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Milí farníci, přátelé! 
Pokud bychom přirovnali liturgický rok k putování krajinou, blížící se 

Velikonoce by byly největším vrcholem, který na své cestě zdoláme. Do hor 
jsme vstoupili na začátku postní doby, naše zvýšená postní námaha by měla 
odpovídat tomuto výstupu. Nyní se už nacházíme těsně pod vrcholkem a za 
pár dní budeme moci hledět na tu krásu, obdivovat dílo spásy, nového stvo-
ření, které nám daroval Pán.

Bez Kristova vzkříšení by zůstaly 
nejpalčivější otázky bez odpovědi,
nejbolestivější rány bez zhojení,
temná noc bez rána,
hrob bez konce,
smrt bez vzkříšení.

Ale protože Kristus vstal,
na všechny otázky bude odpověď,
všechny rány budou natrvalo uzdraveny,
po dlouhé noci přijde ráno věčnosti,
hrob se stane kolébkou nového života
a smrt bude překonána vzkříšením.

Tyto skutečnosti budeme moci kontemplovat a děkovat našemu Spasiteli 
za jeho nekonečné dary. 

Požehnané velikonoční svátky Vám přeje
Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Zelený čtvrtek
čtvrtek 

2. 4.
17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Velký pátek
pátek 
3. 4.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
4. 4.

19.00 
21.30

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle
 5. 4.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice
Pondělí v oktávu 

velikonočním
pondělí 

6.4.
 8.30 Ostrovačice

KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí pro léto 2015
P. Ludvík Bradáč

Předvelikonoční 
zpovídání 27. 3.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost 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 28. 3. Jako každý rok se letos mládež setká se svým diecézním bisku-

pem. Setkání proběhne v brněnské katedrále a začíná v 8:30.

Květná neděle 29. 3.
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku 

každé bohoslužby bude průvod s ratolestmi, který symbolizuje 
slavný vjezd Ježíšův do Jeruzaléma.

Sederová večeře 29. 3.

Již poněkolikáté obohatíme své prožívání Svatého týdne 
společným setkáním s modlitbami i jídlem židovské

 velikonoční tradice. Večeře se bude konat na faře a její 
začátek bude v 16 hodin.

Tři dny křesťanské 
spirituality

8. 5. 
– 

10. 5.

Letošním přednášejícím bude o. Aleš Opatrný. Úvodní před-
náška se bude konat v pátek v 18 hodin v aule Biskupského 

gymnázia v Brně

Novéna 
k Duchu sv.

15. 5. 
– 

23. 5.

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 sobota 16. 5., kdy bude setkání novény 

v autobuse během farní pouti, a čtvrtek 21. 5., kdy začneme 
ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.
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Farní pouť 16. 5.

Chtěli bychom navštívit především poutní kostel na Zelené 
hoře, a kromě toho 3 další zajímavá místa (Slavkovice - poutní 
kostel Božího Milosrdenství, Zvole a pro děti návštěva wester-

nového městečka na Šiklově mlýnu). Odjezd ráno zhruba 
v 7 hodin ze všech tří našich obcí. Termín poutě, 

a stejně tak i její program, se mohou ještě změnit.
Seslání 

Ducha svatého 24. 5. Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních bohoslužbách 
v obvyklou dobu.

Noc kostelů v Brně 29. 5. I v tomto roce se návštěvníkům, věřícím i nevěřícím, 
otevřou kostely a modlitebny v Brně a okolí.

Diecézní pouť 6. 6.

Den před slavností Těla a Krve Páně bychom v rámci diecézní 
pouti chtěli navštívit Slavonice, nejstarší eucharistické poutní 

místo na světě na sever od Alp a významné centrum 
eucharistické úcty.

Těla a Krve Páně 7. 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 4. 6. v 18 hodin.

Setkání seniorů 17. 6. V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší farníci.

Táborák pro děti 19. 6. Před koncem školního roku se bude konat obvyklé setkání 
dětí u táboráku.

Jáhenské svěcení 20.6. Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské katedrále v 9 hodin

Kefasfest
26. 6. 

– 
28. 6.

Festival již počtvrté představí křesťanskou moderní kulturu. 
Koná se v Dolních Kounicích

Kněžské svěcení 27. 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 18:30 hodin. Předtím bude mše sv. v 17 hodin 

ve Veverských Knínicích. 
Slavnost sv. 

Cyrila a Metoděje, 
hlavních patronů 

Moravy

5. 7. Mše sv. o svátku našich věrozvěstů budou podle obvyklého 
nedělního pořádku

Charismatická 
konference

8. 7. 
– 

12. 7.

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

Prázdniny na faře
19. 7. 

– 
25. 7.

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

hře i poučení.

Mše sv. v lese 22. 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.
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Pěší pouť na 
Velehrad

20. 8.
 – 

22. 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 22. 8. v 11.30 bude sloužit 
o. biskup Pavel Posád.

Pouť rodin 29. 8. I letos se uskuteční diecézní pouť rodin. Bude se konat 
v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou.

Farní odpoledne 29. 8. Začátek farního odpoledne, spojeného s oslavou narozenin, 
bude ve 14 hodin. Setkání se bude konat na faře.

Setkání seniorů 2. 9. Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, 
plné poučení i povzbuzení.

Výlet na Šmelcovnu 5. 9.
Jako v předchozích letech půjdeme pěšky z Javůrku 

(sraz v 10 hodin) na Šmelcovnu, kde se pomodlíme v kapličce 
a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“.

Dožínky 6. 9. Při nedělních mších svatých poděkujeme Bohu 
za letošní úrodu.
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Tříkrálová vzpomínka na rok 1967
Anna Žaloudková

Byla jsem tenkrát ve čtvrtém ročníku střední zdravotnické školy a vzhle-
dem k tomu, že naše rodina byla v roce 1951 vystěhována z Prahy do pohra-
ničí, bydlela jsem na internátě. Naše vycházky byly omezené a nedochvilnost 
trestána. 

Mše u P. Reinsberga byly hojně navštěvované, scházelo se tam hodně 
mladých lidí, nemohla jsem tedy chybět ani já! Mše se táhla, probíhala sou-
časně v několika jazycích, pro případné turisty ze zahraničí také v němčině, 
angličtině a francouzštině. Viděla jsem, že do 19 hod. „doma“ asi nebudu 
a hledala jsem řešení. Spásná myšlenka - omluvenka od patera Reinsberga 
- by jistě byl dobrý a úspěšný vtip! Pater mému přání rád vyhověl, jak je vidět 
z dokumentu na fotce.

PS: Text byl napsán po oslavě svátku Zjevení Páně v Říčanech v r. 2015. 
Dnes již není třeba psát žádnou omluvenku, kněží se smyslem pro humor je 
však zapotřebí vždy, právě takových kněží, jako byl P. Jiří Reinsberg.
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Přehled svátostí a pohřbů v roce 2014
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice

křest 5
Tomáš Flégl, Isabela Anna Kadeřábková, Ella Marie 
Kaloudová, Eliška Kučerová, Michal Jendruščák

1. sv. přijímání 2 Jiří Cabal, Adriana Doležalová

Říčany

křest 5
Nela Marie Kroščáková, Tobias Robert Kroščák, Sofie 
Marie Pitelová, Matěj Pecha, Dominik Pecha

1. sv. přijímání 2 Štěpán Pospíšil, Daniel Vysočan

pohřby 3 Marie Škvařilová, Jan Fiala, Jaroslav Kryštof

Veverské Knínice

křest 5
Hana Anna Kazíková, Ludvík Blažek, Natálie Dubo-
vá, Adam Ráboň, Vanesa Veronika Kšicová, Thomas 
Jan Bílý

svatba 1 Barbora Kadlčková a Lukáš Krška

pohřby 2 Vojtěch Mikša a Jan Strakon

Z poutě farností Rosického děkanství do Mariazell 
Jiří Koch 

V kalendáři našich aktivit zaujímají už několik let pevné místo ty, které 
jsou nabízeny všem farnostem Rosického děkanství. Pokud si dobře pama-
tuji, docházelo nejdříve k vzájemnému setkávání s bohatým duchovním pro-
gramem v některé hostitelské farnosti – v Oslavanech, ve Zbraslavi, Dolních 
Kounicích. Pak se přikročilo k organizování společných poutí – na Svatý 
Hostýn, na Svatý Kopeček, na Velehrad. V loňském roce se cílem společné 
poutě stalo významné poutní místo sousedního Rakouska – Mariazell. 

Pouť se uskutečnila v sobotu 27. září. Na cestu se vydalo šest plně ob-
sazených autobusů, jeden z nich vezl poutníky našich dvou farností. Místo 
nemocného otce Ludvíka se o naši skupinu po duchovní stránce staral jáhen 
ing. Vl. Večeřa ze Zbraslavi. Cestou jsme se modlili zejména k Panně Marii 
za vyslyšení všech našich proseb, za úspěšné dosažení cíle, i za šťastný návrat 
domů. Už v autobuse jsme se dověděli řadu informací z historie Mariazell. 
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Někteří vzpomínali, jak Mariazell navštívili poprvé v devadesátých létech 
hned po pádu železné opony. Pouť se dvěma autobusy organizoval tenkrát 
pan děkan Vídeňský z Veverské Bítýšky, volná místa nabídl našemu teh-
dejšímu faráři P. Vlad. Dvořákovi. Mimoto mnozí navštívili Mariazell také 
individuálně. 

V seriózních podkladech i na reklamách se uvádí, že toto poutní místo 
bylo založeno 21. prosince 1157. Podle legendy se ze svého kláštera do 
těchto míst vydal jeden benediktinský mnich, s sebou nesl sošku Madony 
z lipového dřeva. Onoho dne mu cestu zatarasila obrovská skála. V modlitbě 
prosil o pomoc Matku Boží a – skála se rozestoupila. Poblíž si postavil malou 
jednoduchou celu (Zelle), která mu měla sloužit jako obydlí a současně jako 
kaple. „Maria v cele“ tak dala tomuto místu dnešní jméno. 

