspirujícím nejmíň tak vysoko.
Příjemně mě tenkrát překvapila nenafoukanost a přirozená skromnost obou
umělců. Dokonce jsem měl pocit, že „přeskočila blecha“, tedy že vůbec nešlo
jen o dvě formální společenské povinnosti. Troufnu si říct, že v Číně se pak tohle úvodní vzájemné porozumění skutečně změnilo v normální kamarádství.
Můj program byl vysloveně pracovní, instaloval jsem nejdřív jednu menší výstavu v Pekingu na ambasádě, o týden později jsem zaplnil obrovskou
budovu Muzea současného umění v Chengdu, hlavním městě provincie Sichuan. Na klasické turistické atrakce nebylo kdy: ani Velkou zeď, Zakázané
město, ani Náměstí nebeského klidu jsem nespatřil. Pan velvyslanec efektivně prošpikoval náš čas návštěvami ateliérů, na které zpravidla navazovaly
opulentní večeře, které ovšem pro něj, stejně jako pro mě, znamenaly především práci. Ještěže se mnou jela Eva, která měla odpovědný úkol všechno
vnímat a degustovat! Na Centrální akademii výtvarných umění v Pekingu
jsem měl přednášku o zorném poli, a na druhé nejdůležitější čínské akademii, Institutu výtvarných umění v Zhongqingu, jsem domlouval výměnu studentů s pražskou AVU. O prolomení ledů při jednáních se občas zasloužila
moje ubohá čínština, kterou jsem si osvojil před patnácti lety. Jméno Zhang
Xiaoganga, jenž je opravdu velkou autoritou, a jehož obrazy se prodávají na
aukcích za miliony dolarů, nám otevíralo dveře, které by jindy zůstaly zavřené. O výstavách referovala elektronická a tištěná média i celostátní televize
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a vydali jsme obsáhlý katalog. Podle všech známek se podařilo dosáhnout
maximum toho, co bylo v daném čase a v daných podmínkách možné.
Předem jsme věděli, že „Říše středu“ bude plná krajností a vnutí člověku úplně jiná měřítka. Ale stejně jsme zažívali šoky. Číňané jsou schopni
postavit za pouhých pár let celou metropoli včetně alejí starých stromů (!),
ale ne vždy se podaří pro to město najít obyvatele… Zmíněný Zhongqing
lze považovat za největší městskou aglomeraci na světě – ale kdo v Česku
zná Zhongqing? Co potom znamená eventuální úspěch ve městě, které je
možná na světě největší, ale málem nikdo na světě o něm neví! Mimochodem, „vynálezce“ toho města, politik Bo Xilai, byl v září v rámci mocenských
hrátek odsouzen na doživotí.
Zdálo se, že čínští komunisté mají velkou starost, jak nepřipustit obdobu
arabského jara. A že musí řešit i otázku role vlastní strany, která v rozjetém
ekonomickém stroji vypadá čím dál více jako přinejmenším zbytný převodový
stupeň. Přesně podle principu jin a jang každé oficiální povolení šroubů znamená jejich utažení na jiném místě. Když před pár týdny zrušili kárné tábory,
jejichž existenci předtím popírali (policie a další subjekty mohly kohokoli internovat bez soudu), vyvážili to komunisté okamžitě ještě důkladnější kontrolou internetu. Ostatně už za našeho pobytu jsem pociťoval stihomam, když se
mi po pár pokusech o přihlášení na Facebook nebo Twitter počítač zpomalil,
jakoby ho někdo zalehnul. Zpátky do obrátek se dostal zas až doma.
Jako Češi jsme reprezentovali západní kulturu, což byl pocit spíš příjemný. Čínský vztah k Západu je ovšem dvojznačný. Většinou jsme potkávali
osoby velice dobře informované o západních trendech, ba až do té míry, že
to vypadalo na fatální závislost. Jenže ve stejném momentu jsem musel konstatovat, že oni v sobě chtě nechtě mají hloubku vlastní tradice, vůči níž jsme
barbaři naopak my. Platilo to hlavně v malbě, ale občas i obecně.
