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Milí přátelé,
dovolte mi pár osobních slov: Zanedlouho to bude již 7 dlouhých let, co
jsem farářem v obcích OŘÍKu, tj. v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských
Knínicích. Když píšu „dlouhých“, není to proto, že mi čas zde ubíhá pomalu,
a už vůbec to není proto, že by se mi zde nelíbilo. „Dlouhých“ znamená, že
jsem nikde jako kněz nebyl déle, než právě zde. Když ještě uvážím svůj věk
(je to už 7x7 let!), tak to dělá přesně sedminu: sedminu svého života jsem
prožil zde, mezi dobrými a milými lidmi.
Co se týče tolikrát opakované sedmičky, ta je velmi silným symbolem. Jak
píše známý biblista prof. Jan Heller, už u starých Sumerů byla sedmička symbolem
úplnosti a dokonalosti. Podobně mluví sv. Augustin, když říká, že sedmička znamená
všeobecnost, celost, dokonalost. Ve staré Mezopotámii byly věžové chrámy (zikkurat)
sedmistupňové. Kněžka, která na ně při výroční slavnosti vystupovala, odkládala
cestou sedmerý závoj, protože i Ištar, když kdysi šla do podsvětí, musila odložit také
sedmerý závoj.
V Bibli je sedmička především číslo dnů týdne a potom číslo dokonání Božího díla
a číslo dokonalosti. Objevuje se i v souvislostech eschatologických: V mesiášském věku
bude svit slunce sedmkrát silnější (Iz 30,26). Zajímavá je souvislost sedmičky s přísaháním. V hebrejštině zní obě slova stejně. Proto se někteří vykladači domnívají, že
přísahat je doslova „zasedmičkovat se“. Tento obrat asi pochází ze starobylé představy,
že když se něco sedmkrát opakovalo, bylo prý to účinné.
Také v Novém zákoně vládne sedmička: Z posedlé vyhnal Ježíš sedm ďáblů (L 8,2),
o sedmé hodině opadla horečka uzdraveného (J 4,52). Sedm proseb má modlitba Páně,
je sedm jáhnů, a zvláště poslední kniha bible, Zjevení, je plná sedmiček. Křesťanská
tradice pak zná sedm darů Ducha, sedm skutků milosrdenství, sedm svátostí, sedm
ctností a sedm smrtelných hříchů.
V souvislosti s mou službou tady se nedá mluvit o žádné dokonalosti ani
o dokonání, tedy skončení mé práce, po kterém by následoval zasloužený
odpočinek. Vím, že se musím snažit, abych aspoň částečně naplňoval ideál
kněze, faráře. Prosím o vaši trpělivost i modlitby, díky kterým Bůh bude
moci své dílo zde zdokonalovat a vést k požadované plnosti.
Váš farář Ludvík Bradáč
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STOPY
P. Josef Veselý, ze sbírky básní Víme o sobě
Ať jdem kam jdem
i proti naší vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí
ozvěny slov
záření myšlenek
Ať jdem kam jdem
kéž po nás zůstává
vně úsměvu
dukát štědrosti
duha pokoje

Možná až po smrti
někomu v mlze zasvítí
slunko tvé pravdivosti
mnozí se zahřejí
pod pláštěm tvé lásky
a ve stopách života odvátého
na plno rozkvetou
růže vděčnosti
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KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB A AKCÍ PODZIM 2014
P. Ludvík Bradáč
Pouť do Mariazell

sobota
27. 9.

Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
První koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

neděle
28. 9.
pátek
3. 10

První koncert Hudebního
festivalu Zdeňka Pololáníka

neděle
5. 10.

Druhý koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

pátek
10. 10

Druhý koncert Hudebního
festivalu Zdeňka Pololáníka

neděle
12. 10.

Třetí koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

pátek
17. 10

Den modliteb za misie

neděle
19. 10.

Drakiáda

neděle
19. 10.

Adorační den farnosti Veverské Knínice

úterý
21. 10.

Čtvrtý koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

pátek
24. 10
pátek
31. 10.

Dušičková pobožnost

Všech svatých, slavnost
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sobota
1. 11.

Letošní pouť celého našeho děkanství se
uskuteční v sobotu 27. září. Jejím cílem je známé
rakouské mariánské poutní místo Mariazell.
O slavnosti sv. Václava budou mše sv. v našich
kostelích podle obvyklého nedělního pořádku.
Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.
První koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka proběhne v bazilice Porta Coeli. Začátek
koncertu je v 15 hodin. Na varhany zahrají Lucie
Guerra Žáková (Česká republika) a Carlos Arturo
Guerra Parra (Španělsko)
Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.
Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka
Pololáníka se bude konat v kostele sv. Václava
v Tišnově. Začátek koncertu je v 15 hodin. Na
varhany zahraje Hana Bartošová a její hosté.
Koncert se bude konat v České Třebové,
v kostele sv. Kateřiny. Začátek koncertu
je v 19 hodin.
Bohoslužby budou v našich kostelích
podle obvyklého nedělního pořádku.
Při nich se budeme modlit za misie
a rovněž bude sbírka na tento účel.
Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy
u dálnice. Začátek je ve 14.30.
V tento den bude kostel ve Veverských Knínicích několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci
Nejsvětější Svátosti.
Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.
V 16 hodin na hřbitově ve Veverských Knínicích
se bude konat dušičková pobožnost.
O slavnosti Všech svatých budou u nás
dvě mše svaté: v 7:45 hodin v Ostrovačicích
a v 9:00 v Říčanech.
Hned po mši sv. půjdeme na hřbitov v Říčanech,
kde se bude konat dušičková pobožnost.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé,
památka

neděle
2. 11.

Pocta svaté Cecílii

sobota
22. 11.

Noc plná světla

sobota
28. 11.

Adventní zdobení

sobota
29. 11.

1. neděle adventní

neděle
30. 11.

Adorační den farnosti
Ostrovačice

úterý
2. 12.

Sv. Mikuláše, patrona kostela
ve Veverských Knínicích

neděle
7. 12.

Noc plná světla

neděle
14. 12.

Setkání seniorů

středa
17. 12.

Předvánoční svátost smíření

pátek
19. 12.

O památce Všech věrných zemřelých se budeme
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých,
které budou podle obvyklého nedělního pořádku.
Odpoledne ve 14 hodin se na hřbitově v Ostrovačicích bude konat dušičková pobožnost.
Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se
bude konat v kostele v Brtnici u Jihlavy. Začátek
setkání bude asi v 15 hodin.
28. 11. v 10 hodin se bude v Moravském divadle
Olomouc konat repríza opery „Noc plná světla“.
Vstupenky lze zajistit u paní Mgr. Veroniky Hessové, tel. 585 500 116. Další repríza opery se bude
konat hned následující den v 16 hodin.
Setkání na prahu adventu spojené s přípravou
adventních ozdob a přátelským posezením začne
na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.
O první neděli adventní vstupujeme do posvátného období přípravy na Vánoce. Na začátku mší
svatých budou požehnány adventní věnce.
V tento den bude kostel v Ostrovačicích
několik hodin otevřen k modlitbě
a adoraci Nejsvětější Svátosti
Sv. Mikuláše, patrona kostela ve Veverských
Knínicích, si v tomto kostele připomeneme při
nedělní mši sv. v 10:30.
Naposledy v tomto roce se bude konat repríza
opery „Noc plná světla“.
Představení začne v 16 hodin.
V 9 hodin na faře v Ostrovačicích
se setkají starší farníci.
Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude
v pátek 19. 12. v 17 hodin.
Přijede i o. Dominik z Domašova.