Soška P. Marie je uctívána jako Velká Matka Rakouska (Magna Mater 
Austriae). Její pověst se rychle šířila do okolních zemí, do Bavor, zvláště pak 
do Čech, Moravy, Polska, Chorvatska a Uher, odkud přicházelo velké množ-
ství poutníků. Proto vznikla její další označení - Matka slovanských národů 
a Velká Paní Maďarů. 

Mezi první významné poutníky patřil moravský markrabě Jindřich s man-
želkou, kteří zde byli uzdraveni z těžkého onemocnění. Jako dík nechali 
roku 1200 postavit kolem původní cely románskou kapli. 

Následná přestavba do gotického stylu je spjata s uherským králem Lud-
víkem I. Ten roku 1365 v kruté bitvě ve jménu Matky Boží porazil tureckou 
jízdu a odvděčil se financováním této stavební etapy. Kostelu také věnoval 
obraz Madony, který je dodnes uctíván zejména maďarskými poutníky. 

V barokní době příliv poutníků zmohutněl. Dosavadní prostory chrámu 
přestaly dostačovat, a proto došlo během 2. poloviny 17. století k přestavbě. 
Na velkolepém záměru se podílelo mateřské benediktinské opatství a habs-
burský císařský dvůr. Chrám byl rozšířen do šířky a především do délky, 
v obou směrech dvojnásobně. Nová přístavba i vnitřní vybavení je v barok-
ním stylu. 

Uvnitř je změna patrná nebývalým umístěním milostné kaple ve středu 
lodi mezi starou gotickou a novou barokní částí basiliky, vlastně na místě 
původního gotického oltáře. Kaple je nádherně okrášlena drahými kovy 
s převahou stříbra, mramorem, s velkým množstvím soch andělů a svatých. 
V kapli je uložena prostá románská milostná soška Panny Marie z lipového 
dřeva. Je oblékána do šatiček, které byly darovány předními šlechtičnami. 
Tato soška učinila z Mariazell jedno z nejznámějších mariánských poutních 
míst na světě. 

Z vnějšku je poslední stavební úprava na první pohled patrná trojicí věží, 
které tvoří hlavní průčelí baziliky. Obě postranní věže jsou barokní, mají 
výšku 60 m, zakončené cibulemi, barva fasády světlá, okraje červené. Střed-
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ní věž zůstala gotická, je vysoká 90 m, 
fasáda téměř bílá. Půdorys čtvercový, 
horní část osmiboká. 

Panu děkanovi Tomáši Mikulovi 
se podařilo dohodnout s vedením ba-
ziliky, že poutní mše pro naši výpravu 
byla sloužena v historickém prostoru 
před milostnou kaplí. Na varhany hrál 
ostrovačický varhaník prof. Zdeněk 
Pololáník. Ve všech poutnících to 
zanechalo nevšední a hluboký dojem. 
Myslím, že také přimělo k vroucím 
modlitbám 

Po skončení bohoslužby poutníci 
naposledy procházeli bazilikou a moh-
li si prohlédnout další zajímavosti, na 
které (česky!) upozornil ve svém výkla-
du místní pan farář. A tak jsme např. 
viděli obrazy města Brna z 15. století, 

kapli sv. Ladislava, v níž byl původně pochován maďarský kardinál Mindszenty 
(po roce 1956 žil v emigraci v Rakousku), než jeho pozůstatky po roce 1990 
převezli do Ostřihomi. Po stranách hlavního vchodu stojí olověné sochy mo-
ravského markraběte Jindřicha a uherského krále Ludvíka I. v životní velikos-
ti. Mnozí dokázali zaběhnout do kopce nad bazilikou k úpatí „kalvárie“ nebo 
ke kapli u Svaté studny, jejíž voda má léčivé účinky na oční neduhy. 

Čas se nachyloval, mu-
seli jsme nastoupit do auto-
busů a vydat se k domovu. 
Na zpáteční cestě jsme měli 
zastávku v benediktinském 
klášteře Gottweig. Strávili 
jsme tam příjemné chvíle 
s výkladem místního pana 
opata a prohlídkou jak mo-
hutného nádvoří, tak vznos-
ných interiérů. 

Běhěm další cesty, než se nám podařilo najet u Kremže na dálnici, jsme pro-
jížděli nádhernou asi 15 km dlouhou pasáží po staré úzké silničce podél Dunaje. 
Proplétala se mezi vinohrady, zahrádkami, sady, při projíždění vesničkami musel 
pan šofér v některých místech jet krokem, aby nezavadil o okolní domy. Na plá-
ních u řeky stály rybářské bašty, na odvrácené straně svítila okna vináren. 
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Plně to odpovídalo turistickému značení „Romantische Strasse“! 
Závěrem musíme vyjádřit dík Bohu, že jsme se mohli této poutě zúčastnit. 

Děkujeme všem zúčastněným kněžím, v našem případě jáhnu Vladimírovi. 
Zvláště panu děkanu Mikulovi, kterému děkujeme i za všechny předešlé poutě. 
Protože byl mezitím přeložen na jiné působiště, přejeme mu zdraví a stálou po-
moc Panny Marie! 

Přes všechny pozitivní dojmy a pocity zůstane v našich srdcích jedna 
smutná vzpomínka. Tento den byl úmrtním dnem našeho milého spoluob-
čana a velkého mariánského ctitele pana Jana Strakona. Na pouť se chystal 
s námi. Při pohřbu jsme mu přáli, aby jeho duše doputovala do věčného 
Jeruzaléma! Věříme, že se nachází v blízkosti samotné Panny Marie. 

Žehnání vína 2014
Pavlína Kadlčková

Dne 28. 12. 2014 proběh-
lo ve farním centru v Ostro-
vačicích již tradiční žehnání 
vína u příležitosti svátku sv. 
Jana Evangelisty. Farníků se 
tentokrát zúčastnilo daleko 
větší množství než v před-
chozím roce. Mnozí patřili 
mezi pravidelné účastníky, někteří přišli poprvé, někteří po delší přestávce. 
Po úvodním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni 
v přátelském společenství a sváteční náladě až do večerních hodin. Věřím, že 
i toto setkání utužuje vztahy mezi námi. 

A jak jsme nedávno četli v Písmu v rámci programu Vezmi a čti v knize 
Sirachovec (31,27-28): Jaký je život, když schází víno? Bylo stvořeno lidem 
pro radost. Obveselením srdce a radostí duše je víno, které se pije střídmě 
a ve vhodnou chvíli. 

Na tomto místě mohu podotknout, že podobná setkání se tradičně konají v mnoha 
farnostech, zejména ve vinorodných oblastech jižní Moravy. Také Masarykova uni-
verzita v Brně vyhlašuje každoročně Univerzitní víno, které bývá koncem listopadu 
požehnáno opatem augustiniánského opatství na Starém Brně ThDr. Ing. Lukášem 
Evženem Martincem. U příležitosti této události se tradičně koná konference Člověk, 
víno, společnost. V loňském roce na ní pan opat přednesl zajímavou přednášku Bible 
a vinice. Během ní shrnul na kolika místech, v jakých souvislostech a obrazech, se 
o vinicích v Písmu pojednává.
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2014 farnost 3 600 6 740 4 020

25. 12. 2014 farnost 5 500 4 950 2 000

8. 2. 2015 farnost 4 100 2 890 1 460

22. 2. 2015 Haléř sv. Petra 3 230 2 610   900

8. 3. 2015 farnost 3 100 2 900   960

Tříkrálová sbírka 2015  
Eva Kokoliová 

Začátkem tohoto roku se i v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrá-
lová sbírka. Jako koledující tři králové se občanům představili většinou malí 
školou povinní chlapci, mnohdy ve vyšším počtu než uvádí známý biblický 
příběh. A mnohokrát v roli králů bylo možné rozeznat copatou holčičku. 
Ovšem vždy v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci za-
zpívali známou píseň „My tři králové jdeme k vám …“ a na dveře jeho domu 
zapsali posvěcenou křídou ona známá tři písmena K + M + B. 

V Ostrovačicích koledníci vybrali částku 23 272 Kč, v Říčanech 73 335 Kč. 
V Knínicích vykoledovali letos 29 370 Kč. 

Všem koledníkům i jejich vedoucím patří naše srdečné poděkování. Sou-
časně děkujeme štědrým dárcům, jimž navíc přejeme, aby jejich nezištné 
dary našly správné příjemce a doputovaly k opravdu nejvíce potřebným! 

Pro úplnost uvádíme ješ-
tě několik zajímavých čísel: 
V obcích Rosického a Mod-
řického děkanství, které 
jsou při sbírce zastřešeny 
Oblastní charitou Rajhrad, 
se letos celkem vybralo 
3 173 958 Kč. V Brněnské 
diecézi se vykoledovalo 20 
990 966 Kč. Na území celé 
ČR Tříkrálová sbírka vynesla 
částku 89 milionů korun! 
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Řeč srdce – Život Marie Heurtinové
Peter Žaloudek, Vídeň, 2. ledna 2015 

„Jak na Nový rok – tak po celý rok!“ zní jedno pradávné přísloví a chce 
tím říci, že právě to, co nás první den roku inspiruje ke změně života a od-
hodlání vydat se znovu na cestu pravdy a lásky, se stane naším mottem či 
programovým nasměrováním pro každý den nastávajícího roku.

 A přesně na Nový rok se do rakouských kin dostal francouzský film 
režiséra Jean-Pierre Amérise Řeč srdce – život Marie Heurtinové. (V němčině 
ho hrají pod titulem: „Die Sprache des Herzens“) Je to pravdivý příběh, 
který se udál koncem 19. století ve francouzském klášteře v Larnay nedale-
ko Poitiers. Řeholní sestry se zde věnovaly děvčatům, která se narodila jako 
hluchoněmá. V té době ještě neexistovaly státní ústavy, kde by tyto handi-
capované děti mohly nabýt výchovu a vzdělání a zařadit se tak do běžného, 
plnohodnotného života. Tuto funkci plnily, vlastně až donedávna, kláštery, 
především domovy řeholních sester.  

