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Milí farníci,
Dne 8. prosince začal Rok milosrdenství. Byly otevřeny „svaté brány“ 

nejvýznamnějších bazilik a kostelů po celém světě. Tím bylo symbolicky 
naznačeno, že otvíráme svá srdce pro Boží dar, pro Boží milost a lásku 
– nemůžeme si tento dar nijak zasloužit, jediné co můžeme udělat, je právě 
otevřít své srdce. 

Za pár dní vstoupíme do nového roku 2016. Ještě předtím ale budou 
Vánoce, ty nejmilejší a nejoblíbenější svátky roku. Jsou to svátky Božího 
milosrdenství. 

Na půlnoční mši sv. uslyšíme: Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu 
všem lidem (List Titovi 2,11). V jiných překladech Bible místo „dobrota“ 
stojí „milost“, klidně bychom ale mohli toto slovo přeložit i jako „milosr-
denství“. Boží milosrdná dobrota a láska, která se ukazovala již ve Starém 
zákoně, projevila se naplno v Ježíši Kristu, který sestoupil z nebe k nám. 
To jsou Vánoce. V Roce milosrdenství se tedy nyní chystáme oslavit Svátky 
milosrdenství. Otevřme svá srdce pro Boží milosrdenství, přijměme Boží 
lásku, abychom ji pak mohli rozdávat druhým! K tomu Vám žehná a vypro-
šuje Boží milost

Váš farář Ludvík Bradáč

Logo Roku milosrdentství

Logo představuje Syna Božího, 
jenž bere na svá ramena zbloudilé-
ho člověka. Kristus - Dobrý pastýř 
se dotýká lidského těla, a činí tak 
s láskou, která člověku mění život. 
Jeho oči se prolínají s očima člověka. 
Scéna je umístěná uvnitř mandorly, 
která připomíná, že v Kristu jsou 
společně přítomny obě přirozenosti, 
božská i lidská. Tři soustředné ovály 
v barvách, které se směrem k vnějšku 
postupně rozjasňují, naznačují, že 
Kristus vyvádí člověka z noci hříchu 
a smrti. 

Motto  je součástí loga, je převzato 
z Lukášova evangelia (Lk 6,36). 
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HLEDÁM TĚ
Kamil Bednář

Hledám tě na vysokých horách, Bože,
na  hlubokých mořích,

duše by se chtěla rozletět
mezi zvonící hvězdy,

ale dlaně zůstávají prázdné,
srdce se nenaplní blažeností.

Bože,
nepomyslitelný,

nepředstavitelný,
nevysvětlitelný!

Nenajdeme Tě ve hvězdách,
ale v komůrce srdce svého,
tam se uskutečňuje zázrak,

tajemné spojení Boha a člověka,
jako by Bůh byl květem naší bytosti

a my květem Božím,
ve studených prostorách vesmíru

oheň!
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POŘAD  VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB  2015
P. Ludvík Bradáč

čtvrtek
24.12.

Štědrý den
16:00 Říčany
20:30 Ostrovačice
22:00 Veverské Knínice

pátek 
25.12.

Boží hod vánoční
 7:45 Ostrovačice
 9:00 Říčany
10:30 Veverské Knínice

sobota 
26.12.

sv. Štěpána, 
prvomučedníka, svátek

 7:45 Ostrovačice
 9:00 Říčany

neděle 
27.12.

sv. Rodiny, svátek
 7:45 Ostrovačice
 9:00 Říčany
10:30 Veverské Knínice

čtvrtek 
31.12.

sv. Silvestra I., papeže 
a mučedníka

Poděkování za uplynulý 
rok

15:00 Ostrovačice

16:30 Veverské Knínice

pátek 
1.1.

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

 7:45 Ostrovačice
9:00 Říčany
10:30 Veverské Knínice

neděle 
3.1.

Slavnost 
Zjevení Páně

 7:45 Ostrovačice
 9:00 Říčany
10:30 Veverské Knínice

Vánoce 2015 
Peter Žaloudek, Vídeň, 2015 

Letos v létě jsem v jihotyrolském Bolzanu navštívil německy mluvící 
rodinu, přátele, které znám již mnoho let. Mají zde vinici a vyrábějí vlastní 
biovíno. V sezóně si na práci najímají i další pomocníky a tři takoví pak 
s námi u stolu i obědvali. Dva z nich byli Italové, třetí muž, jemuž mohlo 
být kolem 30 let, pocházel z Bosny. Mluvil výborně německy i italsky, takže 
mě zpočátku ani nenapadlo, že je to cizinec. Když během oběda přišla řeč 
na množství běženců, kteří každodenně přicházejí v tisícihlavých davech do 
Evropy, prohlásil, že těm cizincům dobře rozumí a spolucítí s nimi, protože 
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i on a celá jeho rodina jsou uprchlíci. To mne velice zaujalo a zdvořile jsem 
se ho zeptal, jestli by mi o tom mohl povědět něco víc. Neodmítl.   

Do Německa přišli s matkou a se třemi dalšími malými sourozenci v době 
války na Balkáně v roce 1992. Jeho otec ve válce padl. V Německu začaly děti 
chodit do školy a naučily se perfektně německy, zatímco matka toho již ne-
byla schopná a navíc krátce po příchodu onemocněla těžkou psychickou ne-
mocí. Když děti dospěly a začaly studovat na univerzitě nebo pracovat, bylo 
jim z úřadu pro uprchlíky sděleno, že se musí vrátit zpět do své vlasti, neboť 
válka tam již dávno skončila, žádné nebezpečí jim nehrozí a Německo všech-
ny natrvalo přijímat nemůže. Rodinám, které se proti tomuto rozhodnutí 
německé vlády odvolaly, bylo sděleno, že zůstat mohou jedině v případě, že 
se jim podaří najít německou rodinu, která je bude ochotna tzv. adoptovat. 
Okamžitě napsali inzerát do novin, představili se, prosili o poskytnutí adop-
ce, a opravdu, ozvala se jedna starší Němka žijící v jižním Tyrolsku. Tato 
paní je plně adoptovala a dala jim k dispozici svůj dům, kde dodneška trvale 
žijí a opatrují jak ji, tak i svou vlastní matku, která byla v důsledku nemoci 
zbavena svéprávnosti.

Na vyprávění tohoto mladého muže teď myslím, když se na nás ze všech 
stran stále valí davy uprchlíků. V jedné z mediálních informací o uprchlících 
čtu slova vídeňského kardinála Schönborna, která napsal ve svém pravidel-
ném sloupku v deníku HEUTE právě v době, kdy v Římě probíhala synoda 
o rodině. Kromě jiného píše: „Manželské páry, biskupové, experti ze všech 
končin světa v Římě diskutují na téma rodiny. Také já jsem účastníkem této 
synody a hodně se zde učím. Co jsem až doposud věděl o tom, jak žijí rodi-
ny v Africe? Co vím o radikální proměně prastaré kultury afrických kmenů 
v nová, megalomanská města, ve kterých dnes žije téměř polovina afrického 
obyvatelstva? Co vím o tom, jak tamní lidé onu proměnu ve svých vlastních 
manželstvích a rodinách zvládají? Na synodě se hodně mluví o rodinách žijí-
cích v zónách válečných konfliktů, rozesetých po celém světě. Útěk z těchto 
míst je často jediným možným řešením, jak si zachránit život. Rodiny tak 
jsou brutálně roztrženy. Za každou cenu se však snaží držet pohromadě 
a navzájem si pomáhat, což bývá mnohem efektivnější než snahy různých 
státních organizací. 

Na synodě se mluví také o migraci z důvodu hledání nové práce a mož-
ností výdělku: statisíce žen odešlo z Ukrajiny i dalších zemí východní Evro-
py či Asie za prací na Západ. (My takovým lidem říkáme „ekonomičtí utečenci“ 
a nejraději bychom je co nejdříve poslali zpátky domů. Jsou mezi nimi ženy nejenom 
z Ukrajiny, ale také z Moldávie, Rumunska, Albánie, Kosova, Bulharska. V Rakous-
ku pracuje na 40 tisíc žen ze Slovenska v tzv. domácí ošetřovatelské péči, pozn. autora 
textu). O jejich děti doma se starají buď staří rodiče, pokud jsou a mají o to 
zájem, anebo je vychovává ulice. 
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O tom všem i o mnohém jiném se mluví na synodě. Někdy se mi zdá, že 
poslouchat to všechno je už nad moje síly, že jsou to příliš deprimující, smut-
né zprávy, jen samá bída a utrpení. Ptám se sám sebe, jestli neselhala rodina 
jako taková, jestli se už nestala jakýmsi přežitkem, něčím, co už nemá smysl. 
Navzdory všemu však chci být optimistou a šiřitelem dobrých zpráv. Ve všech 
statistikách stojí rodina vždy na prvním místě. Rodina stále žije, i když je to 
mnohdy za cenu velkých ran. Právě uprchlíci nám dosvědčují, že v případě 
krizí nefunguje žádný sociální systém tak dobře jako rodina. 

Rodina má budoucnost. Vždyť rodinu vymyslel sám Bůh. Jeho syn Ježíš 
přišel na svět v rodině Marie a Josefa. Je to jeho vlastní výmysl pro nás.“ (Kar-
dinál Schöňnborn, Heute, 16. 10. 2015) 

Je pěkné a potřebné slavit svátky Vánoc. Svátky jsou symboly. Nejenom 
v tom, že jsou to svátky rodiny, ale v první řadě proto, že nám připomínají 
narozeniny Ježíše Krista. Čteme-li pozorně Evangelium, dovídáme se, že to 
malé robátko Ježíš se narodilo do nesmírně chudé utečenecké rodiny. 

Je hezké slavit Vánoce v teplém bytě, u voňavého vánočního stolu, 
s osvětleným vánočním stromkem, za zvuku koled v přeplněném kostele na 
půlnoční mši. Symbol je cosi, co nám připomíná něco velkého, co přetváří 
všední den v den sváteční, radostný a inspirující. Kéž tomu tak bude i při 
oslavě letošních Vánoc, kéž naše dveře, dveře našeho srdce a naší mysli ne-
zůstanou zavřené, chladné a bezcitné vůči tolikému utrpení lidí, kteří jsou 
všude kolem nás, kam jen oko dohlédne. 

Přeji radostné Vánoce! 

KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB a akcí zima 2015/16
P. Ludvík Bradáč

Vánoční svátostné 
požehnání

pátek 
25. 12.

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

požehnání.

Žehnání vína sobota 
26. 12.

Odpoledne v 15 hodin se bude na faře konat tradiční po-
žehnání vína při příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty.

Tříkrálová sbírka neděle 
3. 1.

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

Vánoční koncert neděle 
10. 1.

V neděli 10. 1. odpoledne v 15:30 hodin v kostele ve 
Veverských Knínicích se bude konat vánoční koncert.
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Týden modliteb za 
jednotu křesťanů

neděle 
17. 1.

V neděli 17. 1. (den před památkou Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů) zahájíme Týden modliteb za jednotu 

křesťanů.
Pomazání 

nemocných
neděle 
7. 2.

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

Popeleční 
středa

středa 
10. 2.

Na Popeleční středu, kdy je den přísného postu, začíná-
me dobu postní, dobu přípravy na největší svátky, Veli-
konoce. Mše sv. budou takto: v 17 hodin ve Veverských 

Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. Při nich budou věřící 
označováni posvátným popelem.

Postní duchovní obnova sobota 
20. 2.

Tuto sobotu, nebo některou jinou v době postní, 
proběhne duchovní obnova, součást naší přípravy na 

Velikonoce.

Setkání seniorů středa 
16. 3.