Kromě těchto vyjmenovaných akcí probíhají pravidelné bohoslužby a další akce: např.
modlitby matek (obvykle třetí úterý v 18 hodin
v Říčanech a každý pátek v 19 hodin ve Veverských Knínicích), setkání mládeže (jednou měsíčně) aj. Po delší přestávce se bude od začátku
října opět na naší faře konat náboženství pro
dospělé (zhruba každý druhý pátek po večerní
bohoslužbě).
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Osobní vzpomínky na P. Josefa Olejníka
Zdeněk Pololáník
Bylo to uprostřed krásného léta, kdy mi na soustředění pěveckého sdružení Moravan nabídl P. Jan Veselka (nejmladší bratr dirigenta prof. Josefa
Veselky), že mne seznámí s P. Olejníkem. Měl jsem tehdy za sebou 2. ročník
konzervatoře a mezi několika skladbami Liturgickou mši pro sólo, sbor a orchestr. Vydali jsme se na mé motorce do Andělské Hory.
Na faře nás velmi srdečně přivítali P. Josef Olejník a jeho rodná sestra
Marie Olejníková, kterou oba kněží oslovovali „Mařenko“. Byla svobodnou,
vzdělanou učitelkou, která se rozhodla odejít se svým bratrem na přidělenou
faru v krásném, ale pustém kraji, obydleném nesourodými přistěhovalci.
Pomáhala mu v překvapivých situacích při setkávání s neznámými lidmi,
kteří přicházeli s podivnými záměry na faru (provokace, vydírání i ohrožování). Zůstala s ním pak i po jeho přeložení do Olomouce až do své smrti.
P. Olejník se v té době kromě pastorace pilně věnoval kompozici. Na faře
měl k dispozici klavír, na němž nám přehrál svoje dnes tak všeobecně známé
ordinárium z Andělské Hory. Díky znalosti několika jazyků mohl i na tak
opuštěném místě sledovat dění v Církvi. Věděl, co se chystá v liturgii a v hudbě, a proto měl jako první připraveno ordinárium se střídáním sboru a lidu,
byť v jednohlase, a to ještě dříve, než se o tom dověděla světová veřejnost.
Se zájmem si vyslechl i moji Liturgickou mši a s upřímnou srdečností vyzval, abych pokračoval v kompozici pro liturgii, které bude nyní velice třeba,
neboť předchozí dovolovala používání pouze latiny.
Navštívili jsme kostel. Neměl zavedenou elektřinu, neměl varhaníka. Jeden den kostel plný romských dětí, druhý den na mši sv. nikdo. V takových
podmínkách shromáždil několik chlapců – ministrantů, se kterými podnikal
výlety do přírody, na nich se snažil rozšiřovat jejich duchovní obzory. Jednoho z nich začal učit hrát s perspektivou varhaníka.
I s námi druhý den našeho pobytu připravil pěkný výlet k tzv. Petrovým
kamenům krásnou horskou přírodou.
Více našich setkání se uskutečnilo, když byli Olejníkovi (P. Josef a Mařenka) v Olomouci. Jezdíval jsem tam dost často. Důvodem mých cest byly
činoherní hudby v DOS, ale počítal jsem i s návštěvou P. Olejníka, na kterou
jsem se vždy těšil. Měl pro mne vždy mnoho zajímavého, a to nejen z hudby,
ale i z teologie a zdravotnictví. Měl pro mne i zajímavé knihy, jejich kopie,
které jsem si odnášel domů. Věnoval mi všechny lekcionáře, dostupné jen
kněžím s výzvou, abych komponoval žalmy, přesto, že je zhudebňoval sám.
Říkal, že zpěv při liturgii musí být pestrý. Není horšího, než stereotypu.
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Vyzval mne, abych při každé cestě do Olomouce oznámil, kdy po skončení práce v divadle mohu přijít, abych byl přítomen jeho mši sv. u něho
v bytě.
Tyto mše sv. sloužil vždy v příslušné barvě mešního roucha, já jsem byl
ministrantem, lektorem a žalmistou. Přesto, že kromě mne (ev. jeho sestry)
nebyl na této mši sv. nikdo další, měl poctivou tematickou homilii.
Chtěl-li jsem použít jeho nápěv žalmu, říkal, že chce slyšet moje zhudebnění. Když jsem ho později navštívil se svou rodinou, byli jsme jeho mši sv.
přítomni všichni. Tyto mše obětoval za naši rodinu, za zdraví, na poděkování, za zdar díla apod. A také mne, nebo nás nepropustil bez udělení soukromého požehnání, a to nejen při osobním setkání, ale i v dopisech, nebo
v závěru telefonického hovoru.
Další vzpomínka se týká návštěvy jeho a sestry Mařenky u nás. Velice se
zajímal o moderní harmonizace melodií a odnášel si ode mne skladby, které ho zaujaly. Jeho zájem nebyl nikdy uzavřen před novými poznatky. Měl
zajištěný nocleh v Brně. Rodina však onemocněla chřipkou. Přenocovali
s Mařenkou u nás a ráno šli do našeho kostela na mši sv. Zpívali jsme jeho
ordinárium. Byl velmi potěšen. Ze zpěvu přítomných poznal, že skladba je
plně zažitá a zní podle jeho představy.
Když probíhaly zkoušky mého baletu, byl jsem u P. Olejníka na mši sv.
denně. Projevoval zájem, jak zkoušky probíhají a radil: „Obracejte se na anděly strážné těch osob, kde to vázne! Třeba i celého orchestru“. Projevil zájem
navštívit se svou sestrou premiéru. Rád jsem mu opatřil čestné vstupenky. Někteří lidé tvrdili, že P. Olejník nepřijde. Když se však rozsvítila v hledišti světla,
byli tam oba na svých čestných místech a potleskem dávali najevo spokojenost.
Nepochybuji o tom, že P. Olejník nejprve požehnal všem účinkujícím a jejich
anděly vyzval k bdělosti a pomoci ke zdaru společného díla.
Jsem rád, že přes mnohé strasti, překážky a nedocenění se P. Olejníkovi
dostalo jisté satisfakce. Jeho ordinárium zaznělo za jeho řízení při návštěvě
Sv. otce Jana Pavla II. na Velehradě, byl mu navrácen titul docenta a konečně i vysokoškolská profesura.
Jeho další II. a III. ordinárium, které vyšlo zatím jen v olomouckém doplňku jednotného kancionálu, čeká na popularizaci.

Vzpomínka na dva naše bývalé kněze
Marie Ševčáková
Tak jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se sešli v neděli 1. června
u hrobu otce Bedřicha (při příležitosti jeho nedožitých 78. narozenin). Po
krátké pobožnosti, kterou vedli členové komunity Emmanuel, následovalo
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přátelské setkání na faře v Ostrovačicích. Mohli jsme tak opět prožít příjemné chvíle ve společnosti našich přátel.
Tato neděle byla zároveň 3. dnem Novény k Duchu sv. V 17 hodin jsme
se přemístili do kostela ke společné modlitbě o dary Ducha svatého. Manželé Zezulovi nám svým svědectvím krásně přiblížili důležitost i samotný
význam modlitby chval. Povzbuzeni tímto svědectvím (jistě, ale nejen tím)
zněly naše chvály, díky i prosby o to upřímněji.
Všem, kdo se o toto milé a přátelské setkání jakýmkoli způsobem zasloužili, patří upřímný dík.
Dne 26. července 2014 jsme si při mši sv. v kostele v Ostrovačicích připomněli 30. výročí úmrtí otce Josefa Janšty. Jeho působení v naší farnosti
v letech 1971–1984 bylo opravdu požehnané. Zůstává stále v paměti nejen
starších farníků, ale i těch, které křtil a připravoval ke svátostem. Bylo
nádherné vidět velké množství příbuzných a přátel otce Josefa, kteří přišli
poděkovat a zavzpomínat při této mši svaté. Nejkrásnější však bylo vidět
u oltáře jáhna Josefa Janštu (jeho synovce) a kněze Vojtěcha (prasynovce).
Jsou vzácnou odměnou otci Josefovi za jeho oběti a přímluvné modlitby.
Je to jistě i jeho zásluhou, že u oltáře, u kterého tak často sloužil mši sv.,
mohou nyní stát jeho nástupci – dva z jeho blízkých příbuzných. A co my
farníci? Co nám zbylo ve vzpomínkách na našeho vzácného a obětavého
kněze? Vzpomínat s láskou a vděčností je jistě hezké i po tolika letech. Byl
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i nám jistě dobrým příkladem, který přiblížil jáhen Josef ve svém kázání
o blahoslavenství:
– dokázal si udělat čas pro každého, dokázal se rozdělit, pozvednout druhé, nenechal se unášet hněvem, udržoval mír ve vztazích, smiřoval, zabraňoval hádkám, byl nesmírně skromný, modlil se a pracoval pro nás i za nás….
„Otec Josef byl mužem víry, modlitby a lásky k Bohu.“
NEZAPOMÍNEJME!

Jarní koncert ve Veverských Knínicích
Jiří Koch
V neděli 18. května 2014 se v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích uskutečnil Jarní koncert.
Pro přítomné posluchače zpívali studenti, učitelé a přátelé Gymnázia
Matyáše Lercha z Brna. Starší člověk obyčejně spojuje své představy o současné mladé generaci především s populární hudbou, zpěvem trampských
písní a někdy jen s pasivním vnímáním techna a podobných „tvrdých“ žánrů.
O to příjemnější pocit zavládl při poslechu duchovních písní, většinou velikonočního rázu, v podání studentů či jejich učitelů, též mladšího věku.
Vystoupení bylo několikrát přerušeno zaslouženým potleskem, neboť
účinkující zpívali s citem a s láskou. Posluchači odcházeli domů svátečně
naladěni a s velmi příznivým dojmem z celého odpoledne.

9

Na zajištění koncertu se podílela ŘKF a Zastupitelstvo obce Veverské Knínice. Prostorové zázemí pro přípravu a občerstvení účinkujících poskytla
místní Základní škola. Vystupujícím i uvedeným složkám touto cestou veřejně a s uznáním jménem spokojených posluchačů děkujeme!

Životní výročí
Redakční rada
V měsíci červnu se dožila krásných 80. narozenin paní Zdena Křížová
z Knínic. Díky její iniciativě jsme v jubilejním roce 2009 poprvé uskutečnili
farní výlet ke kapli Panny Marie Bolestné na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, kam od té doby pravidelně a rádi každým rokem chodíme. Přejeme jí
hodně osobní pohody, zdraví a stálou přízeň a ochranu Panny Marie!
V srpnu oslavila 75. narozeniny Helenka Malášková z Brna-Bystrce. V době
kněžského působení Mons. B. Provazníka v našich farnostech byla jeho nepostradatelnou pomocnicí jako pastorační asistentka. Přejeme jí hojnost Božího
požehnání do dalších let a děkujeme za vše, co pro naše farnosti udělala. Jsme
jí vděční za přípravu každoročního setkávání při vzpomínce na otce Bedřicha.

Zlatá svatba v Ostrovačicích
Jarmila Pololáníková
9. října 2014 oslaví 50. výročí společného života manželé Marie a Viktor
Mikuláškovi. Blahopřejeme! Ať jim Pán Bůh dopřeje mnoho dalších šťastných let.