Děj filmu začíná příchodem desetiletého děvčátka do kláštera. Otec ji 
tam dovezl v koňské bryčce, do níž slepé děvče upoutal lanem, aby cestou 
z vozu nevypadlo. Do té doby je vychovávali rodiče sami, ale byli to prostí 
lidé, chudí sedláci, a na postižené dítě neměli ani čas, ani potřebnou kva-
lifikaci. Měli dcerku rádi, ale i oni byli poznačení duchem tehdejší společ-
nosti, která takové děti vnímala spíše jako duševně zaostalé kriply, za něž se 
mnohdy styděli i ti nejbližší, než jako normální bytosti, které se mohou do-
rozumívat řečí rukou a žít běžný život, aniž by se jim lidé vysmívali, uráželi je 
a chovali se k nim hrubě. Výchova dcery byla nad jejich síly a možnosti, a tak 
se rozhodli dát dítě do ústavu pro hluchoněmé, k řádovým sestrám. 

Jenomže ani toto rozhodování nebylo snadné. Matka představená se 
zdráhala o dítě pečovat, protože bylo nejen hluché a němé, ale navíc i slepé, 
zvyklé jen na svoje rodiče, a nyní se celou svou silou zuřivě bránilo jakékoliv 
snaze sester udělat z něho civilizovanou bytost. Nebýt sestry Margueritte, 
kterou  při pohledu na dítě přemohl obrovský soucit a vnitřní touha osvo-
bodit Marii z jejího vězení samoty a zoufalství, jak řekla matce představené  
zároveň s prosbou, aby jí dovolila dítěte se ujmout, jinak by musel otec vzít 
dceru zpátky domů. 

Od tohoto momentu se před očima diváka odehrává fascinující příběh 
dvou bytostí, které spojila láska. Sestra Margueritte si je dobře vědomá ná-
ročnosti úkolu, pro který se rozhodla. Je jí jasné, že toho špinavého, nesčet-
nými úrazy stiženého, napolo zdivočelého tvora dokáže formovat teprve teh-
dy, až pocítí jeho důvěru, že mu umožňuje poznávat nový svět, nové obzory, 
až dívka pozná, že ten cizí člověk, kterého doposud ve své blízkosti necítila, 
to s ní myslí dobře, ba dokonce ještě více – že ten člověk ji miluje. 
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A pak je divák svědkem toho, jak se výbuchy agresivity, někdy až velice ne-
bezpečné a ohrožující život nejen samotné Marie a její vychovatelky, ale celé 
komunity sester a ostatních děvčat, střídají s pocity beznaděje, zklamání a pe-
simismu sestry Margueritty, která již sama pomalu začíná pochybovat o tom, 
má-li ještě vůbec smysl pokračovat ve své snaze. Tyto scény režisér nádherně 
protkal nevtíravým tichem, uměřenými hudebními vložkami, šuměním listí, 
dujícím větrem či štěbetáním ptáků. Jako by tím chtěl zdůraznit, že v situacích, 
kdy je člověk přemož tíhou životních okolností, jen příroda sama je tím jedi-
ným možným terapeutem, který je schopnen přijít člověku na pomoc. 

V těchto momentech vnitřních bojů, které prožívá dívka Marie i sestra 
Margueritte a které trvají celé měsíce, téměř rok, se někde v pozadí – jako 
by to byla kulisa divadelního představení, zdánlivě bezvýznamná a přece tak 
důležitá – zrcadlí řeholní komunita sester. Až po zhlédnutí celého filmu si 
divák náhle uvědomí, jak důležitou a nezastupitelnou roli tato komunita 
sehrála. Tento film je pro mne po dlouhé, velice dlouhé době jakoby hom-
mage, poctou řeholnímu, zasvěcenému životu. Řehole se vyvíjely, formovaly 
celá staletí. Celá staletí to byly jen řehole, které inspirovaly, oduševňovaly,  
ale také žily a šířily lásku, charitu, sociální spravedlnost a jistotu. Dnes, pod 
vlivem mnohých smutných a skandálních událostí řehole jako by upadly do 
hlubin pohrdání, zesměšňování, podceňování. Ano, ty skandály byly a jsou 
hrozné i právě proto, že k nim došlo v řeholích. Ale jestliže řeholní spole-
čenství plní tu funkci, kvůli níž kdysi vzniklo, tolik staletí existovalo a neu-
stále se formovalo, tj. oslavovat Boha, přinášet a zprostředkovávat Boží lásku 
lidem – tak je to ničím nezastupitelné a ničím nenahraditelné společenství. 
Lékařskou vědu a zdravotní péči, sociální služby, edukaci, to všechno a ještě 
mnohé jiné dnes na mnohem lepší úrovni dokáže organizovat stát. Jedno 
však stát nedokáže: jednat nezištně, kvůli Bohu, z lásky k bližnímu, a dokon-
ce i k nepřátelům, z lásky vůči všem, i vůči těm, jež většinové společenství 
považuje za odporné – ať už jsou to malomocní, hluchoněmí, nevzdělaní 
analfabeti, špinaví a zapáchající bezdomovci, alkoholici či drogově závislí. 
Tento film ve mně opět zapálil ohýnek obdivu a vděčnosti za to, že existují 
řeholní společenství, a vyvolal touhu, aby i nadále vznikala a fungovala. 

Kulisa řeholní komunity je ve filmu o to důležitější, že sama sestra Mar-
gueritte je už při příchodu malé Marie nevyléčitelně nemocná – trpí těžkou 
plicní chorobou – a lékaři ji připravují na blízkou smrt. Jako hluboce věřící 
osoba je v duchu připravená přijmout z rukou Božích všechno jako dar, tedy 
i smrt. Díky společnému duchovnímu ideálu je to právě společenství jejích 
spolusester, které jí pomáhá žít a jít dál. Jak nesmírně důležité je žít s vědo-
mím, že jsem Božím tvorem a že všechno, co dostávám, dobré či zlé, je dar!  
Když si Margueritte uvědomí, že její hodina se blíží, trpí dvojnásob: jednak 
proto, že ji přibývající astmatické záchvaty panicky děsí a žádná pomoc ne-
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existuje, jednak když vidí, že Marie po téměř roční námaze konečně začala 
komunikovat a stala se nesmírně aktivní a chápavou žačkou, plnou elánu 
a nadšení, hltající všechno, co se teď pomocí řeči hluchoněmých a slepec-
kého písma učí. Margueritte si bytostně uvědomuje, že ona jediná je pro ni 
nejbližší spřízněnou osobou, že její smrt může být pro Marii krutou ranou, 
která ji uvrhne zpět do jejího vnitřního vězení. Ale zároveň si na sklonku své-
ho života s obrovskou vděčností uvědomuje ještě cosi jiného, nového, co až 
doposud jako řeholní sestra žijící v celibátu nepoznala: objevuje sama v sobě 
prapůvodní poslání ženy – mateřství, mateřské city. Na smrtelné posteli vy-
řkne: „Marie je dcerou mé duše, je světlem mého života. Přinesla do mého 
života tolik krásného a nového.“  

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Dejte a bude vám dáno, říká 
Ježíš v evangeliu. Kéž tento film, uvedený do kin první den tohoto roku, 
je tou dobrou novinou, inspirující, zapalující a potěšující zprávou, kterou 
tento svět, tak zmítaný v krizích, vojenských konfliktech a plný nepohodl-
ných a špinavých utečenců, tolik potřebuje. A kéž je i světýlkem naděje pro 
všechny lidi dobré vůle. A také pro řeholní společenství, aby byla opět živou 
vodou, jak tomu bylo po staletí.

Co se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Říčanská schola 
Marie Ševčáková 

Na závěr doby vánoční připravila naše říčanská schola hezký vánoční kon-
cert. Společný sborový zpěv se střídal se sólovým zpěvem našich mladých zpě-
váků. Velmi milým překvapením byl malý Ondra Čertek, který spolu se svým 
dědečkem vytvořili krásné duo. Spolu se sborem si známé koledy rádi zazpí-
vali také všichni zúčastnění. Všem našim zpěvákům v čele s paní Mgr. Dagmar 
Ryšánkovou patří upřímný dík. Zpívají jistě především k větší cti a slávě Boží. 
Svým  krásným zpěvem však obohatili a potěšili i všechny přítomné. 

Bylo to velmi krásné a jedinečné zakončení doby vánoční. Díky! 

Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích 
Jiří Koch 

Na pozvání zastupitelstva obce zavítalo do Veverských Knínic v neděli 
11. ledna 2015 sdružení hudebníků Castello in Aria. Zabývají se barokní 
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hudbou provozovanou na 
kopiích dobových hudeb-
ních nástrojů. 

V pořadu „Ó duše má 
rozmilá, do Betléma poď-
me“ zahráli a zazpívali 
v místním kostele vánoční 
písně, instrumentální soná-
ty a varhanní skladby tak, 
jak asi originálně zněly na 
konci 17. století. 

Pro posluchače to byl 
nevšední zážitek, za který vy-

stupující umělce po zásluze odměnili dlouhým potleskem. Poděkování patří 
také zastupitelstvu obce, které uvedené vystoupení zajišťovalo organizačně 
i finančně. 

Letošní vzpomínková slavnost na Mons. Bedřicha Provazníka 
Jiří Koch 

Jako každoročně, sešli se i letos farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských 
Knínic spolu s členy Komunity Emmanuel z Brna, aby modlitbou a písněmi 
vzpomenuli na svého nezapomenutelného kněze a bratra Bedřicha Provaz-
níka. Od roku 1992 plných patnáct let nám 
byl pokorným pastýřem a pomocníkem na 
duchovní cestě k Bohu. Je známo, že už dlou-
ho před tím než nastoupil do veřejné církevní 
správy, se za totalitního režimu jako kněz a bis-
kup podílel na činnosti podzemní církve. 

