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Milí farníci, přátelé!

Již rok máme Svatého otce Františka a v této souvislosti mnozí hodnotí 
jeho pontifikát. Téměř všude jsou slyšet chvály a uznání vůči němu. Vysoce 
ceněný lidmi je i P. Tomáš Halík, který obdržel před pár dny vysoké ocenění: 
Templetonovu cenu. Dokonce i naše společnost, jinak tolik kritická k církvi, 
nešetří slovy chvály na tyto osobnosti světové i české církve (samozřejmě, po-
kud pomineme několik málo zlých jazyků, které jako vždy kritizují a hovoří 
často o zednářích, kteří prý dnes ovládají celou církev).

Myslím, že většina z nás se z těchto ocenění radujeme. Máme rádi papeže 
Františka. A taky na o. Tomáše Halíka jsme pyšní, na to, že máme teologa 
a myslitele, který je tak uznávaný ve světě (bohužel, jak už to bývá, víc uzná-
vaný a čtený v cizině než doma - viz Mk 6,4).

Blížící se Velikonoce však zvěstují ještě jinou oslavu a jiné ocenění, než 
to, kterého se dostalo Sv. otci Františkovi a P. Tomáši Halíkovi. Ježíšovo 
vzkříšení hovoří o vzkříšení všech křesťanů, Ježíšova sláva umožňuje naše 
přijetí do slávy na křtu a pak po smrti v nebi. To je ta největší sláva, největší 
ocenění, odměna, dar… O tom nemůže být žádný spor či pochybnost.

Chci popřát každému z čtenářů našeho zpravodaje, všem farníkům a přá-
telům požehnané Velikonoce a radost ze světla Kristovy slávy, jejíž paprsky 
již dosahují k nám.

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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Modlitba k Duchu Svatému
Běla Schovancová

Ty, který osvětluješ nejhlubší rokliny země
a ozařuješ nejvyšší vrcholky ledových štítů a skal,

Ty, který oživuješ hlubiny oceánů
a probouzíš život v písečných pouštních lavinách,

Ty, který září hvězd z vesmírných dálek
nám dáváš tušit existenci života

v nám ještě neznámých prostorách,
Ty, který jsi byl seslán k nám,

abychom víru nalezli a cestu do věčnosti neztratili,
Ty, který jsi ústy proroků promlouval

a ohnivými jazyky nad hlavami apoštolů plál,
před tvojí tváří se každá lež propadá,

panství zla ztrácí na síle,
a démoni v podzemí se svíjejí. 

Ty, který jsi všemocný a z Otce i Syna vycházíš, 
k Tobě se obracíme s prosbami nekončícími 

o dary Nebe, 
o lásku k Bohu Otci a Jeho Synu, 

našemu Pánu Ježíši Kristu, 
skrze Něhož jsme již nyní našich vin zproštěni, 

a Boží království se před námi otevírá …

O lásku čistou vzájemnou Tebe prosíme, 
o pokoj na zemi i v nás. 

O pomoc svrchovanou se k Tobě utíkáme, 
abys nám seslal anděla z nebeských řad, 

až z tohoto světa budeme odcházet, 
aby nás údolím smrti provázel, 

až před Boží tvář, 
která je i tváří Tvou. 

Abychom mohli v náručí Boha Otce spočinout, 
na Srdci Kristově, v lásce neskonalé, 

v blízkosti Marie Panny, Matičky naší, 
Královny nebeské, uprostřed rajských krás …

Ó Duchu Svatý, 
Ty, který jsi ohněm Nebe, 
ať Tvoje láska září v nás, 

a jas Tvojí pravdy v nás nikdy neuhasíná. 



4

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Květná neděle
neděle 
13. 4.

 7.30 
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Zelený čtvrtek
čtvrtek 
17. 4.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Velký pátek
pátek 
18. 4.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
19. 4.

19.00 
21.00

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle 
20. 4.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Pondělí v oktávu 
velikonočním

pondělí 
21. 4.

 8.30 Ostrovačice

KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB  
A AKCÍ PRO LÉTO 2014
P. Ludvík Bradáč

Předvelikonoční 
zpovídání

11. 4.

V pátek před Květnou nedělí bude příleži-
tost ke svátosti smíření přede mší sv. 

v Ostrovačicích již od 17 hodin. O půl 
šesté přijde o. Dominik Eremiáš, 

který v případě potřeby bude zpovídat 
i během mše svaté.

Setkání mládeže 
s o. biskupem

12. 4.

Jako každý rok se letos mládež setká se 
svým diecézním biskupem. Setkání 

proběhne v brněnské katedrále a začíná 
v 8 hodin.

Květná neděle 13. 4.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého 
týdne. Na začátku každé bohoslužby bude 

průvod s ratolestmi, který symbolizuje 
slavný vjezd Ježíšův do Jeruzaléma.
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Setkání 
s kytaristou

26. 4.

Opět za námi přijde kytarista 
Vladislav Bláha, tentokrát nám zahraje 
v rámci Terpsichore Dua – tedy spolu 

s Broňkou Schoříkovou, 
která bude hrát na cimbál. 

Setkání se uskuteční v kostele 
v Říčanech v 18 hodin

Pouť farnosti 17. 5.

Na farním výletě „Po stopách 
Velké Moravy“ 

nás bude provázet náš dobrý známý 
plk. v.v. František Valdštýn. 

Chceme navštívit Dolní Věstonice, 
Pohansko, Mikulčice, Hradisko 

svatého Klimenta a podle možnosti 
i další díla. 

Odjezd ráno zhruba v 7 hodin 
ze všech tří našich obcí.

Hudební 
vystoupení

18. 5.

Odpoledne v 16 hodin 
v kostele ve Veverských Knínicích 

se uskuteční 
hudební vystoupení.

Noc kostelů 
v Brně

23. 5.
I v tomto roce se návštěvníkům věřícím 

i nevěřícím otevřou kostely 
a modlitebny v Brně a okolí.

Novéna 
k Duchu sv.

30. 5.
 – 

7. 6.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení 
Páně začne v říčanském kostele obvyklá 

novéna k Duchu svatému. 
Každý den se bude modlitba konat 

v 19:30. 
Výjimkou je neděle 1. června, 

kdy bude setkání novény v 17 hodin 
v kostele v Ostrovačicích 

a pak čtvrtek 5. června, kdy začneme 
hned po skončení mše sv. v Říčanech, 

tedy zhruba v 18:45.

1. svaté přijímání 1. 6.

4 děti se připravují na tento významný 
okamžik jejich života, 2 jsou z Ostrovačic 
a 2 z Říčan. 1. sv. přijímání bude v rámci 

nedělní mše sv.
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Setkání 
k výročí narození 

o. Bedřicha
1. 6.

Setkání začne krátkou pobožností na hřbi-
tově v Ostrovačicích ve 14:30. Pak bude 
pokračovat na faře v Ostrovačicích při 
přátelském setkání. Letošní „setkání 

u hrobu“ připadá na čas Svatodušní nové-
ny. Proto ten den v 17.00 v ostrovačickém 
kostele někteří členové komunity Emma-
nuel prožijí  modlitbu svatodušní novény 

s námi. Na úvod, v krátkém impulzu 
a svědectví, nám manželé Zezulovi přiblíží 

význam a ovoce modlitby chval.

Seslání Ducha 
svatého

8. 6.
Tuto velikou slavnost oslavíme při neděl-

ních bohoslužbách v obvyklou dobu.

Setkání seniorů 18. 6.
V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají 

starší farníci.

Táborák pro děti 20. 6.
Před koncem školního roku se bude konat 

obvykle´ setkání dětí u táboráku.

Jáhenské svěcení 21. 6.
Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské 

katedrále v 9 hodin

Těla a Krve Páně 22. 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 19. 6. v 18 hodin.

Kefasfest
27. 6. 

– 
29. 6.

Festival představuje novou zkušenost při 
setkání s křesťanskou moderní kulturou. 

Koná se v Dolních Kounicích

Kněžské svěcení 28. 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. I v Ostrovačicích 

a ve Veverských Knínicích bude 
mše sv. ten den v obvyklou dobu

Slavnost 
sv. Cyrila 

a Metoděje, 
hlavních patronů 

Moravy

5. 7.
Mše sv. o svátku našich věrozvěstů budou 

stejně jako v neděli
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Charismatická 
konference

9. 7. 
– 

13. 7.

Katolická charismatická konference 
se letos uskuteční opět na výstavišti 

v Brně (BVV).

Prázdniny 
na faře

20. 7. 
– 

26. 7.