O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum
20. 4.
25. 5.
8. 6.
23. 6.
6. 7.
7. 9
10

Účel
farnost
farnost
charitativní účely
bohoslovci
farnost
farnost

Ostrovačice
9170
2590
2900
3240
3000
2300

Říčany
5750
3400
2500
2820
7500

Vev. Knínice
3400
1130
800
1040
1590
850

Prázdniny na faře 2014
Pavlína Kadlčková
Ráda bych poděkovala všem milým, ochotným maminkám, které o letošních prázdninách opět zorganizovaly týdenní pobyt dětí na faře v Ostrovačicích. Připravily dětem pěkné zážitky a nám rodičům pomohly v nelehkém
úkolu pokrýt smysluplně dva měsíce prázdninového volna. Maminky a babičky doma zajistily „buchtový“ servis - přesně podle rozpisu dovážely do
Ostrovačic každá v určený den své výtvory, které 30 vděčných strávníků bez
rozpaků spořádalo.
A musím říct, že pohled na večerní rozzářenou faru, pobíhání a radostné
povykování dětí na dvoře, byl pro mne při mojí buchtové „služební návštěvě“
povzbuzujícím zážitkem. A tak, Stáňo, Evo, Ireno, Markéto, Miriam, Zuzko
P., Zuzko R., ale i všichni praktikanti Míšo, Kiki, Dominiku, Lidko, Šimone,
Marku: MOC a MOC díky!!!!
Na závěr první věta naší Aničky po návrtu domů, která mluví za vše: „Bylo
to perfektní, příště jedu zase!“

Z naší pošty…
Jarmila Pololáníková
Po návratu z desetidenní dovolené domů jsem zjistila, že se nám zase
rozrostla naše pošta. Manželovi naskočila celá řada mailů a já jsem probírala poštovní zásilky nejen nové, ale i ty, které jsme v předcházejících dnech
nestačili vyřídit. Mezi novými nabídkami se slevami 50% v supermarketech
jsem zaznamenala i celou řadu dopisů. Co obsahovaly? Především prosby se
složenkami, abychom pomohli, respektive můj muž, na kterého byly adresovány, v naléhavých životních situacích.
Lékaři bez hranic se ozývají často s výzvou, že pomáhají přežít dětem
z chudých zemí a válečných oblastí. Pomáhají ve Středoafrické republice
a prosí: „Pomozte svým darem! Hospital ve městě Huambo je jedinou nemocnicí pro půl milionu lidí žijících v této oblasti Angoly. S Vaší pomocí
můžeme vracet zrak nemocným dětem. Zachovejte nám, prosím, přízeň
v r. 2014 i Vy, aby bylo co nejméně dětských slz a co nejvíce rozesmátých
očí…“
Nečte se mi to dobře. A co Fond ohrožených dětí, s obrázkem vyděšeného plačícího dítěte, u kterého je připsáno - Pomozte opuštěným a týraným
dětem.
Přebírám další zásilku z dřívější doby. Care Česká republika s odkazem
– Pomozte dnes ulehčit neutuchající nouzi hladovějících rodin na Filipí11

nách a v Mali! A další od Care - Prosíme Vás, pomozte právě teď - nouzová situace na Balkáně. Více než milion lidí je postiženo sesuvy půdy, vyplavenými
minami, hrozícími epidemiemi ohrožujícími rodiny ve zničených oblastech.
Zoufalství lidí je nepředstavitelné!
Není snad pro každého nic depresivnějšího než žít bez naděje.
Touto nadějí se utěšují lidé v afrických zemích, kteří trpí šedými zákaly.
O tom píše prof. MUDr. Martin Filipec, CSc, přední oční chirurg a předseda
představenstva organizace Světlo pro svět. Jeho naléhavé Pomozte nám darovat ten nejhezčí dar, který může dát člověk člověku - možnost znovu vidět!
Kolik je mezi námi lidí, kteří už prošli operacemi šedého zákalu a léčbou
očí.
Sestra Joan Clare z Nadace mezinárodní lékařské pomoci prosí o příspěvek na antibiotika, vakcíny a vitamíny při záchraně zambijských dětí. Oslovuje manžela jménem a píše: Věřím, že máte dobré srdce. Modlím se za Vás
a za Váš požehnaný život, neboť Vy jste svou láskou a soucitem požehnáním
pro zubožené zambijské děti!
Umíme se vžívat do těchto katastrofických situací a být vděčni lidem,
kteří i v těchto podmínkách nám věnují svůj čas v modlitbě, byť i na dálku?
Po každém dopisu uvažuji a třídím, koho upřednostnit. A než se vůbec
rozhodnu, jsou tu další dopisy. Nadace Charty 77, konto Bariéry - sluchový
handicap 14 letých dvojčat. Bez sluchadel jsou odsouzeny do izolace.
Diakonie Českobratrské církve evangelické chce dětem s těžkým zdravotním postižením umožnit učit se ve škole, která jim bude bezpečně sloužit.
A kdo pomůže opuštěným a chudým indiánským dětem vybudovat trvalý
domov, o který usiluje Nadační fond při škole sv. Josefa?
Poskytněte Dar na osvětovou činnost, podpořte výcvik asistenčních psů
pro děti s postižením-Helppes Praha 2. O postižené děti se také stará Centrum Bazalka. Chce dát šanci téměř 40 dětem na lepší život. Zatím nejsem
u konce čtení dopisů a složenek. Mnozí osamělí lidé jsou závislí na zvířatech
a sdružují se v organizaci Svoboda zvířat na ochranu a zlepšení jejich životních podmínek. I ti prosí o příspěvek. Ve výčtu bych mohla ještě dále pokračovat. Dopisy přicházejí během roku v různou dobu, ale nejčastěji před
Velikonocemi a vánočními svátky. To je obyčejně lidská duše více citlivá
a přístupná než v jiné dny. A pak je těžké z nich vybírat.
Jen jedenkrát před Vánocemi jsme přispěli téměř na všechny složenky,
ale zároveň jsme si byli vědomi, že bychom to nemohli dělat každoročně.
Jaký postoj zaujímá veřejnost v těchto situacích? Někteří radí, nevšímat si
těch složenek, jiní prý už jsou pravidelnými přispěvovateli.
Přemýšlím nad darem chudé vdovy v evangeliu, která dala do chrámové
pokladnice jen dvě drobné mince. Podle Ježíše dala nejvíce ze všech, ačkoliv
částka byla zanedbatelná.
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Sv. otec František nabádá celý svět k soucitu s trpícími, postiženými, ať
už přírodními katastrofami nebo nemocemi. Jeho přirozeně citlivé vnímání
bližního a milosrdný postoj k lidem celého světa, ať je pro nás příkladný
v našem jednání.

Projekt Adopce na dálku®
Pavlína Kadlčková
Další školní rok indických žáků a studentů sponzorovaných skupinou farníků z Veverských Knínic je za námi. Všechny tři sponzorované děti úspěšně
pokračují ve studiu a aktivně se podílejí na akcích organizovaných jejich
školami.
Nejstarší Adarsh (20 let) ukončil čtvrtý semestr bakalářského studia,
Sona K (14) devátou třídu a Sri Nidhi (17) první ročník na úrovni střední
školy. Sri Nidhi dosáhl při hodnocení velmi pěkných výsledků, z celkového
možného počtu 600 bodů získal 594 a byl oceněný jako nejlepší student ročníku. Jako vzdálení „adoptivní rodiče“ z toho máme velkou radost.
Ve svých dopisech nám děti popisují nejen školní aktivity, ale také život
v rodinách, vesnicích, místní svátky a oslavy. Za to, že jsou podporovány,
a mohou studovat, děkují nejen samotné děti, ale také představitelé církevních center, která tento typ adopce v Indii podporují a organizují. Z dopisů
je cítit velká vděčnost za pomoc, kterou od nás dostávají. A my jsme vděčni
Bohu, že touto formou můžeme pomáhat potřebným ve vzdálené zemi.