Letošní setkání mělo začátek u jeho hrobu 
na ostrovačickém hřbitově, pak následovala 
mše sv. v kostele. Závěrečnou část tvořilo 
přátelské posezení ve farním centru při vzpo-
mínkách a drobném občerstvení (které, jako 
vždy, připravily ochotné účastnice). Oproti 
předchozím létům se setkání nekonalo v době 
Bedřichových narozenin, ale ve výroční den 
jeho úmrtí 4. února. Bylo pěkné, že mezi zú-
častněnými byl opět i jeho bratr P. František 
Provazník. 
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Krátká vzpomínka na P. Vladislava Dvořáka 
Redakční rada  

Letos tomu je 30 let, co do našich farností nastoupil P. Vladislav Dvořák. 
Rodák z nedalekých Chudčic vedl nás po cestě k Bohu plných sedm let. 
Zemřel v srpnu 2007, pohřben je na vlastní přání v Příměticích u Znojma, 
které byly jeho prvním kněžským působištěm. 

O Vánocích a Velikonocích míval ve zvyku posílat farníkům poselství 
s připomínkou významu těchto svátků a osobním požehnáním. Otiskujeme 
velikonoční poselství, které dala k uveřejnění paní M. Ševčáková. 
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Postní duchovní obnova 
Helena Kochová 

Na sobotní dopoledne 7. března byla v našich farnostech vyhlášena 
Postní duchovní obnova. Jako loni ji měl vést otec Jiří Topenčík. Jenže na 
poslední chvíli schvátila otce Topenčíka letos tak obávaná viróza, a on chu-
dák místo na naší faře skončil v posteli. Celý nešťastný telefonoval na faru 
a prosil otce Ludvíka, aby nechal vyhlásit zrušení Obnovy. Ale to by nebyl 
náš pan farář, aby se po počátečním šoku nevzpamatoval a nezačal jednat. 
Okamžitě se rozhodl, že Duchovní obnovu povede sám. 

Vybral si Podobenství o marnotratném synovi (Lk 15, 11-32). Na něm 
postavil téma Duchovní obnovy: Boží milosrdenství a odpuštění. Svůj výklad 
doplnil ukázkou a rozborem obrazu „Návrat ztraceného syna“ od nizozem-
ského malíře Rembrandta. 

Účastníků bylo tolik, že se nevešli do farního sálu, mnozí seděli i v ku-
chyňce. Všem se námět i výklad moc líbily a otce Ludvíka odměnili na konci 
vřelým potleskem. K příjemné atmosféře přispěly také obětavé farnice, které 
připravily bohaté občerstvení. 

Vyvrcholením celého dopoledne byla mše svatá v ostrovačickém kostele. 
Po ní jsme se rozcházeli do svých domovů s pocitem duchovního obohacení 
a radosti ze společně prožitých chvil. 

Sama jsem odcházela s hlubokou vděčností za to, že jsem se vůbec mohla 
Duchovní obnovy zúčastnit. Po dvouleté přestávce, zaviněné nemocí, jsem 
díky Boží pomoci opět prožila krásné chvíle mezi „svými“. Bohu díky! 
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I have a dream
Peter Žaloudek, Vídeň, na  konci roku 2014

I have a dream – mám sen, řekl Martin Luther King v době, kdy bylo ne-
myslitelné, že by černoši měli stejná práva jako lidé bílé pleti. Dnes je mají. 
A již šestým rokem je prezidentem USA Barack Obama, občan černé pleti.

Ich bin ein Berliner – jsem Berlíňan, řekl John F. Kennedy kdysi na začátku 
šedesátých let v Německu, kde stále ještě přetrvával bolestný komplex viny 
německých občanů z rozpoutání druhé světové války. Dnešní Německo ne-
jenže patří k ekonomicky nejvyspělejším zemím, ale je přímo vzorem nejvy-
spělejší demokracie a potírání korupce. 

Pravda a láska zvítězí, říkával v době kruté totality bolševicko-estébácké-
ho systému někdejší ČSSR dosud neznámý Václav Havel. A jaká osobnost 
se z něho stala! Nikdo na světě dnes nepochybuje o pravdivosti této věty. 
Jestliže milujeme jen ty, kteří milují nás, jakou zásluhu za to máme?, ptal se 
kdysi Ježíš. 

Jehně vedle vlka, levhart vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu 
a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata 
ulehnou spolu. Lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou 
zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude 
škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře... (Izaiáš 11, 5-9), říká jedna vize 
starozákonního biblického textu. Smíme dnes doufat ve splnění slov tohoto 
starozákonního textu? 

Smíme doufat, že tento svět může být lepší, než je? Smíme věřit, že slova 
našich velkých předků jsou aktuální tak jako v době, kdy žili? Smíme nechat 
proudit do našich srdcí Boží lásku, aby pak prostřednictvím nás, nevhod-
ných a nehodných instrumentů, jak říkával svatý František z Assisi, přetvo-
řila taky jiné? Smíme doufat, že láska je tou jedinou a pravou kvalitativní 
podstatou, která je schopná změnit naše srdce, myšlení, postoj k životu? Náš 
postoj k jiným lidem, tj. i lidem jiné barvy pleti, jiného náboženství, jiného 
světonázoru? Smíme vůbec být lepšími lidmi? 

My přece nepřestáváme závidět svému sousedovi, že má lepší auto, dům, 
dobře placenou práci, může si dovolit zahraniční dovolené, má rodinu, je 
zdravý, vede se mu lépe než nám. Ve své malomyslnosti hledíme stále jen na 
to špatné. Viníme za to kdekoho – jen ne sami sebe. 

Co děláme pro to, aby byl tento svět lepší? 
Jaké máme sny, pokud vůbec nějaké máme? A jestliže ano – jsou to také 

sny plné utopie? Třeba sny o tom, že tento svět opravdu může být lepším, že 
lidé se na sebe dokážou usmívat a navzájem si pomáhat, že zákon je možné 
vnímat i jen jako poslední brzdu, poslední instanci, že to starozákonní „jen 
pro tvrdost vašeho srdce je nutné mít řád“ je pro nás výzvou stát se lepšími? 
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Natolik zralými, natolik tolerantními, velkorysými a čistými – ve smyslu sluš-
nosti, korektnosti a upřímnosti – že již nebudeme potřebovat žádný zákon 
shora, protože to naše srdce a naše svědomí budou oněmi morálními insti-
tucemi, které nás budou korigovat, když zbloudíme, a navigovat, abychom 
znali směr? 

Co je špatného na tom, když se odvoláváme na Ježíšův život a na jeho uče-
ní? Dělá-li to někdo jiný a podle toho také žije – neměli bychom si rozumět, 
chovat se k sobě jako sourozenci, jako bratr a sestra, kteří se mají rádi a těší 
se z každého i sebemenšího úspěchu v postupování po cestě k dokonalosti 
toho druhého? 

Je-li někdo bez viny, prosím – klidně po mně hoďte kamenem. Je to výzva 
i pro mne. 

I have a dream, že přijde den, kdy nás náboženství a naše příslušnost 
k nim již nebudou rozdělovat, štvát k vraždění a diskriminaci, strašit peklem 
a hříchem, fundamentalismem či rigorozitou, vyhrožovat příkazy a zákazy, 
moralizovat, svazovat a zotročovat, ale otevřou nám nové obzory a možnosti 
směrem k duchovním výšinám a ke skutečné svobodě Božích dětí, stanou se 
nástrojem k tomu, aby z nás byli lepší lidé, schopní navzájem komunikovat, 
spolupracovat, dívat se dopředu společným pohledem, ctít hodnoty s jejich 
stupnicí, dávat životu smysl, optimismus, radost a naději, a tam, kde vládne 
nenávist a zloba, vnášet Boží pokoj a dobro. Na této zemi, protože jinou 
zemi a jiné místo k existenci nemáme. Jestliže nějaký jiný svět či forma bytí 
existuje, věříme-li v lásku, spravedlnost a mír, žijme těmito hodnotami již 
nyní. S nimi nikdy neproděláme, ať nás po smrti čeká cokoliv. This is my 
dream… 

Věřícím všech vyznání přeji na naší společné cestě životem a do Nového 
roku 2015 vše dobré.

Zlatá svatba ve Veverských Knínicích 
Pavlína Kadlčková 

Nedělní mše sv. 15. února t.r. byla v knínickém kostele sv. Mikuláše 
otcem Ludvíkem sloužena jako poděkování za 50 let manželství s prosbou 
o další Boží milosti. Svou „zlatou svatbu“ při ní oslavili moji rodiče Helena 
a Jiří Kochovi. Příbuzní a přítomní farníci jim k tomuto výročí gratulovali, 
stejně jako v následujících dnech při různých setkáních další přátelé, zejmé-
na ze Společenství Oříku, ale i další. 

Jim všem touto cestou oba oslavenci za projevená přání srdečně děkují. 
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Životní jubileum 
Redakční rada  

V pondělí 16. března oslavil 60 let života pan Antonín Ryšánek z Říčan. 
Je znám především jako významný člen souboru Scholy sv. Petra a Pavla. 
K tomuto krásnému životnímu výročí mu přátelé, kamarádi a redakční rada 
Oříku přejí hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Hudba Zdeňka Pololáníka povznáší i srdce krajanů v Americe
Mons. ThDr. Dušan Hladík, český misionář v Chicagu v USA 

Jméno Zdeňka Pololáníka, vynikajícího moravského hudebního sklada-
tele není nikterak neznámé i v daleké cizině, v Americe, v zemi daleko za 
mořem. Tak jako v „Novém světě“ proslavil českou hudbu před sto lety pro-
slulý Antonín Dvořák, podobně zde zaznívá i současná česká hudba konce 
20. a počátku 21. století. Spolu s naší „starou vlastí“ jsme v roce 2013 slavili 
velké Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme si připomněli 1150 let od pří-
chodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Dvojnásob toto jubileum 
prožívala i Česká katolická misie v Chicagu, jejímiž patrony jsou též tito dva 
světci sv. Cyril a Metoděj. Mimo celé řady jubilejních akcí jsme též přivítali 
hudební dar k tomuto jubileu – novou operu Zdeňka Pololáníka na motivy 
divadelní hry Paula Claudela s libretem pana biskupa Mons. Josefa Hrdličky 
Noc plná světla. Protože jsme dlouhá léta v častém přátelském styku s mi-
strem Pololáníkem a on je pravidelným odběratelem a čtenářem našeho 
misijního časopisu Hlasy národa, poslal nám videozáznam z premiéry této 
opery v Moravském divadle v Olomouci 28. června 2013. Toto jedinečné 
dílo, jak všichni cítíme, je zářivým drahokamem v bohaté mozaice celoživot-
ní tvorby pana skladatele Pololáníka.

