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Dvě velká životní jubilea
našeho pana faráře Ludvíka Bradáče
Jiří Koch
Na tomto místě si tradičně v každém čísle zpravodaje mohou čtenáři Oříku přečíst
duchovní úvahu a pozdrav pana faráře. Tentokrát uděláme výjimku,
protože v uplynulém období se pan farář dožil dvou významných životních výročí.
Proto hned úvodem připomeneme důležité milníky jeho života.
Pan farář Ludvík Bradáč
se narodil 6. září 1965 v Brně jako první dítě manželů
Ludvíka a Eleny Bradáčových. Před několika dny
tedy vstoupil mezi padesátníky. Má ještě mladší sestru
Ludmilu.
Po ukončení základní
školy studoval na Gymnáziu Kpt. Jaroše v Brně, kde
v roce 1983 maturoval. Po
maturitě byl přijat na Cyrilo- O. Ludvík s kytkou květů k padesátinám „ze zahrad a strání
metodějskou fakultu v Lito- naší Boskovické brázdy“
měřicích, kde se připravoval na své budoucí kněžské povolání. Pětileté studium bylo přerušeno po dvou letech dvěma roky základní vojenské služby.
V r. 1990 studium úspěšně dokončil, získal titul magistr a 30. června téhož roku byl vysvěcen na kněze. Letos tedy oslavil 25. výročí svého kněžství.
Nastoupil jako kaplan ve Velkém Meziříčí. Po roce byl, jak sám říká,
„převelen“ na druhé místo, již samostatné, jako administrátor pěti farností
(Rakvice, Zaječí, Přítluky, Milovice a Bulhary).
Od r. 1993 následovalo „zahraniční angažmá“: tři roky studia v Římě
a dosažení titulu ThLic (licenciát teologie), dva roky v Sankt Peterburgu
jako spirituál tamního semináře a pak 4 roky znovu v Římě jako spirituál
českého semináře Nepomucenum.
V té době individuálně dokončoval doktorskou práci „Duchovní interpretace přírody v díle sv. Tichona Zadonského“. V roce 2004 ji obhájil a dosáhl titulu ThDr. (doktorát teologie).
To už byl farářem v Ratíškovicích, kam přišel v r. 2002. K 1. listopadu
2007 byl jmenován správcem obou našich farností - farářem v Ostrovačicích
a administrátorem exccurendo ve Veverských Knínicích. Do Ratíškovic se
stále rád vrací a s tamními farníky udržuje přátelské kontakty.
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O poslední červnové neděli jsme si ve všech našich kostelích připomínali
25. výročí jeho kněžského svěcení a přáli mu hodně sil do další pastýřské
služby. Podobné slavnostní okamžiky proběhly za účasti mnoha farníků v sobotu 29. srpna na farní zahradě v Ostrovačicích, kdy mu farní společenství
jako celek i jednotliví farníci blahopřáli k padesátinám. Oslavy se zúčastnili
samozřejmě i přátelé z Ratíškovic a z dalších farností, kde dříve působil (Netín, Rakvice).
Společně děkujeme touto cestou otci Ludvíkovi za duchovní vedení farního společenství našich tří obcí a za vstřícné, laskavé a milé jednání.

Do dalších let Vám, otče Ludvíku,
my všichni farníci a přátelé, přejeme pevné zdraví
a hojnost Božích požehnání,
stálou posilu Ducha svatého, pomoc Panny Marie
a podporu všech svatých patronů našich tří kostelů!

Připomínka 25 let kněžství
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Panu farářovi k jubileu
Jarmila Pololáníková
Bylo to 1. listopadu roku 2007, kdy pan farář ThDr. Ludvík Bradáč obdržel oficiální oznámení na nástup do farností Ostrovačice-Říčany a Veverské
Knínice. V krátkém čase jsme měli možnost slavit mši svatou s novým knězem. Když jsem šla tehdy do kostela, zahlédla jsem neznámého mladíka, který chvatně a nezvykle dlouhými kroky směřoval ke kostelu. Napadlo mi, že to
bude nový náš pan farář. V tu chvíli mi proběhli hlavou všichni kněží, kteří
zde působili, a položila jsem si sama pro sebe otázku: „Co od toho mladíka
můžeme očekávat, jaká budou jeho kázání a duchovní vedeni?“
Hned při první mši svaté v Ostrovačicích byl plně soustředěný na mši
svatou, bez známek rozpaků nebo nervozity, jak jsme občas viděli u jiných.
S půlhodinovým časovým předstihem si chystal potřebné ke mši svaté a rychle se adaptoval v novém prostředí.
Od počátku byla jeho kázání i ve všední dny přijata velmi pozitivně, což platí
až do současnosti. Vycházejí totiž z evangelia, z duchovní četby a vlastních zkušeností. Jsou věcná, prožitá a povzbuzující. Jeho počáteční plachost při jednání
s farníky je už zřejmě překonaná. Vždyť už 25 let působí v kněžské službě.
Pan farář je vzdělaný, inteligentní a jemný introvert, skromný ve svých
potřebách, se smyslem pro kněžské povinnosti a životní řád. Vděčnost a poděkování za každou prokázanou službičku ozdobuje jeho jednání s lidmi.
Milý pane faráři, přeji Vám, aby Vás kněžská služba i nadále naplňovala
radostí jako doposud.
Ať si Váš úsměv získává sympatie lidí v našich farnostech i v okolí.
Ať v dalších letech pociťujete blízkost a ochranu Boží, Panny Marie a andělů strážných.

Následuje blok fotografií z oslavy padesátin o. Ludvíka
Připomínkou tohoto významného životního výročí pana faráře Ludvíka
Bradáče bylo přátelské setkání na farní zahradě v Ostrovačicích v sobotu
29. srpna. Zúčastnilo se ho velké množství farníků a přátel (1). Program odpoledního posezení s vědomím oslavence připravil prof. Vlad. Kokolia (2).
Z Ratíškovic přijel plný autobus bývalých farníků (3), vedl je jejich současný
farář P. Jiří Čekal. Přítomni byli i bývalí farníci z Rakvic a Uhřínova (4). Mezi
přítomnými byla také Ludvíkova maminka (5), sestra a její děti. Své hlavní
dary oslavenci na místě předali farníci z Vev. Knínic (6), také Ratíškovičtí
(7). Přidalo se i společenství mladých (8). Ludvíkovi blahopřáli všichni další
– jednotlivě nebo ve skupinkách (9, 10).
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Promítaly se snímky z různých údobí oslavencova života, které on sám
komentoval. Tento blok byl doplněn sérií otázek a odpovědí, moderoval
MUDr. Zatočil z Popůvek(11). Krásně zpívaly zpěvačky z Ratíškovic (12).
Svou účastí a vřelým přáním o. Ludvíka jistě potěšil stálý jáhen ing. Pavel Kilián z Troubska (13). Přítomen byl místní varhaník hudební skladatel prof.
Zdeněk Pololáník, který se projevoval také jako skvělý zpěvák (14). Byla tu
dlouholetá zdejší pastorační asistentka Helenka Malášková (15), i starosta
Říčan ing. J. Studený (16). Ludvíkova neteř Terezka uváděla losování tomboly (17).
O bohataý stůl se staraly
obětavé farnice (18). Miriam
Montagová upekla a ozdobila
jubilejní dort (19). Muži si vzali
na starost rožnění a nápoje
(20).
V kostele se pak uskutečnilo svátostné požehnání, jehož
hudební doprovod zprostředkovala Schola sv. Petra a Pavla
z Říčan. Během bohoslužby o.
Ludvík (21) poděkoval Bohu,
i hostům, jimž na závěr požeh2
nal (22).
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KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB A AKCÍ PODZIM 2015
P. Ludvík Bradáč
Sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého
národa

pondělí
28. 9.

O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v 17 hodin ve
Veverských Knínicích a v 18:30 v Ostrovačicích.

Slavnost posvěcení kostela

neděle
11. 10.

V neděli 11. října budou mše sv. podle obvyklého
pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich za naše
kostely.

NEK 2015

pátek
16. 10.

Ve dnech 16. a 17. října 2015 se bude v Brně konat
Národní eucharistický kongres.

Den modliteb za misie

neděle
18. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku. Při nich se budeme modlit za
misie a rovněž bude sbírka na tento účel.

Drakiáda

neděle
18. 10.

Proběhne jako každoročně v Říčanech
u reklamy u dálnice. Začátek je ve 14.30.

Adorační den farnosti
Veverské Knínice

středa
21. 10.

V tento den bude kostel ve Veverských Knínicích
několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci
Nejsvětější Svátosti.

Dušičková pobožnost

sobota
31. 10.

V 16 hodin na hřbitově v Ostrovačicích se bude
konat dušičková pobožnost.

neděle
1. 11.

Slavnost Všech svatých tentokrát připadá na neděli.
Oslavíme ji tedy mší sv. ve všech třech kostelích
podle obvyklého nedělního pořádku.
Odpoledne ve 14 hodin se na hřbitově v Říčanech
bude konat dušičková pobožnost.

Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé,
památka

pondělí
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se budeme
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých
v 17 hodin ve Veverských Knínicích
a v 18:30 v Ostrovačicích. Předtím v 16:15 se
na hřbitově ve Veverských Knínicích bude konat
dušičková pobožnost.

Pocta svaté Cecílii

neděle
22. 11.

Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se
bude konat v kostele v Ostrovačicích. Začátek
setkání bude v 15 hodin.

Adventní zdobení

sobota
28. 11.

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou
adventních ozdob a přátelským posezením začne
na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.

1. neděle adventní

neděle
29. 11.

O první neděli adventní vstupujeme do posvátného
období přípravy na Vánoce. Na začátku mší svatých
budou požehnány adventní věnce.

Všech svatých,
slavnost
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Adorační den farnosti
Ostrovačice

středa
2. 12.

V tento den bude kostel v Ostrovačicích několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátosti

Sv. Mikuláše, patrona
kostela ve Veverských
Knínicích

neděle
6. 12.

Sv. Mikuláše, patrona kostela ve Veverských
Knínicích, si v tomto kostele připomeneme při mši
sv. v 10:30.

Setkání seniorů

středa
16. 12.

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší
farníci.

Předvánoční svátost
smíření

pátek
18. 12.

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude
v pátek 18. 12. v 17 hodin. Přijede i o. Dominik
z Domašova.

Koncerty k životnímu výročí Zdeňka Pololáníka
Tentokrát vyčleňujeme koncerty zvlášť, kvůli jejich většímu množství,
vzhledem k blížícím se narozeninám Zdeňka Pololáníka. Jedná se o neúplný
přehled s koncerty známými v době přípravy zpravodaje.
Koncert u Jezuitů

úterý
22. 9.

Začátek koncertu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Brně („U jezuitů“) je v 19 hodin.
Účinkuje Petr Kolař a Beseda brněnská.

První koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
26. 9.

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele
sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Koncert u Jezuitů

středa
30. 9.

Začátek koncertu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Brně („U jezuitů“) je v 19 hodin.
Vystoupí Věra Heřmanová.

První koncert Hudebního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
3. 10.

První koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka proběhne v kostele sv. Václava v Tišnově.
Začátek koncertu je v 17 hodin. Na varhany zahrají
Jana Kubová-Pololáníková, Terezka Šmahelová
atd.

Druhý koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
3. 10.

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele
sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Koncert ze skladeb Zdeňka
Pololáníka

neděle
4. 10.

Koncert se bude konat v rámci pouti ve Starém
Lískovci. Pořádá ZUŠ pro varhaníky a pan ředitel
Pavel Hamřík.

sobota
10. 10.

Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka
Pololáníka se bude konat v bazilice Porta Coeli
v Předklášteří a jeho začátek je v 16 hodin. Na
koncertě vystoupí Petr Kolař s Dómským sborem,
ve spolupráci se sborem Cantus z Morkovic pod
vedením ing. Vladimíra Bleši.

Druhý koncert Hudebního
festivalu Zdeňka Pololáníka
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Forfest Kroměříž

neděle
11. 10.

V rámci festivalu v Kroměříži v kostele sv. Mořice
vystoupí Dagmar Kolařová, Dívčí sbor
a Petr Kolař.

Třetí koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
17. 10.

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele
sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Čtvrtý koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
24. 10.

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele
sv. Kateřiny. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Pátý koncert Varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka

sobota
31. 10.

Koncert se bude konat v České Třebové, v kostele
sv. Jakuba. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Oslava sv. Cecílie

sobota
21. 11.

Svatocecilské setkání na Petrově bude tentokrát
spojené s oslavou narozenin Zdeňka Pololáníka.
Organizuje Willi Türk.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
To je náš pan farář
Zdeněk Pololáník
Čím si získá každého, kdo se s ním setká? Je to jeho usměvavá tvář.
Tak si na něho vzpomínám, když k nám do farnosti poprvé přišel. Nevím,
zda si to všichni uvědomujeme, ale při každém setkání, když se od oltáře
obrátí k přítomným, dává svým úsměvem najevo, že nás všechny vnímá. Má
radost z přítomného společenství a těší se na mši svatou. Svým úsměvem jakoby řekl: „To jsem rád, že jste zde se mnou, já s vámi, že se opět vidíme, že
jste přišli, abychom společně slavili mši svatou“. Potom s veškerou vážností
zahajuje bohoslužbu, ale jakmile se v ní vyskytne příležitost obrátit pohled
do chrámové lodi, jeho tvář je přirozeně usměvavá a laskavá. Je to veliký dar,
kterým se navenek projevuje jeho nitro. Dovede se usmívat i během svých
starostí, nebo tělesných bolestí. Usmívá se také na každého, s kým právě hovoří a věnuje každému pozornost. A to je první, bezprostřední dojem.
Při homilii dává mnoho k zamyšlení, k rozšíření pohledu na právě
přečtené úryvky Písma svatého s aplikací na současný život a končící vždy
povzbuzením.
Nedá se opomenout jeho hudebnost. Krátce po svém příchodu si osvojil
moje nápěvy, které mnozí považují za obtížné, aniž se o ně pokusili, a dokonce mne vyzval, abych rozšiřoval počet nápěvů o další i nové, vlastní.
Teprve později se mi potvrdilo mínění, že hrál na hudební nástroje - housle,
kytaru a harmoniku. Velice přeje říčanské schole. Také pro sportování si
najde čas. Co zařídil a vybudoval, bude jistě obsaženo ve vzpomínkách těch,
kteří byli u toho.
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Vracím se proto k jeho úsměvu a přeji mu, aby měl k němu stále důvod.
A my abychom ho hlouběji poznali a ocenili jeho snahu pomáhat každému najít jeho vlastní cestu, směřující k jedinému cíli.

Ludvík BRADÁČ a Ratíškovice, 2002–2007
Jmenuji se Marta Kordulová, jsem v naší obci Ratíškovice 35. rokem kronikářkou
a v letech 2002–2011 jsem dělala i kronikářku farní (což bylo dílem o. Ludvíka, on
prostě slova uměl používat dobře ... v tuto chvíli myslím ta přesvědčovací).
Snad proto jsem byla vyzvána, abych vám napsala „něco“ z jeho pětiletého působení
u nás. Protože mé „farní kronikaření“ spadalo do celého Ludvíkova pobytu v Ratíškovicích, udělala jsem „výtah“ z toho, co hlavního se za jeho působení v naší farnosti
udělalo, či událo ... a že toho bylo!
2002
Jeho první sloužená mše byla v neděli 1. září.
O vánočních svátcích byl novinkou „Živý betlém“ před radnicí. První
svatou rodinou byli Mackovi se synkem Petrem, ..., dobové oblečení a živá
zvířata - moc se líbilo, tak jako stále se usmívající otec Ludvík - máme napsáno v kronice.
2003
Do kostela byla v květnu namontována vstupní mříž, která zabezpečuje
kostel. Náš chrám tak může být konečně po celý den otevřen.
Byla otevřena farní knihovna.
2004
Hned v lednu byla v kostele zřízena místnost pro děti, zároveň sloužící
(a to výborně dodnes) jako zpovědní místnost.
Pondělí velikonoční 12. dubna - o. Ludvíkem byl posvěcen základní kámen pro stavbu vytouženého Farního centra. Stavba se rozjíždí...
Je založena tradice - sloužení mší v přírodě. V květnu u P. Marie v Zátočině a v září u P. Marie na Rúdníku. Pro všechny je tato novota radostí.
Svěcení mladých vín - tato slavnost byla v Ratíškovicích poprvé. Svěcení
provedl samozřejmě o. Ludvík, psal se prosinec.
K radosti celé naší farnosti obhájil v Římě náš o. Ludvík doktorát a to na
téma „Duchovní interpretace přírody v díle sv. Tichona Zadonského“. Za
jméno pana faráře tak patří od 29. listopadu titul Th.D.
2005
O. Ludvík s farníky oslavil 40. narozeniny. Dostal od nás albu. A od kostela sa dlúho nésl zpěv slováckých písniček. Každý mu chtěl popřát, všichni
ho tu máme rádi.
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Proběhlo sv. biřmování. Bylo 2. října. Svátost uděloval Mons. Th. Lic.
Vojtěch Cikrle, brněnský biskup. 41 biřmovanců připravoval více než rok o.
Ludvík.
Začalo vyučování náboženství pro dospělé.
Na stavbě Farního centra byly během roku 2005 vybudovány inženýrské
sítě a co hlavně - byly spláceny dluhy.
2006
Naše farnost adoptovala (projekt Adopce na dálku) dvě děti z Ugandy
- desetiletého chlapce Geoffreye a dvanáctiletou dívku Florence. Adopce
dává možnost dětem žít v trochu lepších podmínkách a hlavně chodit do
školy. Příspěvek farníků je 14 000 Kč za rok.
25. - 26. srpna se naši farníci poprvé zúčastnili pěší pouti na Velehrad.
9. září - po mnoha letech - vyšli ratíškovští pěší poutníci pro změnu do
Žarošic.
V prosinci začal v kostelních lavicích fungovat tzv. odposlech, pro farníky, kteří méně slyší. (Zpočátku panovala stydlivost či nedůvěra, ale to už je
v dnešních dnech minulostí, používá se).
2007
10. - 18. února proběhly - a to velmi úspěšně - Lidové misie. Program
byl velmi bohatý a na mše sv. přijížděli věřící z nejširšího okolí. Misie vedli
redemptoristé P. Jiří Šindelář a P. Tomáš Wascinski. V závěrečný den 18.
února byl posvěcen nový misijní kříž.
V dubnu proběhla v kostele prezentace almanachu Kostel sv. Cyrila
a Metoděje u příležitosti 150. výročí jeho posvěcení.
31. 5. byla zrestaurovaná Ratíškovská Panna Maria s Ježíškem slavnostně
umístěna na oltáři. A od tohoto dne je v provozu i zabezpečovací zařízení
kostela. Byl vydán obrázek Ratíškovské Madony.
24. června bylo slavnostně otevřeno a požehnáno Farní centrum. (Hodonínský děkan Mons. Josef Zouhar).
14. října proběhla oslava 150. výročí posvěcení našeho kostela. Vrcholem
oslav byly dvě nedělní mše svaté, jež celebroval Mons. Pavel Posád, bývalý
kněz naší farnosti, nyní 19. biskup litoměřický.
Dále použiji citaci z farní kroniky:
„Otci biskupovi připadl během mše sv. nelehký úkol informovat farnost o odchodu našeho milovaného kněze o. Ludvíka do Ostrovačic.
Tato nečekaná zpráva krutě zasáhla všechny farníky a ovlivnila náladu
oslav.“
Dva členové farní rady za několik dnů odjíždí na biskupství do Brna, aby
tam podpisy 450 našich farníků tlumočili nesouhlas s odvoláním o. Ludvíka
Bradáče z Ratíškovic. Rozhodnutí o odchodu o. Ludvíka však zůstalo nezměněno.
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4. listopadu se farnost na ranní i hrubé mši svaté s o. Ludvíkem loučila.
Starosta Ing. Josef Uhlík předal našemu milovanému knězi za pět let jeho
působení v Ratíškovicích pamětní list a medaili naší obce.
8. listopadu 2007 v 17 hodin sloužil o. Ludvík Bradáč v našem kostele
svou poslední mši svatou jako zdejší farář.
9. listopadu dopoledne se o. Ludvík přestěhoval na faru do Ostrovačic,
která patří do rosického děkanství. Jeho novým působištěm jsou Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice.
P. S.: Můj příspěvek je dlouhý, i tak jsem vypsala jen malou část z doteků o. Ludvíka
na naši farnost a dědinu zároveň. S přáním všeho dobrého se s Vámi loučí ratíškovská obecní kronikářka Marta Kordulová.