CO se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
100 let od začátku 1. světové války
Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice
V červnu si celá Evropa připomněla 100 let od atentátu na následníka
rakousko – uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, přesně měsíc po
něm – 28. července 1914 – vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku Srbsku. Až
do roku 1939 byla tato válka nazývána velkou válkou, protože se jednalo
o největší válečný konflikt, jaký lidstvo do té doby poznalo. Válka postupně
zasáhla Evropu, Asii i Afriku – celkem 32 zemí, do bojů bylo zapojeno až 74
milionů vojáků. V této válce byly také poprvé použity bojové prostředky jako
letadla, ponorky, tanky, nové typy střelných zbraní, ale i plyn. Podle historických podkladů padlo více než 8,5 milionu vojáků, raněných bylo celkem
přes 21 milionů a skoro 8 milionů lidí bylo zajato a zůstalo nezvěstných.
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Čtyři roky trvající konflikt skončil kapitulací Rakousko – Uherska a jejím
důsledkem byl i vznik Československé republiky.
Bohužel se prozatím nepodařilo nalézt písemné záznamy, které by popisovaly válečné roky v Ostrovačicích. Všem padlým vojákům z Ostrovačic
však místní občané vybudovali 4 roky po jejím skončení pomník, který zdobí
náměstí dodnes. Pomník padlým a nezvěstným vojínům byl zbudován z milodarů a nákladem obce. Postaven byl mezi dvě lípy, které zde byly k tomuto
účelu vysázeny při slavnosti po založení Československé republiky v pátek 8.
listopadu 1918. Toho dne totiž pořádaly společně Ostrovačice a Říčany oslavu zřízení samostatného státu. Podle historických zápisů vyšel odpoledne
průvod z Ostrovačic do Říčan, kde se spojil s tamějším průvodem a „v nepřehledných řadách zabírajících úplně státní silnici mezi oběma vesnicemi, valil
se zpět do Ostrovačic, kde v kostele bylo slavné Te Deum s požehnáním“.
Následně naproti kostelu shromáždění vyslechlo řeč místního kaplana P.
Václava Pokorného a byly vysázeny obě mladé lípy.
P. Václav Pokorný zakončil svůj proslov těmito slovy: „Na památku veliké
doby, v níž žijeme, chceme sázeti ´lípy svobody´. Lípa odedávna byla národním stromem slovanským a odtud její oblíbenost i v našich zemích má snad něco příbuzného
i s naší povahou. Je to strom už vzhledem svým velebný a klidný, nic výbojného
a odpuzujícího v něm není. Naproti tomu mohutný dub, odznak německé síly, svou
tvrdostí a rozpínavostí dobře
charakterizuje povahu národa,
jehož jest – vlastně byl – představitelem. A hle! Ten obrovský,
nezdolný dub germánský je
povalen a tichá slovanská lípa
se zelená. Kéž zelená se stále,
kéž i kvete – k okrase a slávě
veškerého národa slovanského.
Ty lípy, jež dnes sázíme – lípy
svobody – ať připomínají nám
i našim potomkům a všem
budoucím pokolením tu dobu,
v níž zrodila se samostatná,
svobodná Republika Československá. A mám jediné přání:
až ponejprv budou včeličky
z jejich květů sbírati pel – kéž se
toho všichni dožijeme – aby nebe
nad vlastí naší bylo jasné, bez
mráčku a život obyvatel tohoto
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státu, aby plynul klidně ve znamení svornosti, míru a vzájemné lásky.“ (zapsáno
v Pamětní knize městyse Ostrovačice)
Bohužel konec druhé světové války znamenal těžký zásah pro obě lípy –
pravá byla zcela poničena, musela být vykácena a namísto ní vysázena nová,
levá má pak do dnešních dnů ve svém kmenu spoustu střepin z granátů.
Ale vraťme se zpět do prvních let po vzniku republiky, kdy byl vystavěn
pomník padlých. Ten zhotovila z pískovce brněnská firma Loos, původně
kolem něj byla umístěna i železná ohrada zhotovená místním strojníkem
Josefem Krčálem. Celkové náklady na pořízení pomníku byly 12 tisíc korun.
Pomník představuje ženu truchlící nad hrobem, na němž se vypíná kříž. Do
mramorové desky byly vsazeny podobizny se jmény padlých a nezvěstných
vojínů z Ostrovačic, ale i těch, kteří zemřeli doma následkem válečných
zranění či útrap – celkem je zde uvedeno 19 jmen a verš „Pro svobodu jste
bojovali, na poli válečném život svůj dokonali, neuzřeli jste drahých svých,
v cizině spíte v hrobech tmých. O Ježíši, buď jim milostivý!“ Pomník byl slavnostně odevzdán veřejnosti v neděli 3. září 1922. Nejdříve dopoledne zdejší
farář Augustin Alois Vrzal vedl venkovní „polní“ mši svatou, odpoledne se
pak konal od domu starosty Josefa Havlíčka k pomníku smuteční průvod
a pomník byl posvěcen.
Po druhé světové válce byla do spodní části pomníku umístěna i pamětní
deska na památku 30 padlých ruských vojínů a občanů Ostrovačic, kteří na
konci války zemřeli následkem zranění. Tato deska byla při restaurování
provedeném v roce 2014 nahrazena novou, která lépe zapadá do celého
vzhledu pomníku, text na ní byl doplněn o datum osvobození Ostrovačic.
Pomník byl v dalších letech několikrát očištěn od všech zejména biologických nečistot, velké očištění a restaurování bylo naposledy provedeno
před 20 lety. Právě k stému výročí zahájení války rozhodlo zastupitelstvo
městyse o generální opravě pomníku. Při ní bylo bohužel zjištěno, že podstavec není v dobrém stavu a byl proveden z kamene spojeného především
hlínou. V zájmu zajištění statiky celého sousoší bylo rozhodnuto o zpevnění
podstavce po odstranění později provedené úpravy terasem a schodů. Celý
pomník byl chemicky i mechanicky očištěn, přitom byly odstraněny i zvětralé části, které byly nově vymodelovány. Na závěr byly aplikovány látky zajišťující jednotný vzhled sousoší a jeho ochranu od biologických vlivů, nově
byl pomník i nasvětlen. Restaurování pomníku provedl akademický sochař
Radomír Vavruša z Brna.
Věřím, že pomník bude i nadále krásnou ozdobou ostrovačického
náměstí a že k němu přibudou i další drobné památky, které by měly být
postupně opravovány.
Na obrázku je Pomník padlých v roce 1922.
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Poutní zájezd Po stopách Velké Moravy
Pavlína Kadlčková
Letošní 17. květen byl ve znamení poutního „poznávacího“ zájezdu našich farností Po stopách Velké Moravy. Přesto, že počasí v tu dobu bylo spíše
deštivé, se cca 40 farníků pod duchovním vedením otce Ludvíka a historicko-pedagogickým doprovodem plk. v. v. Fr. Valdštýna vydalo na putování ke
kořenům moravské státnosti spjaté i s kořeny naší víry pravé, křesťanské.
Na začátek musím ještě podotknout, že osobně jsem se na poutní zájezd
přihlásila spíše s ohledem na dceru Aničku, která ve školním roce v dějepisu
probírala právě období osídlování území dnešního českého státu, období
velkomoravské říše a historie ji celkem zajímá. S manželem jsme se tedy
rozhodli ji podpořit a oživit i naše školní znalosti. Navíc právě látku o Velké
Moravě jsme museli s dcerou probírat v zimě, kdy jsme trávili týden na horách a tak jsme si letopočty do jisté míry oprášili.
To, co způsobila pouť v mém nitru, jsem nečekala. Zážitky a souhra
všech okolností, zasvěcený výklad pana Valdštýna a jeho znalosti nejen moravských, ale i evropských dějin, a pro mne zcela nový pohled i v souvislosti
s vojenskou historií, způsobily, že jsem si najednou s překvapením uvědomila, jak ohromná říše ta Velká Morava byla. Rozlehlá, vyspělá politicky,
vojensky, kulturně, duchovně!
Návštěva Perné, muzea v Dolních Věstonicích, Pohanska, Mikulčic a hory sv. Klimenta u Osvětiman, to všechno skládalo obraz Velké Moravy. A ve
mně rostl obdiv a moravská hrdost. Kde byli všichni čeští, co čeští – ti ještě
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ani nebyli J, ale evropští válečníci, když bojovníci z Velké Moravy cválali na
koních s OSTRUHAMI!? Ženy a dívky nosily filigránské náušnice a ozdoby?
Opevnění hradiště na hoře sv. Klimenta jezdili v devadesátých letech s obdivem navštěvovat vojenští historikové západní Evropy! A do této říše přišli sv.
Cyril a Metoděj, přinesli nám písmo - i Písmo svaté.
Vzpomínala jsem na své prarodiče z Hodonína, kteří cyrilometodějskou
a velkomoravskou tradici vyznávali, snad až nyní jsem je pochopila. Trávím na
moravsko-slovenském pomezí docela dost dní svého života, a teprve nyní mi
dochází, jak hluboko je zakořeněna úcta dřívějších generací tohoto regionu
k oběma soluňským bratřím. Všímám si, v kolika Božích mukách jsou tam k vidění obrazy sv. Cyrila a Metoděje, kolik kostelů je zasvěcených těmto světcům!
A tak se těším na letošní pěší pouť z Ratíškovic na Velehrad, které, dá-li
Pán, se zúčastním. Poutní cesta „velkomoravská“ je pro mou účast novým
silným impulsem. Zvlášť když hlavním celebrantem poutní mše ve velehradské bazilice bude mikulovský probošt P. Pavel Pacner, který nás při pouti Po
stopách Velké Moravy přivítal v Perné, na počátku našeho putování.
Závěrem bych ještě chtěla složit hold a obdiv plk. Františku Valdštýnovi
za jeho obrovské znalosti a způsob, kterým je s ochotou předává dalším.

Ještě k tradiční mši sv. u Helenčiny studánky
Helena Malášková
Jak většina z nás ví, podnět k této akci dala naše drahá paní starostka z Veverských Knínic – Jaroslava Čertková. Zemřela před pěti lety, mše u studánky
se už nedožila. Věřím, že se za akci v nebi přimlouvá.
Ve středu 23. července jsem dostala od jednoho bratra z naší komunity
tento povzbudivý email. Cituji:
„Potřebuje Bůh modlitbu?
Otřepaná námitka: „Může moje modlitba v Bohu něco změnit, může
ho přinutit, aby chtěl něco, co dřív nechtěl?“ Tato námitka nám pomáhá,
abychom se přenesli do pravé, nesrovnatelně vyšší perspektivy. Samozřejmě,
že v Bohu nic nezměním. Ale když se modlím, stávám se živým a pravým
nástrojem, který Bůh chtěl od věčnosti pro tuto chvíli a který přesně v tom
okamžiku uskutečňuje to, co má být podle vůle Boží účinkem mé modlitby.
A jestliže Bůh chce mou modlitbu a chce, aby vyústila v tento plod, jak by
neměla být účinná a jak bych si neměl být jist jejím výsledkem? „Jestliže tedy
vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá
dobré věci těm, kdo ho prosí“ (Mt 7,11). Sám Bůh přece dává první podnět k mé
modlitbě a ve skrytu mě má k tomu, abych prosil, hledal a klepal!
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My jsme přidruženi k Božímu dílu, protože jsme Boží děti. Proto má naše
modlitba úroveň a důstojnost příčiny. Bůh rozhodl, že k některým účinkům
dojde jen modlitbou jeho dětí. Jako orání je jednou z příčin sklizně, tak
i modlitba je jednou z příčin sklizně Boží. My žebráci se stáváme Božími
spolupracovníky.
Tato jistota je založena na Bohu, který má vždycky prvenství v každé
činnosti a je vždycky účinný. To nás má naplnit vírou, silou a apoštolskou
horlivostí. „Dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou“ (Mt
21,22). Máme si osvojit tento návyk: Nikdy nevstaneme od modlitby, dokud
nebudeme o tomhle pevně přesvědčeni a dokud neproneseme Ježíšova
slova: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky
vyslyšíš ...“ (Jan 11,41.42). Jak by tomu mohlo být jinak, když on dal podnět
k mé prosbě?
Převzato z knihy: Jacques Loew, Jako by viděl neviditelného, KNA 1997“
Při četbě mailu si vybavuji včerejší odpoledne. Kolem patnácté hodiny se
u nás obloha temně zatáhla, kolem jen bouřilo. Mám z okna daleký výhled
a tak pozoruji, jak se od Medlánek, Soběšic i Maloměřic žene na Brno liják.
V 15.30 volám otci Ludvíkovi, jak to vidí, zda počítá s mokrou variantou podvečerní mše sv. u studánky. On pravil. Já vůbec nevím. Ani jsem nad mokrou
variantou nepřemýšlel. Teď už to nemohu změnit. Děcka z farního tábora
už jsou na cestě a co ostatní? Prosím Tě, modleme se.
Právě ke mně přijely tři sestry z Hodonína pro starý počítač a tak říkám.
Holky pojďme se napřed modlit za ochránění toho místa. Povzbudila jsem
i ostatní své bystrcké pasažérky do auta.
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Jak víte, prožili jsme krásnou mši sv., za účasti mnoha poutníků + 30 dětí
z farního tábora. P. Ludvík jako vždy svým radostným projevem, věřím, že
zapálil všechna přítomná srdce.
Dle svědectví ostatních, v okolních obcích se přehnal přívalový déšť. Nás
minul. I o takové maličkosti se náš Pán stará. Bohu díky.

