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Milí farníci, přátelé! 

V probíhajícím Roce milosrdenství zvláště přemýšlíme o tom, co je to 
vlastně milosrdenství. V internetovém slovníku „Wikipedie“ čteme tuto defi-
nici: Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmoc-
ným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení. Zatímco pro 
filosofa Nietzscheho je milosrdenství jedním ze základních pilířů otrocké 
morálky a projevem slabosti, pro nás křesťany je to naopak základní projev 
Boží lásky k nám i našeho vztahu k lidem okolo nás. 

A vlastně i k nám samotným – to je věc, na kterou člověk často zapomíná. 
Máme být milosrdní sami k sobě. Často na sobě odsuzujeme nevinné věci, které 
Bohu vyhovují, ale jsou v rozporu s našimi vlastními měřítky. Jsme k sobě mnohem 
nesnášenlivější a krutější než Bůh, který by nám rád prokázal především svou dobro-
tu. Ve svém nad-já máme nemilosrdného soudce, který nás odsuzuje, a farizea, který 
nám nedopřává život (Anselm Grün).

Podobně jako Vánoce, 
i Velikonoce jsou svátky 
Kristova milosrdenství, 
které se nejvíce projevilo 
na Velký pátek. Probodené 
Ježíšovo srdce je důkazem 
Božího milosrdenství. Voda 
a krev, prýštící z Ježíšova 
srdce, jsou symboly svátostí 
křtu a eucharistie - pře-
devším těmito svátostmi 
k nám přitéká Boží milo-
srdná láska. O Velikonoční 

vigilii uslyšíme radostný chvalozpěv „Exsultet“, ve kterém zazní ta úžasná 
slova: „Ó, šťastná vina...“. 

Bůh s námi nejednal podle našich vin, ale podle svého velikého milo-
srdenství, díky kterému jsme byli zachráněni! Kéž odmítneme všechny ty 
nemilosrdné věty, které si přeříkáváme: „Dobře mu tak. Má, co si zasloužil. 
Každý ať dostane, co mu patří“. 

Kristovo vítězství nad smrtí kéž je i naším vítězstvím, oživnutím našich 
srdcí k účinné milosrdné lásce!

Požehnané velikonoční svátky Vám přeje

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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Velikonoce - svátek vykoupení a odpuštění
Následkem hříchu je smrt... Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 

(Řím 6,23;3,23)   Ale:
Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen. (1Kor 15,3) 

A když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,4).

Ježíš otvírá hříšníkům budoucnost. Svým odpuštěním dosvědčuje, že 
nikdo nemusí zůstat navždycky uzavřen ve své nenávisti. Tím, že Bůh svého 
Syna Ježíše vzkřísil z mrtvých, dává mu za pravdu a činí Ježíšovo odpuštění 
svým vlastním odpuštěním. Proto už není žádnému člověku definitivně za-
povězen přístup k Bohu. Musí se „jen“ nechat milovat, to znamená přijmout 
odpuštění.

(Johannes B. Brantschen)

Nesmírně tragickým osudem se stává takový, který jsme si sami připravili 
zlem, jehož důsledky jsou nevratné. Tu bychom mohli lehce podlehnout 
zoufalství a nenávisti k sobě samým. Ježíšovo odpuštění - stvrzené Bohem 
o Velikonocích - nám říká: I takovýto osud je zlomen, protože Bůh je Bohem 
odpuštění a  otevírá nám novou budoucnost.

 (Johannes B. Brantschen)

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož 
by člověk mohl a musel mít strach. 

(Jan Pavel II.)

Dřevěný reliéf Poslední večeře nad oltářem v poutním kostele sv. Antonína Paduánského na Blatnické hoře.
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VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Zelený čtvrtek
čtvrtek 
24. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Velký pátek
pátek 
25. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
26. 3.

19.00
21.30

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle 
27. 3.

 7.30
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice
Pondělí v oktávu 

velikonočním
pondělí 
28. 3.

 8.30 Ostrovačice

Nalezla jsem toho, kterého miluji 
Františka Čechová, Brno, červenec L. P. 2015 

Znáte to! Na přelomu června a července je doba maturit, promocí, pri-
micí, svěcení jáhnů, ale také i svateb. Dost možná, že jste se sami něčeho 
z toho zúčastnili. 

Jeden z mých příběhů začíná na samém začátku prázdnin. 
Moje rodina není velká a pozvání na svatbu je v mém životě vzácné. Tito 

dva mladí lidé, kteří mě pozvali, pro mne mnoho znamenají. Jsou to přátelé, 
kteří žijí to Boží slovo „jedni druhých břemena neste“ naplno. 

Dlouho jsem vlastně neznala příjmení tohoto mladého, obětavého člo-
věka. Říkala jsem mu zkrátka Kája „Anděl“. Teprve po mnohých měsících 
se k němu přidala Verča, její původní příjmení neznám vůbec a říkám jí 
„Andělka“. 

Svatba to, věřte mi, byla náramná, přes sto hostů a mezi nimi mnoho mla-
dých, urostlých ženichových přátel ve slavnostním obleku lesáků. Ženich, 
jako čerstvý lesní inženýr, také v té nejparádnější uniformě. 

V malém kostelíčku v Bohuňově zpíval z plna hrdla sbor mládeže o tom, 
že jsme děti Božího království, o čisté studánce, že Ježíš má nejkrásnější 
jméno a nakonec o tom, jak je dobré rozdávat lásku svou, ať pozná svět, že 
Ježíš žije v nás. Po mši svaté zazněly před kostelem na povel slavnostní salvy 
z řady pušek. 

Hostina byla v nedaleké vesnici a byla veselá, s hudbou i tancem. Slav-
nostní den se nakláněl a začaly se hrát různé hry. 
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Uniformovaní chlapci si sedli do řady na připravené židle a nevěsta měla se 
zavázanýma očima najít ženicha podle rukou. Nastalo všeobecné napětí a po-
zorování. Ale našla ho! Měl na pravém ukazováčku mozol a uprostřed něho 
rýhu. Možná to byl otlak z předchozí práce, kdy vysázel stovky stromků v lese. 

Ženich hledal mezi děvčaty nevěstu podle nohou. Měl to jistě těžší. Na-
pětí nepolevovalo, ale dopadlo to také skvěle, s potleskem. 

Otevřenými dveřmi se nezadržitelně tlačil soumrak. 
Cítila jsem velikou potřebu opustit hlučný sál a vyjít do červencového 

podvečera. Být chvilku v tichu a srovnat si v myšlenkách všechno to prožité. 
A proč o tom vlastně píši!? 
Právě pro tento tichý, krátký okamžik, kdy jsem sama sobě kladla otázku, 

zda bych já také poznala TOHO SVÉHO MILOVANÉHO. 
Oči se mi zamlžily v slzách. 
„Nalezla jsem toho, kterého miluji“. 
Tato slova se mi vryla do paměti. Ano, nalezla jsem HO a vím, že omyl je 

naprosto vyloučený. Má rány na rukou i na nohou. Dává se mi poznat v té 
největší možné lásce. V oběti života. V lásce Boha i člověka. 

Tak buďte šťastni moji mladí novomanželé, buďte hodně a do smrti šťast-
ni. Prožila jsem na vaší svatbě okamžik velkého nalézání. 

KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ  
PRO LÉTO 2016
P. Ludvík Bradáč

Předvelikonoční 
zpovídání 18. 3.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost ke svá-
tosti smíření přede mší sv. v Ostrovačicích již od 17 
hodin. O půl šesté přijde o. Dominik Eremiáš, který 

v případě potřeby bude zpovídat i během mše svaté.

Setkání mládeže 
s o. biskupem 19. 3.

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

sv. Jakuba v 8:30 a odpoledne bude pokračovat 
v brněnské katedrále.

Květná neděle 20. 3.

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

s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd Ježíšův 
do Jeruzaléma.

Barokní zpěv 3. 4.
Skupina barokního zpěvu Castello in Aria zazpívá 

v kostele ve Veverských Knínicích. 
Začátek koncertu je v 15:30.
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Tři dny křesťanské 
spirituality 29. 4.–1. 5. Letošním přednášejícím bude o. biskup Mons. Karel 

Herbst, SDB. 

Novéna k Duchu sv. 6. 5.–14. 5.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne 
v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu 
svatému. Každý den se bude modlitba konat 

v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 12. 5., kdy začneme 
ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba 

v 18:45, a 14. 5., kdy bude setkání novény
 v autobuse během farní pouti.

Farní pouť 14. 5.

Chtěli bychom letos navštívit poutní kostel na 
Zelené hoře, a kromě toho další zajímavá místa, 

zvláště kostel ve Slavkovicích - poutní kostel Božího 
Milosrdenství. Odjezd ráno zhruba v 7 hodin ze 

všech tří našich obcí. Termín poutě, a stejně tak i její 
program, se mohou ještě změnit.

Seslání Ducha svatého 15. 5. Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních boho-
službách v obvyklou dobu.

Setkání seniorů 18. 5. V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají starší 
farníci.

Národní pouť ve Svatém 
roce milosrdenství 28. 5.

Setkání s našimi biskupy v areále Kraków-Lagiewnik 
– zájemci se mohou obrátit na kteroukoli cestovní 

kancelář pořádající křesťanské poutě.

Těla a Krve Páně 29. 5.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti v Ostrovačicích 
a v 10 hodin ve Veverských Knínicích. V Říčanech 
bude slavnostní mše svatá o svátku Božího Těla 

ve čtvrtek 26. 5. v 18 hodin.
Setkání při příležitosti 
nedožitých narozenin 

o. Bedřicha
29. 5. Začátek setkání je v 14:00 na hřbitově v Ostrovači-

cích. Setkání pak pokračuje posezením na faře.

První svaté přijímání 5. 6. Bude se letos konat v Říčanech a možná i ve Vever-
ských Knínicích

Noc kostelů 10. 6. I v tomto roce se návštěvníkům, věřícím i nevěřícím, 
otevřou kostely a modlitebny v Brně a okolí.