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

Předvelikonoční 
zpovídání

pátek 
18. 3.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost ke svátosti 
smíření přede mší sv. v Ostrovačicích o něco dříve než 

obvykle. Po půl šesté by měl přijít i o. Dominik, který 
v případě potřeby bude zpovídat i přede mší svatou.

Setkání mládeže 
s o. biskupem

sobota
 19. 3.

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

katedrále a začíná v 8.30.

Květná neděle neděle 
20. 3.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Boho-
služby se budou konat takto: v Ostrovačicích v 7.30, 

v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Knínicích v 10.30. 
Na začátku každé bohoslužby bude průvod s ratolest-

mi, který symbolizuje slavný vjezd Ježíše Krista do 
Jeruzaléma.
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Panu Pololáníkovi s láskou … 
Jiří Koch

Přiznám se, že jsem hodnou chvíli musel přemýšlet, jakým souhrnným nadpisem 
uvést příspěvky, které se sešly k zařazení do Oříku v souvislosti s nedávnými naroze-
ninami pana Zdeňka Pololáníka. Byly napsány členy našeho „společenství Oříku“, 
ale jde též o osobní přání několika blízkých přátel oslavence, které se nám k otištění 
podařilo po delším přemlouvání od manželů Pololáníkových „vymámit“. Všechny jsou 
uvedeny v této kapitole od tohoto místa v řadě za sebou. 

Co se toho nadpisu týká, pamětník lehce nahlédne, že to nakonec není nic origi-
nálního. Ale jsem přesvědčen, že stručně a plně vystihuje, komu jsou ty vzpomínky, 
poděkování a přání určeny. A především s jakým upřímným citem a skutečným přá-
telstvím byly napsány. Je to z nich cítit, přesvědčíte se o tom, až se do nich začtete. 
Nebudu vás od tohoto zážitku zdržovat, pouze využiji příležitosti postavit se s jejich 
autory spolu s manželkou znovu do řady gratulantů. 

Srdečné přání 
Jiří a Helena Kochovi 

Našemu milému spolu-farníkovi, varhaníkovi a významnému hudeb-
nímu skladateli Zdeňkovi Pololáníkovi vyprošujeme do následujících dnů 
a roků dobré zdraví, spokojenost v životě, radost z pohledu na své děti a je-
jich potomky, stálou sílu a tvůrčí inspiraci v hudební tvorbě, ochranu andělů 
strážných a posilu Ducha svatého! 

Při této příležitosti si dovolí-
me ještě připomenout, že v říj-
nu Zdeněk Pololáník se svou 
manželkou Jarmilou oslavili 
padesát let společného života. 
Padesát roků vzájemné důvěry 
a krásného harmonického 
vztahu, které prožili v pokoře 
a ve víře v Boží vedení. Upřím-
ně gratulujeme a přejeme jim 
další hezké, radostné a šťastné 
společné chvíle pod ochranou 
Matky Boží! 
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Vzpomínání z mého dětství a mládí na Zdeňka Pololáníka 
Marie Mikulášková 

Zdeňkovi bylo již osmdesát roků a já tomu nemohu uvěřit. Znám ho už 
tak dlouho, ale připadá mi stále mladý, stejný jako před léty. Úsměvný a las-
kavý je i jeho humor. 

Vzpomínám na mnoho setkání, ale to jedno mi utkvělo v paměti. Bylo 
mi asi deset roků, dostala jsem tehdy spalničky. Byla se mnou potíž, protože 
jsem chtěla po mamince, aby byla stále se mnou, vyprávěla mi, to ona uměla 
velice dobře, ale měli jsme hospodářství, takže práce až moc. Zdeněk přišel 
za bratrem Janem, přátelili se. Maminka ho varovala, aby dál nešel, že mám 
spalničky a prý to mohou dostat i dospělí. Velmi dobře si tu situaci pama-
tuji. Zdeněk mávl rukou a řekl, že on je určitě nedostane a šel k nám. Měla 
jsem radost, protože jsem věděla, že mi bude vyprávět, anebo se mnou hrát 
Člověče nezlob se. Takový on byl a je. Společenský, příjemný a laskavý, a já 
tehdy byla velmi vděčný posluchač a to, že se nevěnoval bratrovi, ale mně, 
to pro mne velmi znamenalo. Proto jsem si tu vzpomínku tak moc uchovala 
po všechna ta dlouhá léta. 

Také jsme jezdili na Absolvent-
ské koncerty do Besedního domu 
do Brna. Zdeněk, Mirek Sova a já. 
Zdeněk se nás zeptal, zda chceme 
na koncert, my vždycky chtěli. V au-
tobusu jsme si vyprávěli o tom člo-
věku, který bude hrát na hudební 
nástroj, nebo zpívat a Mirek si tam 
v koutku něco psal po papírcích. 
Po příjezdu do Brna jsme věděli, 
jaká byla spotřeba nafty, kolik jsme 
za ni zaplatili a ještě nějaké další podrobnosti. Samozřejmě jsme se vždycky 
moc nasmáli. Ráda na to období vzpomínám. Každý to štěstí neměl, jezdit se 
Zdeňkem a Mirkem na koncerty. 

Také bych chtěla vzpomenout na pana Pololáníka staršího. Byl to velmi 
hodný člověk a já s ním pracovala v jedné továrně. Jezdili jsme stejným auto-
busem a vždycky jsme si celou cestu do práce povídali o všem možném, o vě-
cech aktuálních i o těch, co už byly. Hodně jsem se toho dověděla i z jeho 
mládí, vyprávěli jsme o Zdeňkovi, jeho studiích. A také si pamatuji, že jsem 
se mu svěřovala s tím, co bych neřekla ani rodičům. Vždycky se usmál a řekl 
mi svůj názor, nebo mi dal radu, jak se zachovat v různých situacích. Myslím, 
že nepřeháním, když napíši, že měl také velký vliv na mé chování v mládí 
a potom i nadále. Vzpomínám na něho s láskou a úsměvem, byl vtipný. 
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Úsměv nemá nikdy scházet, ten by nás měl doprovázet. Od rána až do 
noci, vždy nám může pomoci. Těchto pár veršíků charakterizuje otce i syna 
Pololáníkovy. 

Musím se zmínit o tom, že s manželem nezapomeneme na den naší zlaté 
svatby, kdy nám Zdeněk nádherně, od srdce, hrál na varhany. Vzpomínám 
a děkuji i Ryšánkům za krásný zpěv. Nejen my, ale mnoho lidí mi ten krásný 
zážitek a prožitek dodnes připomíná. 

Jsem ráda, že jsem Zdeňka Pololáníka potkala na své cestě životem a za 
vše mu vřele děkuji. Mám ho moc ráda. Celá moje rodina má ráda jeho 
i jeho rodinu. 

Poděkování faráře 
Ludvík Bradáč 

Je pro mě veliká čest působit ve farnosti, kde žije takový člověk jako je 
pan Zdeněk Pololáník. Znovu a znovu se mi stává, že se mě někdo z kněží 
zeptá: A ty, kde vlastně teď jsi? V Ostrovačicích, odpovídám. A on na to: Á, 
Ostrovačice, pan Pololáník…

Pan Pololáník je úplně obyčejný prostý člověk se zdravým selským rozu-
mem a příjemnou povahou. Jeho hudba s tím je částečně v protikladu: vů-
bec není tak prostá, jednoduchá a snadná, alespoň některé části jeho díla.

Mně osobně se nejvíce líbí jeho varhanní skladby, jejichž poslech je pro 
mě vždy velikým zážitkem. Kvůli čemu? Někdy si člověk unaveně říká: veške-
rá hudba na světě je stejná, opakuje se pořád dokola. Co nového by se ještě 
dalo vymyslet? Jaká souslednost tónů či akordů, kterou nikdo nenapsal? 
Zvláštní „neslýchaná“ krása a jinakost hudby pana Pololáníka člověkem 
pronikne a zatřese. 

Těžko může neodborník jako jsem já, říci, čím to je, jakými tóny či výra-
zovými prostředky toho pan skladatel dosáhl. Tato jeho hudba ale silně pů-

sobí, otvírá a uvolňuje vnitřní cesty, 
tak jako když po zimě znovu vody 
tečou… Několikrát při poslechu 
jeho hudby vytryskla v mém srdci 
modlitba zcela spontánně, což se 
mi jinak stává velmi zřídka.

Moc bych chtěl našemu milé-
mu oslavenci i touto cestou popřát 
a poděkovat mu za vše, co jsem od 
něj během svého působení v Ostro-
vačicích obdržel. 
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Poděkování a přání Zdeňkovi Pololáníkovi
Marie Ševčáková

V letošním roce, kdy oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Pololáník, 
se nám dostala velká nabídka koncertů, s uvedením jeho skladeb i děl ostat-
ních autorů. Měla jsem možnost zúčastnit se říjnového koncertu v Porta 
coeli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předkláštěří u Tišnova. Účinkoval 
zde orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Dómský smíšený sbor Brno, 
Cantus Morkovice se sbormistrem Vladimírem Blešou, na varhany hrála 
paní Dagmar Kolařová a řídil Petr Kolař. Stala jsem se svědkem nevšedního 
zážitku, o který bych se chtěla s vámi podělit. 

Po milém přivítání hudebního skladatele pana Zdeňka Pololáníka, všech 
účinkujících i všech hostů nám bylo sděleno, abychom nerušili potleskem 
mezi jednotlivými skladbami a mohli tak nerušeně vnímat krásu hudby a zpě-
vu. Koncert započal Hymnem ke Kristu Králi a jako poslední mělo zaznít 
Te Deum. Tentokrát byly uvedeny výhradně skladby pana Pololáníka. Od 
prvních tónů varhan se bazilika začala doslova naplňovat hudbou. Nejprve 
z kúru dolů až po chrámovou dlažbu, poté začala stoupat vzhůru ke klenbě, 
až byl celý ten prostor zaplněn do posledního místečka. Pak začala pronikat 
stále výš a výš. Nechala jsem se unášet spolu s hudbou a najednou mne vyrušil 
silný potlesk. Varhany dozněly a já nevěděla, proč tleskají, vždyť ještě nemůže 
být konec. Ještě nikdy jsem tak silný zážitek neprožila jako tentokrát. Věřím, že 
tyto skladby byly skutečně napsány k větší cti a slávě Boží, a tak i zazněly.

Mám ráda vážnou hudbu a tento koncert nebyl pro mne ani první a snad 
ani poslední – kdo ví? A i kdyby byl, takový zážitek jako jsem měla tentokrát 
je snad neopakovatelný.

Byl to překrásný koncert a všem, kteří se na něm podíleli, patří upřímné 
Pán Bůh, zaplať! Vždyť nikdo z nich si hřivnu, kterou od Boha obdržel, neza-
kopal, ale důkladně rozmnožil. Chtělo se mi zpívat: „Tebe Boha chválíme…“ 
Ano, Pane, chválíme tě a děkujeme za všechny dary, které nám dáváš. Nyní 
také za dar života našeho Zdeňka Pololáníka. Dej mu zdraví a své požehnání 
i do dalších dnů a roků jeho života.

Malý střípek k narozeninám Zdeňka Pololáníka 
Pavlína a Libor Kadlčkovi

V těchto dnech se dožil významného životního jubilea ostrovačický far-
ník a varhaník, významný hudební skladatel pan Zdeněk Pololáník. Přejeme 
mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a, samozřejmě, 
bohatou tvůrčí inspiraci. 
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Individuálních i oficiálních přání a proslovů bylo jistě zaslouženě plno. 
My se chceme podělit pouze o osobní zkušenost. Při vyslovení jména pana 
Pololáníka se nám vybaví především krásné hudební zážitky z koncertů 
v Předklášteří či v Brně, tóny varhan mistrně jím ovládaných na naší svatbě 
i svatbě naší dcery, ale také živoucí člověk, veselý a vtipný společník. Tak 
jsme ho měli možnost poznat během pravidelných svatoštěpánských setkání 
při žehnání vína. Jeho vyprávění různých historek ze života vždy příjemně 
zvedlo náladu přítomných. Bylo jich mnoho. 