Rozhodujícím elementem společenské struktury je pro Číňany rodina: ta
rozhoduje, zda mladý člověk má jít studovat, nebo dokonce zda se má pokusit
vstoupit do strany (to byl zrovna případ naší kamarádky…). Číňané jsou odedávna velmi pragmatičtí, i svá náboženství berou z praktického hlediska, nic jim
není vzdálenější, než abstraktní principy. Také tradiční čínská cvičení typu taiji,
která jsou jinde považována málem za duchovní disciplínu, jsou v jejich podání
maximálně utilitární. Sám ale takový věcný pohled na taiji sdílím. Čas mi bohužel neumožnil zajet do Chenjiagou, do vesnice, kde tradice taiji vznikla a odkud
pochází i můj učitel. Jinak mě na Číně nejvíc zajímaly věci, které mohou snad
vypadat trochu divně – třeba jaký typ kolektivní inteligence se projevuje v pohybu aut na přecpaných víceproudých magistrálách v Pekingu nebo mluva těla
u chodců v tlačenicích. To je však snazší nakreslit než popsat slovy.
Za našeho mládí se pěstovala ještě jedna asociace spojená s Čínou, nazývala se „žluté nebezpečí“. Doprovázel ji oblíbený příklad, že kdyby Číňané
28

vstupovali v desetistupu do moře a tam se postupně topili, tak stejně jich
bude přibývat. Takové hloupé představy jsou už doufám překonány. Ale
zůstává faktem, že stejně jako můžeme najít v Číně varovné připomínky naší
minulosti, lze v té podivuhodné zemi zahlédnout též sugestivní příznaky
toho, co se v budoucnosti může přihodit ostatnímu světu.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Já jsem taky církev!
Markéta Demlová, 27. listopadu 2013
(se souhlasem autorky převzato z blog.iDNES.cz)
Sociální demokracie v letošních volbách získala mnohem méně hlasů,
než v kolik doufala. Kvůli tomu se teď musí handrkovat s ANO a lidovci
o podobě koaliční smlouvy, místo aby pohodlně vládla sama s podporou
komunistů. Za chabý volební výsledek si může sama. Nepoučila se z Paroubkova období a opět postavila negativní volební kampaň - za všechno špatné
může Kalousek, nedovolíme, aby chamtivé církve ožebračovaly náš zruinovaný stát. ČSSD opět zacílila na první signální soustavu hloupější části svého
voličstva, aby zakryla absenci silných myšlenek a konstruktivních plánů.
Je to tak, císař je nahý. Neměl co nabídnout v kampani, nemá co nabídnout ani teď. Navíc těsně po volbách předvedl parádní frašku na téma
vnitrostranické jednoty. A tak se halí do chatrné zástěrky hry na nepřítele
a doufá, že jeho trik nikdo neprohlédne.
Jinak si Sobotkův taneček kolem církevních restitucí vysvětlit neumím.
Rétorika o revizi platného zákona a podepsaných smluv je mlácením prázdné slámy, a to pan Sobotka moc dobře ví. Tak proč sází na tuhle stokrát
obehranou písničku? Aby chytil lidovce hned od začátku pod krkem? Aby se
zalíbil Babišovi, bez jehož požehnání se premiérem nestane? Proč se raději
nesoustředí na co nejrychlejší sestavení vlády a představení programu, který
bude řešit opravdu důležitá politická témata?
Místo vyložení vlastních silných vizí si bere na mušku „nepřítele“ společnosti. Tak jako před ním nacisté i komunisté ukazuje prstem na subjekt, vůči
němuž má společnost zažité dost silné předsudky na to, aby na jeho křik
ochotně slyšela. Tisíckrát omletými argumenty vykresluje tisíckrát pokřivený
obraz církve jako skupinky hamižných prelátů, kteří sice už nemají komu
kázat, ale o to jsou zavilejší a lačnější. Dokonce si volá na pomoc i nového
papeže Františka, jehož mediální obraz je podstatně přijatelnější než obraz
kardinála Duky, a vkládá mu do úst nevyřčená slova o chudobě církve. Člověk, který si sám libuje v luxusu, pokrytecky nabádá ke skromnosti. Bývalý
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ministr financí vlády, která v době konjunktury místo vytváření rezerv navyšovala státní dluh, se bojí, že církve nabytý majetek prošustrují. Předseda
strany, která za volební období dostane od státu stovky milionů korun, ale
na volební kampaň se vždy desítkami milionů zadluží, chce určovat, nač by
církve měly získané peníze použít.