Diecézní pouť k Božímu 
milosrdenství 11. 6. Slavkovice (farnost Jámy)  –  mše sv. se zasvěce-

ním Božímu milosrdenství se začátkem ve 14 hodin

Táborák pro děti 17. 6. Před koncem školního roku se bude konat obvyklé 
setkání dětí u táboráku.

Jáhenské svěcení 18. 6. Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské katedrále 
v 9 hodin

Kefasfest 24. 6.–26. 6. Festival již popáté představí křesťanskou moderní 
kulturu. Koná se v Dolních Kounicích
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Kněžské svěcení 25. 6. Svěcení kněží se bude konat v brněnské katedrále 
v 9 hodin.

Slavnost sv. Petra a 
Pavla 29. 6. V kostele sv. Petra a Pavla oslavíme své patrony 

mší sv. v 18:00 hodin. 

Slavnost sv. Cyrila 
a Metoděje, hlavních 

patronů Moravy
5. 7.

Mše sv. o svátku našich věrozvěstů budou v našich 
farnostech podle obvyklého nedělního pořádku. 

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích začíná 
v 16:30.

Charismatická konfe-
rence 13. 7.–17. 7. Katolická charismatická konference se letos usku-

teční opět na výstavišti v Brně.

Prázdniny na faře 24. 7.–30. 7.
Děti, které v předchozích letech o prázdninách na 
faře bydlely, se již moc těší na dny strávené spolu 

při modlitbě, hře i poučení.

Světové dny mládeže 25. 7.–31. 7. Světové dny mládeže se budou konat 
v Krakówě (Polsko)

Mše sv. v lese 27. 7.

Začátek této již tradiční mše svaté na krásném 
místě u Helenčiny studánky bude v 17 hodin. 

Kvůli možnosti změny termínu sledujte, prosím, 
webové stránky farnosti.

Den Brna 13. 8.–14. 8.
Den Brna se slaví okolo 15. srpna, svátku Nanebe-
vzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána 

jako patronka a ochránkyně města.

Setkání seniorů 17. 8. Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setkání, 
plné poučení i povzbuzení.

Pěší pouť na Velehrad 25. 8.–27. 8.

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky 
z Ratíškovic. Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 

30 km. Vyvrcholením bude mše sv., kterou na 
Velehradě 27. 8. v 11.30 bude sloužit 

o. opat Jáchym Šimek ze Želiva

Pouť rodin 27. 8.

I letos se uskuteční diecézní pouť rodin, již třináctá, 
spojená s poutí ke Svaté bráně. Většina programu 

bude probíhat v areálu kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou.

Výlet na Šmelcovnu 3. 9.
Jako v předchozích letech půjdeme pěšky z Javůrku 
(sraz v 10 hodin) na Šmelcovnu, kde se pomodlíme 

v kapličce a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“.

Dožínky 4. 9. Při nedělních mších svatých poděkujeme Bohu za 
letošní úrodu.
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Kulaté narozeniny
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se 
v rámci společenství Oříku několik jeho členů dožilo krásných kulatých 
narozenin. 

Při této příležitosti jim do dalších let přejeme jen všechno dobré, radost 
a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a hojnost Božího požehnání. 

V prosinci měl Jaromír Jandák z Ostrovačic 50 roků. 
V lednu oslavily 60 let paní Dagmar Ryšánková a Zdeňka Strachová z Ří-

čan. 
V únoru oslavila v Ostrovačicích 65 let paní Jarmila Kryštofová. 
Sedmdesát roků měl v lednu Josef Staněk z Říčan, stejné narozeniny 

oslavila v Říčanech v březnu paní Ludmila Chrástová a ve stejném měsíci též 
v Ostrovačicích pan Josef Valnoha. 

Paní Božena Stýblová z Říčan oslavila v únoru plných 90 let života!

Do řad jubilantů se zařadili také dva kněží z blízkých farností našeho 
rosického děkanství. 

P. Pavel Römer z Ivančic měl v lednu 40 let a P. Jan Klíma z Rosic osla-
vil v únoru padesátiny. Připojujeme se k jejich farníkům a spolu s nimi jim 
přejeme, aby ve zdraví a s láskou vykonávali svoji kněžskou činnost ve stálé 
posile Ducha svatého a s pomocí Panny Marie. 

Blahopřání a poděkování od říčanských farníků
Marie Ševčáková

Dne 23. února 2016 se dožila vzácného životního jubilea naše farnice 
paní Božena Stýblová. Vzhledem k svému pokročilému věku a zdravotním 
problémům nemůže již docházet na mši svatou do říčanského kostela. I pře-
sto však zůstává ve spojení nejen s Bohem, ale také s farníky prostřednictvím 
rádia Proglas a TV Noe. Při pozdravení pokoje zdraví na dálku i nás farníky, 
tak jak si nás jednotlivě vybavuje. Také při svých modlitbách pamatuje nejen 
na své blízké, ale i na naše farní společenství. 

Milá paní Stýblová, chceme Vám poděkovat za každou vaši modlitbu. 
Tyto vaše modlitby jsou pro nás velmi potřebné a důležité. Přejeme Vám 
a vyprošujeme zdraví, sílu, radost ze svých blízkých, Boží pomoc a ochranu 
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do každého nového dne. Díky za dar Vašeho života, za každý Váš úsměv. I my 
rádi na Vás v modlitbě vzpomínáme. 

U příležitosti životního jubilea paní Mgr. Dagmar Ryšánkové chceme 
poděkovat za dar jejího života. 

Zároveň děkujeme za její obětavou varhanickou službu, které si ne-
smírně vážíme, a za vedení scholy v našem říčanském kostele. Schola 
sv. Petra a Pavla je velkým obohacením naší farnosti, ale zaujímá také 
významné místo mezi chrámovými sbory, jejichž přehlídky se každo-
ročně účastní. Za všechnu tuto náročnou službu děkujeme a přejeme 
dobré zdraví, sílu a Boží požehnání do dalších roků. Ať tato činnost Vás 
i nadále naplňuje radostí, slouží k větší cti a slávě Boží i k duchovnímu 
obohacení nás všech.

Schola sv. Petra a Pavla v roce 2015
P. Ludvík Bradáč 

Rok 2015 byl velice bohatý z hlediska působení naší Scholy sv. Petra 
a Pavla. Chci zmínit zejména tyto akce:

** 4. ledna připravila schola se svými hosty na závěr vánoční doby kon-
cert. V programu zazněly vánoční pastorely a dvě části z České mše vánoční 
„Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby (k 200. výročí úmrtí a 250. výročí narození 
skladatele). Závěrem všichni společně zazpívali nejznámější lidové koledy.

** Z iniciativy paní Ludmily Franzové i Scholy sv. Petra a Pavla se v Ří-
čanech poprvé dne 29. května 2015 konala „Noc kostelů“, jejímž hlavním 
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bodem programu bylo vystoupení scholy. Schola sv. Petra a Pavla připravila 
hodinové pásmo „Zpíváme si písničku“. Malý Ondrášek Čertek zpíval pro-
cítěně „Já vím, Ježíš má mě rád“ a „Poslouchej, co ptáci zpívají“. Nejmenší 
děti pak zpívaly tzv. ukazovací písně („Pam-, pam-, pampelišky...“, „Andělé“, 
„Když máš radost“). V druhé části se schola prezentovala písněmi k Panně 
Marii a třemi písněmi od Jiřího Pavlici. Obohacením programu byly básně 
Proměny a Růže od bývalé členky sboru Kateřiny Glaserové – Gerykové. 
Koncertu i celé akce se zúčastnilo nad očekávání mnoho občanů a farníků. 
Noc kostelů se vydařila a přinesla nové podněty pro její další pokračování.

** 20. listopadu 2015, o svátku svaté Cecilie, pořádala říčanská schola 
setkání chrámových sborů, které se pro velký počet účinkujících konal ne 
v Říčanech, ale v kostele sv. Václava a sv. Jana Křtitele v Ostrovačicích. Na 
koncertě se představily krátkým programem sbory od sv. Martina z Kralic 
nad Oslavou, z Brtnice a z Říčan. V druhé části programu zazpívaly společně 
všechny tři sbory píseň ke sv. Cecilii, patronce chrámových zpěváků a hu-
debníků, Mešní suitu Josefa Veselého a dvě skladby Zdeňka Pololáníka při 
příležitosti jeho 80. narozenin.

** Schola kromě toho vystupovala na jiných místech (např. 20. 12. 2015 
v sokolovně na Javůrku nebo 27. 12. 2015 v kostele sv. Václava v Lukova-
nech) a samozřejmě zpívala během celého roku na mnoha mších svatých.

** Schola sv. Petra a Pavla je chloubou naší farnosti, přináší nám radost 
a duchovní povzbuzení. Za tím vším stojí velmi mnoho odříkání a tvrdé prá-
ce. Chtěl bych jejím členům za to všechno poděkovat, a zvláště její vedoucí, 
paní Dáši Ryšánkové. Paní Ryšánková nedávno oslavila své kulaté narozeni-
ny. Kéž jí Pán i při této příležitosti hojně žehná, a spolu s ní i celé Schole sv. 
Petra a Pavla!
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Přehled svátostí a pohřbů v roce 2015
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice

křest 2 Jaroslav Ďásek, Zdeněk Karpíšek
svatba 1 Milan Kyselka a Iveta Hošková
1. sv. přijímání 1 Jaroslav Ďásek
biřmování 1 Jaroslav Ďásek
pohřby 3 Blanka Ondroušková, Božena Kmentová, Václav Krška

Říčany

křest 7
Gabriela Anežka Křížová, Petra Marie Stehlíková, Anežka 
Hrichová, Ludmila Staňková, Zuzana Škvařilová, Barbora 
Pospíšilová, Sarah Švábová

pohřby 2 Jan Kusolič, Pavel Polanský

Veverské Knínice

pohřby 2 František Kurek, Josef Mazour

Muzikál Gedeon v Ostrovačicích
Jiří Koch

V pátek 26. února 2016 se v Ostrovačicích konala výjimečná událost. 
Divadelní společnost Spojených farností Zbraslav představila farníkům Spo-
lečenství Oříku muzikál „Gedeon“. Představení se konalo v ostrovačickém 
kostele a bylo doprovázeno pěknými písněmi, hudbou a pohybem. Jeho 
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prostřednictvím jsme sledovali osudy starozákonního hrdiny Gedeona, jenž 
nás svým jednáním a činem vyzývá k rozhodnutí se pro Boha a k odvážnému 
boji pro víru. 