Pro nás nezapomenutelným bylo popisování účasti na oslavě sovětské 
hudební akademie v Gruzii, kde museli všichni přítomní povinně připíjet 
koňakem. Na důkaz toho, že drží krok, nefalšují a připíjí „do dna“, museli 
po vyprázdnění otočit skleničku nad svojí hlavou dnem vzhůru. Smáli jsme 
se tehdy všichni a ihned jsme to také zkusili – i když obsahem našich sklenic 
bylo moravské víno. 

Milý pane Pololáníku, rádi na dálku připíjíme „do dna“ na Vaše zdraví! 
Věřte, že od srdce! Skleničku na důkaz obracet ani nemusíme. 

Jubilant Zdeněk Pololáník 
Tomáš Hájek, starosta městyse Ostrovačice

V dnešní internetové době si můžeme v různých vyhledávačích snadno 
nalézt základní životopisné údaje Zdeňka Pololáníka, v současnosti nejvý-
znamnějšího občana Ostrovačic. To, že 25. října 2015 oslavil své krásné 
osmdesátiny, jsme již většinou také slyšeli a mnoho z nás mu k nim osobně 
také blahopřálo. V tomto svátečním čase mi tedy dovolte malý pohled o dva 
měsíce zpátky a návrat k tomuto významnému životního výročí našeho čest-
ného občana, ale především přátelského, přívětivého a vstřícného člověka. 

Měl jsem to štěstí, že již od dětských let jsem mohl být panu Pololáníkovi 
díky jeho synovi Petrovi velmi blízko. Důvěrně jsem mohl poznat pracovnu, 
ve které na klavíru rozvíjí své nepřeberné originální hudební nápady a tvoří 
z nich svá velká díla, ve vzpomínkách vidím neustále obrovský Beethovenův ob-
raz v obývacím pokoji, nebo domek ve dvoře, ve kterém bydleli jeho rodiče. 

Ze studentských let si pak vybavuji spoustu zážitků – například když jsem 
s Pololáníkovými vyrazil do Opavy, kde Petr dirigoval jeden ze svých prvních 
velkých koncertů, nebo na premiéru divadelního představení Běsů v Mahe-
nově divadle či světovou premiéru filmu Řád v brněnském kině Scala. Vzpo-
mínek na dětství a dospívání by se našlo velmi mnoho. Tehdy jsem jako kluk 
samozřejmě nemohl vůbec tušit, jak moc mi v budoucnu v mysli utkví datum 
narozenin pana Pololáníka a že už je nikdy nezapomenu, protože přesně ve 
stejný den se narodila i moje dcera. 
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Vždy jsem velmi rád poslouchal jeho vzpomínky na dětská a studentská 
léta, na to, jak těžce se prosazoval v době, která mu nebyla nakloněna, a s ja-
kými osobnostmi se při své práci setkal. Vždy mne to velmi obohacovalo, 
protože z každého jeho vyprávění byla a je cítit moudrost člověka, který má 
svému okolí co říct a dát. Dnes se velmi často setkáváme s lidmi, kteří sice 
hodně mluví, ale nic se od nich nedozvíte, pouze prázdné fráze. Pan Polo-
láník je naprosto z jiného těsta – mluví spíše málo, ale o to větší hloubku 
a smysl jeho slova mají. Vážím si každé chvíle, kdy se s ním mohu potkat 
a jen tak si popovídat. 

Jsem si jistý, že většina z nás má stejnou zkušenost jako já a že všem je 
nám v přítomnosti pana Pololáníka dobře a cítíme zvláštní klid díky jeho 
slovům, nebo při poslechu varhan, které svým uměním oživuje a jejichž pro-
střednictvím k nám a k Bohu také promlouvá. 

Jako starosta obce samozřejmě musím velmi vyzvednout významný pří-
nos pana Pololáníka pro známost Ostrovačic i mimo náš kraj a vlastně po 
celém světě. Je mi velkou ctí, že mohu být jeho spoluobčanem a také díky 
němu si jméno naší obce občas přečíst v nějakém článku nebo je slyšet v roz-
hlasu či televizi. 

Vážený pane Pololáníku, ještě jednou bych Vám chtěl srdečně poblaho-
přát k Vašemu životnímu jubileu. Ve Vašem případě je to opravdu jenom 
ono pověstné číslo, protože Vy svým životem dosvědčujete, že člověk je tak 
starý, jak starý se cítí, kolik má v sobě energie, elánu, nápadů a života – a Vy 
máte všeho na rozdávání a všichni Vám to můžeme v dobrém slova smyslu 
závidět. Z celého srdce Vám tedy přeji, ať Vám tato neutuchající síla a víra 
vydrží co nejdéle a my ve Vašem okolí se můžeme těšit z Vaší blízkosti. 
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Milý pane Pololáníku, 
k Vašemu krásnému a významnému životnímu jubileu přijměte, prosím, 

skromné – byť trochu opožděné – přání všeho nejlepšího.
Ať usměvavé hvězdy štěstí padají Vám do dlaní, ať oči září bez bolesti 

a zdraví vchází bez ptaní. 
A Múza Vaše věrná ať přichází dál laskavá a v hudbě Vaší nadále ať srdce 

horké zůstává!
S úctou Váš Lubomír Műller. 

Milý Zdeňku! 
Známe se dlouhou dobu. Už padesát let. Tvé jméno jsem poprvé zaslechl 

na vojně, kde v Uměleckém vojenském souboru se mnou sloužilo mnoho 
chlapců z Brna a o životě v Brně jsem od nich často slýchal. 

Když mě pak šťastná náhoda s Brnem dokonce spojila a díky Zdeňko-
vi Kaločovi jsem se s Tebou mohl seznámit osobně, poznal jsem, že zvěsti 
o Tobě, jako o výborném moderním komponistovi, ale i člověku, který 
neuhýbá z cesty svého duchovního přesvědčení, jsou pravdivé. Měl jsem 
pak možnost častěji spoluúčinkovat při realizaci Tvých partitur, hlavně 
scénických hudeb a byl jsem šťasten, že jsem v Tobě nalezl dobrého 
přítele a dokonce velkou oporu a vzor v mém někdy vlažném a mělkém 
křesťanství. 

Nyní, když se dožíváš osmdesátky, můžeš se spokojeně ohlédnout na 
„brázdu“, kterou jsi doposud ve svém životě vyoral. Jsou v ní práce velké 
i menší, některé hudebně velmi složité (k radosti a uznáni odborníků), jiné, 
a těch je, myslím, většina, jsou ale hudebně srozumitelné a přístupné k po-
těšení širokého posluchačstva, které přece jenom bez srozumitelné harmo-
nie a melodie si krásnou hudbu představit nedovede. Mne potěší i některá 
z Tvých uměleckých miniatur, když v kostele uslyším pro mne zatím nezná-
mou písničku, nalistuji si číslo napsané na tabuli pod kazatelnou a vidím, že 
ji napsal Zdeněk Pololáník. 

Z široké palety Tvých skladeb, velkých, formálně rozlehlých, středních, 
komorních, i z těch drobných, pouze několikataktových, obvykle zaznívá 
chvála Toho, jenž Ti dal talent, který Ty jsi nepromarnil. 

Výročí svých narozenin lidé rádi oslavují, jako pomyslné milníky svých ži-
votů. Tvá osmdesátka ale žádným předělem není. Je to pouhé číslo. Možná, 
že se za svým dosavadním životem a prací poohlédneš, ale jen tak, mírným 
pootočením hlavy, jen tak po očku… Ale hlavně poděkuješ Pánu za dosa-
vadní milost a poprosíš za další sílu a inspiraci pro práci, která se stala a stále 
trvá jedním z hlavních smyslů Tvého úspěšného života. 
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My všichni, Zdeňku, kteří, Tě mají rádi a váží si Tvého přátelství, se tu 
děkovnou modlitbičku pomodlíme s Tebou. 

Tvůj Jan a Bohunka Štychovi. 

Milý Zdeňku
Tak jako květy vyjadřují hluboké, krásné a nenapodobitelné tajemství 

stvoření, tak také Tvoje hudba nás, posluchače, přenáší do úplně jiných sfér 
krásného světa emocí a nádherných harmonií. 

Stvořitel Tě obdařil velmi čarovným talentem, kterým otevíráš srdce lidí 
pro chápání něčeho, co nás převyšuje a co nelze pochopit rozumem. 

Jen v čarovných tónech Tvé hudby jsou lidé schopni přiblížit se neskona-
lé kráse božího stvoření.

A v tom je Tvé veliké poslání. 
Kéž Ti Bůh dopřeje ještě hodně času na spolutvoření s Jeho dílem. 

S láskou a úctou Irena a Zdeněk Zatočilovi

Drahý Zdeňku, 
25. října 2015 budeme při mši sv. v chrámu Panny Marie děkovat Bohu za 

dar Tvého života a víry. Je za co poděkovat. Bůh Tě obdařil mnoha dary: 
velkým hudebním nadáním, 
dobrým zdravím, 
šťastným výběrem životní partnerky, 
založením krásné a nadané rodiny. 
Předal jsi víru do dalších pokolení a to se málokomu podaří. 
Ať Bůh i nadále chrání Tebe a celou rodinu.  Tvoji Akubžanovi. 
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Fotografie ze setkání 30. října 2015
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Milý Zdeňku, 
u příležitosti Tvého významného životního jubilea Ti přeji především 

dobré zdraví, štěstí a spokojenost, a Boží požehnání. 
Zároveň Ti děkuji za Tvé krásné rozsáhlé dílo, v němž je zřetelně patrná 

chvála Boha. Jemu děkovat a oslavovat ho považuji za správný postoj, který 
jsi také vždycky zastával. 

S pozdravem Tobě i rodině Jaromír Coufalík. 

Vážený pane profesore, 
přijměte, prosím, mé blahopřání k tak krásnému životnímu jubileu. 
Ať Vám Bůh neustále mocně žehná, naplňuje radostí, pokojem a vděč-

ností v kruhu Vaší příkladné rodiny. Ať Vás duch svatý naplňuje inspirací 
k další tvorbě. 

Jsem vděčná, že jsem Vás mohla poznat, vzácného, pokorného člověka. 
Helena Malášková. 

Skutečný počet gratulantů 
daleko převýšil počet zde zveřejněných příspěvků. Blahopřání oslavenci 

přicházela běžnou a internetovou poštou, prostřednictvím SMS zpráv, osob-
ně. 

Gratulovali spoluobčané, přátelé z farního 
společenství, byly mezi nimi významné osobnos-
ti a instituce. Brněnský biskup Mons. Vojtěch 
Cikrle při té příležitosti udělil jubilantovi medai-
li Cyrila a Metoděje, ostravský biskup Lobkovic 
zaslal i své požehnání. Blahopřál Ochranný svaz 
autorský, Klub přátel opery a baletu Národního 
divadla v Brně, … 

Připomenout musíme blahopřání, 
kterých se mu dostalo při mši svaté přímo v den narozenin v neděli 25. 

října. A pak zejména znovu v pátek 30. října, kdy se příznivci a přátelé sešli 
v ostrovačickém Farním centru, aby radostně a spontánně Zdeňku Pololá-
níkovi vyjádřili dík za jeho život mezi námi, za dlouholetou varhanickou 
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činnost. Aby mu předali květiny a drobné dárky a potěšili se z jeho přítom-
nosti. Na stolech bylo plno dobrého jídla i pití. Vzpomínalo se na události 
nedávné i vzdálené. Improvizovanou besedu s jubilantem vřele a s citem 
uváděl MUDr. Zdeněk Zatočil. 