Nemá smysl tady opakovat, že se nejedná o restituce v pravém slova
smyslu, ale o náhradu majetkových křivd, kdy stát nejprve církve o majetek
okradl, aby ho užíval nejen čtyřicet let totality, ale ještě téměř čtvrt století
po jejím pádu, a pak ho značně okleštěný zase vydal. Že pokud chceme být
právním státem, pak co bylo ukradeno, musí být vráceno, i když se to většině
lidí nelíbí a považují to za zbytečné, protože církev je pro ně výše zmíněná
banda nenažraných deviantů.
Jenže církev nejsou jenom duchovní. Církev je obec věřících. Já jsem
církev. Můj muž je církev. Moje děti jsou církev. Moje rodina, moji přátelé,
přes milion mých bratrů a sester v Kristu. My všichni tvoříme českou církev.
A my všichni máme právo na majetek, který nám byl ukraden. Na majetek,
který v dobré víře shromažďovali a obhospodařovali naši předkové, a který
my máme dále spravovat, aby naše církev mohla dál vykonávat svou činnost
a plnit své úkoly. Ty jsou v zásadě dva. Hlavním a prvním posláním církve
je vytvářet společenství věřících, šířit slovo boží a chválit Boha. Druhý úkol
vychází z přikázání křesťanské lásky k bližnímu: starat se o nemocné, chudé,
nemohoucí, trpící, lidi na okraji společnosti, šířit vzdělanost a dobro.
K plnění těchto úkolů můžeme být církví chudou, ale ne ožebračenou.
Chudou v tom evangelijním slova smyslu, tedy tou, která nelpí na majetku
jako na konečném cíli svého snažení, ale která ho rozumně užívá pro dobro všech. Chceme být církví soběstačnou, nezávislou na libovůli těch, kteří
jsou právě u moci. Je úsměvné, když poslanci strany, která za čtyřicet let
přivedla rozvinutý stát málem na buben, mají starost, že církev svůj majetek promrhá a bude chtít další. Církev vždycky byla dobrým hospodářem
a o svěřený majetek se bude starat určitě lépe než stát, jehož úředníci ctí
zásady, že z cizího krev neteče, co oči nevidí, srdce nebolí a kde není žalobce, není soudce.
Všichni potřebujeme církev. Dodává společnosti duchovní rozměr, jehož smysl pocítíme, až když o něj přijdeme. Církev je součástí naší národní
identity a státnosti, ochránkyní odkazu našich knížat, králů a světců. Pokud
jsou tohle pro sekularizovanou konzumní společnost prázdné pojmy, měla
by slyšet alespoň na nezastupitelnou roli církve na poli sociálních služeb.
I prezident, který vůči církvi ostře vystupuje, se v nemoci svěřil do péče sester boromejek. Jistě ne proto, že by mu nikde neposkytli odbornější péči
než v Nemocnici pod Petřínem, ale proto, že by mu nikde neposkytli péči
milosrdnější, laskavější a diskrétnější. Kdyby pro nic jiného, tak pro tento
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aspekt bychom všichni měli chtít, aby církev nebyla chudá. Aby z vlastních
prostředků mohla provozovat nemocnice, hospice, azylové domy, domovy
důchodců. Majetek, který stát vydá, se tady společnosti stokrát vrátí.
Já jsem taky církev. Tak ať proti mně pan Sobotka přestane štvát, ať mi
přestane kázat o chudobě a zamete si před vlastním prahem. Ať konečně
představí program, který naplní slovo „sociální“ v názvu jeho strany. Ať zastaví propad státního rozpočtu, provede důchodovou reformu, zklidní sociální
tlaky ve společnosti, zefektivní financování zdravotnictví a školství a výběr
daní. Dokud se mu to nepodaří, bude jen dalším v řadě tlučhubů, kteří
pláštíkem demagogie a populismu chtěli zakrýt vlastní ideovou nahotu.

Vzpomínka na naši maminku aneb jak se doma pekl chléb
Jindřich Pachta, z knihy Dar (nakladatelství Lynx Brno, 2004) – vše v ní je o chlebu
Maminka zadělávala chleba ve velké dřevěné díži, byl to obřad.