Přítomní posluchači tak prožili krásný zážitek. 
Závěrem tohoto krátkého připomenutí je nutné poděkovat všem členům 

amatérského souboru za jejich téměř profesionální vystoupení. Náš obdiv 
patří autorovi a vedoucímu souboru Luďku Strašákovi. Navíc za to, jak sám 
velmi bravurně během představení ovládal současně klaviaturu, kytaru, 
zvuk, osvětlení i další efekty. Všem dohromady díky – přejeme mnoho dal-
ších úspěšných vystoupení! 

Postní duchovní obnova
MarOn

V sobotu 27. 2. 2016 jsme v rámci duchovní obnovy mohli po dvou letech 
opět přivítat o. Jiřího Topenčíka. Letošní téma bylo MODLITBA. 

Každý z nás má svou osobní zkušenost s modlitbou. Je však naše modlitba 
účinná? Modlíme se správně? Chceme-li se naučit dobře se modlit, musíme 
to trénovat. Stejně jako třeba hru na klavír. Samozřejmě, že to stojí úsilí, čas 
a hlavně musíme mít trpělivost. Důležité je najít si čas a místo, kde se mohu 
na modlitbu soustředit. Pozornost lze podpořit i pohledem na kříž nebo na 
vhodnou ikonu. 

Někteří nechávají modlitbu, až když si jdou večer lehnout. Rozhovor 
s Bohem, Stvořitelem světa, vládcem vesmíru, který je vedený skoro v polole-
že, v noční košili a v natáčkách, je naprosto nedůstojný a nehodný k Tomu, 
ke komu se modlíme! Otec Jiří tuto situaci přirovnal, jako kdybychom do-
stali pozvání od prezidenta. Nikdo by si nedovolil jít na Hrad v natáčkách, 

v pyžamu a při rozhovoru 
skoro usínat! 

Jako byl Pán Ježíš při 
modlitbě proměněn na 
hoře Tábor, tak i my se 
skrze modlitbu začneme 
proměňovat. My to na sobě 
třeba nemusíme ani pozo-
rovat, ale mohou to vnímat 
naši blízcí. Zásadní věc je 
rozhodnout se. „Vstanu 
a půjdu k svému otci“ (Lk 
15,18), jak říká marnotratný 
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syn. Rozhodnutí modlit se, zapojit se do modlitebního společenství, zúčast-
nit se charizmatické obnovy – naše církev je tak bohatá a má tolik příleži-
tostí, že si každý může najít způsob, který mu nejlépe vyhovuje – stačí se jen 
rozhodnout. 

Co se máme modlit? Můžeme se modlit vlastními slovy, nebo naučené 
modlitby, růženec/desátek. Na prvním místě bychom měli Boha chválit, 
pak mají následovat díky, vzývání o dary Ducha svatého, kající „očista“ a až 
na závěr prosby. „Modlete se neustále“ - modlitba daného okamžiku (střelná 
modlitba).

V druhé části přednášky nám o. Topenčík dal návod na 
PŘÍMLUVNOU MODLITBU. Každý den máme za koho se modlit:
Pondělí – za svou rodinu, naše nejbližší, každý sám za sebe
Úterý – za ty, kterým jsme byli za kmotry – křestní i biřmovací 
Středa – za národ a za politiky i aktuální politickou situaci
Čtvrtek – za kněze, biskupy, řeholní povolání (máme být i konkrétní)
Pátek – za mezinárodní situaci, za to, co se děje ve světě
Sobota – za naše společenství, za ekumenismus
Neděle – „volno“, nebo to, co náhle vyvstane.
Každý den se máme modlit za naše zemřelé. 

Postní duchovní obnova byla zakončena mší svatou, kde v evangeliu 
zazněl úryvek o marnotratném synovi. Mohli jsme si oživit ve vzpomínkách 
loňskou obnovu, kterou měl o. Ludvík právě na toto téma. Bylo krásné spojit 
se v modlitbě a vytvořit jednotné společenství. 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2014 farnost 4680 6170 3480

25. 12. 2014 farnost 4170 5920 3350

14. 2. 2015 farnost 3000 3630 2030

21. 2. 2015 Haléř sv. Petra 3900 3170 1920
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016
Jiří Koch 

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé naší republice 
celkem 94 918 764 Kč. K tomu ještě na dárcovských DMS zaslali lidé 1 102 
551 Kč, celkem tedy TKS vynesla 96 021 315 Kč. Brněnská diecéze se podíle-
la na celorepublikové sumě částkou 22 300 347 Kč. Už tradičně se vykoledo-
valo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových 
sbírek vznikla. 

V Oblastní charitě Ra-
jhrad, pod kterou spadají 
při Tříkrálových sbírkách 
i naše tři obce, vykoledovali 
koledníci 3 418 128Kč. To 
je opět nejvíce v brněnské 
diecézi. V Ostrovačicích ko-
ledníci vykoledovali 27 300 
Kč, v Říčanech 73 365 Kč 
a 21 euro, ve Vev. Knínicích 
28 697 Kč. 

Všem koledníkům, vedoucím skupinek a hlavně štědrým spoluobčanům 
ještě jednou srdečně děkujeme. 

Stopy ve sněhu
Krátký pohled do života Petera Žaloudka 
(nar. 14. 1. 1958). 
V současnosti trvale žije v Rakousku, 
našim farníkům je velmi dobře známý 
účastí na bohoslužbách či dalších akcích,
svými knihami, hlavně však 
svými příspěvky do tohoto zpravodaje.

Koncem září se v kině Lumiere v Bratislavě uskutečnila premiéra do-
kumentárního filmu „Stopy ve sněhu” slovenského Ústavu pamäti národa 
odhalujícího zločiny komunismu o pašování náboženské literatury do Čes-
koslovenska v období nesvobody. Komunistický režim v ČSSR neumožňoval 
občanům svobodný přístup k informacím. Jen v padesátých letech bylo 
v Československu zlikvidováno kolem 28 milionu knih, mnozí autoři byli 
zakázání a byla zřízena cenzura. Film mapuje nejenom pašování, ale také 
tisk samizdatů a jejich distribuci. Dvaapadesáti minutový dokument analyzu-
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je fenomén pašování hlavně náboženské literatury přes polsko-slovenskou 
hranici, odkrývá motivaci lidí, kteří nezištně riskovali vlastní svobodu, aby 
pomohli k vnitřní svobodě jiným. Režisérem snímku je Slavomír Zrebný. 

Hlavním motivem dokumentu je příběh třech mladých mužů, pro které 
se stal přenos náboženské literatury osudným. Alojz Gabaj (v té době dělník 
Vodohospodárské výstavby, 23 let), Branislav Borovský (student 2. ročníku 
chemické fakulty SVŠT, 19 let) a Tomáš Konc (student 3. ročníku strojnic-
ké fakulty SVŠT, 20 let) byli 12. prosince 1983 zatčeni na československé 
hranici s Polskem a následně vězněni nejdříve v Polsku a pak na Slovensku. 
Braňovi na samotce (dnes je otcem osmi dětí) mířil na Silvestra podnapilý 
dozorce pistolí u hlavy. 13. 5. 1985 byli v Československu odsouzeni na trest 
odnětí svobody, pro Braňa a Alojze v rozsahu 14 měsíců a 12 měsíců pro 
Tomáše. Soudní proces vyvolal protest veřejnosti a na mezinárodním poli se 
jich zastal i americký prezident Ronald Reagan. 

Do přenášení náboženské literatury byl významným způsobem zapojený 
i Peter Žaloudek. Mladé muže znal osobně, do jejich činnosti je dokonce 
sám zasvětil. Peteru Žaloudkovi byla při promítání filmu udělena pamětní 
medaile Ústavu pro odhalování zločinů komunismu, jak stojí v ocenění, kte-
ré obdržel z ÚPN: „Za osobní účast v boji proti komunistickému režimu a za 
aktivní činnost při organizaci pašování a distribuci literatury“. 

O této záslužné činnosti pana Žaloudka v době totality 
se díky jeho skromnosti dovídáme až nyní. 

Naplňuje nás radostí, že se můžeme osobně setkávat s tak odhodlaným 
a nebojácným člověkem. 

Jsme také rádi, že můžeme v tomto zpravodaji číst mnohá jeho svědectví. 
A právě v tomto dnešním čísle 

zveřejňujeme několik jeho nových zajímavých postřehů.

Panu Peteru Žaloudkovi blahopřejeme k udělení tak významného ocenění 
a děkujeme za veškerou jeho dřívější činnost,

 současnou autorskou práci i opravdové křesťanské jednání. 
Přejeme mu hodně tvůrčí energie, 

do dalších let hodně zdraví a posilu Ducha svatého!