Děti, které v předchozích letech o prázdni-
nách na faře bydlely, se již moc těší na dny 
strávené spolu při modlitbě, hře i poučení.

Mše sv. v lese 23. 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. To, jestli se pouť uskuteční, 
však nezáleží pouze na nás.

Pěší pouť 
na Velehrad

21. 8. 
– 

23. 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 mikulovský probošt Pavel Pacner.

Pouť rodin 30. 8.
Letos se uskuteční již 10. diecézní pouť 
rodin. Bude se konat v areálu kláštera 

ve Žďáře nad Sázavou.

Výlet 
na Šmelcovnu

30. 8.

Jako v předchozích letech půjdeme pěšky 
z Javůrka na Šmelcovnu, kde se pomodlí-

me v kapličce a osvěžíme v restauraci 
„U Čadíků“.

Setkání seniorů 3. 9.
Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé 

setkání, plné poučení i povzbuzení.

Dožínky 7. 9.
Při nedělních mších svatých poděkujeme 

Bohu za letošní úrodu.

Pouť děkanství 27. 9.
Cílem letošní pouti našeho děkanství bude 

Mariazell

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.



8

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích
Pavlína Kadlčková

V neděli 12. ledna 2014 se 
v knínickém kostele sv. Mikuláše 
uskutečnil Tříkrálový koncert žen-
ského pěveckého sboru Mladost 
z Brna. Koncert byl organizován 
Zastupitelstvem obce Veverské 
Knínice a ŘKF. 

Ve svátečně vyzdobeném kos-
tele zazněly skladby Franze Schu-
berta, Karla Blažeje Kopřivy, G. F. 
Händela, staročeské koledy, kole-
dy evropských národů a samozřejmě – Tichá noc. Jednotlivé bloky skladeb 
byly proloženy vystoupením dětí z místní základní školy. 

Mohutný aplaus zaplněného kostela svědčil o tom, že se vystoupení 
sboru Mladost všem přítomným velmi líbilo, každý z posluchačů odcházel 
domů naplněn sváteční náladou a dobrou pohodou. 

Členkám souboru Mladost upřímně za jejich vystoupení děkujeme, též 
Zastupitelstvu obce Veverské Knínice za organizační a finanční zabezpečení 
koncertu.  
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Přehled svátostí a pohřbů v roce 2013
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice

křest 3 Adam Bernard, Marie Karpíšková, Jakub Smekal
1. sv. přijímání -
pohřby 1 Věra Koťová

Říčany

křest 8
Jaroslav Hladký, Alžběta Polanská, Jakub Rousek, 
Filip Staněk, Natálie Studená, Ondřej Šlapák, 
Barbora Anna Hejnová, Sofie Opálková

1. sv. přijímání 1 Nela Černá

pohřby 4
Vladimír Jubánek, Marie Kašpárková, 
Jindřiška Gothardová, Marie Ševčíková

Veverské Knínice

křest 3 Dominik Kotačka, Tomáš Freiberg, Jan Zrůstek

1. sv. přijímání 5
Anna Kadlčková, Veronika Pátková, Jan Carda, 
Pavel Nejezchleb, Zdeněk Kříž

pohřby 3 Jan Ustohal, Marie Zounková, Ludmila Kokoliová

Svatba nebyla ani v jednom z našich kostelů. Pak jsou ještě svátosti, které 
se nepočítají a nezapisují do matrik. Ty jsou udělovány opakovaně a v mno-
hem větším počtu. Jsou to: svátost nemocných a především svátost smíření 
(„zpověď“) a eucharistie („sv. přijímání“).

Duchovní obnova 
Jarmila Pololáníková

V sobotu 8. března 2014 se na faře v Ostrovačicích konala Duchovní ob-
nova v rámci postní doby. Náš pan farář L. Bradáč pozval P. Jiřího Topenčí-
ka, který si zvolil téma svátost smíření – neboli sv. zpověď.

Měl by ji absolvovat každý křesťan aspoň 1krát za rok. P. J. Topenčík vy-
cházel při svátosti smíření ze tří základních pohledů:

1. já a Bůh
2. já a moji bližní
3. můj vztah k sobě samé nebo samému 
Je to poněkud jiná forma zpovědi, než na kterou jsme si zvykli, např. 

vyznání hříchů podle Desatera apod.
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Základním předpokladem dobré zpovědi podle P. Topenčíka je modlit-
ba a vzývání Ducha sv., aby mi pomohl uvědomit si svoje hříchy a upřímně je 
vyznat. Tento akt můžeme také podpořit četbou duchovní literatury. Nutné 
je především odpuštění – a to jak v prosbě vůči Bohu, tak i k lidem.

Je třeba očistit naše duše od nepravostí, které se v nich usadily vlivem 
našich nálad, roztrpčení, k výhradám vůči lidem, kteří nám ublížili, nebo 
naopak požádat bližní o odpuštění našich vin. 

A to se týká jak rodin tak našich bližních. 
Většina lidí má nějaký komplex, se kterým bojuje. Všichni se s ním mu-

síme vyrovnávat především v každodenním zpytování svědomí, jak nám bylo 
doporučeno. Musíme se umět přijímat takoví, jací jsme. Nic si nenalhávat, 
nehrát si na zbožné při hodinách modlitby, při níž naše myšlenky často od-
bíhají neznámo kam. 

Tímto způsobem se kvalita našeho duchovního života nezvyšuje, nao-
pak.

Pánu Bohu nemůžeme lhát, něco předstírat a na něco si hrát. Vidí do 
našich duší často lépe, než my sami do svých. 

A v neposlední řadě máme svoji víru šířit všude, kde se pohybujeme, 
žijeme a pracujeme. Náš obyčejný všední život má vypovídat o naší víře. „Po-
znáte je po ovoci“, praví Písmo svaté.

Podle Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. „pokud někdo podává 
svědectví o víře, není to ten, který běhá s plakáty „Ježíš Tě miluje“, ale ten, 
kdo žije v opravdu stabilní dobré rodině“.

Dvě přibližně hodinové přednášky s přestávkou, při které se mohl každý 
občerstvit, zakončil náš milý host P. J. Topenčík svátostným požehnáním.

Ze zaplněné společenské místnosti se většina pozorných a vnímavých 
posluchačů odebrala do kostela, kde následovala mše sv. sloužená oběma 
kněžími.

Sobotní slunné dopoledne na faře a v kostele v Ostrovačicích bylo bez-
prostředním a harmonickým uvedením do postní doby. 
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Postní duchovní obnova s otcem Jiřím Topenčíkem 
Dorota Ryšánková

Nejprve se mi na duchovní obnovu moc nechtělo, ale rodiče mi říkali, 
že otec Topenčík je výjimečný kněz a že má hezké přednášky. A tudíž jsem 
s nimi šla.

Povídal nám na téma svátost smíření. Ani jsem netušila, kolik věcí mě 
zaujme. Například, že je velice důležitá příprava, ne si to jít odříkat a vůbec 
nad svými slovy nepřemýšlet. Naučit se každý den večer zpytovat svědomí. 
Navíc mě otec Topenčík velice zaujal tím, jak tiše mluvil. Všichni se kvůli 
tomu ztišili. Všechna slova měl velmi promyšlená. Mluvil k nám tak, jak sám 
duchovním životem žije. Bylo poznat, že hodně čte duchovní knihy. Jako ve 
své farnosti i nám dal úkol přečíst v postní době alespoň jednu duchovní 
knihu. Když mluvil o tom, že se máme umět přijímat takoví, jací jsme, dal 
nám radu podívat se občas do zrcadla a pochválit se: ,,Já jsem krásné Boží 
dítě“. 

Všímám si lidí, jak čekají na zpověď, jak jsou zamyšlení a opravdu zklama-
ní ze svých hříchů, ale pak, když vyjdou ze zpovědnice, jsou rozzáření. Mají 
v sobě radost. Smějí se. A je to tak krásné, když lidi vidím, jak jsou šťastní. Je 
úžasné, co ta Boží síla dokáže.

Otec Topenčík umí k lidem hovořit. Mluví přesvědčivě a dokáže nám, že 
i my můžeme být dobrými lidmi, že žít ve víře je velké štěstí, protože máme 
něco více než ostatní. Máme Boha. Je stále s námi. A proto je to větší výzva 
modlit se za lidi, aby tu cestu k víře našli. Mám pocit, že otec Topenčík je 
člověk s velkým srdcem. A takových lidí je třeba si vážit.



12

Postní duchovní obnova aneb chvíle pro potěchu duše
MarOn

Člověče, zastav se a chvíli poslouchej! To jsem si říkala, když jsem se rozhodla 
jít na duchovní obnovu. 