Nalila do ní trochu vlažné vody – udělala zákvas.
Do vykvašeného nalila vody, kolik bylo třeba. Přidala správný počet hrstí
soli a kmínu. Sítem přisívala žitnou mouku, míchala. Když bylo těsto hustší,
zavolala tatínka. Sama pak přidržoval díž u země, aby se neotáčela. Tatínek
chodil důstojně kolem s dlouhou dřevěnou kopistí. Míchal. Pracoval tak
dlouho, až bylo těsto správně tuhé a vypracované. Nato maminka přikryla
díž dekou, aby těsto pěkně nakynulo.
Druhý den vstávala časně ráno, aby v mouce na velikém vále vyvalovala
bochník za bochníkem. Bývaly to kusy! Těsto stále kynulo – než udělala
bochník, díž byla zase plná. Bochníky pak kynuly na slaměných ošatkách.
Každý bochník dostal značku, aby pekař poznal, komu chleba patří. Ty naše
měly tři kolečka, vtisklá hrnkem.
Ještě před snídaní se dílo vezlo k pekaři. Muselo tam být v pravý čas, dřív
než pec vychladne a vsadí do ní rohlíky.
Upečený chléb se pak slavně vezl domů na trakači, na slaměnkách sedělo
aspoň pět bochníků a jedna velká veka. Všechno ještě teplé, voňavé.
První bochník se snědl ještě před obědem. Na ochutnání. To nejprv se
musel chléb nožem pokřižovat – odprosit – chléb náš vezdejší. Pak se smělo
zakrojit do kúrky.

Radostné Vánoce 2013
Peter Žaloudek, Vídeň 27. listopadu 2013, původně určeno pro krajanský časopis v USA
Jak je jen možné napsat dnes článek k Vánocům bez toho, abych moralizoval, poučoval, či nostalgicky vzpomínal na dětství, bílý sníh, načinčaný
stromeček, vánočního kapra, cukroví, dárečky ... Vždyť kam až lidské oko
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dohlédne, co ucho uslyší a srdce ucítí, všude kolem jen samé tristní zprávy:
tajfun na Filipínách s tisíci mrtvými, miliony bez příbytků, jmění a práce,
stovky uprchlíků dennodenně na bárkách mezi Afrikou a Evropou, migrace
národů kvůli práci a „lepšímu“ životu, (už ani ne kvůli blahobytu, protože
ten se pomalu ale jistě vytrácí i z takových států, které ještě donedávna patřily mezi bašty vysněného ráje na zemi), finanční a hospodářská krize bez
světélka na konci tunelu, drastický narůst nezaměstnaných a bezdomovců,
krize politických stran napříč celou Evropou, vzrůst radikálního extremismu, xenofobie, absence autorit, totální pomíchání hodnot, dezorientace.
Snad ještě nikdy nebylo na zeměkouli tolik chaosu, jako právě teď. Zem ale
taky nikdy nehostila na svém korábu plující vesmírem tolik lidstva jako dnes.
Lidí, kteří chtějí žit, jíst, bydlet, pracovat, milovat a hlavně být milováni ...
Nemám recept a nemám snad ani, co bych vůbec měl říct. Vždyť i já sám
jsem uprostřed tohoto marastu. „Vánoce“ zde, ve městě, ve kterém žiji, ve
Vídni, začaly už v polovině listopadu, když se všude na ulicích a v obchodech
rozsvítila vánoční výzdoba, obchodníci otevřeli stánky s punčem, svařeným
vínem a perníky, postavily se mamutí jedle či smrky... a to ještě ani zdaleka
nezačal advent, ten začíná letos první prosincovou neděli. Advent? Co je to
vlastně? Na ulici potkávám zrovna dnes, když se chystám psát tyto řádky, jednoho přítele – vídeňského řeholního kněze. Dnes mu je již sedmdesát let,
kdysi dlouhá léta působil i jako učitel náboženství. Říká mi: „Do výuky jsem
se vždy nějakým způsobem snažil zapojit žáky, a tak jsem vždy, když přišel
advent, tato předvánoční doba, napsal na tabuli slovo advent a pak jsem vybídl studenty, aby po krátkém zvážení přicházeli k tabuli a každý, kdo bude
chtít, napsal k tomu slovu to, co s ním asociuje. „Již tenkrát“ – učit přestal
před dvaceti lety – „psali studenti na tabuli vše možné, jen ne to, co bych tak
rád viděl. Již tenkrát“ – říká mi –„jsem si uvědomil, jak diametrální rozdíl je
mezi tím, co si pod tímto slovem, ale taky pod Vánocemi představuje církev,
a co si představuje svět – společnost, ve které žijeme. A dnes, vůbec si nedělám iluze, je ta diskrepance určitě mnohem větší.“ Pokouším se tomu knězi
cosi namítat a říkám mu, že i za těmito adventními nabídkami, za celou tou
výzdobou a dárky a snaze mít co nejhezčí Vánoce se možná skrývá ta pravěká
touha člověka po míru, radosti a taky po lásce. Namítám, že člověk je tvor,
který neustále potřebuje symboly, znaky a že to všechno, co se v této části
světa děje, nemusí být až tak špatné. „Ano“ – odpovídá mi. „Máš částečně
pravdu. Život sám o sobě je mnohdy velice tvrdý a všichni potřebujeme
nějaká světélka naděje, světélka radosti, světélka ukazující na krásnější svět.