Na dobu zobrazenou ve filmu vzpomíná Peter Žaloudek takto: „Za 
komunismu, než jsem na doporučení představených kapucínského řádu 
z Říma, kterého jsem byl tehdy tajným členem, emigroval, jsem se věnoval 
tři roky pašování náboženské literatury z Polska na Slovensko. V té době ne-
existovala v ČSSR prakticky žádná náboženská literatura. Byla zakázaná jako 
protistátní. Tiskla se tehdy jak v českém, tak ve slovenském jazyce většinou 
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v Římě (v tiskárně Ugo Detti), kde žilo mnoho českých i slovenských exilo-
vých kněží, koneckonců později i já. Dále se tiskla tato literatura v Německu, 
Švýcarsku, USA a hlavně v Kanadě, kde jezuitská řehole dala slovenským 
jezuitům k dispozici dům v Torontě a ti se věnovali právě tisku náboženské 
literatury. Jenže jak dostat tyto knihy do hermeticky uzavřené ČSSR? Sem 
tam někdo přenesl cestou ze Západu jednu dvě knihy, ale to nic nebylo. 
A tak se tato literatura dopravovala ve velkém do Polska, kde tehdy existo-
vala náboženská svoboda. Problém byl, jak ji dostat dál ve velkém do ČSSR. 
V Polsku bylo v té době několik kněží a laických věřících, kteří považovali za 
svou povinnost pomáhat věřícím v Československu dodáváním a spoluorga-
nizováním pašování knih. Byly to na tehdejší dobu i z jejich strany riskantní 
akce, díky kterým ale, na druhé straně, byla u nás zřízená centra, kam se lite-
ratura ze Západu ve velkém vozila. Skrytá církev zorganizovala na Slovensku 
pár nadšenců, kteří literaturu pašovali. Jedním z nich jsem byl i já. 

Byl jsem tehdy vyhozený z kněžského semináře, protože jsem odmítl 
spolupráci s StB (to bylo v roce 1979), utajeně jsem se připravoval na 
tajnou kněžskou službu, byl jsem mladý, svobodný, neměl jsem co ztratit. 
Zapálený a z celé duše jsem bojoval proti všemu, co totalitní komunismus 
nastolil, a tak jsem se dal na tuto činnost. Půl roku jsem hledal a testoval 
své spoluparťáky, nejenom z důvodů dobré fyzické a psychické kondice, ale 
zároveň stejně zapálené pro „věc Boží“, než jsem našel právě tyto tři. Párkrát 
byly se mnou i mladé studentky z různých vysokých škol, většinou se také 
připravovaly na dráhu tajných řeholních sester, byly z toho nadšené, také se 
do toho chtěly pustit. V určitém smyslu by to bylo bývalo i dobré, protože 
jsme tak navenek mohli působit jako parta turistů, která se vydala do hor, 
a byli bychom méně nápadní. Jenže pak jsem se rozhodl, že ženy v mé partě 
nebudou, protože představa, že by se mohlo něco stát a StB, když někoho 
zatkla, by se s nikým nemazlila, mne od toho odradila. Za ty skoro tři roky, 
co jsme spolu chodili do hor, a tam si přesně na minutu na určených mís-
tech vyměnili s Poláky ruksaky - v našich byly potraviny a konzervy, v pol-
ských byly knihy - jsme takto přenesli několik tisíc knih. Skrytá církev měla 
po celém území ČSSR kontaktní osoby a místa, kam se knihy nosily. Nikdy 
jsme je neprodávali. Naše kapucínska větev, přesto že jsme existovali jen ve 
skrytosti, neoficiálně, měla tehdy skoro vše společné: vše jsme financovali 
z vlastních peněz – výdělků, ale i jiných finančních podpor od jiných tajných 
skupin. Měli jsme za společné peníze koupené auto, to bylo vždy na někoho 
zaregistrované, s autem jsme pak podnikali také cesty do hor. Někdy jsme 
jezdívali vlakem, podle okolností a možností, jaké byly. Mluvit o konkrétních 
místech, kde jsme se scházívali, nebudu. Myslím, že i když je již svoboda, 
měly by zůstat některé skutečnosti tabu - utajené. Ne z důvodů hrozícího 
nebezpečí, aby se něco neprozradilo, ale spíše z důvodů piety, posvátnosti 
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a respektu k těm místům a událostem. Při každém „zátahu“, jak jsme tehdy 
tomu říkali, jsme si vždy domluvili místo a čas budoucího setkání. Vždy jen 
ústně, nikdy písemně. Viděno čistě ekonomicky, byl to z naší strany totálně 
neekonomický, prodělečný projekt. Jak ale všichni víme, v životě není mož-
né se vždy řídit jenom výhodnými ekonomickými principy. 

V roce 1983 jsem emigroval. O několik měsíců později, již jako student 
teologie v Římě, kde jsem každý večer poslouchal zprávy rádia Svobodná 
Evropa z Mnichova, abych měl trochu kontakt se starou vlastí a dověděl se 
alespoň něco, co se tam děje, jsem najednou uslyšel informaci o tom, že 
v horách na polsko-slovenské hranici zatkli tři Slováky, a také řekli jejich 
jména. Skoro jsem spadl hrůzou ze židle a hořce jsem se rozplakal. Zatímco 
já jsem byl na svobodě a na Západě, mí parťáci museli do vězení. 

Ústav paměti národa připravoval už delší dobu tento dokumentární film. 
Jako poslední, s kým rozhovor natáčeli, jsem byl v březnu tohoto roku i já. 
Těší mne, že na prezentaci filmu si vzali fotografii právě mých parťáků, a že 
také použili myšlenku z mého vyprávění - Stopy ve sněhu. 

Při natáčení se mne ptali na různé zážitky, a některé jsou takové, že je 
člověk nezapomene do smrti. Jednou jsme šli na domluvené místo v horách, 
bylo to začátkem podzimu. Zatímco dole bylo pěkné a relativně teplé počasí, 
nahoře již poletoval sníh, chvíli se držel na zemi, po čase ale přece jen roz-
tál. Když jsme vystoupili nahoru, tak bylo třeba přejít přes vysekané pásmo 
stromů, kudy vedla hranice. Po této hranici pendlovali sem a tam polští i slo-
venští vojáci se psy. Pamatuji si, jak nám tehdy ten sníh překazil naše plány 
až tak, že jsme se rozhodovali, jestli budeme pokračovat dál, anebo se máme 
raději vrátit, protože když pohraničníci uvidí ve sněhu stopy, tak bude zle. 
Nakonec jsme si ale řekli, že jdeme dál a doufali jsme, že sníh roztaje. 

Dva parťáci - jeden z naší skupiny a druhý z polské, dávali pozor, jestli je 
čistý vzduch - spatřili najednou dva vojáky se psem. Dali nám znamení, oka-
mžitě jsme ztichli a přilepili se k zemi, ani jsme nedýchali, krve by se v nás 
tehdy nikdo nedořezal. Dodnes mám před očima tu scénu: vidím nohy vojá-
ků, leželi jsme v prudkém svahu v lese, po hřebenu vedla hranice, slyším, jak 
spolu mluví, vidím a hlavně slyším dech vlčáka. Trnuli jsme, jestli uvidí stopy 
a ten pes nás vycítí. Ani jedno, ani druhé. Prošli kolem nás, odešli, my jsme 
rychle skončili svou práci a sestoupili zpátky do doliny. To, co jsme tehdy 
dělali, jsme konali z přesvědčení, rádi, byli jsme mladí, nebojácní, svět patřil 
nám a možná by to konali jiní, kdyby nebylo nás.

Tu dobu již pomalu zavál čas, život jde dál, přišly nové výzvy a je jich víc než 
dost. O žádné ocenění nestojím, ale jsem rád, že se ÚPN zabývá tímto tématem, 
protože je to součást našich národních dějin a kromě toho je nutno dodat, 
že v době komunistické totality bylo pašování náboženské literatury vysloveně 
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slovenskou specialitou, něco, co se v takovém rozsahu nedělo ani v Čechách či 
jinde na světě. Všechno dobré i nedobré si každý z nás nese ve svém vlastním 
batůžku a jednou přijde chvíle, kdy ten batůžek na věčnosti rozbalíme…

Kéž to vše zůstane jen pro větší čest a slávu Boží.“
www.peterzaloudek.com, a www.upn.gov.sk 

CO SE DĚJE v našich farnostech a děkanství
Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích
Helena Kochová

O svátku Křtu Páně 10. ledna 2016 se uskutečnil v našem kostele Tříkrá-
lový koncert pěveckého sboru Mladost Brno. Sbor již v minulosti u nás vy-
stupoval. Byli jsme proto zvědaví, jestli nás zpěváci opět svým vystoupením 
nadchnou. 

Nemýlili jsme se! Byla to opravdu krásná tečka na ukončení doby vá-
noční. Soubor pod vedením dirigenta Stanislava Smočka přednesl několik 
klasických skladeb známých i méně známých autorů. Závěr koncertu tvořilo 
pásmo koled včetně jednoho spirituálu. Vřelý potlesk posluchačů byl zaslou-
ženou odměnou všem účinkujícím. Rozcházeli jsme se do svých domovů 
s pocitem příjemně prožitého podvečera. 

Dík patří také Zastupitelstvu obce Veverské Knínice, které koncert zajis-
tilo organizačně a finančně. Před zahájením a po ukončení koncertu nabí-
zeli zástupci obce teplé občerstvení členům sboru i návštěvníkům koncertu. 
V chladném počasí to byla nadmíru milá pozornost. 
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Chci poděkovat…
Ludmila Franzová 

Poděkování za sobotu 9. ledna 2016
Ten den dopoledne proběhla v Říčanech tradiční (už šestnáctá) Tříkrá-

lová sbírka. Deset skupinek malých koledníčků se svými vedoucími opět na-
vštívilo naše domovy. Jsem hrdá na všechny spoluobčany, kteří každoročně 
na tuto „koledu“ přispívají. A má úcta i obdiv patří zvláště těm vedoucím, 
kteří jsou členy naší scholy. Ti totiž po krátkém vydechnutí a odpočinku 
pospíchali do kostela na zkoušku chrámového sboru. 

Vánoční koncert
Schola sv. Petra a Pavla z Říčan připravila pod vedením Mgr. Dagmar Ry-

šánkové koncert. V 15 hodin se kostel naplnil hudbymilovnými posluchači. 
Krásná hudba se linula naším chrámem. Věřím, že všichni posluchači měli, 
tak jako já, povznášející pocity. Koncert, skromně nazvaný „Zpívání u jesli-
ček“ měl vysokou úroveň. K té přispěli všichni účinkující. 