Každý člověk si dokáže najít spoustu možností, jak strávit krásnou slu-
nečnou jarní sobotu. Může pracovat na zahrádce, může se pustit do jarního 
úklidu, strávit čas s rodinou, jet někam na výlet, nic nedělat a jen tak lenošit, 
anebo může udělat něco pro sebe, pro svůj duchovní život.

Jsem opravdu moc ráda, že jsem zvolila tuto možnost a šla načerpat tro-
chu toho „duchovna“. Setkání s otcem JiřímTopenčíkem bylo pro mne, a vě-
řím, že i pro všechny zúčastněné, velmi přínosné a povzbudivé. Asi mnoho 
z nás má ze svátosti smíření takový podvědomý strach. „Zase na sebe budu 
muset žalovat, co jsem zkazila, co se mi nepovedlo, kde jsem selhala“. Ale po-
kud je zpověď upřímná a promodlená, pocítí člověk opravdovou úlevu, jak 
odloží tu zátěž, co ho táhne k zemi, co jej vzdaluje od Boha. A také cítí Boží 
lásku a Jeho přítomnost. Otec Topenčík nás povzbudil, abychom neměli ze 
zpovědi obavy, a neopomíjeli každodenní zpytování svědomí, protože pak 
bude i příprava na svátost smíření mnohem jednodušší a snazší.

Při slovech otce Topenčíka, že se máme občas podívat do zrcadla, po-
chválit se a říct si: „Jsem krásné Boží dítě“, jsem si vzpomněla na každé ráno, 
když vstanu a raději se na sebe do zrcadla ani nedívám. Ty opuchlé zalepené 
oči, rozcuchané vlasy, pomačkaná kůže od polštáře, no, kdo by se na to 

chtěl dívat? Ale přesto mě má Bůh 
rád. Má mne rád takovou, jaká jsem. 
Opravdu je nutné si to připomínat 
a nezapomínat na to. S touto jistotou 
lze vše zvládat lépe. Umět se pochválit, 
nemusí být jen projevem pýchy, ale je 
to i dodání si odvahy v nerozhodných 
situacích, ve chvílích, kdy si nevěříme, 
nebo kdy chybujeme a myslíme si, že 
jsme totálně selhali. To, že si uvědo-
mujeme, že jsme Boží děti, nám dává 
odvahu jít dál.

Naše jméno je vepsané v Božích 
dlaních a Bůh nás bezpodmínečně 
miluje. Skrze svátost smíření se více 
přibližujeme Boží lásce a získáváme 
Boží odpuštění. Můžeme zakoušet, jak 
moc nás má Bůh rád. 
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Alois Augustin Vrzal
P. Ludvík Bradáč

Občas na stránkách našeho farního zpravodaje, vět-
šinou v souvislosti s výročím jejich narození nebo úmrtí, 
píšeme o kněžích, kteří v naší farnosti působili. Pamětní-
ci přitom vzpomínají na to, jací tito kněží byli a co s nimi 
prožili. Na P. Aloise Augustina Vrzala si však už nevzpo-
míná nikdo – je to příliš dávno, co žil a působil v naší 
farnosti. Přesto však je třeba o tomto velmi významném 
knězi napsat. Připomínáme si v těchto dnech 150 let od 
jeho narození.

Alois Vrzal se narodil 14. dubna 1864 v Ratajích u Kroměříže jako deváté 
dítě z 12 sourozenců. V době, kdy studoval Gymnázium v Přerově, se pečlivě 
učil polsky a rusky, protože už tehdy ho velmi zaujímaly slovanské myšlenky. 
Po maturitě vstoupil do benediktinského řádu v Rajhradě a o rok později 
začal studovat teologii. Řeholní slib složil v r. 1888 a přijal řádové jméno 
Augustin – z něj pak vznikl jeho kryptogram A. G. Stín, pod nímž převážně 
publikoval své překlady. Na kněze byl vysvěcen 1889. Do r. 1892 působil 
jako lektor církevních dějin a práva pro studenty teologie v Brně. V r. 1893 
se stal kaplanem v Domašově, 1904 v Syrovicích a 1916 v Ostrovačicích. Do 
důchodu odchází po 36 letech duchovní správy v r. 1929, v době, kdy je sti-
žen těžkou krční nemocí, které po roce podléhá. Někdy v té době ho obec 
Říčany jmenovala svým čestným občanem. Poslední chvíle o. Augustin prožil 
v Rajhradě, kde je také pohřben.

Všude tento kněz zanechal památku dobrého, laskavého a úslužného 
člověka, který svědomitě pečoval nejen o duchovní potřeby svých farníků, 
ale podle svých sil a schopností i o hospodářské zabezpečení a povznesení 
lidí. Na děkanství byl považován za nejpilnějšího kněze; již v prvním měsíci 
odevzdával nadřízeným církevním úřadům všechny požadované dokumenty 
za uplynulý rok, aby se pak mohl věnovat svým literárním zálibám, samozřej-
mě až po splnění všech pastoračních povinností.

Jeho literární činnost je velice rozsáhlá – už jako student teologie psal 
recenze. Podrobně rozebral tehdy vycházející „Sebrané spisy Aloise Jiráska“, 
přitom zkoumal zvlášť přísně historickou pravdivost jeho husitských romá-
nů a pokoušel se především dokázat zkreslené vylíčení osobnosti pražského 
arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Postupně u něj začal převažovat zájem o ruskou literaturu. Napsal „His-
torie literatury ruské 19. století“ – přehled hlavních ruských spisovatelů 
a hnutí v 19. století, knihu o 952 stranách! Nadlouho se tato kniha stala 
hlavní informační příručkou o ruské literatuře v českých zemích a A. A. Vr-
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zal se tím zařadil mezi přední znalce ruského písemnictví. Po dvaceti letech 
následovaly „Přehledné dějiny nové literatury ruské“. Kromě poznatků ze 
své vlastní recenzentské i překladatelské zkušenosti v knize využil i přímé 
kontakty s ruskými spisovateli, což mu za 1. sv. války přineslo politické potíže 
a musel svou práci přerušit. I v tomto pojednání dostala přednost klasická 
realistická literatura před kriticky souzenými novodobými směry. Poslední 
čtyři kapitoly knihy pak vydal znovu samostatně pod názvem „Ruská litera-
tura v 20. století“. 

Vedle mnoha dalších jeho děl veliký význam měly jeho překlady ruské 
prózy, převážně povídek (A. P. Čechov, V. G. Korolenko, N. S. Leskov, S. J. 
Jelpatěvskij, M. Barvinskij). Právě díky P. Augustinu se náš národ seznámil 
s těmito významnými ruskými autory. Z tematických povídek uspořádal 
čtyřdílnou antologii „Ze života pravoslavného duchovenstva v Rusku“ a další 
antologie vztahující se k jednotlivým svátkům (Pontský Pilát a jiné veliko-
noční povídky, Vánoční povídky, Velikonoční povídky) a k mnoha dalším 
tématům. 

P. Václav Pokorný o něm píše toto: „P. Augustin Vrzal byl kněz opravdově 
zbožný, ke každému laskavý a příkladně skromný. O každém dobře smýšlel, 
uznával práci jiných, a zvlášť si vážil pilných lidí. Sám byl neobyčejně praco-
vitý a vytrvalý: v létě vstával i ve tři hodiny ráno, a když vykonal povinnosti, 
které mu ukládal kněžský život a duchovní úřad, zasedl skoro na celý den ke 
svým knihám a papírům“. 