Našim věřícím je mistr Pololáník znám především díky krásným písním 
v našem českém Kancionálu, které rádi zpíváme při českých bohoslužbách 
v naší misii v Chicagu, ale i díky jeho ordinariu a nesčetným žalmům, jejichž 
soubor byl nedávno vydán pro celý církevní rok. Rozsáhlé skladby duchovní-
ho charakteru – sbory, mše, hymny k českým světcům, oratoria, to vše známe 
a rádi posloucháme z audio a video nahrávek. Naši krajané znají Pololání-
kovu hudbu i z řady filmů a televizních pořadů, např. z životopisného filmu 
o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. V neposlední řadě jsme „na živo“ slyšeli 
jeho scénickou hudbu k mnoha pořadům, které zde v Chicagu představil 
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v uplynulých letech herec pan Miroslav Gabriel Částek z Brna. Nezapome-
nutelné představení Bůh je láska dokonce zaznělo v českém kostele v Chi-
cagu o jedněch Vánocích místo kázání přímo na půlnoční mši svaté. A výčet 
děl mistra Pololáníka, která známe, by mohl dál pokračovat.

Operu Noc plná světla jsme naší krajanské obci představili před rokem 
v sobotu 5. dubna 2014, kdy se uskutečnila projekce video záznamu při pří-
ležitosti ukončení více než 50 leté činnosti chicagské odbočky Společnosti 
pro vědy a umění v Americe. Ať už diváci z řad věřících nebo návštěvníci 
z řad široké veřejnosti ve velkém společenském sále misie s napětím sledo-
vali děj zasazený do doby středověkých křížových výprav, kde se střídá láska 
a oběť se závistí a zradou, kde cesta z lidského neštěstí a bídy je ukázána 
skrze hlubokou víru a upřímné odpuštění, které nakonec vyznívá v absolut-
ní akord Boží a lidské lásky. To vše mistrně zhudebněno, jako živé zpívané 
evangelium a úchvatná škála symfonie tónů a barev. Každý, kdo představení 
zhlédl byl skutečně nadšen a duchovně a kulturně obohacen. Druhý den 
ještě následovala repríza pro další návštěvníky, kteří se prvního promítání 
nemohli zúčastnit. 

Příběh Noci plné světla je však duchovním obsahem tak hluboký a po 
stránce hudební tak líbezný a krásný, že divákovi nestačí pouhé jedno zhléd-
nutí opery, aby vše vstřebal do svého nitra. Proto mnozí z posluchačů volali 
po další repríze. Tu jsme pro širokou veřejnost opět uskutečnili v České 
misii, tentokrát o posledních Vánocich o Slavnosti Kristova narození po 
obědě. Prožitek z celého hudebního a dramatického díla umocnila ta sku-
tečnost, že ve spolupráci s mistrem Pololáníkem a technickým personálem 
olomouckého divadla se podařilo jednomu z našich farníků, panu Radku 
Thořovi opatřit celé představení českými podtitulky zpívaného textu. Díky 
tomu mohli všichni diváci bezvadně rozumět každému slovu a neunikl jim 
jediný detail celého děje a díky tomu, že myšlenky posluchačů nemusely být 
upnuty na porozumění textu, mohli se o to více ponořit do hudebních me-
lodií, které dokonale vyjadřují dramatičnost děje i chování a vnitřní pocity 
jednotlivých postav. Všichni sledovali celé představení s velikou pozorností a 
usebraností a v určitých vrcholných momentech díla nezůstalo jediné „oko 
suché“ nejen u citlivějších žen, ale i u pevných mužů. Byl to pro nás všechny 
zde v Chicagu krásný Vánoční dar, kdy nejen uprostřed opery o Vánoční 
noci mrtvá holčička ožívá a je vrácena matce, ale my všichni si uvědomuje-
me, že do temnoty světové noci přišlo Světlo, narodil se Boží Syn, aby nás 
všechny vykoupil. 

Pan Zdeněk Pololáník oslaví letos na podzim vzácné životní jubileum, 
své 80. narozeniny. Zatímco jiní v tomto věku jsou na odpočinku a užívají 
důchodu, mistr Pololáník je přímo nabitý tvůrčí energií a realizuje jeden 
hudební projekt za druhým. V oblasti duchovní hudby připravil krásné pís-
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ně a sbory pro letošní národní Eucharistický kongres. Tomuto vzácnému 
člověku, velikému umělci, ale také věrnému křesťanovi, který víru nezapřel 
ani v době totality, ale neúnavně sloužil svému Pánu hudbou a zpěvem při 
bohoslužbách, dále vzornému manželovi, tatínkovi a dědečkovi přejeme do 
dalších let mnoho zdraví, síly, životního elánu a darů Ducha svatého, přede-
vším hojné vylévání daru umění. Kéž díky jeho krásné hudbě „plesají Hos-
podinu všechny země“ a jednou kéž budeme společně všichni „hrát a zpívat 
Pánu před anděly.“ 

Opět jsme byli na Velehradě … 
Jiří Koch 

Od začátku léta se vždy velice těším na prázdninový týden, který končívá 
posledním srpnovým víkendem. Ve čtvrtek toho týdne se totiž přesouváme 
do Ratíškovic u Hodonína, abychom se společně s místními farníky vydali na 
pěší pouť na Velehrad. 

Pouť se koná už řadu let a má celostátní charakter, protože poutníci se 
na své putování vydávají z mnoha míst republiky. Vycházejí v různou dobu, 
ale tak, aby svého cíle dosáhli všichni společně ve stanovený den. Jím je so-
bota tohoto poutního týdne. Při své cestě se jednotlivci i skupiny postupně 
spojují do větších a větších celků, aby se v sobotu v poledne všichni sešli ve 
velehradské bazilice k závěrečné poutní mši svaté. 

Poutníci svou účastí a duchovním zapojením vzdávají hold sv. Cyrilu 
a Metodějovi za to, že k nám před staletími přinesli křesťanskou víru, Písmo 
a pomocí nové abecedy položili základy slovanské písemnosti a kultury. Sou-
časně oslavují také Pannu Marii - Matku jednoty křesťanů. 

Pro účastníky z Ratíškovic tato pouť trvá tři dny. Každý z poutníků jde 
ve společenství známých a přátel ve víře, oddává se meditacím, modlitbě, 
ale i „civilním“ vzpomínkám. Každý si může popovídat a pobavit s kýmkoliv 
z ostatních, ale může se také zcela uzavřít do svého nitra a být jen sám se 
sebou, uvažovat o svých duchovních cestách, cílech, i prohřešcích. A nese 
s sebou mnohé díky a mnohé prosby – za své nejbližší, přátele i za sebe sama. 
Pro mne je toto putování duchovní očistnou lázní, která má i po fyzické 
stránce blahodárné důsledky. 

V loňském roce cyrilometodějská pouť pro ratíškovické poutníky probí-
hala ve dnech 21.–23. srpna. V Ratíškovicích se nás „ze společenství Oříku“ 
sešlo sedm, z Ostrovačic otec Ludvík, z Říčan Šťěpánek Pospíšil s maminkou 
Zuzkou a Anežka Ondráčková. Z Knínic já, moje dcera Pavlína a vnučka 
Anička. Doplnila nás jedna poutnice ze Zbýšova (Jana) a dvě z Vídně (Han-
ka a Helena). Na úvod jsme byli v ratíškovickém kostele přivítáni místním 
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farářem P. J. Čekalem, a k živému prožívání poutě povzbuzeni mší svatou, 
zejména krásným kázáním otce Ludvíka Bradáče. 

Za mohutného vyzvánění zvonů se 25 poutníků vydalo na cestu. Ratíškov-
jané tradičně mávali, nabízeli občerstvení i „tekutou“ posilu - bylo toho třeba. 
Stačili jsme totiž ujít jen pár kilometrů a od západu se přihnaly mraky. Museli 
jsme vytáhnout pláštěnky a pod nimi jít za deště celou trasu až do Bzence. 

Ráno jsme na chvíli nahlédli do místního kostela, načerpali duchovní 
posily společnou modlitbou a vyrazili odhodlaně dál. Než jsme stačili projít 
vinohrady, museli jsme opět z batohů tasit pláštěnky. Každou chvíli drobně 
pršelo, přestalo až po obědě, na který jsme si udělali krátkou přestávku v Po-
lešovicích. 