Tábor na faře znamená přátelství
Kristýna
Na tábor jsme se letos s naší partou praktikantů připravovali s velkým
předstihem. Scházeli jsme se na tzv. „porady mladších“, kde jsme si užili
hodně práce i zábavy. A konečně to bylo tu.
Den D nastal a my po probdělé noci (protože jsme se už nemohli dočkat) a po společně vytvořeném obědě, začali vítat první děti. Moc jsme se
těšili na děti, které dobře známe i na ty nové. Letos tu byla téměř převaha
těch nejmenších broučků. Díky skvělé organizaci to ale nebyl problém. Nejkrásnější vzpomínky mám na uspávání dětí a nebo jen na to, když se některé
z nich přišlo pomazlit. Občas nás děti nesmírně překvapily svým chováním.
Jako by je prostředí našeho tábora proměnilo. Fascinovalo mě, jak si děti
naslouchaly a pomáhaly. Hlavně starší děti bych chtěla vyzdvihnout, jak pečovaly o ty malé. Strašně se mi líbilo, když jsem v náručí držela malou Elenku
při její první mši svaté. Byla vším tak nadšená a na všechno se ptala.
Kromě koupání a sluníčka jsme si užili spoustu skvělých her, táboráků,
výletů do přírody a hledání pokladu. Dokonce děti často pro ostatní secvičovaly divadelní představení a abychom té kultury měli dostatek, Marek nám
hrál na příčnou flétnu jako profesionál. Myslím, že žádné z dětí nezapomene ani na Bruna (v podobě Dominika), který neopakovatelně moderoval
módní přehlídku, a kterého děti přijaly za nového člena tábora. Moje oblíbená část dne byla, když jsme s dětmi večer děkovali Bohu. To mi přijde
vážně krásné.
Silným zážitkem byla pro všechny také stezka odvahy, kdy jsme se s týmem praktikantů změnili k nepoznání. Jako vždy jsme také oslavili Šimonovy a Míšiny narozeniny, Terezčiny „přivezeniny“ a můj a Aniččin svátek. Je
jasné, že každý oslavenec skončil v bazénu.
Když nastal náš poslední společný večer, padlo mnoho slz. Ne proto, že by se
nám tábor nelíbil, právě naopak. Byl to nádherný tábor s nejlepší partou praktikantů, kde jsme se navzájem podporovali a moc si to užili. Každé z dětí bylo jedinečné a každý z tábora mi bude moc chybět. Děkuji všem, kteří jakkoli s táborem
pomohli. Podílet se na tak skvělé akci člověka naplňuje. Moc doufám, že s pomocí Boží se sejdeme zase za rok. Takže děti, počítám s vámi a budu se těšit.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Na otočku v Římě
Zdeňka Nejezchlebová
Na jaře tohoto roku, přesně 27. dubna 2014, v neděli Božího milosrdenství, oslavil celý křesťanský svět papeže Jana Pavla II., když ho současný papež
František prohlásil za svatého.
Měla jsem tu úžasnou možnost tam být, jet „na otočku do Říma“ a prožít
Velikonoce v Římě. Nikdy před tím jsem v Římě nebyla a nevím, jestli se tam
ještě někdy podívám. Cestovala jsem autobusem se svojí biřmovací kmotrou
Helenkou a s ostatními poutníky z celé České republiky v rámci poutě jedné
cestovní kanceláře. Vyjížděli jsme v sobotu 26. dubna ráno z Brna a do Říma
jsme přijeli v neděli 27. dubna asi ve 2 hodiny ráno. Největší obavy jsme měli
z náporu poutníků a z toho, aby se někdo z nás neztratil.
Poutníků bylo v Římě opravdu hodně, kdo to sledoval v televizi, určitě
může potvrdit. A samozřejmě převažovali poutníci z Polska. Přesto se snad
všem poutníkům podařilo najít pěkné místo k prožití této zvláštní a jedinečné slavnosti. Nejtěžší bylo čekání od 5. hodiny do 10. hodiny, kdy začala mše.
Cítili jsme zvláštní atmosféru a nějaký nebeský kostelník se postaral i o kropenky. Přesně v 10 hodin, kdy začala mše, začalo také chviličku mírně pršet.
A v okamžiku skončení mše, kdy dával svatý otec požehnání, také mírně chviličku pršelo. Pozemští organizátoři se také postarali o vodu, v půllitrových
petlahvích jí bylo všude kolem dostatek k pití na paletách.
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Odpoledne se nás snažila naše paní průvodkyně provést aspoň těmi
nejzákladnějšími turistickými body v Římě. Vatikán jsme si nechali na „snad
někdy příště“, kdy bude víc času, a vydali jsme se kolem Andělského hradu
přes Tiberu na známé náměstí Piazza Navona a obdivovali tři krásné fontány. Potom jsme si prohlédli Pantheon a kostel, kde je pohřbená sv. Kateřina
Sienská. Ti, kdo v tu dobu poslouchali na Proglase čtení na pokračování
o Kateřině Sienské, byli opravdu dojatí. Viděli jsme Forum Romanum a Koloseum, všechno tak trochu z ptačí perspektivy, na delší procházení a kochání se nebyl čas. V 8 hodin večer jsme měli sraz na konečné stanici metra na
kraji Říma a hurá zpátky domů. Do Brna jsme přijeli v pondělí 28. dubna asi
ve 2 hodiny odpoledne.
Přivezla jsem si jeden velký zvláštní zážitek a taky spoustu fotek, které vyfotili moji spolupoutníci. Ráda bych se podělila o tu zvláštní atmosféru. Otec
Ludvík slíbil, že fotky můžu promítnout s komentářem někdy začátkem října
na faře na náboženství pro dospělé. Tak až to bude hlásit, tak přijďte vy, kdo
máte zájem a měli jste rádi Jana Pavla II.
Vždyť co je lepšího, než slyšet a vidět, že něčí život stál a pořád stojí za to,
že má nesmírnou cenu.

Moderní papež
Vypněte televizi, respektujte přírodu, neusilujte o to přivést druhé ke své
vlastní víře. To jsou tipy papeže Františka na šťastnější a spokojenější život.
Papež je veřejnosti odhalil v rozhovoru publikovaném 27. července ve venezuelském týdeníku Viva. Otiskl je také Katolický týdeník č. 35 ve své příloze
Perspektivy (1. 9. 2014).
1. Žij a nechej žít
Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi podobné jednomu italskému hlásajícímu „Pohybuj se vpřed a to samé dovol
i druhým“.
2. Rozdávej druhým kousek sebe
,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje František, protože „pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se
staneme egocentriky.“
3. Životem postupuj klidně
Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo Guiraldese.
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V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo Sombra ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl říčkou plnou kamení, kterého
se nedokázal zbavit. V dospělosti rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na
jejíž hladině je pohyb, i když minimální, znatelný. Svatý otec řekl, že se mu
obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.
4. Zdravý způsob trávení volného času
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje papež. „Konsumismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení
volného času,“ říká a vyzývá: „Třebaže mnoho rodičů pracuje dlouho do
večera, musí si najít čas na své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly vypnout televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během
jídla lidem ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“
5. Neděle je svátek
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je
dnem rodiny.
6. Důstojná pracovní místa
„Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou
náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo podle mínění papeže
nestačí. „Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za
námi vydělané peníze,“ uzavírá.
7. Respekt k přírodě
Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické církve. „Environmentální degradace je jednou z největších výzev, před kterou
stojíme. Otázka, již zcela ignorujeme,
je: ‚Nepáchá lidstvo sebevraždu tím,
jak bezohledně a tyransky s přírodou
zachází?‘“
8. Nebuďme negativní
Papež upozorňuje, že by lidé měli
přestat být negativní. ,,Když mluvíme
špatně o druhých, značí to jen naše
nízké sebevědomí. Umět se rychle
přenést přes negativní věci je zdravé,“
uvádí.
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9. Respektujme víru druhých
„Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné
komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí:
„Přístup ‚Mluvím s tebou, abych tě přesvědčil‘, je špatný. Každá osoba vede
dialog. Církev se rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím,
že je přemlouvá.“
10. Pracujme pro mír
„Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu.
,,Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své
myšlenky.