A dovolte ještě jedno ohodnocení P. Augustina, tentokrát z pera jeho 
osobního přítele, Rusa, prof. dr. Valerije S. Vilinského: „Znají-li čeští čtenáři 
soudobou ruskou literaturu, pak jsou tím ve velké míře zavázáni Vrzalovi 
a právě jemu rovněž vděčí ruská kultura za to, že byl jejím obětavým průkop-
níkem a propagátorem. Tento venkovský farář je skutečným prostředníkem 
sblížení dvou kultur, pracoval pro Slovany nejen slovy, nýbrž činy. Svými 
uměleckými, skutečně dokonalými překlady Vrzal nejenom doplňoval vlast-
ní kritickou práci, nýbrž i tvořil nové hodnoty společné slovanské kultury. – 
Zásluha Vrzalova je právě v tom, že dovedl pochopit skutečné všední Rusko, 
ukázal je Čechům a naučil je milovat tohoto jejich dalekého bratra. – Tím, 
že Vrzal učil katolíky milovat pravoslavné Rusy, prospíval nejen slovanské 
myšlence, nýbrž i dílu sjednocení církví.“ 

Celou bibliografii jeho díla i další informace o něm lze najít pod heslem 
„Vrzal“ v díle LEXIKON ČESKE´ LITERATURY (Osobnosti, díla, instituce), sva-
zek 4-II, ACADEMIA Praha 2008. Uvedený text je i hlavním zdrojem tohoto 
příspěvku. Objevil ho a poskytl pan PhDr. Karel Plocek, kterému při této 
příležitosti mockrát děkuji. 
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V říčanské obecní kronice o P. Vrzalovi
Poznámky z obecní kroniky Říčan vypsala Ludmila Franzová

• Koncem srpna 1929 odešli až dosud zde působící kněží farář P. Augustin 
Vrzal a kaplan P. V. Pokorný do kláštera v Rajhradě. Prvý pro trvalou 
nemoc, druhý ku správě klášterního archivu. Deputace Obecního zastu-
pitelstva z Říčan rozloučila se v neděli před odchodem s oběma kněžími. 
Starý pán dojatě děkoval a toužebně si přál, by v bolestné chorobě ne-
musel dlouho trpěti. Na místo odcházejících kněží byl dosazen na faru 
v Ostrovačicích kněz z kláštera rajhradského P. Dr. Placidus Buchta.

• Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 8. září 1929 byl P. Augustin 
Vrzal jmenován čestným občanem obce Říčany. Diplom čestného občan-
ství odevzdali P. Aug. Vrzalovi starosta obce s dvěma radními (str. 74).

Životní výročí
Jarmila Pololáníková

60. narozeniny oslaví 12. srpna t. r. P. Jaroslav Horák, který působil 
v našich farnostech nejkratší dobu. Byl u nás jako nejmladší kněz ve funkci 
faráře během posledních padesáti let. K jeho životnímu jubileu mu přejeme 
hodně mladistvého elánu v jeho současné farnosti v Dambořicích, pevné 
zdraví a Boží ochranu do dalších let.

Pevné zdraví a ochranu Panny Marie přejeme také P. Marku Hlávkovi 
ze sousední farnosti ve Veverské Bítýšce, který letos 3. srpna oslaví své pa-
desátiny. Děkujeme mu, že nám v minulých létech na závěr našich pěších 
poutí k Matce Boží na Veveří umožnil konat mši sv. v kapli, jež je ve správě 
jeho farnosti, i za účast na oslavách 250. výročí vysvěcení říčanského kostela 
v loňském roce. 

V tomto roce si také připomínáme 30. výročí od úmrtí P. Josefa Janšty 
a 70. výročí od jeho svěcení na kněze. Narodil se 18. února 1920, na kněze 
byl vysvěcen r. 1944 a zemřel 1. srpna 1984 na Moravci, pochován je na hřbi-
tově v Ostrovačicích. Na památečním úmrtním obrázku má napsáno: „Bůh 
je hoden, abychom mu sloužili s radostí.“ Ano, pracoval poctivě, vytrvale 
a s nevšedním nadšením. Farníci, za které se často modlil, děkují Bohu za 
jeho život. 

V sobotu 24. července 2014 bude za něho v kostele v Ostrovačicích obě-
tována mše sv., začátek v 10:30 h. 
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Zlatá svatba v Ostrovačicích
redakční rada

21. března 2014 oslavili zlatou svatbu manželé Josef a Marie Jelínkovi 
z Ostrovačic. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje ještě dlouhou a šťast-
nou společnou cestu. 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2013 farnost 4 700 3 740 4 410

25. 12. 2013 farnost 3 400 6 140 2 560

2. 2. 2014 farnost 1 700 2 840 1 000

23. 2. 2014 Haléř sv. Petra 3 400 3 170 1 670

16. 3. 2014 farnost 3 360 4 130 2 260

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014 
Ing. Hana Bělehradová, koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad (převzato ze Svatojo-
sefských listů vydávaných OCH Rajhrad, kráceno)

Jako již několik roků po sobě, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných 
částek ve městech a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad 
rekordní hodnoty 2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více než v loňském roce 
a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé brněnské diecézi. 

Celkem již sbírka probíhá v 98 obcích v působnosti OCH Rajhrad. 
Stoupá i počet kolednických skupinek, kterých letos vyšlo v naší oblasti 

již 502, což představuje téměř 2 000 dobrovolných pomocníků. 
Rok 2014 je tak jednoznačně pro Oblastní charitu Rajhrad nejúspěšněj-

ším ročníkem v dosavadní historii sbírky. 
I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným kritériem úspěšnosti 

sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze z ní odvodit i počet navští-
vených domácností, do kterých koledníci přinesli radost a požehnání, a ve-
likou ochotu dárců i spoluorganizátorů podílet se touto cestou na pomoci 
potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí 
bez pomoci druhých. 
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Za dobu svého trvání již sbírka prošla také generačním vývojem, kdy se 
z malých koledníčků stávají vedoucí skupinek, dospělí vedoucí skupinek 
přivádějí ke koledování své vlastní děti, starší místní asistenti předávají žezlo 
koordinace těm mladším. 

Právě toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také velikým zá-
vazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy přímo 
k těm nejpotřebnějším, ke kterým se má konkrétní pomoc prostřednictvím 
sbírky dostat. 

Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost, nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky, 
za vše, co jste pro sbírku udělali a o čem třeba ani nikdo neví.

Pozn.: Pro úplnost dodáváme výsledky TKS v našich obcích a některé 
zajímavé mezivýsledky, i závěrečný výnos na celostátní úrovni:

Ostrovačice – 22.779 Kč, Říčany – 68.227 Kč, Veverské Knínice 25.061 
Kč. Oblastní charita Rajhrad – 2,944.714 Kč, Brněnská diecéze – 19,333.563 
Kč. Celostátně se přímo v rámci sbírky vybralo 81,746.477 Kč, na DMS při 
Tříkrálovém koncertě ještě 1,002.459 Kč, tj. celkově 82,748.936 Kč. 

Chráněné bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě
Na základě podkladů, které dodala Mgr. Romana Kestlerová, asistentka projektu, 
zpracoval Jiří Koch

V listopadu loňského roku byla oficiálně zahájena rekonstrukce starých 
původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Po rekonstrukci vznikne 
objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 
osob trpících demencí.

Tohoto aktu se zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní cha-
rity Rajhrad, zástupci města Rajhrad, benediktinského opatství v Rajhradě 
a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Ob-
lastní charita Rajhrad sídlí.

Přestavba objektu je ve velké míře realizována z dotace Regionálního 
operačního programu Jihovýchod a je spolufinancována z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. 

Předpokládaný harmonogram stavebních prací je rozdělen do čtyř etap, 
přičemž celá stavba by měla být hotova v srpnu 2014. Rozpočet stavby činí 
27 110 398 Kč. 
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Na vnitřní vybavení objektu budou použity prostředky z Tříkrálové sbírky 
Oblastní charity Rajhrad z roku 2014. 

Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení 
denních aktivit, a ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je one-
mocnění nevyléčitelné a dál se prohlubující, při kterém dochází k úbytku 
rozumových a duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji so-
běstačnost. Výsledky nových studií ukazují, že výskyt demence je v současné 
době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se 
počet lidí trpících tímto onemocněním neustále zvyšuje. 

CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Mládež se na faře pravidelně schází už čtvrtým rokem
Barbora Kadlčková

V únoru uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy se na faře poprvé sešli mladí 
našich farností, aby dali vzniknout novému společenství mládeže. Za tu dobu 
se utvořila skupinka skalních příznivců, kteří nevynechají jediné setkání. To 
se koná pravidelně každý měsíc. A máme velkou radost z toho, že se k nám 
postupně přidávají i mladší ročníky. 

Mezi oblíbenými aktivitami si drží prvenství stolní fotbálek a také Bang! 
– karetní hra divokého západu. Sledují se filmy, slaví narozeniny, o prázdni-
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nách pořádáme táborák na farní zahradě. Samozřejmě nechybí ani duchov-
ní debaty. Momentálně se začíná rýsovat letní výprava na rozbouřené peřeje 
řeky Vltavy. Slovo nuda na setkáních mládeže rozhodně neznáme. Pokud 
se chceš přidat i ty, stačí přijít mezi nás. Termín setkání vyhlašuje pan farář 
v ohláškách a informace najdeš i na Facebooku ve skupině „Ořík“.

Víte co je KVAS?
Ludmila Franzová

Tak se nově jmenuje náš klub seniorů. Klub Věřících Aktivních Seniorů.
Je v tom i symbolika. Kéž se nám podaří být kvasem!