V Boršicích se všichni poutníci spolu s místními farníky zúčastnili mše 
sv. Hlavním celebrantem byl Mons. Petr Piťha, bývalý ministr školství, kdysi 
dávno před tím tajně vysvěcený na kněze, dnes probošt Kolegiální kapituly 
na Pražském hradě. Svou promluvu zaměřil na svátek Panny Marie – Králov-
ny, připadající právě na aktuální datum. Připomenul, koho a čeho je Panna 
Maria královnou, vyšel přitom z invokace loretánských litanií. Zejména zdů-
raznil označení Panny Marie za Královnu míru. Doporučil mít stále na mysli, 
že mír je Boží dar, že je to dar v každé době a v každé situaci velmi křehký, 
a proto o něj musíme stále prosit a hájit ho. Máme důvěřovat v dobrý výsle-
dek, protože naší velkou přímluvkyní je Panna Maria, která se nás ujímá 
právě proto, že je Královnou míru. Upozornil, že pod slovem mír je nutné 
chápat také vnitřní pokoj a klid duše. Cestou k míru je odpuštění. Odpuště-
ním uchováme mír v rodinách a mezi přáteli, i mezi národy. 
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Po večeři naši „ratíškovickou“ sku-
pinu přímo ve farní ubytovně navštívil 
hlavní organizátor poutě Mons. Jan 
Peňáz. Poutníkům, co šli poprvé, pře-
dal malé velehradské dvojramenné 
kříže (Štěpánek a Zuzka Pospíšilovi), 
těm, co se účastnili poutě potřetí, pře-
dal velké velehradské kříže (Anička 
Kadlčková). Dlouho se pak rozebíralo 
vše možné, vzpomínalo se a zpívalo. 
Pro úplnost nutno dodat, že do Boršic dorazili vpodvečer na kolech z Ří-
čan manželé Ondráčkovi a Pavel Pospíšil. Ráno se pak mezi námi objevila 
ještě Dana Cardová se synem Honzíkem z Vev. Knínic. V sobotu přímo na 
Velehradě naši skupinu rozšířila ještě rodina Staňkových z Říčan a Libor 
s Vaškem Kadlčkovi, kteří přivezli i mou manželku. 

Na závěrečné etapě z Boršic na Velehrad nás po modré obloze doprová-
zelo jasné sluníčko, takže i nálada byla slunečná. Závěrečnou poutní mši sv. 
ve velehradské bazilice sloužil se všemi zúčastněnými kněžími jako hlavní ce-
lebrant nový mikulovský probošt Mons. Pavel Pacner. Zjevně byl inspirován 
osobnostmi a dílem sv. bratří Cyrila a Metoděje. Některé z jeho myšlenek se 
můžeme pokusit volně interpretovat. 

Připomněl Konstantinův Proglas, kde se říká, že Slovo Boží živí lidské 
duše. I my si máme dávat dobrý pozor, čím živíme svou duši. Zdůraznil, že 
sv. Cyril a Metoděj museli mít velkou odvahu, když se vydali na tak dlouhou 
a obtížnou cestu do neznáma. Jistě ale znali starou moudrost, která říká, že 
kdo neplave proti proudu, nemůže doplout k prameni. A oni plavali proti 
proudu. Kéž bychom to dokázali i my! Sv. Cyril a Metoděj získali pro Krista 
celý národ svojí láskou. Láska je skutečně to, co může proměnit lidská srdce. 
Kéž bychom i my ukazovali svému okolí Boží lásku! …

Když Pán Bůh dá, půjdeme na Velehrad letos zase!

Podle Mons. Jana Peňáze se
XV. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

uskuteční tak, že jejím vyvrcholením bude mše sv. v sobotu 22. 8. 2015 v 11:30
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. 

Sloužit ji bude o. biskup Pavel Posád.
Pouť bude poděkováním svatým Cyrilu a Metoději 

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo. 
A letos zvláště za všechny, kdo žijí zasvěceným životem, 
za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové rodiny. 
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Slovo olomouckého arcibiskupa k cyrilometodějským ctitelům
Mons. Jan Graubner, v Ročence matice velehradské 2014

Před dvěma lety jsme prožívali významné cyrilometodějské jubileum, 
když jsme si připomínali 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Velkou 
Moravu. Na letošek připadá podle některých historiků výročí 1200 let od na-
rození svatého Metoděje. Jiní datují jeho narození o dva roky dříve. Světová 
organizace UNESCO zařadila narození sv. Metoděje do letošního kalendáře 
významných jubileí. Zvláštní akce u nás neplánujeme. Jako každoročně se 
chystáme na národní pouť u kořenů naší víry. 

Tentokrát by bylo dobré se více soustředit na evangelizační dílo slovan-
ských apoštolů, v němž je třeba pokračovat. Oni tehdy kladli základy nové 
kultury, která je dnes v krizi a potřebuje oživit. Boží království má jiné myš-
lení a jinou kulturu, než svět propadlý hříchu. Základním zákonem Božího 
království je láska, která hledá dobro druhého, která se nebojí ani oběti. 
Ježíš sám ukazuje hodnotu každého člověka, když se narodí jako chudý, když 
učí, že co uděláme jednomu z nejposlednějších, děláme jemu, když jako 
mistr umývá svým učedníkům nohy, když blahoslaví chudé a tiché, lačnící 
a žíznící po spravedlnosti, milosrdné, čistého srdce a tvůrce pokoje, ba i ty, 
kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, či křivě obviňováni a očerňováni 
od těch, kteří nepřijali kulturu Božího království. 

Kdo uvěřil evangeliu, má odlišnou kulturu od světa, který se žene za ho-
nosným životem, a řídí se jen žádostmi těla. Jako křesťané žijeme ve světě, ale 
ze světa nejsme, když nás Boží vyvolení ze světa vyprostilo (srov. J 15,19). 

Do Božího království jsme byli přijati už křtem, ale vstupovat do něho 
musíme denně svým rozhodováním myslet a jednat jako Boží děti. 

Papež František neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, závisti, žárlivosti, 
rivalita jsou postoje, které nemají právo obývat naše domy. Hltání špatných 
zpráv z jakýchkoliv zdrojů a jejich předávání dál může být nejen projevem 
hříšné zvědavosti, ale i službou nepříteli Božího království, které se přece 
buduje hlásáním radostné zvěsti evangelia. Radost z násilí či hrubá zábava, 
kdy těší ošklivost a baví zloba, neodpovídají kultuře Božího království. Tako-
vými věcmi křesťan pohrdá, a v pokušení si říká: ,,K vyšším věcem jsem se 
narodil.“ 

Životem z evangelia pomáháme řešit i světové problémy vyrůstající z ate-
ismu a globalizace v jejich kořeni. Papež Benedikt v encyklice Caritas in 
veritate říká: Bratrství má svůj původ v povolání od Boha Otce, který si nás 
zamiloval jako první a který nás skrze Syna učí, co je bratrská láska. Globali-
zace z nás dělá sousedy, ale ne bratry.  

Když mluví o ekonomice, říká: Shodne-li se logika trhu i logika státu vzá-
jemně na tom, že si oba i nadále podrží monopol na svou oblast vlivu, pak se 
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v dlouhodobé perspektivě mnohé vytratí: solidarita ve vztazích mezi občany, 
participace a soudržnost, nezištné jednání. 

Společnost potřebuje změnu myšlení. Bez pochopení a praktikování 
nezištnosti nebude fungovat. Děláme obrovskou službu společnosti, když 
vychováváme lidi k tomu, aby darovali ze solidarity potřebným, aby věnovali 
svůj čas a své síly. Mnozí lidé nechtějí zakládat rodiny a mít děti, protože 
ty vyžadují čas, omezení, oběť. Bez nich ale nemá společnost naději na bu-
doucnost. Bez dětí společnost nevyřeší sociální otázky, důchody, stárnoucí 
společnost. 

Z čeho roste potřebná změna myšlení a kultura Božího království? Z ví-
ry, z vědomí, že člověk je Bohem milován a obdarován. Počínaje existencí, 
schopnostmi a možnostmi, a konče vírou a poznáním Boha je všechno neza-
sloužený dar - milost. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte (Mt 10,8). Z to-
ho se rodí misijní služba, která předává přijatý poklad víry druhým, ať už jde 
o cizí země, či nejbližší okolí, nebo vlastní rodinu. Sociální aspekt křesťanství 
pak vyrůstá z Ježíšova tvrzení: Co jste učinili jednomu z těch mých nejmen-
ších, nejpotřebnějších bratří, mně jste učinili (Mt 25,40). Jde o základní 
zásadu křesťanství. Bez konkrétních projevů lásky k člověku není možné 
milovat Boha, být dobrým 
křesťanem. V Janově listě 
čteme: Kdo nemiluje své-
ho bratra, kterého vidí, 
jak může milovat Boha, 
kterého nevidí (1J 4,20)? 
Znevýhodnění nejsou ani 
chudí, protože kvalita 
činu, či velikost daru se 
hodnotí především podle 
velikosti lásky, jak ukázal 
Ježíš na příkladu chudé 
vdovy, která dala do chrá-
mové pokladnice vše, co 
měla, i když to byly jen dvě 
drobné mince (Lk 21,1-4).

Na nové evangelizaci, 
na budování nové kultury 
Božího království může 
mít podíl každý z nás. To 
bude nejlepší oslava jubi-
lea evangelizátora Velké 
Moravy svatého Metoděje. 
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ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Mé vzpomínky na školní léta
Zdeněk Pololáník

Měl jsem rád svoje učitele, ale  spíš mimo třídu, než v hodinách jakékoliv 
výuky. Včetně náboženství. P. Benedikt Malý po úvodní modlitbě každou 
hodinu vyplnil diktováním církevních dějin a my psali, až se z nás kouřilo. 
Pak si vzal první sešit  u stolu Jana Blažka (pozdějšího předsedy MNV v Říča-
nech), dal se do smíchu, potom nahlédl do dalších sešitů a řekl: „tady mám 
samé vosílky, třídu vosílků“ (to slovo používal i pro ministranty, když něco 
hned nepochopili, co od nich chtěl). On totiž bez vysvětlení diktoval věty 
a místo čárky říkal „kolón“, místo tečky „punktum“. Divil se potom, že tato 
slova převažovala v každém textu místo teček a čárek. 