Sólisté: Terezie Čertková-Ryšánková, Dorota Ryšánková – soprán, Antonín 
Ryšánek – tenor, Ondřej Čertek – dětský zpěv
Schola sv. Petra a Pavla: Vedoucí Mgr. Dagmar Ryšánková, Ludmila Volavá 
– příčná a zobcová flétna, Dorota Ryšánková – zobcová flétna, Michaela Bur-
šíková – sólo zpěv, Dagmar Ryšánková – klávesy, hudební doprovod
Moderátoři: Stanislava Volavá a Jiří Pilát

Na závěr jsme si opravdu všichni zazpívali u jesliček lidové koledy.
Rodina Ryšánkova byla obdařena vzácným darem, darem umění, darem 

hudby, a o ten se s námi dělí.
Ryšánkovi, děkujeme, že Vás máme!
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Sdružení Castello in Aria 
zve na koncert ve Veverských Knínicích 
Radek Vašina

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou 
provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů. 

Barokní hudebníci své doby měli k dispozici bohatý instrumentář, číta-
jící cinky, housle, sackbuty, dulciány, violy da gamba, violy d’amore, regály 
a mnohé další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby. Běžnou příčinou 
vyhynutí mnoha nástrojů byla nejen změna hudebního vkusu s nástupem 
klasicismu, ale také technické obtíže hry. V sedmdesátých letech minulého 
století dochází k oživení zájmu o autentické provozování barokní hudby 
a s tím spojenému znovuvynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje 
a jak na ně hrát. 

Z doby baroka se do 
dnešní doby zachovalo 
obrovské množství hudeb-
ního materiálu. Jsou to jak 
světské, tak církevní skladby 
a dokonce i školy hry na růz-
né nástroje. 

Instrumentalisté sou-
boru Castello in Aria hrají 
na cink, barokní housle, 
sackbut, violu da gamba, 
cembalo a další nástroje. 

Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario 
Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená 
v italštině přelud, jakým je i naše hudba, po tu dobu, co zní, je velmi skuteč-
ná a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka. 

V našem Velikonočním programu 3. dubna 2016 v 15.30 hodin v kostele 
sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích Vám chceme představit díla dnes už 
skoro zapomenutých, avšak skvělých českých barokních mistrů jako byli Al-
bericus Mazák, Karel Vacláv Holan Rovenský, Adam Michna. 
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Prázdniny na faře 2016
Irena Buršíková  

Náplň tábora: 
– celotáborová hra – 2. část (FARAO) 
– sportovní vyžití 
– tvůrčí aktivity 
– duchovní zážitky 
– Helenčina studánka 

Termín konání: 
24. 7. 2016 – 30. 7. 2016 

Místo: Fara Ostrovačice 
Přihlášky zasílejte do: 30. 4. 2016 
Více informací na www.orik.cz 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Rozdílnost názorů... 
Peter Žaloudek, Vídeň, 21. února 2016

Být jedním tělem a jednou duší, jak o tom mluví Bible v souvislosti 
s manželským párem a v alegorickém obraze o spojení Kristova ducha s pů-
sobením církve, vždy bylo velikou výzvou. Není vůbec jednoduché sladit dva 
lidi, dva odlišné názory v jeden. Někdy je nutné dělat kompromisy, jeden se 
v něčem podrobí druhému a druhý zase na oplátku ustoupí v něčem jiném 
tomu prvnímu. Ideál by ale vždy měl být čímsi posvátným, jakousi nejvyšší 
metou, cílem, motivací a také inspirací. To, co je totiž jednotné, nerozděle-
né, celistvé, to je také automaticky pevné, silné, neohrožené, přetrvávající. 
Proto se o takovou jednotu snaží nejenom politici různých stran, ale také 
filozofické směry, náboženství, svět duchovní se světem materiálním.

Nejmarkantněji se různorodost názorů dnešní doby projevuje v Evropě 
v pohledu na uprchlíky: Co s nimi? EU - zdá se - je tak rozdělena, na konci 
svých sil, jako snad nikdy od skončení II. světové války. Země „Visegradského 
spolku“ (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) by nejraději vyřadily Řecko 
ze zemí „Schengenu“, vytvořily pevnou, neprodyšnou zeď mezi Řeckem 
a Makedonií, v uprchlících vidí jen „hordu muslimů“, kteří zde budou zná-
silňovat „naše“ ženy, „naši“ civilizaci, „naše“ náboženství, a navíc sem impor-
tují nové nemoci… Dle mnoha západních politiků tímto „Visegrad“ de facto 
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„vrazil kudlu do zad“ západní části EU, jak o tom referuje Hans Jörg Schmid 
16. února na straně 3. deníku DIE PRESSE v článku „Der Plan B der Vise-
grad-Gruppe“. Země západní části EU naopak vyčítají bývalým státům „Ost-
blocku“ jejich vychytralost a kalkulaci v otázce čerpání peněz z fondů EU 
a zároveň neochotu „táhnout za jeden provaz“ v otázce solidarity, tolerance 
a rozdělování uprchlíků. (Viz článek ze dne 17. února v deníku DIE PRESSE na 
str. 17 o růstu ekonomiky České republiky za rok 2015 o 4,3 procent díky tomu, že Češi 
za uplynulý rok 2015 načerpali doposud největší částku peněz celkového období čerpá-
ní peněz od počátku vstupu do společenství EU. Viz také reakci prezidenta evropského 
parlamentu Martina Schulze po skončení zasedání představitelů zemí EU v Bruselu 
minulý týden, když řekl: „Rakousko se velice, velice dlouze angažovalo a přijalo mno-
ho utečenců. Minulý rok jich přišlo do Rakouska 90.000. A to, že dnes na Rakousko 
poukazují prstem právě ty země (kvůli tomu, že určilo horní limit přílivu uprchlíků), 
které nebyly ochotny přijmout nikoho, to není korektní.“ ORF News, 18. 2. 2016.) 

A zcela nejmarkantněji se odráží různorodost názorů v konfliktu mezi 
křesťanstvím, orientujícím se Evangeliem Ježíše Krista s názory politiků. 
Zřejmě jako „klasika“ vstoupí do historie výrok papeže Františka, který ve 
čtvrtek 17. února řekl před novináři na cestě z Mexika do Říma, na adresu 
uchazeče o post amerického prezidenta Donalda Trumpa: „Člověk, který 
chce budovat zeď místo mostů, není křesťanem. To není Evangelium.“ 

Jak sjednotit tyto a jiné, někdy tak protichůdné názory? Umění diploma-
cie a politiky vůbec, je hledání tzv. konsensu - sjednocení názorů. Křesťanství 
a každé jiné náboženství by nikdy nemělo jít v demokratickém systému proti 
tomu systému jako takovému, protože jednak je ten systém ze všech nejvíce 
humánní, a jednak nemá náboženství ani mocenskou, ani politickou moc. 
Jeho priorita by vždy měla být  v pozvedání ducha člověka k vyšším cílům, 
učit lidi morálce, respektu ke všemu stvoření, učit lidi konat skutky milosr-
denství a motivovat jejich mysl k věcem duchovním. 

Křesťanství vzniklo a stále se řídí tím, co řekl a jak žil Ježíš Kristus. Jeho 
učení bylo z hlediska politické, či vojenské moci vždy v mnoha směrech 
v rozporu. Stačí si jen vzpomenout na výroky: Chudé zde budete mít vždy, 
ale jsou situace, kdy je třeba mít raději Boha, než chudé…, nebo výroky 
o tom, že když nám někdo způsobí křivdu, bije nás a dělá nám bolest a zlo, 
tak ve jménu dobra mu máme odpustit a nastavit i druhou stranu tváře, ať 
nás i tam udeří…. anebo slova o tom, že se máme dělit s jinými s tím, co 
máme v nadbytku…. či slova o tom, že se máme snažit nejdříve plnit vůli 
Boží, konat skutky milosrdenství, myslet na nebeské království, a až pak se 
starat o věci pozemské….

Ano, i teď, když se na nás valí davy lidí z cizích zemí, s jinou kulturou a ji-
ným pohledem na život, když i nám se ztrácí půda pod nohama, pokud jsme 
nadále ještě křesťané, tak bychom měli ve svém srdci následovat ty priority, 
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které z nás dělají lepší lidi: Co chceš, aby jiní konali tobě, konej nejdříve ty 
jim. I to jsou slova Ježíše Krista. Jestli se budeme chovat k uprchlíkům vlídně 
a přátelsky, jako k lidem v nouzi, tak dobro, které do nich investujeme, se 
nám stokrát vrátí. Vrátí se k nám jako bumerang v podobě klidného srdce, 
pokojné mysli, čistého svědomí a vrátí se k nám v podobě pozdějších přátel 
a milých lidí, kteří nám budou vracet přesně to, co jsme my sami kdysi do 
nich investovali, vložili, jak jsme je přijali, či nepřijali, jak jsme se my sami 
k nim chovali, či nechovali. 

Papeže Františka označují mnozí novináři na celém světě za největší 
osobnost roku. Podobně tomu bylo i v Čechách, když ho většina lidí ozna-
čila za osobnost roku 2015. Jestli to většina z nás dělá proto, že si tohoto 
muže tak váží, ctí a obdivuje, proč tedy nekonáme tak, jak on koná a mluví, 
a proč se neustále necháváme ovládat politiky typu českého prezidenta či 
slovenského premiéra, či jinými extrémně radikálními politiky, kteří vytváří 
jen atmosféru strachu, černého malování a xenofobie? Nebo snad už vůbec 
nejsme křesťané?

Madonu z Veveří konečně uvidíme v Brně
Jiří Koch

O vydání starého gotického deskového obrazu Madony z Veveří v rámci 
majetkového vyrovnání státu s církvemi požádala sousední farnost Veverská 
Bítýška. Využila této možnosti, protože její součástí je kaple Nanebevzetí 
Panny Marie u hradu Veveří, kde obraz původně až do roku 1938 visel. 

Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. Městský soud v Pra-
ze nakonec rozhodl, že v otázce vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních 
restitucích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v roce 1958. 