Jarní hudební vystoupení studentů Gymnázia M. Lercha z Brna
Sáva Buršík

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice a ŘKF vás srdečně zvou na Jarní 
koncert, který se bude konat v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích 
v neděli 18. května. Vystoupí studenti a pedagogové Gymnázia Matyáše 
Lercha v Brně ze studentského sboru Labutí píseň, sboru pedagogů Skři-
vánčí píseň, uskupení Onen svět a Petr Kovač a Přátelé GML. Na koncertu 
uslyšíme převážně duchovní skladby. Začátek koncertu a program bude 
upřesněn.

Pěvecký sbor studentů GML Labutí píseň vznikl v roce 1998. Absolvoval 
desítky koncertů a zahraničních zájezdů: díky spolupráci se stuttgartským 
sborem Gymnázia Ferdinanda Porsche navštívil Německo (9x), dále Anglii 
(4x), Chorvatsko (3x) a také Rakousko. Jádro repertoáru tvoří lidové a rock-
ové písně v netradičních úpravách sbormistra Pavla Žemly, ale ve Stuttgartu 
se studenti stali součástí i velkých sborů při provádění významných děl, jako 
je Dvořákovo Te Deum, Vival-
diho Gloria, Mozartovo Requi-
em nebo ChichesterPsalms L. 
Bernsteina. 

Sbor pedagogů Skřivánčí 
píseň vznikl ve škol. roce 2003/
04. Členy jsou kromě učitelů 
i přátelé školy (rodiče studen-
tů, bývalí studenti a rodinní pří-
slušníci). V roce 2013 zpívalo ve 
sboru rekordních 17 zpěvaček 
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a zpěváků. Repertoár tvoří písně různých žánrů, renesanční, lidové, spiritu-
ály i písně vlastní.

Vystoupení se konají při příležitostech spojených s akcemi školy (pře-
dávání Matyášků, loučení s absolventy, Den učitelů apod.) nebo jako samo-
statné koncerty sboru (Znojmo 2007, 2013, Lomnice u Tišnova, Kamenice 
u Jihlavy). Vedoucí je Jana Janová, příležitostně Pavel Blažek. 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Z historie Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka a pastorační asistentka 

V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do 
rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materi-
álech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od 
pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních. 

Více jak před dvaceti lety vznikal rajhradský hospic z iniciativy pracovníků 
České katolické charity, která zahájila svoji činnost ihned po listopadových 
událostech v roce 1989. Jednou z jejích prvních aktivit byla péče o nemocné 
v domácím prostředí. Na ni navázal v roce 1994 projekt Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa. 

Diecézní charita Brno začala v roce 1995 s přestavbou bývalých vojen-
ských kasáren stojících na pozemku kláštera sester Těšitelek Božského 
Srdce Ježíšova v Rajhradě. První dotaci na tento projekt obdržela Diecézní 
charita Brno v září 1995 od Ministerstva zdravotnictví. Stavba byla slavnost-
ně zahájena 9. října 1995 a celý projekt byl zasvěcen sv. Josefovi. V roce 
1996 a 1997 uvolnilo ministerstvo zdravotnictví další finanční prostředky. 
V roce 1998 obdržela Diecézní charita Brno dotaci na výstavbu kuchyně 
a v prosinci téhož roku se započalo s její výstavbou. Významnou finanční 

podporu poskytl hos-
pici Magistrát města 
Brna. 

Dům léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa 
s padesáti lůžky zahá-
jil provoz 1. dubna 
1999 a patří k největ-
ším zařízením tohoto 
typu v Evropě. 
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Církevní restituce, volby a aritmetika 
Stanislav Kubiš

Sdělovací prostředky, resp. jejich vlastníci navodili ve společnosti oficiál-
ní negativní názor na církevní restituce, jak u jejich zastánců, tak i odpůrců. 
K tomuto článku mě inspirovala autorka článku v minulém Oříku, která 
s uvedeným „většinovým“ názorem polemizuje. 

Pokud se na uvedenou problematiku podíváme prostřednictvím 
výsledku parlamentních voleb, ve kterých mohli občané svobodně vyjá-
dřit svůj názor na restituce a očima prosté aritmetiky, vidíme, že s oním 
„většinovým“ názorem mas-medií, či jejich vlastníků, přinejmenším nelze 
souhlasit. 

K volbám přišlo standardně něco málo přes 60 % oprávněných voličů, 
tzn. že cca 40 % voličům církevní restituce nevadí a mlčením s nimi vyjadřují 
svůj souhlas. Totéž je možné pozorovat i u cca 20 % voličů hnutí ANO, které 
rovněž nemělo ve své programu revizi církevních restitucí. Voliči TOP 09 
a ODS s restitucemi souhlasili. 

Nesouhlasili s nimi pouze voliči komunistů a voliči ČSSD, což činí něco 
málo přes 30 % oprávněných voličů.

Aritmeticky sečteno a podtrženo, pro revizi restitucí je pouze cca jedna 
třetina oprávněných voličů, 70 % restituce nevadí. Proč proto ty ohnivé 
a mnohdy i urážející řeči o restitucích na obou stranách barikády. Výsledky 
voleb jasně ukázaly většinový názor společnosti, který je nutné demokraticky 
akceptovat. 

Samozřejmě, že každý výsledek se dá zpochybnit, výše uvedený nevyjíma-
je. Skutečností však zůstává, že květnaté předvolební řeči o revizi církevních 
restitucí nepřivedly k volbám větší počet občanů než je obvyklé a některé ze 
stran či hnutí, které měly revizi restitucí na prvních místech svého progra-
mu, víc hlasů nezískaly, v některých případech dokonce ztratily. Naopak, 
některé strany či hnutí, které veřejně před volbami souhlasily s vydáním 
majetku, hlasy voličů získaly.

Není proto dobré bezhlavě přijímat a řídit se „většinovými“ názory mas 
– medií, ale informace třídit, analyzovat a spoléhat se na svoji úvahu a zkuše-
nosti, případně na doporučení a rady blízkých, kterým důvěřujeme. 
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Dotazník v Rakousku
Peter Žaloudek, Vídeň, 25. ledna 2014 
Zdroj: ORF (Religion) 22. ledna: „Vatikan-Umfrage: Lehre und Leben driften au-
seinander“ 
Deník Heute 24. ledna: Sloupek kardinála Schönborna: „Ehe und Familie – wie geht es?“ 

Když se papež František na podzim minulého roku rozhodl rozeslat všem 
věřícím světa dotazník o tom, jak to vidí laici, mnozí to považovali za revoluč-
ní krok. Něco takového se zatím v katolické církvi neudálo. Na jeho podnět 
pak Vatikán rozeslal všem věřícím 5. listopadu 2013 formulář s 39 otázkami 
jako přípravu na biskupskou synodu o rodině v roce 2015. Zlé jazyky považo-
valy takový krok za nevhodný. Na podobné rozhodování je zde přece klérus 
a hierarchie. Ty dobré jazyky se však radovaly z toho, že se konečně dala 
možnost lidu zdola vyjádřit se k ožehavým tématům církve. 