Jubilejní rozhovor s otcem Ludvíkem Bradáčem
Otázky kladl Jiří Koch
Milý otče Ludvíku,
na „úvodníkovém“ místě tohoto zpravodaje je dnes umístěný příspěvek, v němž
jsou stručně shrnuty základní informace o Vašem životě. Kdo Vás trochu zná, nedověděl se tam asi nic moc nového. Proto si nyní dovolím položit Vám pár otázek s prosbou o podrobnější výklad Vašich vnitřních pocitů a životních rozhodnutí, především
v souvislosti s Vaším kněžstvím.
1. Jak jste prožíval své dětství v rodině, ve škole, ve volném čase, mezi svými
vrstevníky?
Kromě pomáhání rodičům a učení – to jsou věci, které mě zas až tolik nebavily, jsem měl spoustu zálib a radostí: především to byla četba knih, hraní
na housle a na kytaru, sbírání mincí a kaktusů – kaktusy nevydržely mé odstěhování do semináře, stejně jako hraní na housle. A s taťkou jsme chodili
na fotbal a hokej. Jako farní mládež jsme jezdili na čundry, koupali se, spali
„pod širákem“ a zpívali trampské písničky. Bylo v tom mnoho krásného.
2. Co podstatného pro život jste se naučil od svých rodičů?
Že je důležitá modlitba a vzdělání a že musím využívat čas.
3. Co bylo ve Vašem případě nejdůležitějším impulsem v rozhodnutí stát se
knězem?
Upřímně řečeno nevím, bezprostřední: několik setkání a rozhovory během jednoho či dvou dní. Dlouhodobé či podvědomé vlivy: záliba v četbě
a tichu, skutečnost, že taťka byl kdysi v semináři...
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4. Měl jste, či stále máte, někoho z ostatních kněží za svůj příklad?
Chtěl bych vzpomenout tyto kněze, kterým jsem velmi vděčný: Michael
Špaček – jako bohoslovec, i později jsem k němu jezdil, měl u něj útočiště
a duchovní vedení, Jan Peňáz – jako novokněz jsem se stal jeho pomocníkem, kaplanem, mnoho mi ukazoval a pomáhal a byl dobrým příkladem. Richard Čemus – bez něj a jeho nezištné pomoci bych se dostal do slepé uličky
a nedokončil doktorát. Samozřejmě jsou i mnozí další, kterým bych chtěl
poděkovat, např. Josef Chyba, Vladimír Mikulica, Vojtěch Kodet a další.
5. Co považujete na kněžské službě za nejdůležitější a co za nejkrásnější?
Za nejdůležitější v kněžství považuji to, co je nejdůležitější v životě obecně, tedy vztahy, rodina, modlitba. Krásné je v kněžství např. to, když lidé
z nějakého setkání na faře odcházejí spokojení, protože se bavili a jsou rádi,
že přišli. Nebo ještě něco hlubšího: když já jako kněz anebo moji farníci při
mši sv. či svátosti smíření zakoušíme hluboký pokoj a požehnání.
6. Na co kladete důraz ve své práci faráře a na co ve svém osobním životě?
Kromě už zmíněného považuji za velmi důležité vzdělání. Proto máme
ve farnosti biblické hodiny. A myslím, že ta nenávist a vypjatá a neplodná
diskuse ohledně uprchlíků má taky svůj původ v nevzdělanosti. Informovaný
a vzdělaný člověk snáze odmítne různé konspirace a hoaxy i zbytečný strach
z cizího.
7. Co může podle Vás dělat věřící pro to, aby vzrostla víra v jeho nejbližším
okolí?
Nenapadá mě nic originálního: je třeba se modlit a svědčit o své víře,
nestydět se za ni. Věřící člověk by měl v určitém smyslu stále svou víru hledat
a přemýšlet o ní. Víra se totiž nedá „mít“ jednou provždy. Právě tohle pak
člověku pomůže víru předávat.
8. Jaké problémy s lidmi řešíte, jak se snažíte pomoci tápajícím?
Někteří lidé hovoří o problémech pouze náboženských, např. o nesoustředění v modlitbě. Chtěl bych, aby pochopili, že každý problém i celý život
souvisí s Bohem a mají své duchovní řešení. Má smysl tedy mluvit úplně
o všem. Jen nepomáhám já, ale Ježíš, kterému se my křesťané chceme otevřít.
9. Co potřebují křesťanské rodiny, čím jim může být farní společenství nápomocno?
Vlastně bych se jich měl zeptat. Ani se nedoporučuje, aby kněz věděl lépe
než jeho farníci, co oni potřebuji. Co se týče rodin, zanedlouho se bude
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konat biskupský synod o rodině, třeba z něj budou nějaké užitečné výstupy.
Hlavně je ale třeba hodně naslouchat lidem...
10. Co Vám udělalo v poslední době radost?
Dělalo mi velikou radost to, že mnozí farníci se zapojili do programu
Vezmi a čti celou Bibli. Spolu jsme Bibli četli a v hodinách náboženství pro
dospělé o tom i diskutovali. Velikou radost mi jinak udělala oslava mých
narozenin, které se zúčastnilo mnoho farníků a bylo jim dobře, jak se zdá.
Moc se to vydařilo.
11. Na co se nejvíce těšíte?
Teď asi na dovolenou, bylo toho v poslední době opravdu moc (psáno na
začátku září). Těším se, že se snad někdy znovu podívám do Svaté Země...
12. Dosáhl jste 50 let života, stojíte na prahu „středního věku“. Máte v souvislosti s tím nějaké přání či předsevzetí, s nímž byste se nám mohl svěřit?
Rád bych stál ještě na prahu středního věku, ve skutečnosti jsem starší.
Chtěl bych proto být moudrý a svůj čas neplýtvat zbytečnostmi. Budu prosit
o dar moudrosti a rozlišování.
Děkuji moc za Vaše pěkné odpovědi
a do dalších let Vám znovu přeji hojnost Božích darů a přízeň Panny Marie!

Buď dobré mysli Jeruzaléme
Helena Malášková
Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice ... za dobu téměř 15 let působení
otce Bedřicha mezi Vámi, nám v Komunitě Emmanuel přirostly k srdci.
Mnozí jsme k vám na bohoslužby i jiné akce dojížděli, mnozí z vás se zúčastňovali našich programů a služeb.
A tak zákonitě na jaře a v létě r. 2007 jsme v komunitě Emmanuel intenzivně soucítili s vašimi farnostmi jako “osiřelými“, bez kněze. Modlili jsme se
s vámi i za vás, když se nedařilo do farností kněze ustanovit.
Při naší každoroční letní formaci jsme se učili novou píseň „Buď dobré
mysli Jeruzaléme“.
Když jsem se na sklonku toho léta dověděla zprávu, že otec Ludvík nastupuje do Ostrovačic, naplnilo mě to velikou vděčnou radostí. V srdci jsem
začala zpívat tuto píseň. Vždyť ta je přesně na dnešní situaci. Beru telefon
a volám autorovi – Ondrovi Bakešovi, zda mohu píseň nabídnout říčanské
schole na uvítanou otce Ludvíka. Ondra, který tehdy právě cestoval ve vlaku,
17

mi jen stručně sdělil: „Samozřejmě, vždyť já jsem byl situací odchodu otce
Bedřicha svým způsobem inspirován.“ Po letech Ondřej vzpomíná:
...v týdnu mezi smrtí a pohřbem otce Bedřicha jsem měl plánovanou dovolenou.
Při jedné modlitbě se mi připomněla melodie, kterou jsem už delší dobu nechával „ladem“ a čekal jsem, až mi Pán pošle do cesty vhodný text. Vnitřní poznání mě vedlo
k tomu, že nadešel čas ji otextovat. Začal jsem hledat v Bibli a našel jsem u proroka
Báruka „Buď dobré mysli Jeruzaléme“. Rytmicky i akcenty to přesně sedělo na melodii
a já jsem najednou věděl, že jsem našel téma písně. Čím více jsem na textu pracoval
a poznával Bárukův text, tím jasněji prosvítalo, že je to i Bedřichův vzkaz nám pozůstalým, že nás potěší Hospodin a on že se vrací do rodné, zaslíbené země. Zároveň jsem
vnímal, že pod hlavním hudebním motivem by měl znít trochu jiný motiv, který v refrénu zpívá tenor, alt a bas a ten vyjadřuje sborové volání těch, kteří nás na věčnost
předešli: „Odlož roucho trápení, Jeruzaléme, přichází tvé spasení, Jeruzaléme.“
Schola už měla v té době připravený na uvítanou jiný repertoár a píseň
se jí do něho nehodila.
Ale pro nás v komunitě
zůstala symbolem ukončení
vašich, našich trápení a počátek nového radostného
života s otcem Ludvíkem
uprostřed vás. Věřím, že
i v této situaci Hospodin
vyslyšel naše prosby a jak
jenom On to dokáže, nejen
potěšil, ale předčil všechna
naše očekávání. Díky za
otce Ludvíka, jeho službu,
radostného ducha, srdce
na dlani.
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POHLEDY Z KOSTELNÍCH LAVIC – A ODJINUD
Kytičku drobných vzpomínek, malých vyznání a upřímných díků i přání pro otce
Ludvíka s úctou a pokorou sestavil Jiří Koch
Je to již osm let, co k nám do farnosti přišel otec Ludvík. Předtím byla
fara nějakou dobu opuštěná a my s napětím očekávali, kdo přijde. Pamatuji
si na chvíli, kdy do našeho kostela otec Ludvík přišel. A také se pamatuji na
úsměv, kterého si nešlo nevšimnout.
To je to, co otce Ludvíka vystihuje. Jeho laskavost, lidskost. Vždy dokáže
člověka pochválit, povzbudit, vyzdvihnout jeho přednosti.
Helenka Malášková jednou poznamenala: „To, že je tu otec Ludvík, je zásluha otce Bedřicha. On vám ho totiž vyprosil.“ Tak otče Bedřichu – díky.
Zuzana Pospíšilová, Říčany

Možná už si nevzpomínáte na den, kdy do naší farnosti přišel otec Ludvík. Já si ten den pamatuji naprosto celý. Možná se vaše vzpomínky nebudou
shodovat s mými, ale v té době mi bylo pět let.
Nedělní mše začala jako obvykle. Zazvonily zvonky, otec vstoupil do
presbytáře a představil se: „Jmenuji se Ludvík Bradáč“. Poté nastala chvíle
smíchu. Otec byl nervózní, ale jelikož má tak humornou povahu, nebral si
to osobně. Celý zbytek mše jsem byla plná smíchu.
Nedávno jsme se s tetou bavily o biřmování. Říkala mi, že v říjnu začíná
příprava a pak bude další biřmování nejdřív za osm let. V té době mi už bude
21 let. Ale co když už tu nebude otec Ludvík?
Proto si myslím, že bychom si měli otce Ludvíka vážit a „užívat“ si každou
prožitou chvíli našeho života s ním. Protože přijdou dny, kdy už tu otec
Ludvík být nemusí.
Sára Ondráčková, Říčany

Milý otče Ludvíku, rádi vzpomínáme na dobu, kdy jsme Vám mohli pomáhat kolem oltáře v knínickém kostele. Přejeme Vám hodně zdraví, a aby
po nás nastoupili mladší šikovní následovníci, aby jich bylo vždycky dost.
Vašek a Kuba Kadlčkovi, dřívější kníničtí ministranti

Na panu faráři si nesmírně vážím jeho obětavosti a ochoty, s jakou mi
přinášel a přináší domů Tělo Páně, když se nemohu ať už z důvodů nemoci
nebo jiného vážného důvodu účastnit mše sv. Pane faráři, děkuji moc za Vaši
starostlivost a nezištnou službu. Bůh Vám zaplať!
Helena Kochová, Veverské Knínice
19

To, čím si nás pan farář trvale získává, je jeho úsměv. Vstřícný, povzbudivý a nakažlivý. Děkuji mu za něj, i za jeho veškeré duchovní vedení. Přeji
mu zdraví a podporu sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů našeho kostela. Ten
úsměv ať ho neopouští!
Jožka Sedláčková, Říčany

Pane faráři, celý týden se těšívám na ty krátké chvíle před a po nedělní
mši, které spolu s ministranty mohu v sakristii strávit ve Vaší přítomnosti.
Pokud nepředáte tuto službu někomu jinému, budu ji nadále rád vykonávat. Přeji Vám dostatek sil a podporu Panny Marie a sv. Mikuláše, patrona
našeho kostela.
František Čertek, knínický kostelník

Dovolím si upozornit na jednu zálibu pana faráře – je to cestování a účast na
poutích. Nám ostatním jako kněz při tom dodává duchovní posilu, ale chová se
také zcela lidsky. Dokáže pomoci, povzbudit, rozdává dobrou náladu a úsměv.
Prostě, je nám s ním vždycky dobře! Za všechny spolupoutníky moc děkuji.
Hana Mikšová, Veverské Knínice

Otec Ludvík? Jeden veliký úsměv, člověk skromný, moudrý, pokorný, no
a … neuvěřitelný vtipálek!
Vladimír Petrů, Ratíškovice

Vzpomínám, když jsme putovali na Velehrad. Je sv. Bernarda a po velmi
horkém dnu, vyčerpaní a žízniví si objednáváme pivo. Vhodný by byl Bernard, ale nemají. Ludvík pohotově povstává a přežehnává donesené, orosené sklenice – „křtím toto pivo na Bernarda“. Výbuch smíchu a konečně jsme
mohli svlažit vyprahlá hrdla.
Milka, poutnice z Ratíškovic

Tábor Bukovina 2005: osazenstvo se chystá přivítat otce Ludvíka, který
bude sloužit mši svatou. Děti se těší a všichni se strojí do indiánských převleků a jeden takový je připraven i pro našeho nesmělého hosta. Hned po mši
se stává i z něho indián se vším všudy - je pomalovaný jako my všichni. Z nesmělého pana faráře se stává veselý indián. Nakonec se mu to tak zalíbilo, že
takto vystrojený a pomalovaný sedá do auta a po krásném odpoledni mezi
námi odjíždí takto domů.
Milka Petrů, Ratíškovice
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Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům, ale hlavně organizátorkám, vydařené oslavy narozenin našeho pana faráře o poslední srpnové sobotě. Za hojné nabídky jídla a pití jsme prožili velice příjemné odpoledne, občas
přerušované vtipnými a humornými vstupy. Krátkou modlitbou, zpěvem a požehnáním nám bylo připomenuto, že „ne jen chlebem člověk je živ“.
Anna Žaloudková, Vídeň