Já jsem psal celkem hezky noty, ale písmo jsem po sobě přečetl jen sám. 
Navíc mne nezajímaly data panovníků, ani jejich dávné činy, ať dobré, či 
zlé, ale již odbyté. Můj strýc, ředitel školy ve Velké Bíteši, byl pohoršen mou 
známkou z náboženství. Znal mě jako věřícího pilného ministranta, který 
nevynechal jedinou mši, pobožnost, a to jich bývalo - májové, červnové, 
říjnové, požehnání, křížové cesty, ale i pohřbů a svateb byla celá řada. V té 
době jsem hrával též na varhany a  takové ocenění. Strýc přijel k nám, pozval 
P. Benedikta, a při výměně názorů vypili lahev slivovice, a  v babiččině pokoji 
se muselo do noci větrat od vykouřených cigaret. Já jsem se nezměnil. Škra-
bal jsem dále nečitelné stránky nezajímavého obsahu, ale P. Benedikt začal 
mne vnímat jinak. Většina vzorných žáků s krásně vedenými poznámkami  
při prvním závanu komunizmu odpadla. Také hudební výchova v očích uči-
telů nestála za výbornou a já jsem přitom mlčením přecházel jejich základní 
neznalosti při jejich hudebních projevech. Např. nerespektováním předzna-
menání při hře na housle se nápěvy durových a mollových tónin dostávaly 
do tónin církevních. (G-dur bez fis je tóninou mixolydickou, atp.) 

Jak jen byla příležitost, rád jsem opouštěl vyučování. Hlásil jsem se na 
výzvu zajet pro stromky, potom je vysazovat na Šípu, zaběhnout do obcho-
du pro školní potřeby, nebo místo kteréhokoliv předmětu odejít sbírat do 
terénu mandelinku bramborovou či nosatce řepného, brouky, které nám 
zde nasadili američtí imperialisté, aby nám škodili při budování socializmu. 
K této ušlechtilé snaze jsem si mohl dokonce přibrat spolužáky. 

Vítal jsem, když si mě P. Benedikt vyžádal, abych šel s ním místo vyu-
čování do kostela a zahrál při svatbě. Bývalo to často a většinou v sobotu. 
(Pan učitel Šlezinger mi vyřizoval vzkaz a dodal: „Když ty jim zahraješ, tak se 
vždycky vezmou“). Šel jsem hned. Třeba o hodinu dříve a už jsem se nevrátil. 
Přesto mě měl rád, zval mě k nim na televizi, nebo se ke mně přidal cestou 
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do kina. Školní léta byla obdobím radosti, volnosti a svobody. Měl jsem plno 
zájmů, jimž jsem se věnoval. Užíval jsem všech radostí v přírodě v každém 
ročním období. A využíval všech příležitostí, které vzbudily můj zájem. Vše 
ostatní jsem považoval za ztrátu a maření času. 

Takových příležitostí se mi dostalo v hojné míře na konzervatoři. 
Přesto, že jsem denně dojížděl, byl jsem u varhan hned po otevření budo-

vy, abych využil doby, než začalo vyučování. Nevynechal jsem žádný koncert, 
byť jejich návštěva byla zcela dobrovolná a po skončení mne čekala cesta 
domů v přeplněném autobusu. Počasí nehrálo roli. Na spaní nezbýval čas.

Zajímaly mne opery a divadlo vůbec. Využil jsem všech výhod, které nám 
to umožnily. Doma jsem měl již plnou varhanickou činnost, zpíval jsem 
v mužském  akademickém sboru Moravan. Poznal jsem v té době nespočet 
skladeb a v mnohých již sám účinkoval. 

Při tom všem jsem nepociťoval žádnou únavu.
Můj profesor z hlavního oboru varhan se mi na konci studia omlouval, 

že nepoznal můj hlavní zájem a nevšiml si mých hudebních aktivit. Tou nej-
větší a hlavní byla kompozice, kterou jsem před ním musel skrývat, abych se 
s ním nedostal do sporu. Nesnášel „rozptylování“. Díky svému mlčení, jsem 
měl z varhan výbornou a mohl absolvovat veřejně na varhanách Stadionu. 
Jeho přehlížení se změnilo v opravdový zájem. Nastudoval se svými žáky 
moje Variace pro varhany a klavír, uvedl na několika koncertech a prosadil 
jejich nahrávku v Československém rozhlase. Zajímal se o mou veškerou 
tvorbu, na kterou upozorňoval svoje známé. Svým žákům zadával a doporu-
čoval moje varhanní skladby, z nichž mnohé měly jeho zásluhou světovou 
premiéru. Ještě po jeho smrti mi přišla jeho gratulace, kterou diktoval své 
dceři po premiéře celovečerního oratoria, v němž účinkovala i jeho paní. 

Léta na JAMU do studijního období nepočítám. V té době jsem již sa-
mostatně spolupracoval s renomovanými umělci, s profesionálními divadly, 
rozhlasem, TV a filmem.

Nejvyšší uměleckou školu jsem absolvoval spíše proto, abych se v případě 
nutnosti mohl prokázat jejím diplomem. 

K umění toho však nebylo zapotřebí. 

Žít svobodně svůj život 
Peter Žaloudek, Vídeň, 25. ledna 2015

Jak jen je těžké žít svůj vlastní  život! Být natolik svobodný, že již nežiji 
život svých rodičů či jiných předků a vychovatelů, ani doby, ve které jsem 
vyrůstal, s tím vším, co na mě tehdy mělo tak silný vliv. Nechci tím samozřej-
mě brát zpátky nic z toho pozitivního a krásného, co mi bylo skrze rodiče 
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či dobu zprostředkováno a bez čeho bych nikdy nemohl dozrát v dospělou 
osobu. Ale mnohdy je to dobré zamícháno do celku onoho těsta, ze kterého 
jsem vytvořen, tak nějak nenápadně a nepatrně, že to, co navenek působí 
nejvýrazněji, možná není vždycky právě ono dobro a láska jako podstata 
svobody, ale něco, co je opakem svobody, něco, co ze mě udělalo jakoby 
otroka žijícího podle určitých stereotypních návyků, jako bych byl neustále 
vězněm své vlastní minulosti. A tak mnohdy je to, co svými slovy a konáním 
dávám dál, jen výpovědí mé zatrpklosti a vnitřní bolesti z rány, která nikdy 
nebyla zahojena. 

Jistě všichni víte, o čem teď mluvím.  Jistě je i někomu z vás někdy špat-
ně z nějakého člověka, který je celá desetiletí zatrpklý třeba vůči Němcům, 
že vyvolali válku, zničili mu rodinu, domov; další zase nedokážou odpustit 
komunistům, jak se vydováděli na rodičích nebo i na nich samotných. 
Psycholog i kněz mají pro takové smýšlení pochopení a koneckonců i my 
všichni víme, jak někdy trvá strašně dlouho, než se sami vnitřně vypořádáme 
s něčím, co dlouhou dobu nedokážeme spolknout či jak se říká hodit přes 
palubu a plout životem dál. Nedávno jsem opět navštívil svou paní Marii, 
žijící v domově důchodců. Za tři roky jí bude sto let. Znám ji už víc než tři 
desetiletí, tedy od té doby, co žiji v Rakousku, a potkal jsem u ní spoustu lidí, 
z nichž mnozí již nyní nežijí. Ale i teď u ní občas narazím na někoho zcela 
nového, kdo teprve ke stáru zjistí, že tuto ženu kdysi znal. Pracovala celý 
život v dětských jeslích a ve školce a jejíma rukama prošly snad tisíce dětí. Po 
letech si mnozí z nich na tu svou „gute Tante“ vzpomenou a jdou ji navštívit. 
A díky tomu jsem se u ní i já setkal se zajímavým člověkem. Řádně ohlášený 
jsem přišel k paní Marii zrovna ve chvíli, kdy u ní seděla jednasedmdesátiletá 
paní, o kterou paní Marie před více než šedesáti lety pečovala. Nechtěl jsem 
je rušit, a tak jsem tedy navrhl, že než si popovídají, navštívím tady dalšího 
známého. Když jsem se zase vrátil, návštěva tu dosud byla, a zcela evidentně 
čekala jen na to, aby mi mohla něco říci. A začala: „Slyšela jsem, že pocházíte 
z Československa.“ Než jsem stačil říci „ano“, pokračovala, že ona se narodila 
na Moravě a žila tam s rodiči a sestrou až do roku 1946, kdy byli nejdříve 
internováni a posléze z republiky vyhnáni. Následoval popis toho, jak to bylo 
hrozné, jak neměli co jíst, jak přišli úplně o všechno, jak vyhubli na kost 
a kůži a že jí tehdy bylo dva a půl roku. Řekla: „Češi se k nám chovali hůř 
než dobytek.“ Pak museli odejít do Rakouska, jenomže tam už tehdy byly 
tisíce sudetských Němců, nikdo je zde nechtěl, Rakousko i Německo byly po 
válce zdecimované, byla to hrůza za hrůzou, co museli zažít, a za to všechno 
mohou jen Češi. Paní mluvila, jako kdyby ji někdo požádal, aby přednesla 
svou řeč – byl to jeden nekonečný monolog. 

Kdykoliv jsem chtěl do její řeči vstoupit, mluvila dál, vůbec mne nepo-
slouchala, nepřipustila ke slovu. Přitom jsem jen chtěl podotknout, že jsem 
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v té době vůbec nežil, ale že je mi to velmi líto, že mi příběhy o utrpení lidí, 
kterým nacismus či komunismus způsobily krutou bolest, nejsou lhostejné, 
že celý život o těchto krutostech píši… O tom strašlivém paradoxu, jak na-
cismus zlikvidoval v Čechách a na Moravě nejdříve Židy, pak Češi zlikvidovali 
sudetské Němce – jaký je to hrozný zločin vůči těmto našim krajanům, díky 
nimž košatěla kultura a rostl blahobyt celého českého i slovenského náro-
da.