Rakušané se již vyjádřili. U příležitosti návštěvy biskupů ad limina ve dnech 
27.–31. ledna zveřejnila Rakouská biskupská konference první výsledky dosa-
vadních vyplněných dotazníků. Na otázky reagovalo doposud téměř 34.000 
věřících z celého Rakouska, ze samotné Vídně jich bylo 8.000. Odpovědi však 
vůbec nebyly lichotivé pro hierarchii a kardinál Schönborn musel konstato-
vat, že „existuje obrovská diskrepance mezi oficiálním učením církve a život-
ní praxí věřících“. Kathpress píše o tom, že církvi se vůbec nedaří přijatelným 
způsobem zprostředkovat lidem učení v otázce manželství, rodiny a sexuální 
morálky. Největší rozdíly jsou v otázkách regulovaného těhotenství, nových 
svazků dříve rozvedených a v respektování partnerských vztahů lidí stejného 
pohlaví. Nejmarkantněji to vyjádřili věřící z diecéze Graz-Seckau: 96 procent 
dotazovaných je pro udělování svátosti eucharistie rozvedeným a znovusezda-
ným, 71 procent nesouhlasí s diskriminací církve k partnerským svazkům lidí 
stejného pohlaví a 95 procent je pro to, aby lidé mohli používat kondomy 
a jiné ochranné pomůcky při sexuálním styku. Josef Lugmayer ze sekce pro 
manželství a rodinu linecké diecéze na tiskové konferenci pro média řekl: 
„Lidé vyjádřili ve svých odpovědích nesouhlas s nadřazeným podáváním 
církevního učení a jeho ztrátou smyslu pro reálné propojení s životem lidí 
a jejich každodenních problémů.“ Schönborn pro média řekl: „Beru vážně 
bolest a naději lidí. Jsem překvapen tím, v jak velkém počtu se lidé této akce 
zúčastnili, přestože v jejich reakcích často zaznívá důrazná kritika církve. 
Příští týden v Římě budeme otevřeně a pravdivě informovat o výsledcích 
vyplněných dotazníků.“ Návod, jak dál, však očekává Schönborn až z usnese-
ní Biskupské synody o rodině v roce 2015: „Odpověď na otázku, jak má být 
dobře žito manželství a rodina v 21. století, budeme muset hledat v symbióze 
naslouchání toho, co říká evangelium, a taky v naslouchání toho, co sami 
zakoušíme v našich vztazích a co od nich očekáváme.“ 
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Celá akce však není ještě ani zdaleka uzavřena. Věřící stále mají možnost 
vyplňovat dotazník. Znovu se potvrdilo, že Rakousko píše církevní dějiny. Od 
doby II. vatikánského koncilu zde neustále vznikají nové reformní iniciativy 
– některé nesou dodnes originální razítko „made in Austria“. Zde vznikla 
hlavně iniciativa „Wir sind Kirche“, zde vznikla iniciativa „Priester ohne 
Amt“ – kněží bez úřadu, kteří byli suspendování za to, že se oženili (v Ra-
kousku je jich momentálně kolem 700), zde vznikla rovněž „Pfarrer Initi-
ative“ – Iniciativa farářů Helmuta Schüllera a jejich výzva k neposlušnosti 
vůči Vatikánu kvůli tomu, že brzdí a ignoruje dialog a provádění reforem. 
Možná ne všude na světě budou lidé vyplňovat dotazník s tak velkou odpo-
vědností a s takovou občanskou angažovaností, jak to dělají Rakušané. Duch 
reformních hnutí, ať se to někomu líbí nebo ne, silně ovlivnil a zanechal své 
blahodárné stopy na myšlení lidí. Věřící jsou kritičtí, nebojí se říct nahlas 
svůj názor, nenechají si jen tak něco líbit. Nepřekvapuje tedy, že se pustili 
do otevřeného dialogu s Vatikánem. Otázkou však je, jak a jestli vůbec Vati-
kán dokáže brát hlas zdola vážně. Ale i kdyby to neudělal, ten závan nového 
ducha, závan nové vize, závan reformy již nezastaví!  

ZÁŽITKY A PROŽITKY 
Jubilejní zastavení u tatínkova hrobu
František Vybíral

Ve dvou loňských číslech FZ Ořík jsme si připomínali osobnost knínického faráře z let 
1948–1950 P. Ladislava Vybírala. V čísle 16 to bylo při příležitosti jeho nedožitých 90. 
narozenin, v čísle 17 byla otištěna osobní vzpomínka jeho synovce ing. Aloise Vybírala. 
Nyní máme možnost nahlédnout do atmosféry panující v rodině P. Ladislava v době 
jeho mládí a dospívání, která jistě ovlivnila jeho rozhodnutí stát se knězem. Konkrétní 
prožívání katolické víry v 1. polovině minulého století je obsahem vzpomínky na jeho 
tatínka, který v létech 1919–1947 hospodařil jako rolník v Žerůtkách u Znojma. Před 
třiatřiceti lety ji napsal František, starší bratr otce Ladislava, ke 100. výročí tatínkova 
narození. V obecnějším pohledu je možné ji chápat jako svědectví o tradičně žité víře 
na moravském venkově té doby. Jiří Koch. 

Na otázku, kdy se narodil, mi tatínek odpovídal někdy tuším, že 8., jindy 
11. února 1881. Esenbáci mu do občanky napsali 17. Ale myslím, že nej-
správnější bude datum, které napsal p. farář Hanáček do oddacího listu, a to 
je 13. února 1881. 

A tak se aspoň v duchu sejděme se svými rodinami v těchto dnech u jeho 
hrobu a při příležitosti jeho stých narozenin se zamysleme nad jeho odka-
zem a poděkujme mu za jeho práci, kterou z velké části obětoval nám. 
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Tatínek už mezi námi skoro třicet let není, ale v naší paměti a v našich 
představách je jeho osobnost ještě stále živá a svěží, zvlášť zážitky z našeho 
dětství a mládí se nám zachovaly s překvapujícími podrobnostmi: 

Ano, tatínku, vzpomínám si, jak jste mne ponejprv – mohly mi být tehdy 
asi čtyři roky – vedl přes „véhon“ do Olbramkostela do kostela. A když jsme 
přišli ke kostelu, posílal jste mne, abych šel za ostatními kluky dopředu ke 
„krédo“. Ale já jsem se Vás držel a šel jsem stále s Vámi. Stál jsem tam potom 
vedle Vás u druhé lavice od zadu na evangelní straně. A když jste mne pak 
znovu posílal dopředu, chytil jsem se Vás za ruku a zůstal u Vás, u Vás jsem 
byl nejjistější, u Vás mi bylo nejlíp. 

A potom jsme chodívali do kostela častěji, někdy přes „véhon“ a po silnici, 
někdy „vokolo mléna“, někdy s maminkou, později s klukama. Chodit s tatín-
kem, to se na „velkýho kluka“ už neslušelo. Až mnohem později (potom) zase. 
To už jsem měl školy za sebou a „páni“ nás, protože jsme se drželi toho, čemu 
jste nás s maminkou naučili, honili z místa na místo. Pak, když jsem přijel ně-
kdy na návštěvu, jsme zase šli spolu přes „véhon“ do kostela. Véhon už rozorali, 
ale ta cesta tam pořád ještě někde je, tu neodstranili a odstranit nemohou. 

Někdy jsme si vykládali, někdy, zabráni každý do svých myšlenek a staros-
tí, jsme šli vedle sebe mlčky. Vy jste více vzpomínal, mé myšlenky se zabývaly 
více přítomností a budoucností. 

Přemýšlel jsem třeba o tom, co vede ty lidi, kteří jdou s námi právě přes 
Véhon, ale hlavně „stréce“ a „chaso“ k tomu, že se v neděli ráno oholí, na-
krémují si střevíce a oblečou sváteční šaty a jdou do kostela. Jaká je jejich 
víra? Co tvoří obsah jejich vědomí, jaké jsou jejich představy a city pokud se 
týče náboženství, konkrétně, jaká je např. jejich víra v přítomnost Pána Je-
žíše v Nejsvětější svátosti? Věří vůbec něčemu? A jestliže ano, jaký základ má 
jejich víra, mají ji nějak rozumově, filozoficky nebo teologicky podloženou? 
S čím jdou tam a s čím se vracejí domů? 

Možná, že před třiceti nebo čtyřiceti lety to byly nebo (kdyby se tím zabývali 
páni nahoře) měly být otázky velice aktuální a leccos mohlo dnes vypadat jinak, 
ale metody, kterými jsem se tehdy pokoušel řešit problematiku náboženského 
života „žerotskýho stréca“, nebo kdybychom to chtěli vyjádřit trochu učeněji 
a obecněji – moravského sedláka nebo zemědělce – byly zcela pochybné. 

Ale brzy potom jsem měl, tatínku, možnost poznat, jaká je Vaše víra. Byl 
jste už těžce nemocen a my jsme tušili, že už tu s námi dlouho nebudete. 
Když jste se dověděl, že přijel pan farář s Nejsvětější svátostí, zesláblý dlou-
hou nemocí a zmučený velkými bolestmi, jste se dožadoval toho, abychom 
Vám pomohli z postele, abyste mohl jít Pánu Ježíši naproti a na kolenou mu 
poděkovat za to, že za Vámi přišel. 

Ano, taková byla Vaše víra: pravá svatá římskokatolická víra. A taková 
byla Vaše výchovná metoda: osobní příklad. Jedna minuta Vašeho života 
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nám pro náš život dovedla dát víc než tisíc stránek ze 
Sumy sv. Tomáše nebo hodinové kázání o „skutečné 
přítomnosti Pána Ježíše pod způsobou chleba“. Slo-
va z paměti dříve nebo později vypadnou, ale skutek 
se nezapomene nikdy. 