Ale to je málo. To není podstata Vánoc“. Loučíme se, aniž bychom tuto
otázku zodpověděli. Ve mně samotném vyvolala naopak celý řetěz dalších
otázek. Co vlastně jsou Vánoce? Vybavuje se mi rozhovor s jedním starým
americkým knězem, kterého jsem letos navštívil během své cesty po ostro32

vě Molokai. Jak známo, na tomto ostrově ještě donedávna žili malomocní.
Dnes zde žije již jenom necelá desítka těchto lidí. Páter Bill sem přišel teprve
nedávno dožít svůj život. Předtím působil jako misionář mezi malomocnými
v Indii. Dvacet pět posledních let života dnes již slavné Matky Terezy byl
jejím nejdůvěrnějším přítelem a spolupracovníkem. Ano – právě z tohoto
důvodu jsem ho i já letos na Molokai vyhledal, aby mi něco o této velké ženě
pověděl. Řekl toho hodně, ale z toho co mne ten den nejvíce oslovilo, byla
tato skutečnost: Matka Tereza navštěvovala jednou za týden jedno vzdálené
leprosarium, kde byli ležící, těžce nemocní lidé. Páter Bill šel vždy s ní. Pomáhal nést Matce Tereze těžký pytel s léky, které dostávala jako milodary od
různých společností a dárců z celého světa. Nechala se vždy odborně poučit,
na co které léky jsou, a pak je rozdávala pacientům. Jednou bylo léků málo
a Matka Tereza se rozhodla počkat, odložit cestu až na další týden, když
budou mít víc léků. Zdálo se jí zbytečné tam teď chodit. Když přišli další
týden do leprosaria, všichni se jí okamžitě ptali, proč minulý týden nepřišla.
Odpověděla jim, že neměla dost léků. „Ale my jsme se na Vás přesto tak
velice těšili“ – zněla přímo sborová odpověď. Přesto, že jim nemohla pomoci profesionálně prostřednictvím léků, přesto byla její přítomnost žádaná.
Lidé toužili po jejím slovu, po jejím hlasu, po její ruce, po jejím pohlazení,
po jejím úsměvu, po jejích slzách, hlavně však po její lásce. Když páter Bill
tento kratičký příběh, jeden z mnohých, které mi tehdy řekl, dopověděl, na
chvíli se odmlčel, zavřel oči, jako by se znovu vracel do dálky a do minulosti
k těm lidem, jako by se i on sám znovu vracel k Matce Tereze, která kdysi
i jemu tak učarovala a tak ho nadchla... Když si na tuto událost vzpomínám,
tak se mi spontánně vybavují slova evangelia, která se čtou v kostelech vždy
na Vánoce: „V hluboké noci a za tmy zazářilo na obloze světlo“ – tím světlem bylo narození Ježíše Krista. Toho člověka, který tak, jako nikdo před
ním a nikdo po něm, v žádném náboženství, ve filozofickém či politickém
systému už vůbec ne, se neidentifikoval s trpícími, nuznými, vyhoštěnými,
chudými, jako právě on. „Co jste udělali jednomu z těchto nejmenších, to
jste mně udělali“. „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst, měl jsem žízeň, a dali
jste mi pít, byl jsem na cestách a dali jste mi nocleh, byl jsem nahý a dali jste
mi oděv, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli
jste za mnou.“ (Mt 25, 35-36, 40) A když se mi tato slova vybavují, zalévá
mne obrovská radost! Ano, toto je poselství Vánoc. Tehdy, vždy i dnes!