Celý spor jsme od začátku pozorně sledovali, protože se historicky dotýká 
i našeho farního společenství. Tato kaple ve středověku plnila funkci farní-
ho chrámu pro širší okolí. K různým bohoslužbám tam jistě přicházeli i naši 
věřící předkové, protože naše obce byly součástí Veverského panství. 

Národní galerie se sice ve svých vyjádřeních nikdy nestavěla proti roz-
hodnutí soudu, ale pro fyzické vydání díla požadovala splnění stále nových 
technických a administrativních podmínek. Ještě podle zprávy na serveru 
lidovky.cz ze 4. března platilo, že obraz Madona z Veveří je součástí expozice 
středověkého umění Národní galerie v Praze. 

Ale už v neděli 6. března 2016 ve večerních televizních zprávách se obje-
vila informace, že tohoto dne si vzácný obraz mohli zájemci ve výstavní síni 
v Anežském klášteře v Praze prohlédnout naposledy. Už 7. 3. 2016 bude 
obraz ve speciálním transportním zabezpečení převezen do Brna. 
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Lze pochopit, že takový vzácný umělecký 
klenot nemůže být z důvodů bezpečnostních 
a klimatických uložen na svém původním mís-
tě v kapli na Veveří, dokonce ani ve farním 
kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Proto 
se bítešský farář Mgr. Marek Hlávka dohodl 
s Brněnským biskupstvím, že obraz bude tr-
vale uložen v Diecézním muzeu v Brně v are-
álu Petrova. Už dříve byly učiněny potřebné 
kroky, aby tam obraz mohl být bez problémů 
umístěn. Podle vyjádření odborníků bude ob-
raz po nutné přibližně desetidenní klimatické 
„karanténě“ vystaven veřejnosti. 

Dostaneme tak možnost na vlastní oči téměř doma vidět originál díla, na 
něž se před lety bez problémů dívali naši otcové a dědové. 

Revoluce ve Vatikánu aneb Jít ve šlépějích papeže Františka 
Peter Žaloudek, Vídeň, konec roku 2015

Papež František inicioval ve svém krátkém pontifikátu celou řadu reforem, které mění 
od základu církev. Radikální terapie zahrnuje jak konec středověkého, feudálního 
modelu církve, tak i moderní pohled na rodinu, manželství a sex až po decentralizaci 
církevních struktur moci. Tempo a obsah reforem je však, žel,  pro mnohé biskupy 
a kněze doposud příliš rychlé a neakceptovatelné...  

Staré přísloví říká, že děti potřebují dobré příklady, aby se z nich jednou 
stali dobří lidé, či dokonce hrdinové. A jak je to s námi dospělými? Nepotře-
bujeme občas i my probuzení z letargie, procitnutí k odvaze, ke krokům a či-
nům, které z nás udělají lidi lepší, než jakými jsme byli doposud? Na Nový 
rok si podle zvyku dáváme nová předsevzetí, anebo alespoň oprašujeme ta, 
která jsme si dali již před lety, ale která čas a starosti všedního dne kamsi da-
leko zavály. V březnu uplynou tři roky od volby papeže Františka. Nikdy jsem 
se netajil tím, jak sympatický, inspirující a povzbudivý pro mne tento člověk 
je. Nyní, na prahu roku 2016, bych rád připomněl sobě i všem lidem dobré 
vůle, proč by měl být František vzorem nejenom pro křesťany, ale vlastně 
pro všechny. Papež, který se po svém zvolení představil jako člověk přicháze-
jící „z druhého konce světa“, se přiblížil Evropanům, ale i celému světu hned 
na začátku svými činy. Návštěvou uprchlíků v Lampeduse, upřednostněním 
své cesty do chudé Albánie před vystoupením v Evropském parlamentu ve 
Štrasburku, či slavením Velikonoc s vězni jedné římské věznice. Celý jeho 



25

dosavadní pontifikát lze charakterizovat jako plný symbolů, znaků a inspi-
rací. Naposledy to bylo jeho vyhlášení mimořádného Roku milosrdenství. 
Učinil tak v době plné válečných konfliktů v celé řadě zemi střední a severní 
Afriky, v Nigérii, Sýrii, Iráku, Afganistánu, či na východní Ukrajině, kde Rusy 
podporovaní separitisté ze svého území Ukrajince vytlačují, v době teroris-
tických útoků a exodu statisíců běženců. Novináři, média i běžní lidé stále 
jen hledají Schlagzeilen, senzacechtivé tituly zpráv. Ale jaké ještě Schlagzeilen 
má tento papež dodávat? Nebylo jich snad již dost? 

Oproti takovým senzacím potřebuje realizace reforem v církvi svůj čas 
a tempo. I na tomto poli papež učinil rozhodný a nezvratitelný krok do-
předu: svým vystěhováním z papežského paláce, prostými ranními kázáními 
v malé kapli vatikánského domu pro hosty, učitelskými dokumenty Evangelii 
Gaudium a hlavně Laudato si, svým frontálním útokem na nehumánní eko-
nomický systém, neúnavnou snahou o reformu vatikánské kurie, odpoutává-
ní církve od slepé zahleděnosti do sebe samé a jejího odvážného vykročení 
na cestu k člověku. Po staletí platná zásada Roma locuta, causa finita (Řím 
promluvil, diskuse je uzavřena) byla Františkovou zásluhou nahrazena jinou 
– Roma locuta, causa aperta (Řím promluvil, diskuse se otevřela). 

Nejlépe to snad dokazuje nedávno ukončená synoda o rodině. Zarytý 
katolík, který by v závěrečném dokumentu za každou cenu hledal jen pasáže 
o tom, že církev nepovoluje používání antikoncepce či kondomů, nebo že 
rozvedení a znovusezdaní nemohou přistupovat ke svatému přijímání, je 
tam bude hledat velice těžce. Skutečná revoluce je dobře zamaskovaná ne-
jenom v celém textu, ale také v jeho závěrečné části, v níž je tento synodální 
dokument představen jako „návrh pro papeže“, který jej bere velice vážně 
a mluví o zcela novém pastoračním konceptu: pryč od předpisů a nařizo-
vání k hledání nové formy citlivé pastorace, k plnému doprovázení člově-
ka. Tím jasně mluví o tom, že již skončil čas nařizování a zakazování a že 
nadešel čas svobodné volby a poskytnutí prostoru pro všechny, nejen pro 
moralisty a teology, biskupy a papeže, ale i pro člověka samotného, který je 
v mnohém sám sobě tím nejlepším lékařem – diagnostikem i terapeutem 
– a nepotřebuje neustálé nařizování shora. Největší reforma, kterou Franti-
šek inicioval, však teprve začne. A začne i navzdory tomu, že až doposud je 
s ní prakticky sám, protože téměř nikdo z biskupů a kardinálů nemá odvahu 
jej podporovat, a naopak většina z nich jen zbaběle vyčkává a nechává jej na 
bojišti osamoceného. Bude to reforma „uzdravující decentralizace“ církevní 
moci. Padesát let po římsko-centralizačním II. vatikánském koncilu tak má 
„aggiornamento“ najít svou odezvu v dnešním globálním světě a pluralis-
tické církvi. Je to doposud nejožehavější téma, které si papež zvolil, takže 
i nejprogresivnější a reformně orientovaní biskupové mají z možných kon-
sekvencí strach již nyní. V principu jde totiž o to, nakolik a jakým způsobem 
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bude centrálně rozhodovat Řím, a nakolik a jakým způsobem jednotlivé 
biskupské konference zemí světa, a to i v otázkách učitelského úřadu. S tím 
souvisí mnoho jiných aspektů. Především ten, jak v budoucnu označovat 
v církvi všechno to skryté pod jednou pokličkou, čemu dnes říkáme „kato-
lické, všeobecné”. Bude pak ještě papež nadále symbolem jednoty, jediným 
vůdcem jedné celosvětové církve, zárukou jednoty, anebo se celý dosavadní 
mocenský systém rozpadne? Co vlastně žene tohoto papeže jít cestou, kte-
rou jde? Kdo alespoň trochu zná jeho životopis, ví, že František, ten čistý, 
pravdivý, upřímný a věrohodný člověk bez lži a přetvářky, chce nasměrovat 
církev tam, kde jsou lidé se všemi svými problémy, do kterých se narodili či 
byli vmanipulováni. František chce zlikvidovat všechny překážky, které brání 
v cestě odbourávání skandálů, skrze něž církev stojí sama proti sobě. Zcela 
zjevně mu jde o to, aby se poselství milosrdenství, spásy a vzkříšení dostalo 
ke všem lidem. Jinými slovy: i když to tak nevypadá, svět, ve kterém žijeme, 
přece jen ještě není ztracený. Stojí za to bojovat o lepší svět, být optimistou, 
někdy možná až idealistou. Člověk, kterému se nevede dobře, trpí a je otro-
kem nemocí fyzických, duchovních, diskriminačních, hračkou v rukou moc-
ných, majetných, vykořisťujících, bezcharakterních lidí, ta svrchovaná bytost 
ať je naším středobodem, cílem, sumarizací všech našich snah. V tomto je 
pro mne papež František velikým vzorem. Mám ho rád. Přál bych si, abych 
na prahu nového roku 2016 nebyl sám, kdo ho má rád, kdo se jím nechává 
inspirovat, aby tento zářící a krásný člověk s poselstvím, které žije a hlásá, 
pronikl k srdcím všech lidí, a to i biskupů a kněží v Čechách, na Slovensku 
i jinde, neboť, žel, právě z řad kléru má František podpory nejméně. 

 
P.S.: Koncem roku 2015 oznámilo vedení světoznámé Nadace z Aachenu, 

že cenu Karla Velikého za rok 2016 Za jednotu Evropy obdrží papež František. 
V odůvodnění se píše: “V uplynulých letech zažila Evropská unie krize a rá-
ny. V této době, ve které mnoho občanek a občanů v Evropě hledá orien-
taci, vysílá jeho Svatost poselství naděje a odvahy. Papež je hlasem svědomí, 
které upozorňuje na to, že uprostřed všeho je na prvním místě člověk.”