Nepamatuji si, že bych někdy viděl otce Ludvíka zamračeného, nevrlého
či nepříjemného; naopak, vždy se mohu potkat s usměvavým, vstřícným a optimisticky naladěným člověkem, který dokáže trpělivě a zaujatě naslouchat
a se kterým se skvěle povídá.
Velmi otci Ludvíkovi přeji, ať zůstane vždy takovým optimistou, který má
dar nakazit tím i své okolí. Samozřejmě mu přeji dostatek pevného zdraví
a silných nervů, aby mohl co nejlépe a co nejdéle vykonávat svoji nelehkou
službu. A nám všem moc přeji, abychom se s ním v našich obcích mohli dále
potkávat a aby dlouho zůstal naším farářem a vzácným přítelem.
Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice

Vážený pane faráři,
při příležitosti Vašeho významného životního jubilea bych Vám rád jménem Zastupitelstva obce Říčany poděkoval za obětavou a záslužnou práci,
kterou pro nás vykonáváte. Velmi bych si přál, abyste v naší farnosti sloužil
ještě dlouhá léta. Přeji Vám zejména pevné zdraví.
Jan Studený, starosta obce Říčany

Při příležitosti významného životního jubilea bych chtěl jménem svým
i jménem celého Zastupitelstva obce Veverské Knínice vyjádřit poděkování
panu faráři Ludvíku Bradáčovi za jeho obětavou práci a starostlivost o občany naší obce, kteří se hlásí a praktikují život v křesťanské víře, a popřát mu do
dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životního elánu a optimizmu
v jeho záslužné činnosti.
Bc. Oldřich Matyáš, starosta obce Veverské Knínice

Můj soukromý pohled na Ludvíka Bradáče?
Byl to takový milý, sportovní, aktivní a naší obci velmi prospěšný ŽIVÁČEK. Furt usměvavý Ludvíček je tu dál „nějak“ s námi a - není to fráze!
Pořád si vážím Ludvíčkové písemné gratulace při mých 60. narozeninách
v restauraci Na Mlýně, kde stojí: „Martě, kronikářce „obojího směru“ (obecní i farní kronika) s láskou věnuje Ludvík Bradáč“.
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Já osobně jsem nemohla k vám s našimi přijet. Proto Ludvíčkovi k jeho
jubileu připisuji na dálku hodně zdraví a ať si vždy ví rady - to je totiž můj
„druh“ přání.
Marta Kordulová, ratíškovská kronikářka

„Takový je podle mne pan farář“,
nakreslila Anička Kadlčková.
„K narozeninám mu přejí všechno
nejlepší, stálé zdraví a hodné farníky.“

A ještě velké poděkování otci Ludvíkovi od prázdninových návštěvníků
bohoslužeb v naší farnosti. S sebou si odnášejí jeho nezapomenutelný, povzbuzující, laskavý a radostný úsměv. Velký dík, otče Ludvíku.
Martin a Petr

Dovolíme si krátké „kalendárium“.
Otec Ludvík slaví narozeniny 6. září. Toto datum má pro nás dva v sobě
jisté kouzlo, posuďte.
Přesně 6. září 2009 se konala v Knínicích slavnost biřmování, ze které
vzešla pravidelná setkávání mládeže na faře.
O pár let později 6. září 2014 jsme vstoupili do manželství. To nemůže
být náhoda …
Ať je toto datum požehnáním i pro další! Otče Ludvíku, blahopřejeme!
Lukáš a Baruška Krškovi, dříve O + VK, nyní Budkovice
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

5. 4.

farnost

9000

5750

3910

10. 5.

farnost

3220

3600

1050

24. 5.

charitativní účely

3100

2850

830

7. 6.

Národní eucharistická konference

3800

-

1570

21. 6.

bohoslovci

2100

2400

1420

28. 6.

farnost

4500

8310

1260

9. 8.

farnost

2650

3300

1130

Tábor FARAO na ostrovačické faře
Zuzana Rousková
Je září. Děti se vrátily do škol a školek. Téma prvního týdne ve škole je
stejné pro všechny školáky. Prázdniny! Kde jste byli, co jsi dělal, co bylo na
prázdninách nejvíc fajn.
A víte, co nejčastěji odpovídají děti z našeho tábora v Ostrovačicích? Že
nejlepší bylo FARAO. „Copak to je,“ diví se paní učitelky. A jeden z devítiletých účastníků říká: „To byl, paní učitelko, ten nejvíce emoční tábor na
faře v Ostrovačicích, který jsem zažil.“ A jedna menší účastnice: „To je tábor,
kde máme spoustu kamarádů, je tam to nejlepší jídlo a můžeme si tam hrát
a povídat o Ježíškovi.“ A ještě jedna menší účastnice: „Je to místo, kde jsme
se dozvěděli všechno o Noemově arše, takže když jsme teď viděli pohádku
Uups, Noah is gone..., tak jsme přesně věděli, jak to dopadne a kdo zvířátka
zachrání. Tábor je moc užitečný. Oni nás tam učí věci, které nás nenaučí
ani paní učitelka.“ Jeden z účastníků natolik touží stát se v příštím roce
praktikantem (nebo alespoň asistentem praktikanta), že začal trénovat na
kytaru, neboť jeho věk a znalosti jej k tomuto postu zatím nepředurčují. Já
sama jsem svým dvěma dětem udělala fotoknihu, která ukazuje jejich život
na táboře v průběhu čtyř let. Je zajímavé sledovat na fotografiích, jak se
tábor vyvíjel, jak se rozvíjí dětská tvořivost a je možné se už po těch letech
věnovat detailům – vytvoření vlajky, táborová trička, výlety. Vše se děje na
profesionální úrovni, kdy profesionály se stávají samy děti a praktikanti. Jsou
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už zkušenější. Mají už hodně věcí zažitých, mají výborné zázemí ve svých
vedoucích, nasávají jako houby znalosti bible a souvislosti s tím spojené od
Zuzky Pospíšilové, Stáni Volavé, Irči Buršíkové a otce Ludvíka.
Tábor FARAO letos, to byla spousta legrace, dobrých přátel, dobré jídlo
od našich milovaných kuchařek Evičky a Stáni, znalosti a zkušenosti, které
člověk nezíská nikde jinde. Tábor FARAO, to je místo, kam se chce příští
rok každý vrátit.

Křesťanské poděkování za úrodu, další dary a za otce Ludvíka
Helena Kochová
V neděli 6. září proběhly ve všech našich kostelích mše svaté, během
nichž jsme děkovali Bohu za všechno, co nám ve své dobrotě dává, především za letošní úrodu a ostatní dary země. Za to, že nám neustále dává dostatek prostředků a možností potřebných k dobrému životu.
Bohatá úroda na polích a zahradách je jistě i výsledkem obětavé práce mnoha lidí. Ale, jak věděli už naši předkové, „bez Božího požehnání marné je každé
lidské počínání“. Děkovali jsme proto Bohu za všechny dary a pomoc, za letošní
krásné léto, za dostatek hřejivého slunečního svitu, za blahodárný déšť.
Zároveň jsme tyto nedělní bohoslužby prožívali jako společné poděkování za dar 50 let života našeho pana faráře Ludvíka Bradáče.
Je dobré si právě v této souvislosti připomenout, že „nejen chlebem živ je
člověk“. Protože je stvořením Božím, přirozeně touží po duchovní potravě,
po Božím slově a Boží pravdě. Tu nám, laikům, nejlépe zprostředkovávají
zasvěcené osoby. Rádi jsme proto děkovali Pánu, že do našich farností poslal
s tímto úkolem právě otce Ludvíka.
A jemu jsme znovu děkovali za veškerou pastýřskou službu a všechny síly,
které svému poslání věnuje. Ve všech kostelích opět od nás ode všech slyšel
upřímné poděkování s přáním hojnosti Božích darů, podpory Ducha svatého a pomoci Matky Boží Panny Marie!

CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Životní jubileum paní Ludmily Franzové
Marie Ševčáková
Dne 26. července t. r., na svátek sv. Anny, oslavila své životní jubileum
naše milá paní Ludmila Franzová. Jménem celé naší farnosti jí přejeme vše
dobré. Ať ji stále láska Boží provází a dobrá mysl nikdy neschází.
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Jako učitelka se snažila po celý
život věnovat dětem, a to nejen výukou, ale i svým kladným přístupem
k životu. V době totality neměla jako
věřící snadnou práci. Byla překládána
z místa na místo. Z politických důvodů
se dokonce na čas musela svého milého povolání vzdát úplně. Byla proto
šťastná, když se mohla po letech znovu do školy k výuce dětí vrátit. Ráda
vypomáhala a zastupovala ve škole i v důchodovém věku. Po jedno volební
období vykonávala funkci starostky v Říčanech. Snažila se i při této náročné
práci sloužit lidem v obci a hledat vždy vhodné řešení i při konfliktních situacích a urovnávat vzniklé spory. Ochotně pomáhala a pomáhá v místním
ochotnickém divadelním kroužku. Děti ji mají neustále rády. Je pro ně vždy
mnohem víc, než jen dobrou učitelkou, ale i rádkyní a ochotnou pomocnicí
v těžkostech, kterými si sama ve svém životě prošla. Léta se stará o kroniku
Říčan a věrně zaznamenává veškeré dění v obci pro současnou i další generaci. Je také velmi dobrou vedoucí farního společenství seniorů a snaží
se i přes své zdravotní potíže neustále pracovat a pomáhat lidem ve svém
okolí.
Své jubileum oslavila spolu se svými blízkými v sobotu 1. srpna t. r. Byla to
velká rodinná oslava, které předcházela slavnostní mše sv. v říčanském kostele s poděkováním za dar života. Milá p. Franzová, paní učitelko, milá Lidko,
i my děkujeme touto cestou za dar Tvého života. Za život naplněný obětavostí a láskou, radostí a pracovitostí pro dobro nejen svých blízkých, svých žáků
i širokého okolí. Ať i nadále Tě Pán Bůh provází svým požehnáním a naplní
Tě radostí a pokojem. Ať s Boží pomocí zvládáš překonávat všechny těžkosti
stáří a nemoci. Ať radost z Tvých blízkých je Ti vždy posilou a povzbuzením
do dalších roků Tvého života.

Společné blahopřání
Redakční rada
Kromě pana faráře a paní učitelky Ludmily Franzové, jejichž letošním
životním jubileím jsou v tomto čísle věnovány samostatné příspěvky, je mezi
námi několik dalších farníků, kteří v dosavadním průběhu tohoto roku oslavili podobná životní výročí.
Osmdesáti let se dožila paní Marie Kvardová z Ostrovačic a paní Ludmila
Žaloudková z Veverských Knínic.
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Sedmdesáti pěti let se dožila paní Marie Ráčková z Říčan.
Padesátiny oslavili Ivo Ďásek z Říčan, Miriam Lepilová z Ostrovačic a Pavlína Kadlčková z Knínic.
Každému z nich od srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a optimizmu, pohodu v osobním životě, radost a štěstí, oporu ve víře
a ochranu Matky Boží Panny Marie.