Ale Vaše víra byla i vírou mariánskou. Škoda, že 
se mi nepodařilo od Vás zachytit, která poutní místa 
jste navštívil a Vaše dojmy z nich. Nejmilejší Vám 
byly asi Mašůvky a Mariazell. A když se do Mariazell 
chodit nemohlo, chodil jste na pouť do Mašůvek a 
když i to začali znemožňovat anebo Vám jedna pouť 
za rok nestačila, připevnil jste si mariánský obrázek na Vaší milé „Mlíčovský“ 
na kmen akátu. A když už maminka nebyla a my jsme měli jiné zájmy a sta-
rosti, chodíval jste v neděli odpoledne nebo ve svátek na „dostaveníčko“ za 
Pannou Marií na Mlíčovskou. A když jste tam potom pracoval nebo oral, 
a když už Vaše síly ochabovaly, nebo když jste cítil, že si koně potřebují od-
počinout, postavil jste je do chládku a sedl si k Panně Marii a ta Vás těšila 
a sílila. Dnes už není po Vaší Mlíčovské ani po akátech ani stopy. Ale já vždy 
když jedu vlakem kolem, se dívám z okna, vidím Mlíčovskou tak, jak bývala 
za Vás a s Vámi. Jinak si ji ani představit nedovedu. 

Za Váš život, za život s Vámi a za příklad, který jste nám svým životem dal, 
vám dnes, milý tatínku, líbám Vaši upracovanou ruku, a vkládám do tohoto 
políbení všechnu vděčnost svého srdce. Jak nám to bývalo někdy těžké, když 
jsme Vám ji přicházeli nesměle a se sklopenýma očima políbit a poprosit 
Vás, abyste „mně odpustil, čím jsem Vám ublížil“. 

S pocitem vděčnosti, prosáklým prudkou bolestí v srdci, do níž jen slabě 
pronikal paprsek naděje, jsme ji potom líbali – už zchladlou a ovinutou rů-
žencem a svírající křížek. 

Bolest se časem zahojila, pocit vděčnosti zůstává, naděje sílí. Tím více, 
čím nám přibývá let. A přibývá a sílí nový pocit – pocit potřeby Vaší pomoci. 
Naděje není totiž jistota. Má na sobě jakýsi stín obavy a strachu. Nejsme tu 
sami. Jsou tu s námi ti, kteří neměli možnost žít s Vámi, ba i ti, kteří ani ne-
měli možnost Vás poznat. A o ty jde především. Nesmíme připustit, aby se 
nechali oloupit o Váš odkaz, aby promrhali Vaše dědictví – eucharistickou 
a mariánskou víru. 

Jistě Vám záleží na tom, abychom se s Vámi a s maminkou a Aloisem jed-
nou setkali nejen my, kteří tu z Vašich dětí ještě zůstáváme, ale i naši drazí 
a naše děti a jejich děti – Vaši vnuci a pravnuci. Pro ně Vaše ruce již pracovat 
nemohou, ať se s námi tedy za ně modlí, aby se nedali ani zlákat, ani svést, 
ani zastrašit, aby zradili Vaši a naši pravou svatou římskokatolickou víru. Aby 
měli vždy na paměti, že mají-li ji, mají vše, ztratí-li ji, ztrácejí také vše. 

P. Lad. Vybíral 
s bratrem Františkem
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Květinářství ve Währingu...
Peter Žaloudek, Vídeň, leden 2014 

Najdete je všude, v každém městě či větší vesnici, v každém supermar-
ketu, na tržišti, dokonce i na nádražích, v nemocnicích a mnoha dalších 
veřejných institucích sloužících obyvatelstvu. Květin na prodej, a to v každé 
roční době, je tolik, že už se ani nedivíme, odkud jsou a jak se sem dostaly. 
Stačí mít nějaké ty peníze a zázrak přírody je v našich rukou. „Víš, proč jsou 
květiny tak krásné?“ ptávala se mě občas má tchyně paní Malášková, jíž jsem 
si nesmírně vážil a jíž jsem je v posledních dnech jejího života často nosíval, 
a sama za mě i odpovídala: „Protože jsou pozůstatkem ráje…“, zatímco já 
jsem se vždycky nanovo těšil z toho, že v ní vyvolaly tak vznešené pocity. Moje 
tchyně tu již není a já pevně věřím, že ten ráj, o kterém tak často mluvíva-
la, je teď jejím trvalým domovem. Květiny však stále nosím své „adoptivní“ 
matce, tchyni a přítelkyni, letos 96leté paní Marii. Známe se už 30 let, kdysi 
jsem o tom psal. Všichni už jí umřeli, žádné příbuzné nemá, a já jsem se 
stal posledním z okruhu jejích blízkých, který ji jednou týdně nebo i častěji 
navštěvuje v domově důchodců 18. vídeňského okresu. Naproti areálu do-
mova se nachází malé květinářství. Nad vchodem do sklepního obchůdku se 
vyjímá nápis BLUMEN WÄHRING. Na první pohled nic moc. Kdo zná cent-
rum Vídně s nóbl obchody, kde je všechno hezky načančané, naaranžované 
a osvětlené, ten by možná do tohoto sklepa snad ani nevstoupil. Ne že by 
prodejně chyběl půvab, to ne, ale je tu málo místa, ačkoliv i v tom stísněném 
prostoru najdete všechno, co v prvním okrese. Jinak je zde všechno velice 
prosté, to se s těmi „lepšími“ obchody vůbec nedá srovnávat.  Když jsem sem 
vešel poprvé, taky jsem si nebyl jistý, jestli jsem na správném místě. Pak ale 
zvítězil praktický fakt, že obchůdek je po ruce, otevřený v sobotu i v nedě-
li a že si nemusím dělat starosti, kde seženu čerstvé květy pro paní Marii, 
kdykoliv k ní jdu. Hned při své úvodní návštěvě jsem viděl, že majitelem ob-
chůdku a zároveň i jediným prodavačem je cizinec. Tipoval jsem Pákistánce, 
Peršana nebo Inda, ale nikdy jsem si netroufl se na to zeptat. Dnes už vím, že 
je to Afghánec, pan Wahid. Za ta léta, co k němu chodím, jsme se spřátelili.  
Pan Wahid je v Rakousku tak jako já cizincem, emigroval sem, když kdysi 
Afghánistán okupovali Rusové. V Afghánistánu vystudoval vysokou školu, je 
inženýr, ovšem bez šance svou kvalifikaci v Rakousku uplatnit. Po obdržení 
politického azylu se tedy protloukal jak mohl a většinou vykonával pomocné 
práce v různých závodech či u soukromníků. Bylo mu ale jasné, že celý život 
to dělat nechce, a tak se odhodlal podnikat. Obstaral si všechny potřebné 
dokumenty, za našetřené peníze pronajal obchůdek a zbytek peněz vložil 
do svého začínajícího byznysu jako kapitál. Jeho pracovní aktivita trvá ně-
kdy celý den. Brzy ráno, ještě za tmy, jede autem na samý okraj Vídně do 
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obrovského areálu, kde ve velkém nakupují květiny všichni prodejci z Vídně 
a okolí. Ve svém obchůdku je vybalí, rozdělí do váz a podle svého vkusu de-
korativně upraví jak uvnitř obchodu, tak i před ním. Pan Wahid má humor 
a šarm. Má v sobě něco z povahy těch národů, kde jsou lidé komunikativní, 
rádi spolu mluví a navzájem si vykládají své smutné i veselé zážitky. Zprvu 
mi nenapadlo začít si s ním povídat, chtěl jsem jen koupit nějaké ty květiny. 
Zeptal se mě, pro koho mají být. Ukázal jsem na dům naproti a vysvětlil mu, 
že jdu na návštěvu staré paní, své dobré známé, která má jen maličký poko-
jíček, a nemohu jí tedy přinést kytici větší než je ten pokoj. Slovo dalo slovo. 
Dnes zná on dokonale paní Marii a já vím hodně o jeho životě i osudu jeho 
rodiny. Pan Wahid je již ženatý a má velice sympatickou manželku, mimo-
chodem pocházející ze Slovenska. Často mu chodí do obchodu vypomáhat, 
pokud může, mají totiž dvě malé děti. V části světa, z níž Wahid pochází, se 
hodně pije čaj, to je pro lidi z této oblasti něčím téměř posvátným. Jednou, 
když jsem u něho zase nakupoval, mě pozval na šálek čaje. Jen tak, mezi kvě-
ty a mezi ostatními zákazníky. Dnes se moje návštěva Wahidova obchůdku 
bez šálku čaje neobejde. Kytičky mi už dlouho prodává za poloviční cenu, 
bez ohledu na to, jaký druh kupuji. Z každé mé návštěvy se těší, tak jako se 
těší člověk, když potká přítele. Ostatně to slovo „přítel“ při setkání s ním čas-
to padá, když mne někomu představuje nebo když se loučíme. V našich kon-
činách jsme na používání tohoto slova opatrní, já sám za své přátele označuji 
jen velice úzký okruh lidí. Od pana Wahida jej však přijímám. Těší mě, že má 
ke mně důvěru, jíž mu rád opětuji.  Proč to vlastně píši? Mnoho textů jsem 
psal jen tak, sám kvůli sobě. Abych vyřkl něco, co mám na duši, co je v mém 
nitru, o čem nemluvím. Mnohé se pak dovídám jakoby nanovo, jako cosi 
nového, protože tam uvnitř to bylo zahalené jakousi tajemnou rouškou po-
svátnosti a cudnosti, jako cosi, co patří jen mně. Ano, i pan Wahid patří jen 
mně, tak jako jen mně patří paní Marie. Přesto, že mi ani jeden ani druhý 
nepatří vůbec. Jsou to bytosti, které se v určitém okamžiku mého života ko-
lem mě mihly. Potkali jsme se. Dnes vím, že to nebyla náhoda. Vím, že to byl 
dar. Vím, že i díky nim jsem takový, jaký jsem. Vím, že život bez takovýchto 
náhodných setkání, bez takovýchto lidí, které označuji jako „adoptivní”, by 
byl strašně smutný a prázdný. Květinářství ve Währingu. Na začátku byla řeč 
o obchodě, o květinách. Ale taky o ráji. To všechno spolu souvisí. Jen v jed-
notě všeho pozemského a pomíjivého s tím, co je krásné a co je duchovní, 
dozráváme k plnosti. Znovu si rád půjdu koupit kytičku k Wahidovi. Možná 
to už nebude tak často, protože paní Marie, křehoučký věchýtek, již dozrává 
pro věčnost. Vím, že zůstává v mém srdci, a dokud to bude tlouci, budu jí 
nosit kytičky pořád. Přestože je to na opačném konci Vídně než bydlím, vždy 
rád zajdu za panem Wahidem. Na čaj a na kytičku z ráje...
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Potopa
Jaroslav Ďásek
Tuto báseň složil její autor jako mladý chlapec už před několika lety. Svým obsahem je 
však aktuální jistě i dnes, protože je poselstvím o nutnosti odpuštění. 