ZÁŽITKY A PROŽITKY 
Cestou k lavici královského nástroje 
Zdeněk Pololáník 

Pokud moje paměť sahá, vzpomínám si, jak mě všude, kam jsem přišel, 
zajímalo všechno, co vydávalo zvuk. Ještě v předškolním věku jsem často 
navštěvoval s rodiči a příbuznými jejich známé, v jejichž domácnostech se 
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nacházely hudební nástroje a přístroje. Stávaly se středem mé pozornosti 
a zájmu si je vyzkoušet. Mezi takové nástroje patřilo především harmonium, 
někde se objevil i starý klavír, kytara, bendžo, zaujala mne i heligonka (knof-
líkový akordeon), někde se našel i flašinet nebo zvonkohra spojená s pohy-
bem figurky, nebo hrající hodiny. Tyto předměty předčily zájem o hračky, 
často zajímavé, pohyblivé, stavebnice a podobně. 

Nejspokojenější jsem byl, když mi bylo dovoleno usednout k harmoniu, 
nebo vzít si do rukou hudební nástroj. Také poslech flašinetu, nebo gramo-
fonu mě nikdy neunavil. Vzpomínám též na to, jak jsem obcházel kolem 
vojenské kapely vyhrávající na náměstí Velké Bíteše a pozoroval hudebníky 
a vnímal jejich nástroje a jejich zvuk. Dostával jsem celou řadu příležitostí si 
mnohé nástroje vyzkoušet. Který však z nich si vybrat a osvojit? Tatínek toto 
rozhodnutí učinil za mě. Koupil housle a našel mi soukromého učitele. 

Můj zájem k ostatním hudebním nástrojům tím neskončil. Další, asi 
druhé Vánoce poté, jsem našel pod stromečkem klavír. Starý nástroj z doby 
Mozarta mi sehnala babička od nějakých známých z Bíteše. 

Ze všech těchto nástrojů mne však nejvíc zaujaly varhany v našem kostele. 
Dovedly se rozeznít silně, slavnostně i tiše, vstupovat samostatně i dopro-
vázet zpěv. I k tomuto nástroji jsem se brzy dostal, a mohl si jej vyzkoušet. 
Varhaníkem byl náš soused, jehož o rok starší syn byl mým prvním kamará-
dem. Doma měli harmonium. Když mi bylo deset let, začal jsem dojíždět na 
reálné gymnázium. Tam jsem teprve dostal možnost řádné hudební výchovy 
i učitele na housle a klavír. 

V brněnských chrámech při boho-
službách zněly rovněž varhany. Jejich 
zvuk v chrámové prostoře mi připadal 
jako by vycházel z jiného světa. Zvláš-
tě mne zaujal varhaník u sv. Tomáše. 
Pod jeho prsty zněl tento nástroj jako 
by místo měchů měl plíce ovláda-
né jeho dechem. A těch barev! Byly 
v nich zastoupeny všechny nástroje, 
které jsem znal, ovládané a s velkým vkusem využívané během bohoslužby. 
Jeden hudebník dokázal vyjádřit všechny části obřadu, zaujmout přítomné 
věřící k větší pozornosti a citovému prožitku mystéria. Svou dohrou naplnil 
odcházející pocitem štěstí. Mnozí proto vytrvávali na místech, než se rozply-
nul poslední akord v echu chrámové prostory. 

O těchto dojmech jsem vyprávěl tatínkovi a vyslovil jsem přání osvojit si 
varhany na varhanické škole. Vyhověl mi. Za tři roky jsem podával přihlášku 
ke studiu na konzervatoři, kde se varhany staly mým hlavním nástrojem. 
Tam jsem blíže poznal další nástroj, který měl přídomek královský – harfu. 
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Snad proto, že na ni hrával král David. Poznatky a zkušenosti s ostatními hu-
debními nástroji jsem pak zúročil v kompozicích. K mistrovskému zvládnutí 
každého jednotlivého z nich je i při nadání a píli třeba délky celého života. 

Pobyt v nemocnici – uzdravující i obohacující 
Ludmila Franzová

Před časem jsem byla znenadání hospitalizována, po půlnoci jsem se 
znenadání ocitla v příšeří nemocničního pokoje. Při vstupním pohovoru 
s lékařem jsem se cítila velmi nepříjemně. Měla jsem provinilý pocit, že ru-
ším ostatní pacientky. A ráno, vlastně po celý den, jsem svoje tři spolubydlící 
pozorovala. 

Zdálo se mi, že paní Alena se zlobí na celý svět, stále leží obrácena k ok-
nu, ke všem zády. 

O paní Jarmile jsem si pomyslila, že je zhýčkaná. Manžel byl u ní každý 
den dvakrát a ještě ho pozdě večer telefonem volala. 

Paní Karla opouští svět. Oči stále zavřené, sestry ji každé dvě hodiny při-
cházejí obracet, trpělivě jí nabízejí nějaké sousto, jinak je na umělé výživě. 
Všechno odmítá, nic se jí nelíbí. Svou nelibost projevuje neartikulovanými 
zvuky a nepříjemným křikem. Je jí 93 let. 

Jsem v pokoji těžce onkologicky nemocných pacientů. Pozoruji, pře-
mýšlím a přemítám. Paní Alena, ta u okna, každou hodinu volá nazlobeně 
sestru: „Zase!“ A sestra přebaluje …. 

Paní Jarmila si stále prohlíží ruce, plné černých podlitin. Všimla jsem si, 
že je má po celém těle. Jeden den odmítla rozhovor s duchovní asistentkou 
se slovy: „My s manželem v n ě c o věříme, ale hovořit o tom nechci.“ A pak 
v noci volala: „Pane Bože, proč já, proč já?!“ 

U paní Karly je stav stále stejný. Nikdo ji nenavštěvuje, prý má dva syny. 
Uběhl víc než týden. 
Když paní Jarmila zase dlouho do noci naříkala, šla jsem k ní se snahou 

ji uklidnit. Mimo jiné jsem jí říkala, ať nenaříká, ale děkuje za to, že proži-
la krásný život, že je vidět, jak je milována… Ráno ji odváželi. Zastavila se 
u mne a děkovala, že se jí otevřely oči… V devět hodin přišel manžel na 
pravidelnou návštěvu a zděsil se, že je pryč. 

Byla jsem vlastně nejzdravější a cítila jsem se tam nepatřičně. Však jsem 
také byla propuštěna. Šla jsem se rozloučit s paní Alenou. Takový srdečný 
stisk ruky jsem ani nečekala, ani takový vřelý pohled očí. To vůbec nebyla ta 
zlostná paní z Pelhřimova! A pak pláč, že doufala, ale její stav se zhoršil a ať 
na ni myslím. Byla ještě mladá. 

Přistoupila jsem k paní Karle. Uzlíček se zavřenýma očima. Pohladila 
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jsem ji na rozloučenou po tváři. V tu chvíli se stalo něco neuvěřitelného. 
Obličej se uvolnil, žádné nepříjemné skřeky, ale na tváři se objevil náznak 
úsměvu! Dojalo mě to. 

Uvědomila jsem si, že přes všechnu dokonalou a profesionální péči, kaž-
dý nemocný touží po vřelejším a osobnějším kontaktu. 

Pobyt a loučení v nemocničním pokoji mě velmi obohatil. Cítím se být 
obdarována. 

Květy třešní a červené fazole 
Peter Žaloudek, Vídeň, konec ledna 2016

Takto nevšedně se jmenuje nový japonský film, který v roce 2015 natočil 
režisér Naomi Kawase podle románu Duriana Sukegawa.

Nevšední název však v sobě skrývá zcela všední problémy kterékoli společ-
nosti a země světa: problém najít dobrou práci, problém zadluženosti, samo-
ty, stigmatizace kvůli barvě pleti, nemoci či náboženství, problém akceptovat 
a respektovat jiné lidi takové jací jsou. 

Hlavní hrdina Sentaro, kterého ve filmu ztvárnil herec Masatoshi Na-
gase, má pronajatý malý stánek, ve kterém připravuje a prodává palačinky 
plněné fazolovou marmeládou. Nedělá to rád, ale je zadlužený a nemůže si 
dovolit jen tak odejít a hledat si něco jiného. Je spíš samotář, ale se svými 
palačinkami je vítanou zastávkou pro studentky z nedaleké dívčí střední 
školy i pro další občasné kolemjdoucí. A tak má stále co dělat, aby všechny 
obsloužil a vydělal si nějaké peníze. 

Když už na práci sám nestačí, vyvěsí inzerát, že hledá pomocnici. Ozvala 
se mu jediná, již šestasedmdesátiletá paní, kterou hraje herečka Kirin Kiki. 
Ovšem Sentaro nemá zájem, aby zaměstnal tak starou ženu. Teprve když mu 
jednoho dne přinese na ochutnání svou fazolovou marmeládu, rozhodne 
se, že ji přijme, protože její marmeláda chutná nesrovnatelně lépe než ta 
jeho. Pravidelní návštěvníci jeho stánku okamžitě poznají rozdíl, nová náplň 
jim chutná mnohem víc, všechno se rychle rozkřikne a u stánku se zastavuje 
stále více lidí. Sentaro náhle jako by ožil, a ožívá i stará paní, která se mu 
přiznala, že prodávat svou vlastní marmeládu je její celoživotní sen. 

Jenže to má jeden háček: stará paní bývala malomocná. (Ještě před 20 
lety museli v Japonsku malomocní, přestože již uzdravení – od roku 1946 
existuje lék proti malomocenství – žít ve speciálních domovech odděleně 
od společnosti). Po nemoci má zohavené ruce. I v civilizovaném Japonsku 
to evokuje nebezpečí infikování jiných. Když si zákazníci jejích rukou všimli, 
vyvolalo to panickou reakci. Jednoho dne nepřišel nikdo. Majitelka stánku, 
které Sentaro splácí dluh, zasáhla rezolutně: buď okamžitě propustí starou 
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ženu, nebo sám dostane výpověď. Sentaro navzdory všem těžkostem soucítí 
se starou paní a propustit ji nechce, ta však sama vycítí, že nadešel čas jejího 
odchodu. Druhého dne již do práce nepřišla a Sentarovi poslala dopis. Celý 
život byla kvůli svému malomocenství stigmatizována, třebaže byla stejně 
jako další obyvatelé domova označena lékaři za vyléčenou. Zdraví lidé se jim 
vyhýbali a oni se vyhýbali zase jim. 