Z velké pěší pouti do Cách (Aachen) 2014
Mons. Jan Peňáz, Křtiny (ze zpráv na internetu a z vyprávění autora, upraveno
a kráceno)
Cáchy (Aachen) jsou průmyslové město v severním Porýní-Vestfálsku
(téměř 300 tisíc obyvatel). Ve středověku to byl sídelní hrad (falc) Karla velikého (+ 814). Hlavním bodem Cách je osmiboký chrám Panny Marie, který
dal postavit císař Karel Veliký kolem roku 800.
Karel IV., náš Otec vlasti, zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple
v Paříži. Dnes je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová
loď a na první pohled připomíná pražskou katedrálu. Dostavěna byla až
v roce 1414 a letos má tedy kulaté výročí, podobně jako Karel Veliký.
V chrámu Panny Marie Aachenské jsou uloženy čtyři vzácné látkové
ostatky (svátostiny) - z košile Panny Marie, plenek Pána Ježíše a jeho bederní
roušky a plátno z mísy, na které byla položena hlava sv. Jana Křtitele.
První pravidelná pouť k uctění těchto ostatků se konala v roce 1349, Karel IV. se jí osobně zúčastnil a byl při ní (podruhé) korunován na římského
krále. Už tenkrát rozhodl, že se bude putovat jednou za 7 let, a jen tehdy
se ostatky budou dávat k uctívání. Poutí se účastní hlavně věřící z okolních
zemí a diecézí, ale určena je především pro poutníky z východu, ze slovanských zemí a z Uher. Za Josefa II. poutníci z východu přestali chodit, tradice
se pomalu obnovuje až po pádu železné opony.
Na letošní slavnost otevření a uctívání čtyř látkových ostatků k Panně
Marii Aachenské se mnou 19. 6. došlo pěšky 14 poutníků z ČR a Francie
(4), s nimi dva řidiči. Přijelo 20 slovenských poutníků z Bruselu a dalších 40
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Čechů z Kladna. Ti přivezli darem Lidickou
Madonu (od Zdirada Čecha). Přišli i Slovinci, a v dalších dnech Maďaři, vedeni arciopatem z Panonhalmy, biskupem Asztregim, ti
už počtvrté od pádu železné opony.
Stejnou Českou cestou - Via bohemica
- nás před 7 roky přišlo pěšky pět. Dary,
které tenkrát přivezli kladenští, jsou uloženy
na čestném místě v pokladnici. Ostatky sv.
Prokopa, patrona města Kladna, jsou vedle
středověkého oltáře sv. Václava a šatičky pro
milostnou sochu Panny Marie jsou hned
v úvodní části. Letos nás tedy díky Bohu přibylo, i když jsme už nemohli jít
všichni celou cestu pěšky.
Na úmysly vámi svěřené jsme prosili při doteku na šátek s ostatky. Prosili
jsme také za všechny dobrodince a hlavně na všechny úmysly pouti:
1) Na poděkování za svobodu a za to, že už padly hranice mezi evropskými zeměmi
2) Na konání pokání za všechny války a křivdy, ke kterým došlo dávno
i nedávno na obou stranách
3) Za obnovu křesťanských kořenů Evropy, nechceme, aby uschly
4) Za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
Děkujeme všem dobrodincům, děkujeme Bohu za ně i za celou cestu.
A zvláště děkujeme andělům strážným. A Panně Marii, Průvodkyni našich
cest. A sv. Karlu Velikému a sv. Jakubovi a všem svatým.
Já osobně děkuji zvláště Panně Marii, že jsem zvládl následky úrazu, který
se mi stal před její sochou ve Křtinách 3. 2. 2014, a který mě po dlouhý čas
omezoval v chůzi. Právě po příchodu k Panně Marii v Cáchách jsem si uvědomil, že už zase mohu putovat. Pouze jsem nemohl letos jít celou trasu jako
tři stateční Čechové Karel, Lubomír a Marie.
Díky Bohu a jim Česká cesta - Via bohemica - nezarostla.
Dá-li Pán (Jakub 4,15), za 7 let L. P. 2021 půjdeme znovu!

Katolická charismatická konference
Kristýna a Adéla Řezaninovy
Na konferenci jsme se těšily, protože každý rok se nám na ní moc líbí.
A ani tento rok nebyl vyjímkou. Odnesly jsme si z ní vážně úžasné zážitky.
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Nejvíce mě zaujalo vyprávění otce René – Luca, který k nám přijel z Francie. Vyprávěl nám o svém životě, ve kterém zažil osobní setkání s Ježíšem.
Jeho cesta byla ale náročná. Od syna gangstera a člověka ztraceného v životě
se dostal až k Bohu. Večer jsem se dostala na jeho přednášku určenou mladým, což beru jako Boží záměr, protože jsem měla být úplně někde jinde.
Mladé lidi si hned získal, když nám zazpíval, jako bývalý člen rockové kapely.
Potom vyprávěl, co v životě zažil. Mluvil o důležitosti lásky k Bohu, o hlásání
naší víry všem lidem a o tom, jak krásné věci ve svém životě zažijeme, když
se Bohem necháme vést a budeme mu naplno věřit. Bylo úžasné, jak byl ve
víře zapálený a dokázal to předat druhým. Nakonec nás otec René – Luc
vyzval k setkání s Bohem. Všichni jsme zavřeli oči, zvedli ruce a spolu s ním
se modlili k Bohu. Otec René – Luc a ostatní kněží na nás vkládali ruce
a modlili se nad námi. Cítila jsem Boží přítomnost, jeho lásku a toužila jsem
v tu chvíli jen po ní. Když jsem otevřela oči, všichni vypadali jinak – tak šťastně. Byl to velmi silný zážitek, který nelze dost dobře popsat slovy. Další den
jsem si koupila jeho knížku, kterou bych všem doporučila. Otec René – Luc
ji každému podepsal, a i když na něho čekaly davy lidí, na každého se usmál
a prohodil s ním pár slov.
Konference je každý rok plná darů od Boha a je tam mnoho skvělých
lidí. Příští rok jeďte určitě taky. My osobně jsme došly k poznání, že život bez
Boha prostě nemá smysl. Stále se za něčím ženeme a přitom stačí milovat
Ježíše a věřit mu. Když člověk žije takto, je šťastný.

ZÁŽITKY A PROŽITKY
Letní střípky – tip na výlet
Pavlína Kadlčková
V malém ohlédnutí za letními dny se chci podělit o pěkný zážitek z návštěvy slovenského města Skalica v těsné blízkosti česko-slovenských hranic.
Během rodinné dovolené na moravsko-slovenském pomezí jsme podnikli cyklovýlet z Radějova do Skalice a zpět. Za krásného slunečného rána
jsme vyrazili z vesnice Radějov pohodlnou cyklostezkou mezi vinohrady.
Míjeli jsme Boží muka zdobená slováckými ornamenty, nejdříve sv. Urbana,
patrona vinařů a dále sv. Cyrila a Metoděje (což v nás evokovalo vzpomínku
na putování Velkou Moravou), kochali se pohledem do úvalu řeky Moravy.
Projeli jsme okrajem města Strážnice, vesnicí Petrov se zastávkou ve známých petrovských Plžích (vinných sklípcích) a pak po břehu Baťova kanálu
kolem technické památky „Výklopník“ (zařízení, kterým se nakládal lignit
z dolů v Dubňanech a v Ratíškovicích na lodě, které ho odvážely po kanále
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až do Otrokovic) na slovenskou
hranici a pak k přístavišti Skalica,
kde Baťův kanál končí.
Odtud jsme po cyklotrase dojeli
do vlastního města a to přímo pod
nejstarší románskou památku Skalice - rotundu sv. Juraja z 11. století. Z městských hradeb u rotundy
je krásný pohled na panorama
Skalice, na druhou stranu na Křížovou cestu a Kalvárii. Od rotundy
jsme kolem židovského hřbitova
dojeli přímo do centra města. Kola
jsme „zaparkovali“ před Domem
kultúry, stavbou Dušana Jurkoviče
z roku 1905, stojící na hlavním náměstí, a na další prohlídku města
jsme se vydali pěšky. Až nás překvapilo, kolik je ve Skalici památek:
zhruba 10 kostelů, klášterů, radnice, mlýn bratrů Pilárikových, a celé
centrum města, které si v převážné
většině zachovalo svůj historický ráz. Během prázdnin v každé z památek
funguje průvodcovská služba – studenti brigádníci, kteří nabídnou zdarma
komentovanou prohlídku a na návštěvníkovi je, zda ji využije, či nikoliv. My
jsme během půl dne stráveného ve Skalici navštívili jen některá místa. Jezuitský kostel, Evangelický kostel s přistavěnou věží od Dušana Jurkoviče, kostel
Pavla Poustevníka, širokou Potoční ulicí uprostřed s alejí stromů a plnou kavárniček, obchůdků a stánků se zmrzlinou jsme došli ke kostelu Nejsvětější
Trojice a klášteru milosrdných bratří. Součástí kostela je také Loreta s černou Madonou. Po návratu na náměstí jsme si ještě prohlédli farní kostel sv.
Michaela Archanděla, jehož zajímavostí jsou boční cechovní oltáře. Čas se
nachýlil a nám nezbylo než osedlat naše bicyklové oře a vydat se na zpáteční
cestu zpět na Moravu.
Celkový dojem z tohoto malebného města je na jedničku s hvězdičkou!
Čisté, upravené, pohostinné. Skalica se v roce 1372 výnosem uherského krále Ludvíka stala svobodným královským městem a její obyvatelé jsou na tuto
skutečnost i dnes patřičně hrdí.
Pokud někoho tyto střípky naladily na návštěvu Skalice, může na podzim
navštívit „Skalické dni“ spojené s řemeslným jarmarkem, kulturními vystoupeními a také ochutnat místní výborný skalický trdelník.
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Vteřiny, které rozhodují
Peter Žaloudek
Všichni známe momenty, kdy se zničehonic stane něco, co jsme vůbec neplánovali, nečekali, netušili. Momenty, které přicházejí jako blesk
z čistého nebe, které mohou náš život naprosto změnit nebo jej dokonce
ukončit.
V životě si můžeme naplánovat ledacos. Leccos máme pod kontrolou, či
alespoň bychom pod kontrolou mít chtěli. Ale život sám nás učí, že všechno
mít pod kontrolou nelze. Není umění žít tak, abychom se oněm událostem
či situacím vyhnuli. Umění je přijmout je jako výzvu, jako instrument k dokonalejšímu „obdělávání“ vlastního života.
Poslední zkušenost v tomto ohledu mám ze závěru svého nedávného
pobytu na havajském ostrově Molokai. Protože i tentokrát jsem do kolonie
malomocných sestoupil přes hory, čekala mě při návratu zpět cesta směrem
vzhůru, z níž jsem měl vzhledem ke svému narůstajícímu věku a ne zcela
uspokojivému zdravotnímu stavu nemalé obavy.
Kolonie malomocných zde byla zřízena v roce 1865 hlavně proto, že z ní
nebylo úniku. Toto místo bylo přirozeným způsobem, činností vulkánu,
zformováno před mnoha tisíci lety. Podle geologů jde o samé dno kráteru.
Jednu stranu kráteru tvoří velice strmá stěna, zatímco jeho druhý půloblouk
se kdysi zřítil do oceánu. Zůstala zde víceméně vodorovná plocha o rozloze
zhruba patnácti kilometrů čtverečních, téměř neustále omývaná bouřlivými
vlnami oceánu.
Zachovaná strana někdejšího kráteru byla dlouho naprosto neschůdná.
K malomocným, které sem přiváželi velkými parníky, tak nikdo z pevniny
neměl přístup. Stezku v téměř 700 metrů vysoké stěně zde vysekali teprve začátkem 20. století. Stoupá pozvolna jedním směrem, aby po prudké zatáčce
pokračovala nahoru směrem opačným. Celý úsek je dlouhý asi 6 kilometrů
a má 26 zatáček. V některých místech vede stezka těsně po okraji strmé
stěny, pád dolů by skončil katastrofálně. Někde je porost houštin a stromů,
někde jen holá skála, někde zase docela pohodlný chodník.
Výstup jsem začal před východem slunce, ještě za tmy, abych měl dostatečnou časovou rezervu na odpočinek a stihl letadlo z Molokai do Honolulu. Kolem sedmé hodiny ráno jsem byl už skoro nahoře, pod vrcholem hory
s lesem a loukami, kde je stezka velice úzká, takže se tu dva lidi jen tak nevyhnou, zvláště po silném dešti, kdy je terén rozmáčený a kluzký. Vychutnával
jsem oslnivé paprsky vycházejícího slunce, které se nekompromisně prodíraly hustými porosty stromů a keřů a zrcadlily se téměř k oslepnutí na vlnách
oceánu v hloubce pode mnou. Tichou chůzi mi zpříjemňovali probouzející
se ptáci všeho druhu svým ranním koncertem, jako mohutný orchestr nej27