KLAS - klub aktivních seniorů ***
KVAS - klub věřících seniorů
Ludmila Franzová
Společenství seniorů mám velmi ráda a vždy se na ně těším. Scházíme se
čtyřikrát do roka. Jsou kluby, které se scházejí častěji. Přála bych si to také,
ale v našich podmínkách je to obtížné. Ideální by bylo, kdyby klub byl v každé obci naší farnosti. Jenže je nás málo. Zvu proto mezi nás všechny, kteří
nejste vázáni pracovními povinnostmi. Přijďte mezi nás!
Co je náplní našich schůzek? Abychom se sešli v přátelské atmosféře a pobesedovali nad tématem, které je aktuální v době našeho setkání (svátky,
události u nás i v zahraničí...). Také si procvičíme nejen tělo, ale i paměť.

P. S.: Paní Franzová vede činnost klubu už řadu let. Moc jí za tuto práci
děkujeme a při příležitosti jejích kulatých narozenin jí přejeme spoustu sil
a elánu. Díky jí se můžeme všichni těšit na pravidelná setkávání, která nás
vždy zaujmou, pobaví a dozvíme se na nich spoustu nového. Ale také se zamyslíme sami nad sebou.
Paní Franzová, děkujeme!
Eva Kokoliová

Setkání mládeže pod Pálavskými vrchy
aneb Ať žije zahradní hadice!
Barbora Kršková
Každá lepší společnost si čas od času dopřeje výjezdní setkání někde
mimo tradiční prostory. Ne, že by naše mládež byla nespokojena na faře,
ale i ona se rozhodla chytit příležitost za pačesy a přijala pozvání od Káji
Ostřížka na rodinnou chatku pod Pálavskými vrchy v historicky významných
Dolních Věstonicích. A po vzoru českých ministrů se mladí rozhodli vyrazit
na výjezdní setkání jak jinak než vlakem a podpořit tak společnost Českých
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drah. Vždyť přece každý zná heslo: „Auta stojí, vlaky jedou!“… Ty se k nám
však brzy obrátily zády již při výsadku v Šakvicích, kde vlak odmítal z neznámého důvodu otevřít dveře, které po deseti minutách čekání a několika telefonátech se strojvedoucím přemluvil průvodčí pomocí zadání nouzového
kódu. Zřejmě za to mohlo horké počasí.
Ano, horké počasí. I když slovo „horké“ zdaleka nevystihuje klimatické
podmínky těch tří dnů. Spíše něco jako „šílený pařák“ nebo „totální hic“ či
„vedro jak na Sahaře“. V těch padesáti stupních Celsia (myslím, že všichni
zúčastnění mi dají za pravdu, že vůbec nepřeháním) se bohužel nedaly
podnikat žádné předem plánované výlety na Pálavu, do Klentnice a podobně. A i když se kolem Pálavy rozprostírají velké vodní plochy, kvalita vody
u Věstonic bohužel koupání nepřála. Proto jsme si užívali Kájovo skvělé kulinářské umění, domácí meloun ze zahrádky, koupání v mikulovském lomu
Janičův vrch a především zahradní hadici. Člověk by neřekl, že obyčejná
zahradní hadice může být tak vítaným společníkem v době veder. Ledovou
vodou se sprchovali všichni a naše nadšení nebralo konce – ráno, v poledne
i večer – to když dorazil Šimon v sobotu v noci na kole.

České dráhy nezklamaly ani při zpáteční cestě, kdy nás po vzoru dalšího
známého hesla „ČD = Času Dost“ rychlík od Olomouce nechal čekat na rozpáleném nádraží asi 50 minut. Záchrana přišla až ve formě couravého osobáku. Tom se Šimonem, kteří jeli na kolech, byli doma rychleji než ostatní.
Ani to nám však náladu nezkazilo a už se těšíme na další společná setkání!
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Národní eucharistický kongres 2015
Volně zpracováno podle podkladů Pastoračního střediska Brněnské diecéze, rozesílaných Mgr. Romanem Kubínem.
Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě
tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní
či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku
samostatné České republiky.
Ústřední součástí NEK je „Národní konference o eucharistii“. Zahájena
bude ve čtvrtek 15. 10. 2015 v 10:30 hod. v katedrále na Petrově mší sv. Pokračovat bude jednáním ve čtvrtek a v pátek v aule Biskupského gymnázia.
Každá diecéze posílá na tuto konferenci dvacet vybraných účastníků. Přenášet ji bude TV Noe.
Doprovodné programy NEK 2015
se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kostelích v centru Brna
a v sobotu 17. 10. odpoledne.
Koncert „Podané ruce“
bude v pátek 16. 10. 2015 v 17:30 hod. na hlavním pódiu na nám.
Svobody. Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan, slovenská křesťanská kapela ESPÉ, která chce vést lidi v modlitbě chval více do Boží přítomnosti,
překračovat limity všednosti a vidět probuzení v Evropě. Závěr bude patřit
strhující kapele studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap.
Koncertem nás provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský kadeřník, který
si na pódiu bude povídat se zajímavý hosty o víře v běžném životě. Koncert
„Podané ruce“ chce zviditelnit i neziskovou organizaci Podané ruce, která
pomáhá lidem s problémy vzniklými užíváním drog nebo následkem jiných
patologických jevů.
Hlavní mše svatá na náměstí Svobody v Brně a eucharistický průvod
V sobotu 17. 10. 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; 9–10 hodin – předprogram Biskupského gymnázia ze Žďáru
nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC (písně, modlitby kněží,
svědectví); 10:30 hodin – mše svatá – celebruje papežský legát kard. Paul
Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod
Schola brněnské mládeže.
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Po mši sv. ve 12:30 hod. bude eucharistický průvod z náměstí Svobody
na Zelný trh.
Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu bude přenášet ČT2.
Od 14 hodin budou následovat doprovodné programy dle nabídky
v centru Brna, převážně v kostelích.
Vstupenky na sobotu 17. 10. 2015 na mši sv. na náměstí Svobody se objednávají na webu <http://www.nek2015.cz>. Objednávejte přes farnosti.
Všichni obdrží do konce září písemné vyrozumění, potvrzení a vyřízení
objednávky.
Zakončení projektu „Vezmi a čti celou Bibli“
Dvouletý projekt „Vezmi a čti celou Bibli“ pomalu spěje ke svému konci.
V rámci Národního eucharistického kongresu se uskuteční v sobotu 17. 10.
2015 v 14 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (Mendlovo nám. 1) společné setkání těch, kdo se do tohoto projektu zapojili. Na
programu je přednáška R. D. Mgr. Petra Karase Jak se modlit nad Božím slovem, svědectví zapojených čtenářů a předání certifikátů těm, kteří přečetli
celou Bibli během předchozích dvou let.
Pokud jste zapojeni do projektu, domluvte se ve farnostech co nejdříve
a zašlete hromadně potřebné údaje, abyste mohli certifikát získat.

Do zbraně!
Zuzka Pospíšilová
Určitě znáte následující situaci..
Pustíte si rádio, zapnete televizi a už se to na nás hrne. Boje, agrese,
pronásledování, střety mezi náboženstvími. Rukojmí jako živý štít. Slzy, krev,
strádání a bolesti. Co já na dálku můžu udělat? Alespoň, že slyším zmínku
o tom, že naši profesionální vojáci se do mise zapojili.
Na konci srpna jsem se
spolu s dalšími farníky zúčastnila pěšího putování na
Velehrad. Náš jižní proud
vyšel z Ratíškovic. Během
třídenního putování máte
dostatek času na přemýšlení,
kochání se, ale také prostor
na vstřebání nevšedních zážitků. A o ten nejsilnější bych
se s Vámi chtěla rozdělit.
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Kousek za první vesnicí začali poutníci z batohů vytahovat své pracovní
nářadí. Mladí, staří, muži, ženy, nezáleželo na postavení, příslušnosti. Všichni vytáhli růženec, obtočili ho kolem ruky a byli připraveni. Úplně mě dostalo, když jsem viděla silné chlapy zavolat: „Do zbraně! Je potřeba se modlit!“
Nepovídali, ale dali se podle svých možností do boje.
To je ta chvíle, kdy cítím, že i já mohu být co platná. Nesedím pasivně
s rukama složenýma a čekám, co bude.
Každý z nás má ohromnou sílu. Můžeme být fyzicky slabí, ale i tak můžeme pohnout světem.
Zaleží jen na nás…..

Mudrování o putování za operou Noc plná světla
do lepé Litomyšle
Jaroslav Tuček, 17. 6. 2015, Brno – Komín
Kolega ze studií, hluboce věřící člověk, varhaník a hudební skladatel
Zdeněk Pololáník mě několikrát zval k návštěvě olomouckého divadla. Napsal jsem operu. Jedinou za svůj dlouhý život. Noc plná světla se jmenuje.
Libreto napsal světící biskup olomoucký Josef Hrdlička podle námětu Paula
Claudela, byl bych rád, kdybys ji viděl. Zvu tě na pouť do Litomyšle. Noc
plná světla bude uvedena na zámecké festivalové scéně. Bude to velmi slavnostní derniéra.
Sbalil jsem svých dvanáct švestek stříbrných do kufříku po nebožce ženě
a jel…
Litomyšl. Pěkné městečko s historií libou, ale i pohnutou. Ve zdech starobylých domů se děly věci… Alois Jirásek zde učil školní mládež a psal svá raná
díla, Magdalena Dobromila Rettigová vlastenčila a vymýšlela recepty pro první
českou kuchařku, těžce nemocná Božena Němcová marně hledala útěchu
a zastání. V místním pivovaru se narodil hudební génius Bedřich Smetana,
a neblaze proslulý „kulturtregr“ Zdeněk Nejedlý, co přišel na svět pod zámeckým vrchem a byl Smetanou tak okouzlený, že souhlasil se vznikem festivalu.
Smrákalo se. Omítky žlutavých budov se pomaličku nořily do světel pouličních lamp. Na zámeckém návrší jsem se zhluboka nadechnul vší té krásy
vůkol. Nepříjemný odér se vinul z údolí od Nedošínského háje. Zavaloval
malebné stavby šíroširého dvora, skvostně upravenou zahradní zeleň i monument zámku. Asi tam někde dole existuje velkokapacitní „prasečák“. A já
tolik toužil spojit si Litomyšl s vůní pivovarnického sladu… I vůni chmele
bych bral…
Nu nic, zašel jsem do přízemí bývalého pivovaru a procházel se pod
klenbami sklepního bytu někdejšího pana pivovarníka Smetany. Bylo tam
30