Zdrcený Sentaro, smutná stará paní… Ve filmu velice silný okamžik, 
u kterého si snad každý divák uvědomuje, jak krutý je někdy svět, ve kterém 
žijeme. Všichni jsme čas od času herci nějaké živé scény, kterou nám nare-
žíroval život – scény, v níž nám nezbývá nic jiného, než polykat slzy hořkosti 
a přijmout nastalou situaci, protože jinak nemůžeme. 

Osm let svého života jsem věnoval studiu a psaní knihy Aina hemolele… 
o kolonii malomocných na havajském ostrově Molokai. Měl jsem možnost 
osobně vyslechnout příběhy lidí, kteří byli společností stigmatizováni po-
dobně jako ta stará paní za to, že jsou malomocní: byli vyhnaní do kolonie 
malomocných a nesměli mít žádný kontakt s jinými lidmi, včetně nejbližších 
příbuzných, nemohli mít vlastní děti, a pokud se toto nařízení nedodrželo, 
dítě bylo ihned po porodu odebráno a dáno k adopci. Ostatní se jich štítili, 
nikdo jim nechtěl dát práci, nikdo je nepovažoval za normální lidi. 

Dnes už vidím, že za stigmatizovanými lidmi nemusím jezdit až na da-
leký Molokai. Všude kolem mne žijí stigmatizovaní lidé: stačí, když jsou 
bezdomovci, když jsou to uprchlíci, když jsou to Romové, když jsou to lidé 
jiné barvy pleti, lidé jiného náboženství, hlavně toho islámského, když 
jsou to lidé trpící psychickou nemocí, lidé trpící AIDS, některými druhy 
kožních či rakovinových nemocí, lidé bez práce, zvláště ve věku nad 50 let, 
ti mají šanci najít práci prakticky nulovou. Ano, ano, ano. Jak pravdivý je 
tento japonský film, když nám připomíná realitu našich dnů tady a zde, 
kde žijeme. V něčem je však nesmírně povzbudivý a krásný.  Ta stará paní 
přes veškerou stigmatizaci nezatrpkla, a když se jí lidé vyhýbali, nezbylo jí 
než naučit se komunikovat s přírodou: se stromy a jejich listím, s větrem, 
který si s nimi pohrává a zní to jako hudba velikánského orchestru. Vůně 
kvetoucích třešní ji dokázala přivést až k extázi. Naučila se komunikovat 
i se sluncem a měsícem, s vodou, skalami či kamením a také s “obyčejný-
mi” fazolemi, které musely vydržet pálavu slunce, chlad noci či bičování 
deštěm, absolvovat dlouhou cestu od svého vyklíčení až k okamžiku, kdy 
je ruka člověka otrhala, zabalila a poslala do prodejen, a odtamtud na 
cestu ke konkrétnímu člověku na jeho stůl. Tento film je plný poezie, 
nádherných obrazů a symbolů. Tak jako náš život. Jeho zhlédnutí vřele 
doporučuji.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Z myšlenek Dona Bosca
Vybrala Ludmila Franzová

Jedná-li se o věci velmi důležité, nelze se do nich pustit bez přípravy.
Chcete-li, aby byl váš život veselý a klidný, usilujte o to, abyste stále setr-

vávali v milosti Boží.
Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí.
Prvním projevem lásky, je láska vůči vlastní duši.
Jednejme tak, aby nám bylo dobře na tomto světě i na věčnosti.
Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes; možná už zítra 

nebudete mít čas.
Radím pozitivní prostředky pro uchování čistoty: modlitba, útěk před 

zahálkou, časté přijímání svátostí a bdělost i v nepatrných věcech.
Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit.
Naučte se brzdit sebe sama: pak budete mít mnoho přátel a žádného 

nepřítele.
Zakrývejte nedostatky druhých. Nezesměšňujte ty, kdo jsou pro své ne-

dostatky uráženi.
Být dobrý neznamená nedopouštět se nedostatků, spíše mít dobrou vůli 

je napravovat.
Pečujte o to, co o vás řekne Pán, ne o to, co o vás v dobrém nebo špatném 

řeknou lidé.

O zemi beze studu – rozhovory s Maxem Kašparů
Citace z knihy, kterou vydalo nakladatelství Cesta, Brno, září 2015 

Je to útlá, čtivá knížečka upravených rozhlasových, časopiseckých a internetových 
rozhovorů s psychiatrem, teologem a univerzitním profesorem Maxem Kašparů. Texty 
obsahující myšlenky, informace, podněty a výzvy jak porozumět modernímu člověku 
a současné době, jak najít odpovědi na aktuální otázky víry.

Místy břitká kritická slova nejen směrem k politikům a mocným tohoto světa, 
trendu naší doby, ale i k církvi a nám věřícím. Ale i rady, úvahy a inspirace do kaž-
dodenního života i známé pravdy zkumulované do jasných slov a vět. A možná vede 
i k tomu zburcovat sebe sama a přispět k nápravě života svého i svých blízkých. 

... Lze s humorem řešit všechny životní situace? Nelze. V životě existují situace, 
které se musí proplakat a probolet. Řešit je chemicky prostřednictvím psy-
chofarmak není vždy zdravé a osvobozující. V lidském životě jsou momenty, 
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které lépe a rychleji vyléčí slzy než chemie. Nestyďme se za svůj pláč. Na 
druhé straně nadhled doporučuji. Kdo má nadhled, má často i vhled a pře-
hled. …

…Věřícím se dává za vzor svatá rodina – Josef, Maria, Ježíšek. V čem pro nás mo-
hou být i po dvou tisíciletích vzorem? Hlavně v tom, že muž má v rodině plnit roli 
muže a žena roli ženy. Bohužel na jedné straně máme čím dál víc zženštilých 
mužů a na druhé straně stále více žen, které přebírají mužské chování. Svatý 
Josef byl, jakkoli o něm víme málo, především muž, ochránce i věrný prů-
vodce své rodiny. To se u dnešních mužů pomalu ztrácí. Panna Maria byla 
ženou všech pozitivních vlastností. Dokázala stát v pozadí a sloužit. Mateřství 
nechápala jako břemeno, ale jako úlohu. I to je dnes vzácný jev. …

… Jak vidíte život v Česku? U nás je populární mluvit o krizi – ekonomic-
ké, ekologické, finanční, bytové, energetické. Ale největším problémem je 
krize hodnot, já to nazývám krizí lamp! Zhasínáme jednu lampu za druhou. 
Lampu zdravého rozumu, lampu zdravé víry, lampu zdravých mezilidských 
vztahů, a tak se nám tu pomalu stmívá. ….“

Průřez křesťanským rokem 2015

Sederová hostina
Farní zájezd na Svrateckou hornatinu
Vítochov, Zvole
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Výlet na Šmelcovnu

Slavnost Božího těla Táborák dětí na faře

Lesní mše u Helenčiny studánky Rekolekce v Ostrovačicích
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HUMOR 

Pět veselých příhod 
Převzato z knihy „Potká jezuita františkána…“, autoři B. Peyrous a M. A. Pompignoli-
ová, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009 (pokračování z min. čísla)

Příchod do ráje  
Kněz a řidič autobusu přišli před bránu ráje. Svatý Petr si je bedlivě pro-

hlíží, pak chvíli přemýšlí a nakonec oznámí řidiči: „Vstup do radosti svého 
Pána, služebníku věrný.“ Potom se otočí ke knězi a řekne mu: „Je mi líto, ale 
jdi ještě na nějaký čas do očistce.“ 

Kněz se začne bránit: „Ale proč? Strávil jsem život ve službě Pánu, za-
tímco tenhle řidič…“ Svatý Petr mu odpoví: „Víš, když jsi kázal, všichni lidé 
v kostele spali. Zatímco když on řídil, všichni cestující se modlili.“ 

Automechanik
Automechanik přijde do nebe. Za několik dnů potká Pána Ježíše a ten se 

ho ptá: „Tak jak se ti u nás v ráji líbí?“ „Je to tu opravdu skvělé, ale myslím, 
že jsi mě mohl k sobě povolat o něco později. Bylo mi čtyřicet let, byl jsem 
ještě mladý a na zemi mi bylo dobře.“ 

Pán Ježíš je překvapený a říká: „Ale vždyť tobě nebylo čtyřicet, když jsem 
tě k sobě povolal. Měl jsem zjištěno, že ti je devadesát.“ „Ale Pane, to není 
možné, jak můžeš něco takového říct!“ 

Pán Ježíš mu s úsměvem odpoví: „Víš, když jsme sečetli všechny hodiny, 
které jsi naúčtoval svým zákazníkům, vyšlo nám devadesát.“ 

Iluze
Mladá žena navštíví faráře a ptá se ho: „Otče, poslední dobou jsem se 

často dívala do zrcadla, a čím víc jsem se prohlížela, tím jsem si připadala 
krásnější. Je to hřích?“ 

Kněz si ji prohlédne a odpoví: „Slečno, to není hřích, to je jen velký 
omyl!“ 

Plakát
U vchodu do obchodního domu s potřebami pro domácí kutily visel 

nápis: „Kutilové, komplexy odhoďte stranou! Titanic zkonstruovali profesio-
nálové, zatímco archu Noemovu postavil amatér!“

Ve výčepu
V jednom výčepu visí cedule: 
„Máme důvěru jen v Boha. Zákazník musí platit předem.“
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OKÉNKO PRO DĚTI 



36

Požehnané velikonoční svátky
a

radost ze setkání se zmrtvýchvstalých Pánem

přeje redakční rada

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava. 
Uzávěrka příspěvků je 4. 9. 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!

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