Moře se podruhé vylila z břehů,
protože lidé ztratili něhu.
Ačkoli zatím to málokdo tuší,
pomalu ztrácíme i svoji duši.

Pro mrzký peníz, bratr bratra bije.
Pro černé zlato, hlína krev pije.
Loďka se kymácí nahoru dolu.
A já tě prosím, smiřme se spolu.

Ze snů a pohádek stvořil jsem bárku.
Mohla by plavat i v čajovém šálku.
Mohla by směle hladinu čeřit.
Stačí jen chvíli doufat a věřit.

Na světě těžko kdy pokvetou růže,
když bude záležet na barvě kůže.
Bárka se kymácí nahoru dolu.
Znovu tě prosím, smiřme se spolu.

Prší a blýská se, už sedmou neděli.
Křesťané tvrdí „My jsme to věděli!“
Muslimští věřící pozvedli zbraně.
„Ke slávě Aláha!“ - “Ve jménu Páně!“

A tak se znovu bijeme pro víru.
Zvedáme zbraně a toužíme po míru.
Bárka se kymácí nahoru dolů.
Naposled prosím tě, smiřme se spolu.

Rakety vylétly vysoko do nebe.
Tys střílel na mě, tak já střílím na tebe.
Rakety padají únavou dolů.
Smiřme se bratře, než umřeme... spolu

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Mons. Tomáš Halík získal „náboženskou Nobelovku“
Ludmila Franzová

Před lety se mi dostala do rukou kniha 
„Co je bez chvění, není pevné“.

Velmi mne oslovila a také uklidnila. 
A když po roce vyšla další kniha „Oslo-
vit Zachea“, s radostí jsem si ji koupila. 
Další knihy Tomáše Halíka jsem pak kaž-
doročně dostávala jako vánoční dárek. 
Byla jsem také na dvou autogramiádách 
v Brně. Na podpisy čekala dlouhá řada 
jeho čtenářů. Tomáš Halík byl velmi 
přívětivý a milý, vyprávěl, jak svoje knihy 
píše vždy o prázdninách v tichu poustev-
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ny v Německu. Vydává je před Vánocemi, a jak úsměvně poznamenal, prý 
proto, aby měl čím obdarovat své přátele. 

Velmi mne potěšila skutečnost, že 13. března 2014 Mons. Tomáš Halík 
obdržel Templetonovu cenu. Je to opravdu mimořádná cena. Byla zalo-
žena v roce 1972 sirem Johnem Templetonem. Oceňuje objevy, které se 
týkají otázek smyslu lidské existence. Její první nositelkou byla Matka 
Tereza. 

… život je krásný. 
Citováno z knihy Život je sacra zajímavej, v níž s Karlem Satoriou rozmlouval Marek 
Orko Vácha

To poznání krásy života uprostřed „banálního“ a dokonce tíživého mívá 
na svědomí navázaný kontakt se Životem. Takové okouzlení způsobuje tak-
řka každé laskavé uchopení přítomnosti. To není chuť žít, jíž člověk až kře-
čovitě čelí děsu z blížícího se stáří, bezmocnosti či nemoci. Touto chutí žít 
je už člověk za vodou, protože ví, že štěstí není něco, co je vázáno na šťastné 
formy, na mušky jenom zlaté. 

Přál bych si, aby církev byla 
ve vědomí lidí spojována s mi-
strovstvím života. Mám k tomu 
zase uvést příklad? Je to podob-
né, jako je Česká filharmonie 
spojována s krásnou hudbou 
a uměleckou virtuozitou. Přes 
všechny průšvihy a skandály, 
s kterými se toto těleso potýka-
lo, hádkami o šéfa, repertoár, 
finance, první, co člověku 
naskočí, je: zabývají se krásou, 
jde jim o virtuozitu, mistrovství, 
kulturu. 

Je potřebí pracovat na reno-
mé církve. Aby si lidé při zmín-
ce o církvi řekli: to jsou ti bláz-
ni, co je zajímá život, a vsadili 
na lásku. Zbožštili lásku, chtějí 
od života nemožné. Moc jim to 
nejde, ale jsou paličatí… 
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HUMOR ZA KOSTELEM
O humoru tentokrát vážně
Úvod z knihy „Jezuita a františkán kouří dýmku…“ 
Autoři B. Peyrous, M. A. Pompignolová, vydalo Karmelitánské nakladatelství 2009

Být křesťanem, to znamená přijmout radost, neboť radost a humor žijí ve 
svornosti. O tom svědčí mnohé doklady z historie všech národů. Judaismus 
to už věděl a křesťanství hojně v tomto humorném pohledu na život a na 
vztah s Bohem pokračovalo. 

Matka Tereza mluvila o radosti často. Říkala, že radost vychází z Ježíšovy 
blízkosti a je znakem naší jednoty s Bohem. Veselá mysl je znamením velko-
rysosti. Velmi často se za ní skrývá život plný obětí. Ti, kteří mají dar radosti, 
dosahují vysoké úrovně dokonalosti. Naše radost je nejjistějším prostředkem 
jak zvěstovat Krista světu. 

Několik vtipů (převzato z téže knihy) 
Pokrytci 
Farář potkal na ulici jednoho z farníků: „Copak se stalo, že vás už neví-

dám v kostele?“ Muž odpověděl: „Je to tím, že kostel je plný pokrytců, kteří 
tam na mši chodí.“ Farář se usmál a farníka povzbudil: „Jestli je to jen kvůli 
tomu, tak můžete klidně přijít. Pro dalšího je tam místa ještě dost!“ 

¬ ¬ ¬

Pro nebo proti
Žena přijde do kostela až po kázání a ptá se sousedky v lavici: „O čem 

dnes farář mluvil?“ „O hříchu.“ „A co říkal?“ „Byl proti.“ 

¬ ¬ ¬

Svatba 
Malá holčička říká své mamince, že až bude větší, vezme si pana faráře. 

Maminka jí vysvětluje: „Kněží se nemohou ženit, miláčku.“ „A kde se tedy 
berou ministranti?“ 

¬ ¬ ¬

Modlitba
Žena, která už překročila třicítku, se modlí: „Pane, nikdy jsem tě nepro-

sila o nic pro sebe. Dobře to víš, a tak s tím ani teď nechci začínat. Ale moc 
tě prosím: daruj mé matce zetě!“ 
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Požehnané velikonoční svátky 
a radost ze setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem 

přeje redakční rada

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde na svátek sv. Václava. 
Uzávěrka příspěvků je 7. září 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!
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