přítmí. Tři historické klavíry, hrkačky a bubínky vybízely návštěvníky k hudebním produkcím. Cítil jsem chlad staletých zdí a ještě starší zatuchlost nevětraných místností. Stál jsem nad širokou postelí, v místech, kde se možná
mohl narodit malý Bedřich. K mému sluchu dolétla mollová podoba písně
Kočka leze dírou, ťukaná jedním prstem na děsně rozladěném piánu…
Rozklepala mě zima. Před udivenou strážkyní národního pokladu jsem
otevřel kufřík, vytáhnul z něj baret, posadil na hlavu, pak bundu s kapucí
a navlékl ji na božíhodový černý oblek. Strážkyni uklouzlo: Pane, vy jste
najednou jako celník Rousseau. Zaklapl jsem kufřík: Nedivte se, madame,
Henri byl můj pradědeček…
Kolem hasičského auta s hasícími hadicemi srolovanými kolem hasící
cisterny, procházely davy lidí klepajících se zimou. Hasiči nás navigovali do
jízdárny, elegantní to prostory, se širokým pódiem a židlemi na smontované
podlaze z umělohmotných plátů.
Asi stovka diváků nábožně naslouchala Ouvertuře, pořadu věnovanému
uvedení opery Noc plná světla na festivalu. Dirigent Petr Šumník, režisér Michael Tarant a skladatel Zdeněk Pololáník odpovídali na dotazy dramaturga
festivalu Vojtěcha Stříteského.
Začátek produkce byl až ve 21:00 a přicházející noc nevoněla. Ze skalního ostrohu jsem hleděl do srázu s údolní scenérií bývalého amfiteátru,
na kterém se konala první festivalová představení a v jakémsi zákoutí jsem
narazil na paprčatou postavu nakloněné sochy Olbrama Zoubka. Zima byla
kolosální. Jeden z operních vědátorů se na lavičce oblékal do teplého saka
a krk si balil do proužkované šály.
Koupil jsem si program a vstoupil hlavní branou v průvodu svátečně naladěných mladých dívek, zavěšených do švarných jonáků, duchovních otců s bílými
kolárky, významných divadelníků s obdivovatelkami operní hudby a řeholních
sester v černých hábitech, do prostor vyšperkovaného zámku. Usměvavý chlapec se zakoukal na vstupenku: Třináctá řada, sedadlo číslo jedenáct. Dejte se
chodbou vlevo. Průvod se dělil. Dívka, z růže květ, mi podala barevně strakaté
Festivalové noviny. Co stojí, madame? – To je pozornost podniku… Na konci
chodby nabízely dvě ladné dívenky namodralé látkové přikrývky. Mé milé
dámy, na co to je? – Do toho se zabalíte, aby vám nebyla zima. – Aha!
V zámeckém atriu bylo vestavěno obrovité pódium, na něm něco jako
hlásná věž s žebříky a ve větru povívajícími bílými plachtami. Pod pódiem
v protáhlém obdélníku svítila světýlka na devadesáti notových pultech. Za
nimi bylo možno tušit na devadesát židliček. Uprostřed palisády pultů stál
pult dirigentský. Na svahu vyklopeného sezení se krčilo na tři sta diváků,
pokrytých modravými dečkami.
Vystoupil jsem po elevačních schodech a prodral se na číslo jedenáct. Na
dvanáctce seděl starý muž ve sportovní čepičce s modravým přehozem na
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ramenou. Vypadal, jakoby přijel na bicyklu. Koukal na mě jako na zjevení:
Pane, to je zima, co? – Je, pane, je. – Ještěže neprší, pane. – Zataženo je, ale
neprší. – Zato tady nekřesťansky fouká. – To jo, pane. – Zima a průvan, to
nám to pěkně začíná, pane. – Ale já se strašně těším. Věříte? – Věřím. Jinak
bych tady nebyl. - Vy jste malíř, pane? – Ne, pane, kostelník. – No, tak to jo.
Ale v tom baretu vypadáte jako malíř. Kdybyste byl malíř, pane, tak to byste
to tady mohl malovat. Koukněte, je to jako pouť u svatého Antoníčka, pane.
Pěkné, že?
V zástupu přicházeli k pultům hudebníci. Starý pan se blaženě usmál:
Pane, kdyby místo hudebních nástrojů nesli korouhve, tak by to tady bylo
jako u nás doma na procesí. To je síla, pane, těch je, co? To u vás nemáte,
viďte? – Nemáme. Náš kostelíček je malý, pane.
Z uvítacího potlesku byla cítit posvátná nedočkavost. Hudebníci ladili
a nová vlna potlesku přivítala dirigenta. Na pódiu se kol věže belhal houf
pokřivených figur. Malomocní řehtali řehtačkami, vydávali třesk kameny,
upozorňovali kolemjdoucí, aby se nepřibližovali…
Francouzský středověk, selský statek, komplikované rodinné vztahy.
Zpívající i jednající venkované se pohybovali ve výborně vymyšlených středověkých kostýmech, v pomalém, nevzrušivém tempu. Dcera sedláků Violéna
(Lea Vítková) se zamilovala do malomocenstvím postiženého stavitele chrámů Petra z Craonu (David Szendiuch). Violéna ho obdařila prstenem a políbila. Petr z Creonu odešel na kající pouť do Jeruzaléma. Následovala scéna,
ve které otec Violény (Jiří Přibyl) chtěl, aby se urychleně provdala za schovance rodiny Jakuba Hury (Petr Martínek), protože on se rozhodl odejít do
Svaté země a Jakub povede hospodářství za něj. Mladší dcera, sestra Violény,
Mara (Barbora Martínková-Polášková), však chtěla Jakuba pro sebe.
Otec odešel. Věž se na chvíli proměnila v loď s dmoucím plachtovím.
Monumentálnímu otci se v rukou objevil velký meč a na rouchu kostýmu
křižácký znak. Dcera Mara žalovala na Violénu, že se líbala se stavitelem
chrámů, malomocenstvím nakaženým Petrem z Craonu. Violéna se rozloučila s matkou (Zdeňka Mollíková) a odplížila se do družiny hrkotavých malomocných. Jakub se oženil s Marou. Manželům se narodilo dítě, které však
záhy zemřelo…
Všeobjímající pomalý hudební
tok, bez dramatických bouří, řadil
rozvíjející se příběh do pozvolně
na sebe navazujících epizod.
Hlavou mi blesklo, že jsem
svědkem hudební pobožnosti.
Nábožného rozjímání, při kterém
věřící člověk posouvá kuličky na
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nitce růžence. Jako bych sledoval jednotlivá zastavení na křížové cestě Kalvárie životních utrpení. Hudba úsporná, melodická, dramatická i laskavá.
Stále plynoucí. Jako tok řeky…
Vzpomněl jsem si na rozhovor se skladatelem Pololáníkem, ve kterém
mi osvětloval režisérské krédo Evalda Schorma. V operách jde o zastavení
v situacích. Protože operní hudba potřebuje určitý prostor, chvilky pro její
procítění. Opera na jevišti není film. Rychlé předěly, bleskové prostřihy jí
nesvědčí.
Nastala pauza. Členové orchestru se zvedli a husím pochodem odcházeli
za závěs do zákulisí.
Starý pán v čepičce drkotal zuby. Pane, zima je tu krutá, ale jinak krása
převeliká. Slast poslouchat. Ten orchestr hraje božsky! Od srdce. Musím
sehnat ještě jednu deku. To se nedá vydržet. Všiml jste si, támhle sedí pan
varhaník od nás. Je jen v košili s krátkým rukávem. To já bych nemohl. Já
bych, pane, umřel. Oni ti varhaníci jsou odchovaní studenými kůry, víte. Ale
to vy víte, když jste kostelník. Říkal pan farář, že varhaníci přijdou do nebe
mezi prvními, hned za mučedníky…
O přestávce jsem sledoval návštěvníky. Mnozí nebyli hovorní. Někteří
zůstali sedět na místech, většina se rozešla po zámeckém areálu. Duchovní
otcové s kolárky vedli mezi sebou velebné disputace. Starší paní řekla: Marie, koukej, páni biskupové jdou. Já hledal dívenky s dekami. Když jsem je
nenašel, zkoušel jsem se začíst do programu. Všude však panovalo velebné
šero. S námahou jsem vyluštil: Opera o naději, lásce a síle oběti. Poté jsem
rychle hledal prostor pro tělesnou úlevu…
Na zpáteční cestě jsem potkal starého pána v čepičce. Pane, ty dívky s dekami nikde nejsou. Bez dek to nevydržím. To mi bude strašně líto. Víte, ty hlasy,
ty hlasy, ty bychom potřebovali na kůru. Hlavně ty dívčí. Ta, co zpívá Maru, to
je barva. Taková zvláštní. Altová, A ta druhá, soprán. Víte, já taky trochu skládám. Ovšem jenom drobnosti. Na operu bych neměl. A bez dek už na druhou
půli nepůjdu. Bolí mě klouby… – Pane, deky vám seženu. Deky budou…
Dívenky stály na svých místech a ochotně podávaly bleděmodré plédy.
Vzal jsem tři. Celkem jsme jich získali pět. Starý pán se obalil jako spěšná
zásilka do Hong Kongu, já si jednou pokryl cemr a druhou nohy.
Zabalený starý pan řekl: Hrozná zima. Koukněte, ty svíce na jevišti v té
zimě nechtějí hořet. Přišli hudebníci, nastoupil dirigent a starý pán prohlásil: Mají můj obdiv. V té zimě hrát. Držet prstoklady. Vím, co mluvím, hrál
jsem i na housle a foukal klarinet. Všiml jste si, tenoristovi odešel hlas. A to
bude ještě hůř. Podle programu se teď ocitneme ve vánočním lese. Doufám,
že nezačne padat sníh…
Pan dirigent se rozmáchl a hudební pobožnost pokračovala dalším
zastavením. Do lesa přinesla Mara své novorozeně. Mrtvou dívenku a pro33