Především v reakci na tyto milé chvíle 
se na všechny známé a přátele Zdeněk Pololáník obrací s tímto poděko-

váním: 
„Děkuji všem farníkům a přátelům z Ostrovačic, Říčan a Veverských Kní-

nic za všechna blahopřání, květinové a jiné dary k mým 80. narozeninám, 
jakož i za účast a podporu na koncertech mých skladeb.“
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

 6. 9. Farnost 4280 5220 1310

13. 9. Děkanství 3300 1900 1300

11. 10. Farnost 2700 2600 1570

18. 10. Misie 2140 4890 1270

15. 11. Farnost 4580 3210 1270

Další úspěšný školní rok našich indických dětí 
Pavlína Kadlčková 

V letošním roce probíhá již patnáctým rokem sponzorská aktivita knínic-
kých farníků v rámci programu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dál-
ku®. Všechny tři námi podporované děti úspěšně zakončily další rok svého 
studia. Sona K (15 let) ukončila 10. třídu a pokračuje v dalším ročníku. Jejím 
přáním je stát se učitelkou. Adarsh (21 let) ukončil v létě 6. semestr baka-
lářského studia Obchodně ekonomického kurzu. V nadcházejícím školním 
roce bude pokračovat ve studiu na St.Joseph’s College. Jeho přáním do 
budoucna je získat dobrou práci. Poslední z trojice našich na dálku adopto-
vaných dětí, SriNidhi Bhat (18 let), ukončil studium na střední škole a po 
prázdninách nastupuje do 1. semestru bakalářského studia. Jeho přáním je 
stát se novinářem.

Od každého z dětí jsme v letošním roce obdrželi dva dopisy. Přílo-
hou letních dopisů, které děti píší koncem školního roku, je také zpráva 
o studijních výsledcích, shrnutí zájmů a mimoškolních aktivit, přehled 
věcí, které byly dítěti ze zaslaných peněz pořízeny a fotografie. A tak i my, 
adoptivní rodiče, můžeme vidět, jak se z malé holčičky a chlapců stávají 
slečny a mladí muži. A přát jim, aby se jejich přání vyplnila a mít radost 
z toho, že jim v naplňování snů můžeme alespoň trochu touto formou 
pomoci. 
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Tříkrálová sbírka 2016
Zpracováno na základě letáčku Oblastní charity Rajhrad, rozesílaného Ing. Hanou 
Bělehradovou, koordinátorkou sbírky (kráceno) 

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, 
která začne s Novým rokem a potrvá do 14. ledna 2016. Jedná se o největší 
dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti 
podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostřed-
ky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění 
a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu 
působnosti Oblastní charity Rajhrad. 

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:

*   kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa

*   nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty 
hospicových služeb

*  vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro kli-
enty Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s de-
mencí

*  nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatel-
skou službu (za vozy již dosluhující) 

Kníničtí koledníci 2014
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Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koled-
níky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich pokladniček.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KO-
LEDA na číslo 87 777.

Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas 
ve prospěch pomoci druhým.

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý 
přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. 

V našich třech obcích – Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích 
– proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu a v neděli 2. a 3. ledna 2016. 

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH  
A DĚKANSTVÍ
Společné blahopřání dalším našim jubilantům 
Redakční rada 

Kromě pana Zdeňka Pololáníka, je mezi námi několik dalších farníků, 
kteří v předchozím období oslavili kulatá životní výročí: 

Padesátiny oslavil Karel Ostří-
žek z Ostrovačic. 

Šedesáti let se dožila Marie Mik-
šová z Veverských Knínic. 

Sedmdesátiny oslavil Stanislav 
Studený z Říčan a Marie Mikuláš-
ková z Ostrovačic. 

Během závěrečných dnů kalen-
dářního roku dovrší 75 roků Marie 
Hudcová z Veverských Knínic. 

Každému z nich srdečně blaho-
přejeme a do dalších let přejeme 
hodně zdraví a optimizmu, poho-
du v osobním životě, radost, štěstí, 
oporu ve víře a ochranu Matky 
Boží Panny Marie.  
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Náš farní zpravodaj existuje už 10 let
Jiří Koch 

Výčet jubilantů s kulatým výročím musíme rozšířit také o tento farní zpra-
vodaj. První číslo zpravodaje dostali čtenáři do rukou na Vánoce 2005, tedy 
před 10 lety. Při této příležitosti si dovolím připomenout několik zajímavých 
údajů. 

Zpravodaj vychází 3x ročně, vždy před Velikonocemi, ke svátku sv. Vác-
lava a před Vánocemi. Za těch 10 let vyšlo celkem 30 čísel, 7 pod jednodu-
chým označením Farní zpravodaj, 23 pod názvem Ořík. Těchto 30 čísel bylo 
otištěno na 894 stranách (včetně obálek). Výtisk, který právě máte v rukou, 
je 24. číslem Oříku, celkově 31. v řadě, a zpravodaj jím vstupuje do 11. roku 
své existence. 

Pro úplnost připomeňme, že tento náš zpravodaj měl svého předchůdce. 
Na začátku devadesátých let vyšlo 8 čísel zpravodaje jen v rámci ostrovačické 
farnosti, avšak v roce 1995 bylo jeho vydávání ukončeno. 

Společným vydavatelem nynějšího zpravodaje jsou obě naše, jak říkával 
tehdejší pan farář Bedřich Provazník, „spojené farnosti“ Ostrovačice (s Ří-
čany) a Veverské Knínice. V praxi se to například projevuje tím, že redakční 
radu (dále jen RR) tvoří od začátku 2 zástupci každé obce. Ostrovačice na 
začátku v RR zastupoval pan farář Provazník, kterého často s ohledem na 
nemoc zastupovala Helenka Malášková, a Jarmila Pololáníková. Říčany 
zastupovala Ludmila Franzová a Magda Valešová, Veverské Knínice Zdeň-
ka Nejezchlebová a pisatel této vzpomínky. Samozřejmě během let došlo 
k několika změnám. Po odchodu Magdy Valešové přišly na její místo Marie 
Ševčáková a Iva Ďásková, ta po kratší době svou účast v RR také ukončila. 
Po odchodu Zdeňky Nejezchlebové přišla do RR Pavlína Kadlčková. V době 
nemoci Mons. B. Provazníka a téměř rok po jeho úmrtí byl administrátorem 
farností P. Dominik Eremiáš z Domašova, který v té době doplnil i RR. Po 
nástupu na místo zdejšího faráře se členem RR stal automaticky P. Ludvík 
Bradáč. Platné složení RR je tištěno v tiráži každého čísla. 

Dalším projevem rovnoprávného vztahu obou farností ke „svému“ spo-
lečnému zpravodaji je financování jeho tisku. Dvě čísla ročně hradí ŘKF 
Ostrovačice (jsou v ní 2 obce), jedno číslo ŘKF Veverské Knínice. 

Při této příležitosti musím vzpomenout, že úplně první číslo bylo tištěno 
na kopírce na OÚ Veverské Knínice, druhé číslo na stejném zařízení v mém 
zaměstnání v Brně. Další dvě čísla jsme už nechali tisknout oficiálně v jedné 
tiskárně v Bystrci. Ta se ovšem tehdy shodou okolností přestěhovala do vzdá-
lenějšího působiště, pro nás obtížně dostupného. Proto došlo k převedení 
tiskařských prací do tiskárny Gloria Rosice. Její tehdejší vedoucí (a majitel) 
Jaromír Šrámek projevil velkou vstřícnost a ochotně akceptoval všechny 
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naše představy a požadavky. Což beze změny platí i v současné době, kdy 
v čele tiskárny stojí Vlastimil Bednář a konkrétní zpracování provádí Milena 
Ševčíková. Jim oběma patří uznání a upřímný dík za včasnou a velmi dobrou 
kvalitu prováděných prací. V době přechodu do tiskárny Gloria došlo ke 
změně titulní stránky. 

Podstatné úpravy zpravodaje nastaly s nástupem pana faráře Bradáče. 
Jednak se formou ankety mezi farníky hledalo jeho nové pojmenování. Mezi 
několika návrhy nakonec největší podporu získalo označení OŘÍK (s ním 
rovnocenné Ořík). Je to zkratka složená z počátečních písmen našich tří 
obcí OSTROVAČICE, ŘÍČANY, KNÍNICE. To opět vypovídá o rovnopráv-
ném vztahu těchto subjektů ke svému společnému farnímu časopisu. Může 
se chápat i jako slovo označující oříka = malého koně. Symbolizuje tak snahu 
být čiperný a vytrvalý. Především svým obsahem, což aspoň některé příspěv-
ky snad opravdu naplňují. Aby se to na druhé straně nebralo příliš vážně, 
nakreslila tehdy Zdeňka Nejezchlebová jako logo Oříku malého dřevěného 
houpacího koně, používá se dodnes. 

Odvozeně od tohoto názvu začal pak otec Ludvík, když měl na mysli 
farníky všech tří obcí, používat termín „společenství Oříku“. Názvem „.ořík“ 
také později pojmenoval webovské stránky farnosti. Také Facebooková sku-
pina naší mládeže se nazývá „ořík“. Není-li z okolností zcela jasné, o který 
z objektů jde, měl by se k dosažení jednoznačnosti tento víceznačný termín 
používat s rozšířenou specifikací. Např: ořík-zpravodaj, ořík-web.

Dalším krokem v uvedené době byla registrace zpravodaje podle nového 
tiskového zákona na Ministerstvu kultury ČR. Vzhledem k tomu musí vy-
davatel každé číslo zasílat do velkých (zákonem určených) knihoven, které 
o to mají zájem. Mimo to zasíláme Ořík na Brněnské biskupství a některým 
okolním farnostem. 

Oba tyto faktory se odrazily na nové vizáži titulní stránky i tiráže. Titulní 
stránku do dnešní podoby upravil tehdy PhDr. Lubomír Műller. Vnitřní čle-
nění zpravodaje se ustálilo do deseti kapitol. 

Tyto dosud uvedené záležitosti jsou víceméně technického či administra-
tivního charakteru. Důležité ovšem je, že RR, ačkoliv se personálně obměňu-
je, zůstává stále akční. Že se jejím členům daří získávat nové přispěvovatele, 
a že jde převážně o místní farníky, členy „společenství Oříku“. Přesto jsme 
vděčni za texty i od autorů odjinud. Za všechny bych jmenoval především 
Petera Žaloudka z Vídně, jehož mnohé články Ořík už řadu let k povděku 
čtenářů otiskuje. 

Vůbec nejdůležitějším aspektem pro jakékoliv periodikum, jsou však jeho 
čtenáři. S kritickými výtkami či výhradami se od nich setkáváme velmi málo. 
Čas od času přicházejí dokonce i pochvalná slova. Dokazuje to opět, že farní 
zpravodaj Ořík je tu pro nás všechny a všem nám patří, a máme ho rádi! 
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A když ten náš Ořík má právě v této době 10 let, dovolím si slova z před-
chozího odstavce doložit citacemi částí dopisu, který přišel časově „na 
chlup“ přesně k uzávěrce tohoto čísla. Dopis nám poslala paní Františka 
Čechová z Brna – Soběšic. Před lety se zúčastňovala vzpomínkových akcí na 
Mons. Bedřicha Provazníka, s nímž se osobně znala. Dostalo se jí tehdy do 
rukou nějaké číslo Oříku, líbilo se jí, a já jí od té doby vždycky nové posílám. 
Přál bych si chápat její vyjádření jako blahopřání k těm „10. Oříkovým naro-
zeninám“, ačkoliv o nich zřejmě ani nevěděla: 

„Vážení, s vděčností jsem přijala v říjnu váš farní zpravodaj a po pravdě 
musím napsat, že jsem ho přečetla od začátku do konce jedním dechem. 
S tak nádherným zpracováním farního života jsem se nikdy nesetkala. Na 
fotografiích jsem navíc poznávala i známé a přátele. 