Ale nedostal jsem se ke slovu, ani ta nemnohá slova jsem nemohl vyslovit. 
Přišlo mi, jako by tato paní celý život jen čekala na to, až na někoho vychrlí 
všechno, co ji uvnitř tolik bolí a trápí. A tou osobou jsem se stal já. Nebýt 
paní Marie, která jí nakonec sama vstoupila do řeči a naznačila, že už toho 
bylo dost, kdoví jak dlouho bych ještě musel naslouchat tomuto monologu. 
Já přitom jsem zvyklý naslouchat lidem – dělával jsem to kdysi jako kněz ve 
zpovědnici a dělávám to po celý svůj život v nemocnici, kde denně naslou-
chám lidem v těžkých životních situacích, někdy už na sklonku života, na 
prahu smrti, kdy cítí potřebu se vypovídat. Vůbec nechci zlehčovat výpo-
vědní hodnotu toho, co ona paní v sobě celý život nosí. Je to strašný kříž. 
Možná ještě horší než to, co ho zformovalo – totiž ta krutost války, nenávist, 
zloba, nesmyslné, pomstychtivé pronásledování a vraždění. Jak to jen musí 
být hrozné, žít celou tu dobu, celý ten svůj život jen zatrpklostí. Není snad 
osvobozující někdy to „havlovské“ udělat prostě tlustou čáru a začít žít svůj 
život nanovo, tak jako kdyby předtím nic jiného nebylo? 

Dvaadvacátého ledna oslavil 70. narozeniny vídeňský kardinál Schön-
born a rakouský rozhlas Ö1 s ním při té příležitosti vysílal rozhovor. Kardinál 
mluvil o svém dětství, studiích, o tom, co ho formovalo. Když mu byly dva 
roky, vystěhovali se jeho rodiče z Litoměřic, kde se narodil a kde šlechtický 
rod, z něhož pocházel, žil po staletí. Mluvil o tom, jak těžké byly začátky 
v Rakousku, kde nic nevlastnili, a až do šedesátých let bydleli velice skromně 
a chudě. Redaktor se ho zeptal, jestli si kvůli tomu nedělal těžké srdce. Kar-
dinál se pousmál a řekl: „Ano,  šmahem jsme ztratili úplně všechno. Já jsem 
byl tehdy malé dítě, nevnímal jsem to zas tak těžce jako moji rodiče. Ale na 
druhou stranu, my jsme tu pak žili ve svobodě, já i všichni moji sourozenci 
jsme mohli studovat, zatímco v Československu na dlouhá desetiletí zavládla 
nesvoboda, pronásledování a strach. Já z toho těžké srdce nemám. V životě 
jsem se naučil přijímat od Pána Boha všechno – dobré i zlé, smutné i radost-
né, bolestné i příjemné. On sám nejlépe ví, proč tomu tak je.“ 

Kolem každého z nás denně přejde mnoho smutných a nesvobodných 
lidí. Jsou otroky svého bolu a trpkosti, neschopni povstat a nadechnout se, 
žít naplno. Buďme k nim tolerantní, a když to půjde, podejme jim pomoc-
nou ruku. Možná to zatím nikdo jiný neudělal. Třeba právě ta velkorysost, to 
nezištné podání ruky jim pomůže stát se jinými lidmi. Děkuji za pozornost.
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Několik rad mladým maminkám….
Jarmila Pololáníková 

Mají-li naše rodiny fungovat, je důležité si uvědomovat, že rodina je 
nejmenší společenství, ve kterém se musíme snažit brát ohled jeden na dru-
hého, zvláště když v ní vyrůstají malé děti. 

Důležitý je náš postoj v rozličných situacích – se členy mé i širší rodiny, 
s nenadálými návštěvami, se sousedy atd., neboť naše jednání je pozorováno 
očima našich dětí, které se tak nepřímo vychovávají. Podvědomě totiž hod-
notí náš vztah a chování jak k bližnímu, tak ke společnosti. 

Mezi nejdůležitější vlastnost ve vztahu k dětem považuji pravdomluvnost, 
a také ji od dětství  vyžadovat. Děti nesmíme potrestat, když nám věci nebo 
situaci pravdivě vyjeví, protože by to od nás byla zrada, a ta se těžko obhajuje. 
Dětem v klidu domluvíme, aby tyto věci napříště nedělaly, protože by nás to 
mrzelo, a že dobře ví, že je máme rádi. Dětem bychom měli důvěřovat, po-
vzbuzovat je v jejich snažení ve škole i mimo ni v rozličných aktivitách. Je to 
především důležité u těch dětí, kterým chybí sebevědomí, jsou nejisté, uza-
vřené a nedokážou se prosazovat mezi svými asertivními, nebo dokonce ně-
kterými agresivními spolužáky. Pochvala a odměna za výuku nebo jen snahu 
ve škole, za jednoduché úkony v domácnosti nebo v zahradě, by nikdy z naší 
strany neměla chybět. Též ochota ke spolužákovi či komukoliv jinému, by 
měla být dítěti projevena uznáním. Děti bychom měli pravidelně a důsled-
ně sledovat v jejich činnostech ve škole i mimo ni, jinak se ve výchově těžko 
dopracujeme k pozitivním výsledkům. 

Děti  se musí cítit v rodině jako v přístavu bezpečí, kam se mohou uchýlit 
ve všech těžkostech života od útlého dětství až po věk dospělosti. 

Chceme-li ovlivnit duchovní život malého dítěte jako křesťanští rodiče, 
je důležité se s ním každý večer pomodlit nějakou krátkou modlitbičku 
před spaním. S přibývajícím věkem rozšiřujeme okruh modliteb. Dětem se 
možná zpočátku nebude chtít, ale brzy si zvyknou na tento večerní rituál. 
U některých zůstává i v pubertě, jiné se začnou modlit samy, ale vzpomínka 
na společné chvíle modlitby v rodině jim už nikdy nevymizí z paměti. 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Mejdan pro Pána Boha 
Před loňskými vánočními svátky (13. 12.) uveřejnily Lidové noviny pod uvedeným 
názvem zajímavý rozhovor publicisty Josefa Žídka s katolickým knězem Zbigniewem 
Czendlikem. Tématem byly především Vánoce, ale občas se rozhovor stočil i do obec-
nější polohy. Charakteristickým rysem odpovědí byla občas i humorná zkratka, kterou 
je Zb. Czendlik pověstný. Pro čtenáře Oříku přejímáme na ukázku několik otázek 
a odpovědí. 

Co přejete svým farníkům k Vánocům?
Především hodně lásky. I když pojem láska teď možná trpí větší inflací než peníze. 

Stále o ní mluvíme, zpíváme o ní písničky, vznikají filmy o lásce, ale ve skutečnosti 
dochází k devalvaci tohoto slova. Pro mne to znamená především obětavost a vytrva-
lost. To jsou hodnoty, které bychom si měli o Vánocích (a nejen o nich) uvědomovat 
– dokázat se obětovat jeden pro druhého. 

Chodí lidé o Vánocích do kostela častěji?
Ano, chodí hlavně na půlnoční. Pán Bůh zaplať za to, že chodí alespoň na tu 

půlnoční. Pořád alespoň pro ně mají Vánoce nějaký význam. Lidé některé věci cítí 
intuitivně a jdou za nimi. Proto přicházejí o Vánocích častěji. A je dobře, že vánoční 
oslavy existují. Myslím, že Pánu Bohu dělá dobře, když vidí, že mu tady na zemi po-
řádáme o Vánocích takový obrovský mejdan. Oslavujeme přece jeho narozeniny! 

Není to jen součást takového folkloru? Není to povrchní?
Když lidé přijdou na půlnoční, je to pro mne výzva, a snažím se, aby měli důvod 

přijít znovu. Nejsem státní zástupce Boží, nejsem ten, kdo je kárá, kdo je volá k od-
povědnosti. Jsem naopak advokát Boží, který má lidi ospravedlňovat, osvobozovat, 
ulehčovat jim od výčitek svědomí. 

Vy jste známý svými moderními názory, dobře vypadáte, pěkně se obléká-
te, jsou i to důvody, proč za vámi lidé rádi přicházejí? 

Říkám, že tělo je dům pro moji duši, a na druhou stranu reprezentuji Nejvyššího. 
Nedělám to cíleně, chovám se přirozeně. Podívejte se, Ježíš se také neoblékal u Vietnam-
ců. Měl špičkové oblečení, roucho z jednoho kusu, o které se po jeho smrti losovalo. 
I manažer ve firmě se musí dobře oblékat. A vezměte si – já zastupuji „firmu“, která 
existuje dva tisíce let. Když pracuji pro firmu, která existuje už dva tisíce let, tak přece 
nemůže mít špatného šéfa, ne? 
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Zbigniew Jan Czendlik se narodil v roce 1964 na 
polské straně Beskyd. Vysvěcen byl na římskokatolic-
kého kněze v roce 1989 po absolvování teologických 
studií v Katovicích a ve Varšavě. Do Čech byl vyslán 
v roce 1992 a působil jako farní vikář v Náchodě. 
Po roce odešel do Lanškrouna, kde působí dodnes, od 
roku 2008 jako děkan. 

Naši farníci se mohou pamatovat na jeho přítom-
nost při pohřbu Jana Hutky ve Veverských Knínicích 
před 4 lety. Přijel, aby se osobně rozloučil se svým ze-
mřelým přítelem, a při té příležitosti měl kázání během 
zádušní mše. 

HUMOR 
Výroky dětí - některé jsou lepší jak vtipy
Převzato z internetu

* Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že 
nám bude vařit tatínek.

* Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné.

* Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá 
naschvál.

* Když babičku bolí zuby, dá je do skleničky.

* Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády.

* Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby.

* Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat: přední 
a zadní část jako maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky a jeho jménem může-
me dokonce i nadávat.

* Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.

* Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde na svátek sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 6. září 2015. 
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392, 
rkf.ostrovacice@volny.cz a Jiří Koch, Veverské Knínice 145, 533 533 279
kochvk@quick.cz.    Dopředu děkujeme!

OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice. 
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
www.orik.cz, rkf.ostrovacice@volny.cz
Je registrován na MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18122.
Vychází 3x ročně, před Velikonocemi, ke svátku sv. Václava a před Vánocemi. 
Redakční rada: Ludvík Bradáč, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Pavlína Kadlčková, 
Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková. Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také najít na webových stránkách www.orik.cz

Požehnané velikonoční svátky 
a radost ze setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem 

přeje redakční rada