sila malomocenstvím stiženou sestru Violénu, aby dcerušce navrátila život.
Vroucí, dojemný dialog. Ženské hlasy se proplétaly jako proutky při pletení
velikonoční pomlázky. Violéna prosila Boha a do jejího zpěvu se ozval dětský
pláč. Velebná hudba se chvějivě snášela z nebes, jako oblačný chomáč tiše
zrnícího sněhu. Stal se zázrak, dítě ožilo. Zakuklený starý pán se rozplakal.
Slané kapičky se mu rozkutálely po dece…
Z Jeruzaléma se po sedmi letech navrátil otec. Přinesl v hadrech zabalenou umírající dceru Violénu. Našel ji pohozenou ve strži. Svého dědečka
přivítala blonďatá vnučka (Marie Andrlová) písní skřivánka. Její matka Mara
se přiznala, že to byla ona, kdo umírající sestru do strže hodil. Otec (Jiří
Přibyl) ve skvěle hraném a zpívaném závěru, jako biblický kazatel vedl svou
rodinu k usmíření a odpuštění. Violéna sestře Maře odpustila. Orchestr hrál
hudbu ráje. Měkounkou, dmoucí, pokornou modlitbu k oslavě Pána našeho. Průvan povíval bílým plachtovím věže, svými žebři mířící k nebesům. Poslední zrníčko růžence bylo domodleno, závěrečné zastavení lidské Kalvárie
skončilo. Tok skvostné hudby ustal.
Potlesk nebral konce. Když z prostřed hlediště přicházel na jeviště Mistr
Pololáník, obecenstvo povstalo. Soubor olomoucké opery s režisérem Tarantem, dirigentem Šumníkem, sbormistryní Lubomírou Hellovou a skladatelem Zdeňkem Pololáníkem dlouho naslouchali zaslouženým ovacím.
Starý pán se klubal ze zakuklení, stále pokyvoval hlavou: Pane, tedy ta
muzika, ta muzika byla hudbou nebes. Nádhera Boží. Nádhera. Ten pan
Pololáník, to je náš český génius… Ano, pane, je. Ovšem zejména moravský,
prosím, moravský…, z Ostrovačic.
Noční Litomyšlí se rozcházeli zmrzlí diváci a sháněli se po horkém grogu.
Moravské divadlo Olomouc, festivalová scéna Smetanovy Litomyšle, 16. 6. 2015.
Zdeněk Pololáník – Noc plná světla. Opera o naději, lásce a síle oběti. Libreto podle
námětu Paula Claudela připravil Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Hudební
nastudování Petr Šumník. Dirigent Petr Šumník. Režie Michael Tarant. Sbormistr
Lubomíra Hellová. Pohybová spolupráce Kristýna Kudrnáčová. Scéna a kostýmy
Tomáš Moravec. Asistent režie Petr Hloužek. Hudební příprava Milada Jedličková,
Lucie Kautská. Osoby a obsazení. Otec – Jiří Přibyl. Matka – Zdeňka Molíková.
Violéna – Lea Vítková. Mara – Barbora Martínková-Polášková. Jakub Hury – Petr
Martínek. Petr z Craonu – David Szendiuch. Dítě – Marie Andrlová. Dále účinkovali: Marcela Brožová, Michaela Dvořáková, Hana Hloušková, Vendula Hlubková,
Kateřina Leszczynski, Petruše Stejskalová, Věra Veselská, Lenka Zářická, Vladimír
Fujerík, Jaroslav Grmela, Petr Hloužek, Jiří Horowitz, Radek Leszczynski, Petr Mašek,
Hynek Maxa, Jindřich Suk, Jan Vaculík. Spoluúčinkoval orchestr a sbor Moravského
divadla Olomouc. Světová premiéra inscenace se uskutečnila dne 28. června 2013.
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Evropa na křižovatce
Peter Žaloudek, Vídeň, 3. 9. 2015
Evropa se dostala na křižovatku mnoha cest. Utečenci nastavili Evropské unii zrcadlo,
které reflektuje hloubku jejího sociálního a právního systému, její demokracie. Příval
uprchlíků se stal výzvou, která ověří soudržnost hodnot, ale i celistvost svazku EU.
Dosud nikdy od skončení II. světové války nestála Evropa před takovým
dilematem a nebyla tak bezradná jako nyní. Dokonce i v období tzv. studené
války, kdy byla rozdělena na dva bloky, každý věděl, co má dělat, kde je jeho
místo. Lidé si ty své bloky bránili. Disidenti, jinak smýšlející občané komunistického bloku, kteří byli vnitřně přesvědčení o tom, že pravda je někde
jinde, drželi spolu a šli svou cestou, i když je to mohlo stát omezení svobod,
emigraci, či dokonce život. V podobné situaci byli i věřící křesťané tvořící
tzv. skrytou církev, pro niž byl Ježíšův odkaz poselstvím pravdy a lásky, které
se nikdy nesmí zradit, a ti raději zvolili cestu skrytosti a svého pronásledování, než cestu kolaborace s mocenským systémem. A byly tu státy a věřící
křesťané jiného bloku, kteří všemožným způsobem těmto pronásledovaným
lidem podávali pomocnou ruku. Z vlastní zkušenosti i z vyprávění lidí v Rakousku, kam jsem za komunistické éry emigroval, si pamatuji, jak obrovskou
prioritou bylo pro tamější společnost lidem ze zemí komunismem zasažených pomáhat: „Je naší povinností jim pomáhat, neboť my žijeme ve svobodě a blahobytu, zatímco oni snášejí nespravedlivé útrapy.“ Slyšel jsem to na
vlastní uši mnohokrát.
Při každodenním sledování tisícihlavých davů usilujících dostat se do
Evropy za každou cenu a riskujících při tom všechno včetně vlastního
života, a zároveň ochromující nejednotnosti evropských politiků i lidí ze
všech společenských vrstev, si stále více uvědomuji, že se Evropa dostala na
křižovatku mnoha cest. Myslím, že je to obrovská výzva k tomu, aby nedošlo
k rozdělení Evropy a rozpadu EU. Země bývalého komunistického bloku se
uchýlily k alibistickému tvrzení, že utečenci se chtějí dostat jen do tradičně
bohatých zemí západní Evropy jako je Německo, Švédsko, Velká Británie,
Francie nebo Rakousko a že přerozdělování utečenců podle kvót by se mělo
řídit ekonomickou sílou jednotlivých států. Samy jsou ochotné přijmout
sotva pár stovek, čtrnáct set či maximálně dva tisíce lidí. Vyvolává to ve mně
ohromnou frustraci, smutek i hněv, že tam buď lidi ztratili paměť, anebo se
ve svém uvažování dostali na samou hranici egoismu, xenofobie a rasismu,
je-li pro ně důležité jenom to, z čeho mají sami profit. Na internetu jsem
si vyhledal úřední statistiky největších emigračních vln v Evropě od konce
druhé světové války (nejsou stoprocentně věrohodné, neboť skutečné počty
uprchlíků tehdejší režimy všemožně tutlaly a maskovaly). Z jedné z těchto
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statistik vybírám: V roce 1956, kdy v Maďarsku zuřili komunisti, emigrovalo odtamtud do Rakouska 180 tisíc lidí. Nějaký čas pobývali v rakouských
klášterech, studentských kolejích, hotelích, ubytovnách i v nesčetných rodinách, než jim byl oficiálně udělen azyl, kdy většina odjela do USA, Kanady
nebo Austrálie. V Rakousku jich zůstalo 18 tisíc, pár tisíc se jich časem vrátilo
domů do Maďarska. Podotýkám, že Rakousko je malá země a v době po
druhé světové válce na tom bylo ekonomicky velmi špatně; jeho prosperita
a ekonomicko-demokratická převaha nad zeměmi tehdejšího komunistického bloku se začala projevovat teprve koncem šedesátých let!
Po vpádu vojsk Varšavského paktu v roce 1968 emigrovalo z ČSSR do
Rakouska 162 tisíc lidí. Připočteme-li k tomu i uprchlíky z doby po roce
1948 a další ze sedmdesátých a osmdesátých let, přiblížíme se k číslu 300 tisíc
občanů. Během vojenského konfliktu na Balkánu v letech 1991/1992 přijalo Rakousko 90 tisíc utečenců. Postupně se mnozí z nich do své domoviny
vrátili, 60 tisíc Bosňanů však v Rakousku zůstalo natrvalo.
Když slyším, co produkují české či slovenské politické elity v tom smyslu,
jak směšně malý počet utečenců jsou jejich země schopny přijmout, jak
trapně argumentují a věc bagatelizují mnozí novináři, rozčilující se nad tím,
jak západní média bývalé komunistické země za neochotu přijímat více utečenců kritizují, je mi z toho zle. Buď mají tak krátkou paměť a už zapomněli,
jak kdysi jejich spoluobčanům na útěku před komunisty pomáhaly jiné, ještě
mnohem menší země, anebo to jsou obyčejní rasisti a egoisti. Jedno i druhé
je špatné. Na někdejší emigranty se v komunistickém Československu běžně
pohlíželo jako na chytráky, kteří si zvolili tu lehčí a lepší cestu, když prostě
před realitou tzv. zdrhli, zatímco ti, kdo zůstali, byli hrdinové, kteří museli
všechno přetrpět. Na lidech z těchto zemí si dodnes uvědomuji, jak je komunistická indoktrinace pokřivila. Je to takové zhoubné podhoubí, jehož obětí
jsou dnes občané ve věku nad 45 let, čest výjimkám.
V malém Rakousku dnes pracují desetitisíce Slovenek a Slováků v pečovatelské službě. Podobné to je i se středním zdravotnickým personálem
z Čech, který odchází do Rakouska, Německa i jinam. Další tisícovky pracují
v jiných odvětvích. Stačí si sednout do vlaku z Bratislavy do Vídně nebo se
postavit k bývalému hraničnímu přechodu v Bergu, abyste mi uvěřili, jaké
davy za prací do Rakouska denně cestují. V jižním Tyrolsku, v Irsku, Belgii,
Anglii pracují další tisíce v hotelích či v sociálních službách. Dokdy bude
přetrvávat toto přerozdělování společnosti na „ty bohaté na Západě a nás
chudobné Slováky a Čechy“?
A kam se poděly křesťanské ideály, které formovaly a budovaly české i slovenské dějiny, které držely nad vodou společnost v období totality, ideály
založené na službě nuznému, raněnému a okradenému chudákovi, jehož se
příslušníci vlastního národa neujali, a musel přijít člověk jiného, dokonce
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znepřáteleného náboženství, aby mu pomohl v nouzi, jak to v příběhu o milosrdném Samaritánovi vypráví Ježíš? (porovnej: Lk 10, 30-37)
Stydím se za to, že jsem příslušníkem někdejšího Československa, které
se natolik zahledělo samo do sebe, že je mu nouze a bída jiných už úplně
lhostejná!
P. S.:
Pramen informací o uprchlících: www.unhcr.at
United Nations High Commissioner for Refugees - Flüchtlingsland Österreich
Další informace:
Rakousko ukazuje srdce – takové byly titulky všech novin v úterý 1. září 2015.
Novináři tak reagovali na události z předešlého dne, pondělí 31. srpna, kdy
rakouští železničáři a policisté umožnili vstup do Rakouska a tranzit dále do
Německa tisícům utečenců pocházejících převážně ze Sýrie, kteří sem v přeplněných vlacích přicestovali z Budapešti. Kvůli jejich bezpečnosti přistavilo Rakousko na hranicích s Maďarskem několik speciálních vlaků, aby se
mohli v bezpečí a určitém pohodlí dostat dále. Stovky lidí ve Vídni a v Linci,
kde rychlíky s utečenci zastavily, jim přinášely potraviny a oděvy. Ve Vídni
proběhla demonstrace 20 tisíc občanů na jejich podporu. Večer se konala
v přeplněné katedrále za přítomnosti celé rakouské vlády zádušní mše za 71
obětí, nalezených minulý týden rakouskou policií v odstaveném nákladním
autě poblíž slovenských hranic. Při kázání pronesl kardinál Schönborn také
tato slova: „Už musí být konec! Konec umírání, konec pronásledování. Není
možné, aby některé členské země EU přijímaly jen nepatrný počet utečenců, zatímco ostatní berou většinu.”
Schönborn přiznal, že je otřesený obrazem utečenců, kteří nemají
kromě vlastního oděvu vůbec nic. Jeho matka si mohla při útěku s malými
dětmi z poválečného Československa s sebou vzít alespoň dva kufry. Vyjádřil
poděkování všem, kdo utečencům pomáhají, a nakonec apeloval na křesťanské společenství: „Myslím, že to, co nyní prožíváme, je velmi vážný test, zda
v Rakousku a v celé Evropě zůstalo alespoň něco z křesťanského dědictví.“
(Die Presse, 1. 9. 2015, str. 3. a Heute, 1.9. 2015. titulní a 10. strana).
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ZÁŽITKY A PROŽITKY
Na vodě s Bohem
Kristýna Řezaninová
Letos jsem se s kamarády vydala sjíždět řeku Moravu. Moc jsem nevěděla,
co mě tam čeká a trochu jsem se i bála. Chtěla bych se s Vámi podělit o to,
jak krásné to nakonec bylo.
Jel s námi neobyčejný člověk - kněz Pavel, díky kterému se vlastně na
vodu začalo jezdit. Byl velice vtipný a dobrosrdečný. Každé ráno nám sloužil mši svatou pod širým nebem. Obzvlášť krásné byly mše u řeky. Velkým
zážitkem se pro mě stala půlnoční mše svatá u táboráku. Nikdy jsem nic
podobného nezažila.
Když jsme jezdili na lodích, zpívaly se různé křesťanské písničky, někdy
i několikahlasé. Ostatní vodáci byli nadšení a líbilo se jim to. I takto se dá
šířit naše víra. Večer u táboráku jsme také zpívali.
Lidé, kteří tvořili naši partu, byli úžasní. Všichni si navzájem pomáhali,
když bylo potřeba, a takových situací se naskytlo mnoho, často i nebezpečných. Seznámila jsem se s lidmi, kteří vírou žijí. Nic mi nechybělo, protože
vždycky se našel někdo, kdo o mě pečoval.
Na závěr bych chtěla poděkovat Bohu za to, jak to zařídil. Nejen, že se mi
nic nestalo, ale naplno jsem si to užila a poznala skvělé lidi.