různějších nástrojů v úžasném chorálu harmonie a krásy. Dokonalost sama.
Nikdy před tím jsem tu nic podobného nezažil, takhle na hranici noci a dne
jsem se tu ocitl poprvé.
Náhle, jako blesk z jasného nebe, se přede mnou objevil jelen. Obrovskou rychlostí se řítil přímo na mě. Byl to druh jelena, či spíše daňka,
kterého sem kdysi importovali z Indie, říkají mu zde deer. Kromě člověka
tu nemá žádného přirozeného nepřítele, takže je v mnoha havajských lokalitách při zdejším nedostatku myslivců beznadějně přemnožen. Na stezce se
teď objevil zcela nečekaně a tak bleskurychle, že jsem nebyl schopen vůbec
nic udělat. V němém šoku jsem zůstal jako zkoprnělý stát, srdce se mi snad
zastavilo a krev ztuhla, a jen jsem čekal, co se stane. To nejhorší…
Náhle, už jen jeden jediný krok přede mnou daněk uskočil doleva, tam
kde jsem viděl propastnou hloubku a oceán. Nemohl jinak, protože vpravo
se tyčila strmá skalní stěna. Měl jen dvě možnosti. Nabrat mě plnou parou,
nebo skočit do propasti. Skočil dolů. S němým úžasem jsem pozoroval, jak
rychle mizí v hloubce, naráží na skály a zapadá do porostů, až jsem ho ztratil
z dohledu. Než jsem se mohl trochu vzpamatovat, spatřil jsem, jak se po stezce proti mně řítí obrovskou rychlostí velký pes. Pitbull. Okamžitě mi došlo,
že je daňkovi v patách, ale vůbec jsem netušil, co udělá, jestli se náhodou
nestanu jeho obětí já. Pes kolem profrčel, jako bych tam vůbec nebyl, a běžel dál jako šílenec po stezce dolů.
Pochopil jsem, že někde nahoře pes daňka vyplašil a zahnal ho až sem,
na tuto stezku. Vím, že v takhle nepřístupných strminách žijí jen kamzíci,
ne jeleni nebo daňci. Na Molokai ještě i divoké kozy, občas jsem tu nějaké
zahlédl.
Když jsem se konečně dal zase do pohybu a probíral v hlavě, co jsem to
právě zažil, potkal jsem myslivce, domorodého. Zeptal se mě, jestli jsem neviděl jeho psa. Dokázal jsem jen souhlasně odvětit, že viděl. Potvrdil mi, jak
toho daňka někde nahoře vyplašil, víc jsme už spolu nemluvili.
Od této události uplynulo pár dnů, a já se jí stále nemohu v myšlenkách
zbavit. Když jsem byl na Molokai před léty, doprovázel mne po skalnatém
pobřeží poblíž Kalaupapy jeden místní člověk, a tehdy jsme na skalách našli
mrtvého daňka. Byl dokonce ještě teplý a chudák celý dolámaný. Po mé
otázce, jak se tam ten daněk dostal, ukázal domorodec rukou na tu strmou
stěnu nad námi a vysvětlil, že se tam nahoře muselo něco udát, daněk spadl
dolů a zabil se…
Daněk na Molokai mi zachránil život, svůj však přitom ztratil. Možná si
řeknete: bylo to jenom zvíře. Ale já vím, že díky tomuto zvířeti jsem ještě naživu. To zvíře mi v boji o záchranu svého vlastního života darovalo můj život.
To je strašně silné a zavazující. Na to nemohu říci a udělat nic jiného, než
děkovat tomuto zvířeti a děkovat také Bohu.
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Teologové se občas zamýšlejí nad tím, jestli existuje zvířecí nebe. Někdo
se možná nad takovým myšlením usměje. Jak bych si v tomto okamžiku přál,
aby nebe pro zvířata opravdu existovalo, a jak rád bych tam toho daňka jednou chtěl potkat!

Co vše se může přihodit na cestě
MarOn
Po velkých přípravách, balení a přesunech doby odjezdu, jsme odjížděli v neděli brzo ráno z domu směr Hradec Králové. Plánovali jsme, že se
stavíme v 7:30 na mši sv. ve Žďáře nad Sázavou. Měli jsme docela napilno,
abychom tam dojeli včas. Když jsme projížděli obcí Radostín nad Oslavou,
viděli jsme, jak se scházejí lidé ke kostelu. Bylo 7:22, tak jsme odhadovali, že
za chvíli začíná mše svatá. Rozhodli jsme se zastavit a jít raději v klidu a bez
spěchu do kostela. Vevnitř v kostele byly lavice skoro z poloviny zaplněné,
tak jsme našli jednu prázdnou a posadili jsme se s dobrým pocitem, že jsme
na mši přišli včas.
Za chvíli si k nám přisedli další dva lidé, a i když nás neznali, podali nám
ruku a řekli, že by nás chtěli přivítat. Byli jsme zaskočeni, ale zároveň i mile
překvapeni. Jak jsme se dívali do předních lavic, bylo toto přivítání „normální“ pro každého příchozího, který si k někomu přisedl do lavice. Přemýšlela
jsem, jak milý je tento místní zvyk, že to není jen kývnutí na pozdrav, jak se
s tím setkávám u nás, nebo ještě hůř, když přijde někdo nový do kostela,
tak ho člověk jen ze zdvořilosti pozdraví, ale dál už si ho nevšímá. Je prostě
„cizí“. Po tomto přivítání jsem se v radostínském kostele cítila jako vítaný
host, jako bych tam patřila.
Kostel se postupně zaplnil. Na to, že to byla ranní mše svatá, tak se tam
sešlo asi 200 lidí. Další překvapení následovalo, když před oltář přišel pan
farář, kterého jsme před týdnem potkali na pěší pouti na Velehrad. Chození
na poutě je v Radostíně asi velmi oblíbené, protože při ohláškách pan farář
zval farníky na pěší pouť rodin do Netína, což je asi 10 km.
Zážitek ze srdečného uvítání přede mší svatou mne velmi oslovil a zároveň mne utvrdil v tom, že nemáme být lhostejní a dokázat mezi sebe přijímat
i cizí návštěvníky v kostele. Už jen třeba proto, aby se necítili nevítaní, že
někomu zasednou jeho „vysezené“ místečko. Jsme všichni Boží děti – jsme
jedna velká rodina.
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Passau – tip na výlet
Nelka Černá
Ke konci prázdnin jsem byla s rodiči na výletě v Jižních Čechách. Mimo
navštívení zámků a různých kulturních památek u nás, jsme také navštívili
německé město Passau.
Město je známé jako „město tří řek“ - protékají zde řeky Dunaj, Inn a Ilz,
které se na konci města stékají. Z Pasova pak pokračuje jenom řeka Dunaj
– město opouští trojbarevný tok, který má za pěkného počasí nádherně rozpoznatelné barvy – Inn je šedozelený, Ilz téměř černý a Dunaj namodralý.
Tři barevné pruhy jsou pak vidět ještě hodně daleko za Pasovem.
Dále jsme navštívili i historickou část města, barokní kostel sv. Pavla.
Tento kostel se mi velice líbil. Celý vnitřek kostela byl kombinací černého
dřeva a zlata. Také jsme se byli podívat v barokním dómu sv. Štěpána, kde
se nacházejí největší chrámové varhany na světě, které mají 17 974 píšťal.
Vnitřek kostela je největším vnitřním barokním prostorem severně od Alp.
Je vyzdoben bohatými štuky a malbami. Celé město i výlet se mi líbil.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Josef Olejník – kněz a umělec ve službě Boží slávě
Prvního července letošního roku uplynulo sto let od narození Mons. Josefa Olejníka
– kněze, skladatele liturgické hudby, propagátora reforem Druhého vatikánského koncilu a vyhledávaného duchovního vůdce. Na osobní setkávání s ním na jiném místě
zpravodaje velmi pěkně vzpomíná prof. Zd. Pololáník.
Toto jubileum P. Olejníka si připomněli také krajané žijící v Americe. Z jejich měsíčníku „Hlasy národa“ (č. 8/2014) vydávaného Českou misií v Chicagu přebíráme
následující životopis.
Mons. Josef Olejník se narodil 1. července
1914 ve Strání – Květné. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci
byl 5. července 1938 vysvěcen na kněze. Rok
kaplanské služby strávil ve Vsetíně a poté odešel
do Říma, kde na Papežském institutu posvátné
hudby studoval gregoriánský chorál a získal licenciát z kompozice posvátných zpěvů.
Po ukončení studia odjel P. Olejník do Anglie a vstoupil do československé exilové armády,
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v níž strávil následujících 9 měsíců a zažil tam i konec druhé světové války. Po
návratu do vlasti byl ustanoven vicesuperiorem kněžského semináře v Olomouci, lektorem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty a zároveň kaplanem v blízkém kostele sv. Michala. Po zrušení semináře v roce 1950 působil
v různých farnostech moravského pohraničí, nejdéle v Andělské Hoře, kde
vzniklo známé mešní ordinárium. Od roku 1968 učil na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Olomouci a pak v Litoměřicích, než ho komunistický
režim zbavil státního souhlasu a v roce 1975 poslal do důchodu.
V roce 1990 v rámci rehabilitace získal P. Olejník docenturu a vrátil se na
fakultu. Byl jmenován papežským prelátem, získal ocenění České biskupské
konference a města Olomouce. Až do posledních dnů svého života komponoval a také řídil chrámový sbor ve Velké Bystřici na Olomoucku, byl rovněž
vyhledávaným duchovním vůdcem a zpovědníkem. Zemřel ve Šternberku
krátce po svých 95. narozeninách, v sobotu 11. července 2009.