Ježíš přišel do temnot tehdejší doby, ale rodí se dennodenně i do temnot
dnešního světa. Rodí se všude tam, kde láska a dobro vítězí nad zlem a nepravostí, tam, kde beznaděj překypuje jako pára z kotle, kde mravy a zákony
zpustly natolik, až se staly krutostí, tam, kde korupce, okrádaní jiných, faleš
a podvod již natolik ovládly společnost, že každý, kdo ještě chce žít čestně,
poctivě a důstojně, je deprimován a vnitřně ochrnut, že se už-už dusí. Ano
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– dnes a denně – přesto, že mnozí jeho jméno neznají a nevyslovují, se stal
Ježíš symbolem boje proti bezútěšnosti, beznaději, útlaku, bezpráví a všude
tam, kde lidé trpí pod jařmem těchto neřestí, tam trpí i on... Temnota. Jaký
je to odstrašující pojem, fenomén, fakt. Noc. Co všechno zlého právě ona
v sobě skrývá. Ale není snad noc také tím, v čem se rodí den, ranní světlo,
životní energie? Není snad temnota duše tou hroznou prázdnotou, která
tak jako temná zem pak dává život semenu, dává život něčemu, co by jinak
nevzešlo? Není snad strach – ať již z čehokoli – také počátkem radosti? Vždyť
nebýt všech těchto pochmurností – dokázali bychom se rozpomenout a začít
toužit po něčem zcela jiném, podstatně radostnějším? Každý z nás potřebuje tyto světlé momenty. Každý z nás je hledá všude možně. Je to legitimní,
protože všichni, každý jeden z nás, jsme jiné, různé, neopakovatelné bytosti.
Jsme však zároveň bytosti toužící po lásce. Kéž toto poselství – poselství naděje, poselství světélka, poselství lásky přispěchá k Vám všem v době Vánoc.
Radostné Vánoce!

HUMOR
Tři historky o papeži Lvu XIII.
Převzato z knihy „Jezuita a františkán kouří dýmku…“
Autoři B. Peyrous, M. A. Pompignolová, vydalo Karmelitánské nakladatelství 2009
Lev XIII. byl papežem v letech 1878–1903. Když slavil své devadesáté narozeniny, nesli ho davem na papežském křesle. Dvě Římanky na něj volaly:
„Ať se dožijete sta let, Svatý otče!“ Papež se otočil a zavolal na ně: „Mé dcery,
proč takto omezovat Boží Prozřetelnost?“
V době, kdy bylo papeži Lvu XIII. více než devadesát let, oznámili mu,
že by si s ním přál mluvit jeden téměř stoletý muž. Papež s návštěvou tohoto
starce souhlasil. Když stařeček k Svatému otci přišel, padl na kolena a zvolal:
„Teď jsem opravdu šťasten! Pius IX. mě přijal k audienci jen několik dní
před svou smrtí, a teď se setkávám i s vámi, Svatý otče!“ Lev XIII. mu s úsměvem odpověděl: „Kdybych věděl, že jste pro papeže tak nebezpečný, byl bych
s vaší audiencí ještě několik let počkal.“
Lvovi XIII. bylo už dvaadevadesát let, když se s ním přišel rozloučit jeden
americký kardinál, který odjížděl na rok z Říma. Při rozloučení papežovi neprozřetelně řekl: „Na tomto světě se již asi neuvidíme, proto sbohem, Vaše
Svatosti.“ Papež mu na to starostlivě odpověděl: „Excelence, to jste tak vážně
nemocen?“
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OKÉNKO PRO DĚTI
Tajenka: SIMEON A ANNA
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Požehnané a radostné Vánoce
a šťastný rok 2014 přeje
redakční rada
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2014.
Uzávěrka příspěvků je 23. března 2014.
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, Pavlína Kadlčková,
Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková.
Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také najít na webových stránkách www.orik.cz

36