A jak by ne! Vždyť otce Ludvíka Bradáče znám od jeho dětství, s jeho ma-
minkou jsem pracovala v Lachemě v Řeckovicích. Vzpomínám si, jak jsme 
jí v zaměstnání udělali malou slavnost na poděkování za to, že vychovala 
kněze. A když jsem četla, že otci Ludvíkovi je 50 let, nemohla jsem tomu 
uvěřit! 

V Ostrovačicích jsem několikrát byla na vzpomínkových slavnostech k pa-
mátce Bedřicha Provazníka. Také na něho nelze nikdy zapomenout. Byl to 
skutečný služebník Boha, láskyplný, naplněný Duchem svatým, vzácný svojí 
mírností a trpělivostí. Máme okolo sebe svaté lidi, a Bohu díky, že můžeme 
žít část svých životů v jejich přítomnosti. 

Nestačím žasnout, jak bohatý život má vaše farnost, jaké je to obdivu-
hodné společenství ve službě jeden druhému a ve službě Bohu. Pozorně 
pročítám všechny příspěvky, s přestávkami, kdy si utírám slzy dojetí. Třeba 
když čtu příspěvek H. Maláškové, i ostatní. Pan Petrů z Ratíškovic napsal 
jen jednu větu a tou vyslovil vše. Kolik je v tom vidět lásky ke svému knězi, 
kolik životaschopné hluboké víry, naděje a také radosti ze setkávání, sdílení. 
Kdo by si pomyslel, že se někde v nějakých Ostrovačicích nebo Veverských 
Knínicích, žije takový bohatý život. Ano, musíme chodit vírou, žít život víry. 
Nemůžeme věřit jen tomu, co vidíme v televizi nebo slyšíme v rozhlase. Život 
z víry je, že věříme v lásku a ta je u Boha i v Ostrovačicích. 

Díky vám, přátelé! Za každičké slovo v Oříku, který jsem si mohla pročíst 
a neustále se znovu utvrzovat, že život s naším Pánem je skutečně tou nej-
radostnější, i když někdy také velmi nelehkou cestou. Za každou uvedenou 
vzpomínku, za každou myšlenku, za každou oběť, vám posílám veliký upřím-
ný dík!“ 
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Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích
Sáva Buršík + pozvánka od samotného souboru 

Pěvecký soubor Mladost se posluchačům ve Veverských Knínicích před-
stavil už v roce 2014.  Měli jste možnost ochutnat nabídku z našeho teh-
dejšího repertoáru. Ten se neustále rozšiřuje o nově nastudované skladby. 
V současné době je velmi rozsáhlý a stylově i žánrově rozmanitý. Obsahuje 
skladby světské, skladby komponované na duchovní texty, černošské spiritu-
ály, úpravy lidových písní a koled. Sbor interpretuje hudbu středověkou, vo-
kální renesanční polyfonii, italské madrigaly, díla mistrů hudebního baroka, 
klasicismu, raného, vrcholného a pozdního romantismu, impresionismu, 
klasiků 20. století a samozřejmě skladby soudobých autorů zahraničních 
i českých.

Co se u nás za ty dva roky událo? Největší změna nastala u dirigentské 
taktovky, kterou přebral pan Stanislav Smoček, student JAMU, varhaník 
a varhanář. 

Naše pěvecké usilování ale nepolevilo, pořádali jsme řadu koncertů 
– například charitativní koncert v Centru sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením v Chrlicíh, tradiční zářijový koncert v kapli slavkovské-
ho zámku, koncert duchovní hudby v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně 
a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově u Brna. Pravidelně vystu-
pujeme v rámci Brněnských muzejních nocí v kapli na Mohyle míru. Rádi 
jsme se účastnili nesoutěžní přehlídky sborového zpěvu Dostalíkovo jaro ve 
Velké Lhotě u Dačic. O adventu jsme koncertovali na vídeňské radnici, kde 
zazněly i některé skladby z našeho tříkrálového koncertu, které představíme 
i vám. 

Z koncertu souboru Mladost v roce 2014
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Tříkrálový koncert Pěveckého souboru Mladost ve Veverských Knínicích 
se uskuteční v neděli 10. ledna 2016 v kostele sv. Mikuláše. Začátek v 15.30 
hodin. Koncert organizačně garantuje Zastupitelstvo obce Veverské Kníni-
ce, které tradičně zajišťuje i malé občerstvení na zahřátí. Vstupné dobrovol-
né, výtěžek bude vložen do sbírky na zamýšlenou opravu varhan místního 
kostela. 

Vystupující i pořadatelé vás srdečně zvou k návštěvě! 

Historie ostrovačické školy
Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktin-
ského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke 
vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili 
a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost 
byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná 
zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie 
Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 
1675. A právě pětky (případně nuly) na konci letopočtu hrají v životě 
naší školy velmi významnou roli a v roce 2015 si tak připomínáme hned 
několik kulatých či půlkulatých výročí. Právě k jejich připomenutí uspo-
řádala Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice v červnu letošního 
roku školní akademii, na které se s úžasným programem představila 
většina žáků. 

Z těch historických událostí vybírám ty nejvýznamnější:
– rok 1675 (340 let) – jak již bylo uvedeno, jedná se o vůbec nejstarší zmín-

ku o zdejší škole, další pak pochází ještě z let 1676 a 1683, v kronikách se 
uvádí, že škola v Ostrovačicích patří k nejstarším školám okresu ivančic-
kého.

– rok 1855 (160 let) – po 11 letech od položení základního kamene byla 
zprovozněna nová školní budova, (dnešní levá část radnice) se dvěma 
učebnami a bytem pro učitele. Učebny však byly dle záznamů malé, bez 
ventilace, s nemotornými lavicemi, byt byl vlhký a nízký, učebních pomů-
cek bylo málo, žákovská knihovna chabá, školní zahrady, ani upraveného 
hřiště s nářadím nebylo. To, že učebny musely být malé, je také patrné 
z počtu žáků, kteří školu navštěvovali – prý jich bylo neuvěřitelných 320 
– 110 z Ostrovačic a 210 z Říčan.

– školní rok 1939/1940 (75 let) – nejenom že 1. září 1939 začala 2. světová 
válka, ale v Ostrovačicích byla otevřena tzv. újezdní měšťanská škola. Po 
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několikaletém úsilí totiž obec získala od státu bývalý zestátněný statek 
a v jeho prostorách mohla otevřít tuto školu. Bohužel stát však o převo-
du rozhodl velmi pozdě, takže budova nebyla na první žáky připravena, 
proto se v tomto prvním školním roce vyučovalo v budově dnešní radnice 
střídavě s obecnou školou. Obecná škola i měšťanská škola měly po dvou 
třídách (na výuku byli odděleni chlapci a dívky) a kromě ředitele školy 
na měšťance působili další 3 učitelé a náboženství vyučoval místní farář P. 
Placidus Buchta. Měšťanskou školu, dnes bychom řekli II. stupeň základ-
ní školy, navštěvovali žáci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Práce 
na úpravách budovy školy probíhaly až do srpna 1940, a pak od 1. září 
1940 mohly tyto nové prostory přivítat i žáky z dalších obcí – Domašova, 
Javůrku, Rudky, Říček a Kývalky. Jako poslední se pak ve školním roce 
1959/1960 připojil Litostrov. 

– rok 1950 (65 let) – bylo zahájeno provizorní stravování dojíždějících 
žáků. A není určitě bez zajímavosti, že ve vaření se nejdříve střídaly ma-
minky žáků. Ve stejném roce byly na školním dvoře zbourány stáje a sýp-
ka a již tehdy se velmi vážně uvažovalo o přístavbě kapacitně nevyhovující 
školy. 

– rok 1965 (50 let) – krásná fasáda z 19. století zdobená například i nado-
kenními římsami, byla odstraněna a zničena a došlo k výměně oken. 

– rok 1985 (30 let) – byla zahájena stavba první přístavby v ulici Ríšova (vy-
užívána začala být od 1. září 1988). 

– rok 2000 (15 let) – byla zahájena realizace další přístavby školy vedle fary. 
Tato budova byla otevřena 5. září 2001 a škola tak definitivně opustila 
původní prostory na úřadu městyse. 

– rok 2010 (5 let) – z prostor školního dvora byla odstraněna původní hos-
podářská budova patřící k faře, tzv. konírna. 

Ve výčtu významných výročí vztahujících se k základní škole jsem se 
dostal až do současnosti. K roku 2015 snad tedy drobnou poznámku 
a poděkování – letos na jaře prodala farnost po souhlasu Biskupství br-
něnského část pozemků na školním dvoře Městysi Ostrovačice. Velmi 
děkuji všem, kdo o tomto prodeji rozhodovali, protože nákup pozemků 
byl realizován s cílem vybudovat na nich další přístavbu školy; v příštích 
letech by se měl totiž velmi významně zvýšit počet žáků. Městys na tuto 
stavbu dokonce již získal i dotaci z prostředků Ministerstva financí ČR. 
A zda se bude opravdu stavět, se již velmi brzy rozhodne na základě vý-
sledku probíhající veřejné soutěže na zhotovitele této stavby. Ale o tom 
snad někdy příště …
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Boží Tělo výjimečně v říjnu a na Svoboďáku! 
Zdeňka Nejezchlebová

Brno: Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první po-
revoluční eucharistický kongres v České republice. Bohoslužbu na brněnském náměstí 
Svobody slavil papežský legát kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, moravský-
mi i slovenskými biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci politického 
života, odhadem tisícovka ministrantů či akolytů a až 25 tisíc věřících.

Po mši sv. následovalo eucharistické procesí na Zelný trh, kde přítomní obnovili 
věčnou smlouvu s Bohem: “Dnes před tebou, Pane Ježíši, každý z nás, zde přítomných, 
sám, za sebe a zástupně v modlitbě za nás všechny v našem národě, chceme obnovit 
skrze tebe, Ježíši, v tajemství eucharistie novou a věčnou smlouvu s Bohem. Odevzdá-
váme se tobě a tím tě přijímáme s novou důvěrou a nadějí do našeho života.” 

Eucharistické kongresy se v Církvi konají na různých úrovních – diecézní, národ-
ní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je Eucharis-
tie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti.

Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Meziná-
rodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, v pořadí padesátý, byl v roce 2012 
v Dublinu. Příští se uskuteční v roce 2016 na Filipínách.

Tiskové středisko ČBK

Tento rok jsme prožívali u nás v katolické církvi jako Rok Eucharistie, 
a nyní jsme vstoupili do Roku Božího milosrdenství. Přesto bych se chtěla 
malinko ohlédnout za jednou výjimečnou událostí, kterou jsem mohla pro-
žít na podzim v Brně. Naši biskupové vyhlásili Národní eucharistický kon-
gres, jehož aktivity se konaly během roku na různých úrovních, včetně těch 
našich farních. Určitě si např. vzpomínáte, jak děti zdobily (svými dobrými 
skutky ) v postní době monstranci. 

V sobotu 17. října 2015 jsem se vypravila do Brna na slavnostní zakončení 
toho Eucharistického kongresu a chci se s vámi podělit o několik mých po-
citů. Přicházela jsem k náměstí Svobody, jak se říká tak, tak, za zvuků úvodní 
písně, která zněla z reproduktorů. Je to zvláštní pocit, když jdete na mši sv. 
a neprocházíte žádnými dveřmi, jen se před vámi otevře zaplněné náměstí. 
Měla jsem radost, velkou radost z této manifestace víry, kdy účastníci dávají 
najevo svou přítomností kam a ke komu patří. Bylo trochu chladno, pod 
mrakem, ale vydržet se to po stránce oblečení dalo. 