Pouť na Šmelcovnu a dál …
Anička Kadlčková 
Milí farníci, jak jistě víte, 5. září se konala pouť na Šmelcovnu. Já a mí
rodiče jsme jeli z Veverských Knínic na Javůrek na kolech. Cestou jsme našli
dost hub, které zbytek cesty musely přežít v tašce.
U kaple na Šmelcovně jsme se s panem farářem modlili i za uzdravení
pana Čadíka, který je nemocen. Protože Čadíkova restaurace je teď zavřena,
jeli jsme po bohoslužbě na oběd do Hálova mlýna, kde jsme měli řízky.
Po obědě jsme nasedli na kola a jeli směrem na Soví skály. Cesta byla do
kopce a mokrá (horší kombinaci si cyklisté jako my neumí představit ).
Zastavili jsme za chatami, kde jsme Bílý potok museli přejít po 20 cm úzké
kládě. Mysleli jsme si, že to je všechno, ale nebylo. Dokonce jsme museli
bosýma nohama přebrodit potok (s mamkou jsme hystericky ječely, protože
voda měla jen 8 stupňů).
Než jsme stanuli před cílem, museli jsme vytáhnout kola na skálu, přičemž jsme překonali 2 spadlé stromy. Konečně jsme byli nahoře. Nádherný
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a tichý výhled přerušilo moje volání: „Už jsme nahoře!“ či ,,Haló, sovy, kde
jste?“ Pak ale přišla jedna úplně nečekaná věc. Při tom svém nadšeném hulákání jsem našla hřib - praváka - 16 cm velkého! Jakoby se mi ukázal místo
těch sov.
Když jsme se vrátili domů, dali jsme se do čištění (spíš mamka s taťkou, já
byla zalezlá v pokoji ). Tak skončila ta naše letošní pouť.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Vychováváme děti a rosteme s nimi
Zuzka Pospíšilová
Nedávno jsem slyšela rozhovor s Naomi Aldorf, rodinnou terapeutkou
a autorkou knížky „Vychováváme děti a rosteme s nimi“, byl o výchově dětí.
Velmi mě zaujal, a tak bych se s Vámi chtěla podělit o pár postřehů.
Sama vím, že vychovávat děti není vůbec jednoduché, je to běh na celý
život s výsledkem, který nedokážeme předvídat. A také vím, že jednodušší
je určitě vychovávat děti sousedů, známých, ale s vlastními si leckdy nevíme
rady. Proto i Vám nabízím několik myšlenek, které mě oslovily.
Co je podle Naomi smyslem výchovy? „Je to jako péče o květinu. Nezaléváme kytku, jen když vykvete, zaléváme ji proto, aby kvetla. Nerozlepujeme
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okvětní lístky, neotvíráme poupata. Jen ji zalijeme a čekáme. Program, který
nastavil Bůh, bude fungovat sám“.
A stejně je to i u dětí. Nemusíme děti vychovávat, musíme o ně pečovat,
být s nimi, a to tak, aby mohly vzkvétat. A nezapomínejme, že všechno má
svůj čas. Naomi mluví o tom, že děti jsou již hotové lidské bytosti, vše do nich
už bylo vloženo. Přirovnává to k dítěti, které je ještě v břiše maminky. Dítě
roste samo, nemusíme sahat dovnitř a učit ho dýchat, předávat mu hodiny
kojení, neutváříme ho. Nezasahujeme do vývoje, čekáme, až je připraveno
přijít na svět samo. Víme, že není dobré ho nechat vyjít moc brzy, snažit se
na něj tlačit. A stejné je to i později. Je potřeba se učit od světa, od života, od
vztahů s námi. A netlačit. Pokud jdeme proti dětem, naučí se jít proti nám
i proti životu.
Naomi také mluví o roli rodičů. Ti mají děti vést, ale neovládat je. Rodič
je společník, který dítě doprovází, chrání ho před vlivem médií, před drogami, násilím, před jinými vlivy, které mu neumožňují být tím, kým skutečně
má být. Rodič má pečovat o jeho vývoj, který již probíhá.
A jak děti učit? Naomi říká: „Často si myslíme, že děti něco učíme, ale
to, co je učíme, je ve skutečnosti to, co děláme. Když se vztekáme, naučíme
dítě se vztekat, když se chováme bezohledně, naučíme děti nebrat ohled na
druhé, když děti ovládáme a manipulujeme s nimi třeba i formou chvály,
naučíme je manipulovat. Děti nás zrcadlí, vracejí nám, co jsme udělali. Děti
se laskavosti učí rozhodně od nás a z toho, jak se k nim chováme.“
Naomi dodává: „Děti jsou báječné lidské bytosti. Jsou našimi zázraky“.

Z velikonočního přání
Manželé Štychovi, Brno
Častým užíváním předmětů se obrušují jejich hrany, tvar a zevšední. Častým opakováním událostí se otupuje jejich význam.
Tak často jsme v životě pohlíželi v kostele a na uměleckých dílech na
kříž, že když míjíme Boží muka na rozkvetlé mezi, zaujme nás kříž spíše svým
barokním tvarem, než připomínkou Spasitelova utrpení.

Hříchy ztratily své hranice
Před dvěma roky se na internetu objevil rozsáhlý, ale velmi zajímavý rozhovor s prof.
Josefem Kouteckým. Otiskujeme z něho několik otázek a zkrácených odpovědí.
Profesor Josef Koutecký je lékař. V 60. letech začal v bývalém Československu budovat
obor, který tehdy nikdo nechtěl dělat: dětskou onkologii. Úmrtnost na zhoubná ná40

dorová onemocnění u dětí byla tehdy 97 procent. Dnes 90 procent dětí přežije. I díky
němu. Vedle téhle neuvěřitelné práce dokázal mít i krásnou rodinu, moderoval koncerty Kocianova kvarteta, psal... Na to všechno ale nebyl sám... Byli dva. „Jsem smutný.
Umřela mi žena. Po šestapadesáti letech dokonalého vztahu...“
Povídejte nejdřív o Ní…
Jitka… Byli jsme příkladem toho, jak dokonalý vztah dovede člověka
sjednotit. Proměnit. Zdokonalit. Zocelit. Já pocházel z velmi chudé rodiny,
otec byl sirotek. Těžko si představit nešťastnější dětství, než bylo to jeho.
Doma jsme, i přes velkou chudobu, měli knihovnu. Žil jsem v harmonické
rodině, jejíž součástí byla hudba, knihy, obrazy… V rodině mé ženy to tak
nebylo - byly tři sestry. Ona byla nejstarší.
Měl jste na jazyku nejhezčí?
Ano. Nejstarší a pro mě samozřejmě nejkrásnější. Narodila se na Silvestra
1938 a za války vyrůstala u babičky. Její otec byl vlakvedoucí, maminka kuchařka v mateřské školce. Taky byli chudí. Zamilovali jsme se do sebe a moje
paní spolu s láskou ke mně získala lásku k umění a historičnu… A já láskou
k ní svou druhou půlku.
Umění vám během vaší práce asi hodně pomáhalo…
Přes lásku ke kráse a umění jsem našel víru a přes ni odvahu pouštět se
i do zdánlivě předem prohraných bitev. Umění mi pomáhalo. Časem jsem
objevil, že žít v pokoji, naději a víře v to, co dělám, se opírá o tři základní
principy.
Prvním je Poznání - člověk má touhu vědět, chce mít rozhled. Je to přesný opak dnešní superspecializace, díky níž lidem uniká univerzum světa.
Druhým principem je Vnímání krásy. To je požehnání. Někdo ho má
a někdo ne. S mojí paní jsme začali chodit na koncerty, do divadla, četli
jsme knihy, dívali se na obrazy…
A když je člověk naplněn touhou poznávat a má požehnání vnímat to, co
je hezké, teprve pak najde třetí princip, který je vpravdě darem: Vztah. Nejdříve k sobě v podobě vnitřního vyrovnání. A tím, že je v harmonii se sebou,
vyrovná se s prostředím, které může být někdy velmi negativní.
Proč jste tak kritický k dnešní společnosti.
Jsou to mé názory, nikomu je nevnucuji, ale zdá se mi, že si málokdo všiml detailu, že současná Evropa nemá ideologii. Chcete-li ideu. Je to tristní.
Poslední idea v části Evropy byl scestný marxismus-leninismus. Dnes ho nahradila ideologie trhu. Ale copak to je nějaká idea?! Ani špatná ne! Mizí Evropa, která vyrostla na antice, judaismu a křesťanství. Je to smutný pohled.
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Proč tomu tak podle vás je?
Evropa prošla hrozným 20. stoletím. První světová válka, druhá světová
válka a v druhé polovině její část pokřivila totalita s krutou nespravedlností,
která tomu, kdo chtěl přežít kvůli dětem nebo kariéře, deformovala charakter. A když to zdánlivě přešlo, dozvěděli jsme se, že všechno vyřeší trh. Ze
svého oboru vím, že nevyřeší. Zdraví si nezaplatíte. Když budete bohatí, můžete si vylepšit péči. Ale zdraví ne. Nekoupíte si ani požehnání vnímat krásu
života a navazovat vztahy. To není klišé, stačí se zamyslet. Lidé se podvádějí
a okrádají. Jsou vůči sobě zlí.
Cítím z vás, z člověka, který zachránil nespočet lidských životů, zklamání.
A tudíž smutek na druhou…
Obchoďáky jsou plné, nákupní vozíky jsou plné, všichni se dívají na
televizi, mají auta a pět milionů lidí z desetimilionového národa jede na
dovolenou do zahraničí. Tak to je ten dnešní chléb. A hry? Přijde člověk,
o kterém za dvacet let nikdo nebude vědět, a naplní stotisícové hřiště… Kdo
se zamyslí nad hodnotami života, hodnotami světa? Žebříček hodnot se nesmírně změnil. Ti, co se snaží to ovlivnit, jsou kapkou v moři.
Opravdu se člověk evropský za dobu celého vašeho života tak moc zhoršil? Onemocněl?
Na téhle planetě už byla řada civilizací, které zanikly. Teď končí ta evropská. Mizí mravní hodnoty, na kterých vznikla. Nepochybuji o kvalitě některých lidí. Jen se obávám, že ti už to nezachrání…
Ptala jste se, zda člověk evropský onemocněl. Posuďte sama: Lidé, kteří
dnes spolu začnou žít, udělají smlouvu o ekonomickém vyrovnání, až se
budou rozcházet. Jak můžu jít do něčeho s tím, že to skončí? Já jsem budoval obor a musel jsem věřit především sobě, myšlence a beze zbytku dalším
lidem… Dnes už by to nešlo. Většina usiluje o majetek a moc, a to je jiná
cesta, než cesta k ideálům.
Já neusiloval o vlastní zhodnocení, ale o to, aby neumíraly děti. A s tím
souvisí i to, že kdybych neměl ženu takovou, jakou jsem měl, nikdy bych
nedokázal to, co jsem dokázal. Především díky ní máme v Česku dětskou
onkologii. Nikdy mi nic nevyčítala. Ve všem mi pomáhala. A to jsem býval
denně v práci od šesti do večera.
Co se stalo, že přestal fungovat muž, žena i společnost?
Je subjektivní, co odpovím: Lidé přestali věřit v Boha. Hříchy ztratily své hranice. Všechno je dobré jen pro účel. Přitom co je jednodušší, než žít podle desatera? Je v něm idea, úcta ke stáří i běžné denní hodnoty. Mně nedělá celý život
potíž podle toho žít. A když něco pokazím, vede mě to k tomu, to napravit.
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Všimla jsem si, že ke všemu přiřazujete slovo láska…
Samozřejmě. Já byl denně po desetiletí na klinice v šest ráno. Dělal jsem
svoji práci s láskou. Ale stihl jsem pak i koncert a věnovat se rodině. Taky
s láskou. Jak jinak…

HUMOR
Výroky dětí – pokračování z minulého čísla
Převzato z internetu
* Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší.






* Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.






* Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.






* Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru.






* Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.






* Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění.






* Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky.






* Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko.






* Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará a
dokonce čínská, kdyby byla aspoň naše ...






* Poloostrov je takový ostrov, který úplně nedokončili.
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OKÉNKO PRO DĚTI

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků je 29. listopadu 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!
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