Geny, prostředí, svoboda duše a milost Boží
Marek Orko Vácha, úryvek z knihy „Šestá cesta“
Mgr. Marek Orko Vácha je katolický kněz, nar. 1966 v Brně. Na Přírodovědecké
fakultě MU v Brně vystudoval molekulární biologii a genetiku, teologii studoval v
Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav do Antarktidy,
v roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Donedávna
učil na biskupském gymnáziu v Brně biologii a náboženství.
Pracuje jako přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK v Praze. Je vikářem studentské farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze (kde jako farář působí
Mons. Tomáš Halík). Je také administrátorem ŘK farnosti Lechovice u Znojma
v Brněnské diecézi.
Napsal řadu knih - Tančící skály, Šestá cesta, Návrat ke Stromu života, Poslední
země, Místo, na němž stojíš, je posvátná země, Probouzení, Modlitba argentinských
nocí, Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec, Loď.
Orko (zkratka z „Orlí oko“) je přezdívka, kterou začal používat jako skaut.
Zhruba před deseti lety zavítal několikrát do Veverských Knínic, aby při nedělních
mších zastupoval nepřítomného pana faráře Mons. B. Provazníka. Bylo to shodou
okolností v době, kdy probíhala generální oprava kostela a mše sv. se konaly v zasedací místnosti OÚ.
Geny, prostředí, svoboda duše a milost Boží nejsou čtyři hráči, kteří hrají
proti sobě: vše pochází od Boha, a možná proto, aby tato základní pravda
byla zřejmá, začíná Písmo svaté větou, že Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi
(Gn 1,1).
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Tedy geny, prostředí, svoboda a Boží milost. O svobodě
člověka, o tom, jak se proplétá
s Boží milostí, a o tom, že člověk může být povolán k nějakému úkolu často ještě před
svým narozením, mluví Písmo
svaté a po něm mnozí světci a
teologové výslovně.
Marek O. Vácha v Knínicích

Moderní biologie dodává pozadí genů a prostředí, které nás formuje.
Jsme utvořeni z neživé hmoty, která podléhá jako jakýkoliv jiný kus hmoty fyzikálním zákonům, a přesto touto hmotou umíme pohybovat, jsme
jí a skrze ni se projevuje náš druh. V této perspektivě se prastarý biblický
obraz, ve kterém Hospodin uhnětl člověka z prachu země a vdechl do
něj dech života, stává překvapivě moderním.
Krása člověka je v jeho jedinečnosti. Člověk jako jediný nám známý tvor
je nádherná slitina tělesna a duchovna. Ano, sestáváme ze stejných prvků
Mendělejevovy soustavy jako celý vesmír, všechny atomy uhlíku našeho těla
byly kdysi hvězdami a pak rostlinami, mnoho genů a proteinů svého těla
sdílíme s motýly, stromy a ptáky; ve všech buňkách svého těla jsme osídleni spřátelenými bakteriemi. Jsme jedné krve s celým životem na Zemi. Podobně jako příroda i my odrážíme Boží krásu – ovšem stejně tak je naše
mysl tažena k Bohu, přemýšlíme o svobodě, tvoříme umění a píšeme ikony, v kontemplativních klášterech se modlí za svět rozjímavá srdce mnichů,
z nás vznikla Fuga d-moll, vatikánský chrám, gregoriánský chorál, Píseň písní
a Óda na radost; objevujeme a máme radost z poznání, umíme dávat a nečekat nazpátek, bojujeme s pokušeními, a pro lásku umíme zapřít sami sebe
nebo zemřít, odpouštět a milovat, jsme pokorní ve své velikosti – a velcí, žijeme-li v pokoře; umíme oslavovat, radujeme se, když se ve světě děje dobro,
a jsme smutní, když se děje zlo. Jsme podobni andělům. Jsme nejkrásnější
setkání tělesna a duchovna. Skrze hmotné vidíme duchovní a duch se odráží
v našich tělech.
Jako lidé věřící v Boha můžeme myslet na Marii a na Ježíšovo narození, na spojení duchovního a tělesného, a samozřejmě na Krista samotného,
o němž vyznáváme, že je pravý Bůh a pravý člověk. Svatý Atanáš říká, že Bůh
se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.
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HUMOR
Historky o papeži Janu XXIII.
Papež Jan XXIII., občanským jménem Angelo Roncalli, se vyznačoval srdečností,
zdravým selským rozumem a opravdovou zbožností. Miloval všechny lidi, nejvíce se
však zajímal o trpící a strádající. Navštěvoval nemocnice, vězení i chudinské čtvrtě
v Římě a pro každého nacházel laskavá slova plná útěchy. Řadu věcí řešil s laskavým
humorem. Potvrzují to nesčetné historky a anekdoty, které o jeho osobě kolovaly.
Josef Gelmi např. ve své knize Papežové vypráví o návštěvě manželky amerického prezidenta Kennedyho ve Vatikánu. K jejímu uvítání se papež chtěl
naučit několik slov anglicky. Jeden z poradců mu přitom doporučil, aby ji
oslovil buď „Madam“ nebo „Missis Kennedy“. Než návštěvnice vstoupila do
papežovy soukromé knihovny, Jan XXIII. si několikrát polohlasně opakoval:
„Madam, Missis Kennedy, Madam…“. Když pak návštěvnice do místnosti vešla, papež radostně zvolal: :Jackie!“
Níže uvedené mikropříběhy jsou převzaty z knihy L. Jílka Humor za kostelem.
Papeže Jana XXIII. ještě nosili na nosítkách. Hned na počátku svého
pontifikátu se ptal, jaký je plat těchto nosičů. Úředníci byli zaraženi, dosud
se žádný papež o takovéto podružné věci nezajímal. Ještě více byli překvapeni, když papež nařídil zvýšení jejich platů.
„Musí dostat přidáno za papežskou nadváhu!“ zdůvodnil své rozhodnutí.
Papeže Jana XXIII. navštívila delegace z jeho bývalého působiště Benátek.
„Jak to tam nyní u vás vypadá?“ zajímal se papež.
„Stále jsou problémy, Benátky se propadají,“ odpověděli hosté.
„A to, i když tam nejsem?“
Při audienci projevil jeden z kanadských hostů zájem a zeptal se Jana
XXIII.:
„Kolik pracuje tady ve Vatikánu lidí?“
„Polovina,“ odpověděl papež lakonicky.
Jeden z vatikánských úředníků hlásil Janovi XXIII.:
„Nechal jsem opravit plot okolo zahrady, lidi vás tajně pozorovali, když
jste se tam procházel.“
„A to tak strašně vypadám?“ na oko se podivil papež.
33

OKÉNKO PRO DĚTI
Josef Egyptský
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ZCELA NA ZÁVĚR: stručně o letošním výletě na Šmelcovnu
Jiří Koch
Netradičně, už o poslední srpnové sobotě, jsme se vydali letos šestým
rokem na společný výšlap do údolí Bílého potoka. Sraz účastníků byl jako
obvykle před kaplí na Javůrku, cílem byla kaple Panny Marie Bolestné ve
Šmelcovně. Deště předcházejících dnů ustaly a jakoby zázrakem na nás po
celou dobu dokonce svítilo sluníčko. Na Javůrku jsme se společně pomodlili
a otec Ludvík všem na cestu požehnal.
Před kaplí na Šmelcovně proběhla bohoslužba slova, při níž jsme modlitbami i zpěvem společně prosili Pannu Marii za hříšníky, za které se podle
otce Ludvíka musíme pokorně považovat my sami, a za mír ve světě, především v oblasti východní Ukrajiny. Bylo pěkné, že někteří z přítomných vyslovili veřejně svá individuální poděkování či prosby k Pánu Ježíši i k Panně
Marii.

Po skončení této duchovní části si
všichni mohli pochutnat na sladkém pohoštění, které otec Ludvík přichystal jako
poděkování za přání ke svým blížícím se
narozeninám. Ty hlavní gratulace přišly
pak až o týden později po nedělních
bohoslužbách přímo v kostelích. Už zde
na Šmelcovně však tento moment vyvolal
vřelou a slavnostní atmosféru.
Před zpáteční cestou jsme se preventivně posilnili v „zahradní osvěžovně“ pana
Čadíka. Jako vždy, všem, kdo tuto možnost využili, chutnalo výborně.
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Závěr pouti
na Šmelcovně
30. 8. 2014

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků je 30. listopadu 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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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