Těch dojmů, proslovů a krásné hudby bylo tolik, že mi to až splývalo 
v jedno krásné dílo. A tak jediné, co jsem si zapamatovala z kázání nebo zá-
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věrečného proslovu, bylo, že slavení v liturgii se stále musíme učit. Jsou sice 
dané modlitby a zpěvy, Pán je taky přítomen , ale vše ostatní je vždy premi-
éra, záleží jen na nás, s jakým přístupem přicházíme. A já jsem se přišla ten 
den na Svoboďák setkat nejen s naším Pánem, ale podívat se, jak to vypadá 
s vírou v naší zemi, a musím říct: není to špatné 

Když vyšel průvod směrem k Zelnému trhu, tak se přiznám, začala 
jsem plakat radostí. Samozřejmě (ať mi to Pán odpustí) nejen nad tím, 

že Kristus jde v monstranci uli-
cemi Brna, ale také nad tím, 
s jakou hrdostí šli všichni v prů-
vodu před ním a za ním. Na 
chvilku dokonce zpod mraků 
prosvitly paprsky slunce, jakoby 
příroda chtěla říct, kdo a co 
prosvítá do šedi naší snad ještě 
„ateistické“ země.

Díky, Pane, že jsi stále s námi 
v Eucharistii jako Slunce našeho 
života.

ZÁŽITKY A PROŽITKY 
Večerní rozhovor s Bohem
Kristýna Hrichová 

Tak konečně spí. Oba mé poklady. V tom večerním sprintu krmení, 
koupání a uspávání vlastně ani přesně nevím, kdy se setmělo.  Tma za okny 
ale jasně říká, že den pomalu dohasíná. Další den. Přemýšlím, do čeho se 
pustím – uklidím horu nádobí v kuchyni, zaperu poblinkané oblečení naší 
malé slečny nebo se chopím žehličky a neohroženě se postavím k žehlicímu 
prknu, aby měli ti mí chlapi zítra co na sebe. Těžká volba. Moji hlavu poma-
lu obestírají chmury hodné přítele Hamleta. Oč tu vlastně běží? Toť otázka! 
Můj život se scvrknul v nekonečný koloběh starostí o včasný přísun jídla a čis-
tého prádla. Kde jsou mé sny o seberealizaci v milované práci, o cestování 
nebo alespoň o volném večeru…

Dost. Obloha třpytící se hvězdami mě inspiruje. Sedám ke stolu, zapaluji 
svíčku a začínám rozmluvu s Tebou. Uklidňuješ proud mých rozbouřených 
myšlenek a nabízíš mi obrazy dnešního dne: Malá ručička hledající bez-
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pečí v mé dlani. Rozzářený pohled, když se skloním nad malou tvářičkou 
nakukující z postýlky. Hopsání a hlasité výskání, zkrátka to bezprostřední 
nadšení provázející dnešní objevy dalšího kousku světa. Velká sladká pusa 
ulepená medem a objetí upatlanýma ručkama i krokodýlí podvečerní slzy, 
které jsme společně zažehnali v mé náruči. A to nejkrásnější slovo na světě 
– maminko!

Rozpouštíš mou nespokojenost jako slunce sníh. Naplňuješ mě klidem. 
A jistotou, že jsem na světě právě pro ty dva páry dětských očí. Vím, že je to 
můj úkol a s radostí chci a budu plnit tvůj záměr. Všechno podstatné je tak 
prosté… Děkuji Ti!!

Zháším svíčku, ale v mém nitru světlo svítí dál. Vnitřně pohlazená jdu 
uklidit kuchyni, namočit to prádlo a snad i ožehlit.

Paní Nekudová, osud jedné věřící ženy z doby totality 
(Nekudka, Veronika, svatá či pobožná Nekudka – viz poznámku v textu *)
Staněk Miroslav, Rosice

Byla rosickým ženským fenoménem roků mého dětství a mládí. Potkával 
jsem ji nezřídka a při každém setkání mne obdarovala vlídným úsměvem ve 
tváři a stejně laděným oslovením. Ten úsměv, proto se o něm zmiňuji, to 
nebyl úsměv, jaký si lidé vymění při běžném potkávání. Byl to úsměv dítěte, 
které vám dává znát radost, že je vám nablízku, protože vás má rádo.. Z tako-
vého pohledu se dá vyčíst i to, že kdyby ta osoba mohla pro vás něco udělat, 
je připravena k jakékoliv pomoci. Svým vzezřením, třeba i jen šátkem na hla-
vě uvázaným dozadu, ale i postavou poněkud připomínala babičku Boženy 
Němcové, jak ji ve svých ilustracích stejnojmenného románu vyobrazil malíř 
Adolf Kašpar. A nejen to. Babičce byla blízká i svou upřímnou zbožností, 
prostou moudrostí a dobrotou.

Tato žena ale hřešila proti politickému řádu, který byl nastolen tehdejší-
mi vládci – komunistickými prominenty. Její vina spočívala v tom, že cestou 
kolem kříže na náměstí k němu přiklekla a modlila se. V té chvíli se pro ni 
celý svět zřetelně identifikoval se skulpturou kříže, u něhož klečela. Zabrána 
do své modlitby, cele do ní ponořena, neohlížeje se napravo ani nalevo, bez 
zájmu o dění kolem sebe, prostě, upřímně vyznávala svůj vztah k bytosti, 
která zde představována, položila základ jednoho z největších světových 
náboženských společenství. Náboženství, které patří k nejaktivnějším v pro-
cesu historického pokroku, především humanistické etiky. Mezi jiným kul-
turního růstu, vývoje lidské společnosti z ní vycházejícího (kultura umění ve 
všech oborech, ale i vědy, hospodářství, práva, lesnictví a zemědělství, vzdě-
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lání až po univerzity, práce – rozvoj 
řemesel a mnohé další). Hlavní je 
bohoslužebná činnost a všeobecné 
a náboženské vzdělávací působení 
ve společnosti (školní i mimoškol-
ní) a aktivity v sociální oblasti, což 
vcelku má velký celospolečenský 
význam. Jeho společenský přínos 
spočívající v předávání svěřeného 
jí odkazu či poselství nijak nesnižu-
je ani skutečnost výskytu některých 
nechvalných (skutečných – antik-
lerikály nezkreslených) dějinných 
peripetií šiřitelů tohoto nábožen-
ství – církví, jak nepopíratelně uka-
zuje celkový, zatím dvoutisíciletý 
účinek jeho působení. 

Korpus Ukřižovaného, nejen 
na paní Nekudovou, z kříže shlí-
žel (shlíží) a se svými rozpjatými 
pažemi, s rukama a nohama pro-
bitýma hřeby, připomíná každému 
člověku i dnes trvale aktuální udá-
lost a její smysl, která se stala před dvěma tisíci roky. Upřímná zbožnost je 
identickým projevem plnosti lidství. Je především, ale nejen svým apelem na 
respekt mravního kodexu Desatera, bezpochyby výjimečnou, nezastupitel-
nou duchovní hodnotou člověka. Tato skutečnost byla zdrojem morální síly 
paní Nekudové, která u kříže vykonávala zmíněnou svoji osobní bohoslužbu. 
Vykonávala ji v tichosti své duše, nikoliv nahlas. Jsem žádostiv být poučen, 
co je na tom špatného, jak a komu slušnému bylo tím ublíženo nebo způ-
sobena jakákoliv škoda, komu a proč to mělo vlastně vůbec vadit. Tento 
její projev však provázeli nenávistně založení a zaujatí lidé opět, a nemohlo 
tomu být jinak, než hrubě nadsazeným posměšným komentářem, zdůrazňu-
jícím onu povahu posměchu. Byli to lidé, kteří v důsledku, nakonec víc než 
čtyřicetileté (a vlastně stále trvající) izolace, odvrácení se, přišli k nevědo-
mosti o podstatných záležitostech víry a církve a k nezájmu o ně. Navíc ide-
ově zpracovávaní masivní protináboženskou a proticírkevní propagandou 
vládnoucí komunistické strany, se jim stále opakovaná lež a polopravdy po 
čase staly pravdou. A samozřejmě se zde také zviditelňovali náboženští igno-
ranti, příp. protináboženští radikálové či fanatici, hlídači rosické občanky. 
Počínání paní Nekudové se v době „budování světlých zítřků komunizmu“, 
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založeného na „jediném pravém“, zaručeně „vědeckém světovém názoru 
marxleninizmu“ – diktované víře, dle vůle vládců a jimi ovládaného davu 
nehodilo do krámu. Snad kdyby si ten kříž vybrali jako objekt své seberea-
lizace nějací vandalové, nebudilo by to v kruzích strážců aktuálně prosazo-
vané „socialistické morálky“ takové zlostné reakce jako prostá modlitba této 
prosté, postarší už ženy.. 

 Je mi namítáno, jestli „se nepředváděla“, „nehrála divadlo“. Tak jak jsem 
ji poznal, mohu s čistým svědomím a s jistotou tyto pochybnosti odmítnout. 
Její konání vycházelo z prosté, nestrojené, nepředstírané zbožnosti, která 
tuto motivaci vylučuje. A i kdyby; někdy člověk nerozumí ani sám sobě, 
natož aby jasnovidně viděl do druhého a mohl ho soudit. Lze mít za to, že 
především z těch, kdo paní Nekudovou odsuzovali, se ozývala snaha po se-
beospravedlnění. Že jde o podsouvání úmyslů podle rčení, že přání je otcem 
myšlenky. Nebo také – podle sebe soudím tebe. Tehdejší polovina 20. stejně 
jako dnešní počátek 21. století je dobou pokročilé civilizace a kulturnosti 
společnosti, ve které není místa pro netoleranci člověka, který nikomu ne-
ubližuje ani neškodí. Obzvlášť jde-li o akt dobra. Byť by vycházel z kořenů, 
které jsou u mnohých v nelibosti, ale jejichž pozitivní charakter nelze nijak 
a ničím zpochybnit ani vyvrátit.

Paní Nekudová byla případem, kdy militaristická stavba tehdejšího mili-
tantního režimu byla k ničemu. Dva protivníci – paní Nekudová na straně 
jedné a po zuby vyzbrojený komunistický stát na druhé se tu setkali v ne tak 
bezvýznamném střetu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Navíc ve velice 
nerovném zápasu. Mocný státní represivní aparát byl se svojí mocenskou 
silou, se svými mocenskými nástroji včetně kriminálů a koncentračních tá-
borů, v koncích. Co s takovou „poblázněnou“ ženskou dělat? Nikdo proti ní 
nevznesl ani udání, že by někomu nějak, byť i jen slovem, pomluvou ublížila 
nebo uškodila, což už by mohla být záminka aspoň k nějakému úřednímu 
postihu (provinění proti socialistickému soužití). A tak jako obvykle, tam, 
kde selhávají v ideovém zápase běžné zbraně, především rozumové argu-
mentace, tam se vytasí „rány pod pás“ – pomluvy, osočování, ponižování, 
strojené, předstírané opovrhování, štvaní veřejnosti proti nepohodlné oso-
bě, demagogické převracení pojmů dobra a zla (podle Lenina, že mravné je 
vše, co přináší zisk či prospěch straně), posměch (* výrazy v podtitulu jsou 
příklady hanlivých přezdívek, kterých se jí dostávalo), a mnoho dalších tako-
vých „podpásovek“. Iniciátoři tohoto štvavého tažení proti paní Nekudové si 
tak dělali naděje, že ji zastraší. Ale chyba lávky. Opak se stal skutečností. Byla 
to osoba znalá lidských povah a měla vše dobře v hlavě srovnané. I to, s kým 
má tu čest. Její vnímání situace se dá označit jako že „stála nad problémem“. 
Tu duchovní sílu jistě čerpala právě ze své víry, která jí poskytovala dosta-
tečné poučení a vysvětlení, čeho všeho je člověk schopen; nejen v dobrých, 
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ale i ve svých zlých projevech či skutcích. Svým chováním neskrývaně ujišťo-
vala, že má v bloku svých modliteb zařazenu i tu za své protivníky a soudce 
(kterým působilo radost, že se zařadili do davu, který pořádal štvanici na 
bezbrannou, bezelstnou, prostou ženu): “Sancta simplicitas, Bože odpusť 
jim, neboť nevědí, co činí“. Pozorný člověk na ní nemohl poznat žádnou 
změnu v její povaze, která by mohla být způsobena tímto atakem. Stále ten-
týž úsměv, vlídnost, vstřícnost, uctivost či zdvořilost. Pohodová žena. Mnohý 
jiný by se na jejím místě asi dávno „zhoupnul na provaze“. Ten boj s paní 
Nekudovou, do kterého byla vtažena i rosická veřejnost, měl za následek jen 
to, že manželé Nekudovi se stáhli do soukromí a pokud vůbec, pak to bylo 
velice málo lidí, s nimiž mohli ztratit slovo. Prostě pokud jsem nebyl jediný 
(asi ne), koho občas oslovila, pak jsem byl jeden z velice mála takových lidí. 
Ta nenávistná kampaň dohnala Nekudovy k tomu, že se začali lidí stranit.  
Je snad čemu se divit? 

     Verše Svatopluka Čecha jsou realistickou vizí naší společnosti ko-
munistické éry. Jako by prozrazovaly neměnnost (nepoučitelnost) české 
národní povahy. Pokud nějaká taková vůbec existuje. Věnujme jim proto 
svoji pozornost:

Ze všech kleteb otročiny, jíž nás stihl Bůh,
nejtrapnější, nejhroznější, otrocký je duch.

Hleďme kolem na své řady, co tu klamu, lsti a zrady,
co tu nízkosti se plazí, co tu záští srdce mrazí,

co tu zmijí před cizím se podle svíjí, svým pak vztekle syčí v sluch.
Hle, tu rab, jejž za hlídače otrokář nám dal,
kterak zapírá nás rázem prodejný ten chám.

Cit svůj, rozum, duši třeba, prodává mu za kus chleba,
číhá na kyn jeho brvy, by zved důtky na nás prvý,

stokrát hůře proti vlastním bratrům zuře, nežli otrokář náš sám.
Jiným otroctví tak vniklo do všech žil a šlach,

že se hrbí dobrovolně, by je šlapal vrah.
(S. Čech Písně otroka – Otrocký duch – výtah).

Dodnes neznám ani křestní jméno paní Nekudové. Vím jen, že byla 
původem Slovenka a že žila se svým mužem v bezdětném manželství v pro-
stém domku na horním konci Husovy ulice. Jenom její život, její zápas, 
ten nerovný zápas slabé, staré ženy, který mi dodnes zůstává v paměti, je 
pro mne neméně pozoruhodný jako poutavý román. A především velice 
poučný.

V tomto případě máme co dělat  nejen se šťastnou, jak by jistě řekla kněž-
na Zaháňská, ale i statečnou to ženou.



Nevím, jestli v našem malém městě by se ještě dnes našli lidé, kteří by 
se nad takovým počínáním, jaké vykazovala paní Nekudová, jakkoliv po-
zastavovali nebo dokonce pohoršovali, jestli by si ho vůbec všímali. Ale ve 
společenských poměrech velkých měst by to nikomu určitě nepřišlo jakkoliv 
divné. Ani ne pro povahu věci samé, ale proto, že ve velkých městech se víc 
ví o tom, co je člověku vlastní – o jedinečnosti lidské osobnosti. V takovém 
prostředí se pouličním klepnám a jejich iniciativám holt nedaří. 

Nesoudím „soudce“ paní Nekudové. To náleží do pravomoci kompe-
tentního, spravedlivého Soudce. Nemohu ale zkušenost, nad jiné poučnou, 
nenabídnout k zamyšlení. Případ předkládám tak, jak jsem jej já osobně 
poznal. Příběh skutečný, ale jakoby z pohádky O prosté ženě a diktatuře 
proletariátu – aneb o soudruhu diktátorovi, jeho zlovolné nabubřelosti a hr-
bících se podlézavcích.

V době nepříliš vzdálené, ve dvou údobích krátce po sobě (1939-1945 
a po únoru r. 1948) jsme získali poznatek, co to je doba temna. Jak různí 
nazývají období kdysi ve středověku. Nejsme proto odkázáni na zprostřed-
kované polopravdy, lži a jiné podvody o časech hodně vzdálených s úče-
lovým zkreslováním historie (umožněné časovým odstupem a vyvolávané 
záměry, zájmy jejich šiřitelů). Víme také, že všechny zločiny spáchané 
komunisty v moderní době a nejen na (poctivých, čestných, úhrnem sluš-
ných, nevinných) lidech, jsou neospravedlnitelné. Na tom nic nemění ani 
současný neuspokojivý stav (ne)spravedlnosti, který umožňuje mnoha zlo-
čincům (včetně dotčené strany soudruhů) dělat „dlouhý nos“, a navenek 
hrát samomluvnou, intenzivně šířenou komedii, jako by na nich nespočí-
vala žádná vina. Přes 40 roků páchané svoje zlo vydávají za nebe na zemi. 
S národem začali hrát hru na ztrátu paměti. Mám věřit, že toto už jsou jiní, 
hodnější komunisté než ti v minulosti. Jenom mi neříkají, podle čeho to 
mám poznat. Nezměnili se, což nelze ani očekávat. Ale „historia magistra 
vitae“ platí i zde.
Doporučeno:
Karel Čapek: Od člověka k člověku, 1. Díl, esej Proč nejsem komunistou
https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&feature=youtu.be

Vzpomínka na lázně Libverda 
Vilma Smutná 

V říjnu jsem byla na léčení v lázních Libverda v Jizerských horách. Město 
leží 642 m n. m. a v roce 1793 vytryskl na dnešní kolonádě pramen. Je to 
hydrouhličitá kyselka, která je m. j. dobrá na pohybový aparát. Hloubka pra-
mene je 109,8 m a teplota vody je 11,4 °C. Zakladatelem dnešních lázní byl 
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Kristián Filip hrabě Clam-Gallas, majitel frýdlantského panství. V roce 1836 
byl Libverdě udělen statut léčivých lázní. 

Na mše sv. jsem jezdila autobusem do městečka Hejnice do baziliky 
Navštívení Panny Marie. Součástí barokního dómu je malý gotický kostelík, 
který už od 13. století chrání usměvavou a milou madonku s Ježíškem v ná-
ručí, a všem nemocným a slabým poskytoval ochranu před nepřízní počasí. 
Ti sem přicházeli prosit Boha Otce o zdraví a sílu na přímluvu Panny Marie. 
Vypráví o tom místní legenda. 

V nedaleké vesnici Lužec bydlel se svou nemocnou ženou a dítětem ře-
meslník sítař a řešetář. Chodíval přes hejnické lesy za prací a odpočíval na 
skalním ostrohu nad říčkou Smědá pod voňavou lípou. Jednoho dne v roce 
1159 pod lípou usnul a zdál se mu podivný sen, který ovlivnil život jeho i ce-
lého okolí. Ve snu uviděl lípu zalitou září, na větvích seděli andělé a jeden 
mu pravil: „Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů 
a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, 
se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena 
i dítě.“ Když se sítař probudil a o svém snu přemýšlel, nabýval stále většího 
přesvědčení, že jde o vnuknutí. Rozhodl se uposlechnout Božího slova 
a koupil za všechny své peníze 
u řezbáře starou malou madon-
ku. Vložil ji pak s velkou úctou 
do duté lípy. Druhého dne při-
vezl na vozíku nemocnou ženu 
i dítě a společně prosili Pannu 
Marii o přímluvu u Boha. Stalo 
se, co andělé předpověděli, 
žena i dítě se uzdravily. Tato 
novina se roznesla brzy po ce-
lém okolí a lidé začali putovat 
k lípě s usměvavou madonkou 
a pokorně zde prosili o pomoc. 
Roku 1211 starou lípu pokáce-
li, madonku položili na pařez, 
a postavili nad ní dřevěnou 
kapličku. Protože brzy nesta-
čila pro množství poutníků, 
byla v roce 1252 zbudována 
kamenná kaple. Dnešní chrám 
je barokní stavba s půdorysem 
latinského kříže, je obrácený 
k jihu, dlouhý 50 m, široký 
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37 m a kopule je 35 m vysoká. Je to největší chrám na severu Čech. Varhany 
byly několikrát přestavovány a dnešní nástroj je pneumatický s elektrickým 
pohonem od firmy Rieger z Krnova z roku 1929. Uprostřed hlavní lodě visí 
křišťálový lustr široký 265 cm a vysoká 424 cm. 

V roce 1936 u příležitosti 725 letého výročí trvání poutního místa byl 
kostel slavnostně povýšen na baziliku minor. 

Po válce museli Hejnice a celé pohraničí opustit občané německé národ-
nosti vč. františkánů, a klášter i kostel byl obsazen STB a františkáni zatčeni 
a odvezeni. Z kláštera se stal koncentrační tábor pro představené řeholních 
společností pod dozorem STB. Později byl klášter využíván jako školní jídel-
na, družina a zahrada. Sametová revoluce v roce 1989 přinesla svobodu a do 
Čech se vrátil pater Dr. Miloš Raban, který jako farář a později jako ředitel 
Mezinárodního centra duchovní obnovy s Boží pomocí obnovil tento chrám 
a bývalý klášter. 

Ráda budu vzpomínat na chvíle, kdy jsem pobývala v lázních a pohlížela 
na chrám a krásnou podzimní přírodu dole v Hejnicích. 

Chrám sv. Jakuba v Levoči povýšen na Baziliku minor
Beata Jandáková

Levoča je slovenské město v Prešovském kraji, zapsané od roku 2009 na 
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Svoje rodné město jsem 
letos navštívila dvakrát: poprvé při smutné události, podruhé radostnější. 
Shodou okolností v obou případech to byly velmi významné okamžiky v his-
torii farního kostela sv. Jakuba. A o ty se chci s Vámi podělit. 

V době mého prvního pobytu na jaře byla dokončena poslední rekon-
strukce tohoto svatého stánku, která trvala tři roky. Druhá podzimní událost 
potěšila srdce všech věřících ještě více. Svatý otec František prostřednictvím 
Kongregace pro Boží kult a disciplínu svátosti povýšil svým dekretem z 28. 
září 2015 starobylý chrám sv. Jakuba v Levoči na Baziliku minor. Oficiálně 
byl tento dekret věřícím přečten během bohoslužby o 1. adventní neděli 29. 
listopadu. 

Titul „bazilika“ se používá na označení chrámů postavených v rustikál-
ním architektonickém stylu anebo pro chrámy, které získaly čestný titul pro 
svůj starověký původ, význam, intenzitu a rozsah pastorační činnosti. 

Chrám sv. Jakuba byl postaven v první polovině 14. století a patří mezi 
největší gotické kostely na Slovensku. Bohoslužby se konají denně již 700 
let (je to farní kostel bývalého svobodného královského města). V roku 
1392 na severní straně kostela přistavili kapli sv. Jiří, později i severní a již-
ní vchod. V 16. století nad kapli postavili jednu z prvních renesančních 
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staveb Levoče, bibliotéku. Původní věž kostela zničilo několik požárů, 
novou dokončili v roku 1858. Velkou historickou hodnotu mají gotické 
oltáře, především hlavní oltář z lipového dřeva, který zhotovil Mistr Pavel 
z Levoče. Je nejvyšší svého druhu na světě (18,62 m). Kromě samotného 
chrámu jsou národními kulturními památkami také práce barokového 
zlatníka Jana Szilassyho. 

„Chrám sv. Jakuba patří k nejvýznamnějším památkám sakrálního umění 
na Slovensku. Společně s kostelem Navštívení Panny Marie, ale i dalšími 
božími stánky ve městě, utužují víru v Boha u levočských věřících a podílejí 
se na posilňování morálních hodnot.“ (primátor)

Levoča je jedním z mála měst světa, kde se nacházejí dvě baziliky minor. 
Už dne 26. ledna 1984 povýšil papež Jan Pavel II. na Baziliku minor také 
poutní kostel Navštívení Panny Marie na Mariánske hoře v Levoči. 

V tamější Spišské diecézi se tedy v současnosti nacházejí celkem tři chrá-
my s označením bazilika minor. Kromě jmenovaných dvou v Levoči byl ten-
to titul přiznán dne 29. června 1998 papežem Janem Pavlem II. také farnímu 
kostelu Povýšení Svatého kříže v Kežmaroku. 

Až budete mít cestu na východní Slovensko, navštivte tyto krásné sva-
tostánky. 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
O rodině 
Biskup Pavel Posád 
Převzato z článku „V církvi jako doma“ v příloze Katolického týdeníku č. 17/2015

Rodina je jedním z největších darů, které 
Bůh od počátku stvoření vložil jako touhu do 
srdce každého člověka. 

Každý člověk je obrazem – ikonou Boha. 
Je povolán, aby jako jeho pramen a zdroj i on 
žil ve společenství. Bůh není samotář, ale žije 
ve společenství tří božských osob. Najít tuto 
formu života přináší člověku největší radost 
a pokoj. 

Rodina je základní buňkou lidského spole-
čenství. Rodina je pokladnicí vztahů – rodičů 
k dětem, dětí k rodičům a prarodičům, vztahů 
sourozenců. V rodině je nádherné, že žijí 
nebo by měli žít pohromadě mladí i staří, dospělí s malými i starými. A právě 
tento model je vzorem pro život v církvi, ve farnosti nebo diecézi. 

Poradna pro ženy a dívky
Bc. Milada Lázničková DiS, www.cenap.cz, za tým Centra naděje a pomoci 

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje 
a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na 
křesťanských hodnotách. 

Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům 
profesionální a lidský přístup, pro který je poradna oblíbená a vyhledávaná. 
Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy 
jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení proble-
matiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při 
péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech 
počatých dětí, a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství. 

Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního 
sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a pro-
blematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám. 
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Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří 
otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu 
a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manžel-
ský život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora. 

Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu, a to 
umělém i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, 
se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této po-
radně je zde naopak nabízená pomoc a přijetí. 

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především pod-
poruje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke 
křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v každodenním životě. 

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. 
Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Vě-
nují se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým 
a spirituálním potřebám. 

Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž obyva-
telé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů 
o nasycení, oba rybáři se rozhodnou vesničanům pomoci. Každý ale jiným 
způsobem. První rybář každý den vesničanům vyloví ryby a tak žijí obyva-
telé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit 
a vesničané každé ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta náročnější, 
vesničané výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se 
stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. 
Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, 
aby klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory 
poradny. 

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace 
Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, 
nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poraden-
ství, které je již nad rámec sociálního poradenství. 

I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele 
Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 
254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží 
je zde pro všechny. 

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim 
blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny. 
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Člověk ve studni 
Jaroslav Krásný, Žďár nad Sázavou 
Ze zamyšlení „Vyžeňte lhostejnost ze svých duší“ ve Zpravodaji KPV ČR č. 3-4/2015. 
Vychází z příběhu napsaného italským kazatelem Bruno Ferrero. 

Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat ven. 
Šel kolem soudný člověk a řekl: „To je mi opravdu líto. Cítím s tebou.“ 
Politik, který se věnoval soudním věcem, poznamenal: „Dříve či později 

tam musel stejně někdo spadnout.“ 
Pobožný člověk prohlásil: „Do studny padají přeci jen zlí lidé.“ 
Vědec odborně vypočítal, jak se to muselo stát, aby ten muž tam spadl. 
Opoziční politik na základě této neblahé události přednesl v parlamentu 

obšírnou zprávu, v níž napadl z lhostejnosti vládu. 
Novinář slíbil napsat polemický článek s rozborem do nedělní přílohy. 
Chladně praktický člověk se zeptal, jestli se ze studní platí nějaké daně. 
Smutný člověk prohlásil: „Ta moje studna by byla ještě horší.“ 
Cynik humorista se ušklíbl: „Dej si silnou kávu, ta tě pozvedne.“ 
Optimista namítl: „Mohl jsi, člověče, dopadnout ještě hůř.“
Pesimista radil: „Ať nesklouzneš ještě hlouběji!“ 
Když toho nešťastného muže uviděl Ježíš, podal mu ruku a vytáhl ho 

ven. 

Oficiálně o životě Zdeňka Pololáníka 
Převzato z webovské stránky Hudebního informačního střediska Praha (kráceno)

Hudební skladatel a varhaník Zdeněk Pololáník (nar. 25. 10. 1935 v Tiš-
nově) absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černoc-
kého (1952-57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, 
poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957-61). Již 
během studia zaujal zcela mimořádným skladatelským talentem, spojujícím 
bohatou, velkorysou a osobitou hudební in¬venci s vyspělou kompoziční 
technikou i oslnivou instrumentací. Své skladatelské schopnosti tříbil Po-
loláník také samostatným studiem nahrávek, analýzou partitur a ze¬jména 
originálním přístupem k řešení svých tvůrčích úkolů. V 60. letech byl čle-
nem avantgardní brněnské skladatelské „skupiny A“, přičemž složil jednu 
z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu. Provedení 
svých skladeb se dočkal poměrně záhy v mnoha zemích světa (v celé Evropě 
včetně V. Británie a SSSR, v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Jihoafrické 
republice, na Novém Zélandě aj.), rozhlasových a gramofonových nahrávek 
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i tištěných vydání svých děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu 
interpretů Pololáníkových skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících 
dirigentů a sólistů.

Zdeněk Pololáník žije se svou manželkou Jarmilou, roz. Linkovou 
v Ostrovačicích u Brna, kde působí jako varhaník. V letech 1990–1994 byl 
též varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Pedagogickou práci 
Zdeňka Pololáníka tvořily od jeho studentských let soukromé lekce a kon-
zultace. V konkurzním řízení na místo odborného asistenta katedry skladby 
a dirigování HF JAMU v roce 1990 sice nebyl vybrán, nicméně na výzvu rek-
torky JAMU Aleny Veselé v letech 1990–1995 učil na JAMU obory duchovní 
hudba, scénická a filmová hudba a založil tam první Kabinet duchovni 
hudby v ČSFR. Za svou uměleckou práci byl Zdeněk Pololáník odměněn 
několika cenami v soutěžích liturgické hudby, udělením čestného očanství 
městyse Ostrovačice (1998), Řádem sv. Cyrila a Metoděje České biskupské 
konference (2001) a Cenou Jihomoravského kraje (2005). V České Třebové 
se od roku 2005 koná každoročně Mezinárodní varhanní festival Zdeňka 
Pololáníka. Pokračovateli hudební tradice v rodině Zdeňka Pololáníka jsou 
jeho dcera, varhanice Jana Kubová-Pololáníková a syn, dirigent, aranžér 
a skladatel Petr Pololáník.

Skladatelská tvorba Zdeňka Pololáníka má tři výrazné oblasti: Prv-
ní je hudba koncertní a hudebně dramatická, druhá hudba duchovní 
a třetí hudba k filmům, činohrám, pro rozhlas a televizi. Autonomní 
hudební díla zahrnují na 280 titulů. Některé skladby jsou psány na bib-
lické texty, mnohé jsou svou formou určeny pro bohoslužby. Poněkud 
odlišná, především svým určením, je hudba třetího oblasti: okolo 400 
hudeb filmových, televizních, scénických a k rozhlasovým hrám - výsle-
dek spolupráce s 45 režiséry nebo choreografy. Byl celý život ve svobod-
ném povolání. 

Skladatel Pavel Smutný napsal 6. 4. 1997 v dopise Bohumilu Smejkalovi 
o svém učiteli Zdeňku Pololáníkovi: „Ačkoliv byl od nástupu normalizace až 
do r. 1989 v oficiální nemilosti, neohroženě hájil svou samostatnou a mrav-
ně pevnou pozici a nebál se ani v těch nejhorších letech psát duchovní díla 
a vykonávat funkci varhaníka a sbormistra v kostele v Ostrovačicích. Nikdy 
s režimem nekolaboroval a svou pevnou křesťanskou vírou podloženou 
mravní autoritou byl i v těchto nelehkých dobách oporou pro mnohé kole-
gy a známé. Jeho pevný nezištný charakter a nepodbízivost ho před ani po 
listopadu 1989 nenutily k honbě za kariérou, slávou a materiálními výhoda-
mi...“
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HUMOR 
Čtyři veselé příhody 
Převzato z knihy „Potká jezuita františkána…“, autoři B. Peyrous a M. A. Pompig-
noliová, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009

Potká jezuita františkána 
Jede františkán po dálnici ve svém malém autě. Když ho předjel jezuita 

za volantem velkého BMW, byl náraz vzduchu tak silný, že františkánovo 
autíčko dostalo smyk a ocitlo se v příkopu. Jezuita zastaví, vystoupí ze svého 
vozu a vytáhne františkána z trosek jeho auta. Františkán je značně otřesený 
a potlučený. Jezuita tedy vytáhne z kapsy malou láhev koňaku a nechá ho 
pořádně si loknout. Františkán se probere a říká jezuitovi: „Díky, drahý spo-
lubratře, jste tak laskavý! Vy si nedáte?“ 

„Nikoliv“, odvětí jezuita, „nikdy nepiju dřív, než mi policie dá dých-
nout.“ 

  

Školní jídelna
V jedné katolické internátní škole čekají děti v jídelně na oběd. Na konci 

výdejního pultu leží tác s velkou hromadou jablek. Řádová sestra tam polo-
žila cedulku s nápisem: „Každý si může vzít jen jedno. Bůh vás vidí.“ 

Na opačné straně jídelny je na stole tác s hromadou čokoládových suše-
nek a u něho také cedulka, ale napsaná dětskou rukou: „Vezměte si, kolik 
chcete, Bůh teď hlídá jablka!“ 

  

Ovocné stromy 
Pan farář zjistí, že mu ministranti chodí do zahrady na ovoce. Nikdy se 

mu nepodařilo nikoho přistihnout, a tak napsal aspoň na ceduli vzkaz: „Pán 
Bůh všechno vidí.“ 

Příštího dne zmizelo další ovoce, ale na ceduli přibyl nápis: „Ale nepro-
zradí nás!“ 

  

Jedinečný případ 
Deset žen přišlo najednou do nebe. Svatý Petr jim řekl, aby ty, co nikdy 

nikoho nepomluvily, zůstaly po jeho pravici. Devět z těch deseti žen se po-
stavilo po Petrově levici. Svatý Petr se zamyslel a dodal: „A tu hluchou si 
vezměte taky sebou!“ 



43

OKÉNKO PRO DĚTI
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi.
Uzávěrka příspěvků je 28. února 2016. 
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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