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Milí farníci,
podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce
jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto
smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při
našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor
listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“,
a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).
Sv. Ludmila nás povzbuzuje k životu z víry, ale také speciálně k tomu,
abychom dobře působili na své okolí, abychom správně vychovávali své děti
a vnuky. Rozhodně by bylo málo, kdybychom poslali děti do školy, a taky
na výuku náboženství, a pak si řekli (pokud jim ještě navíc opakujeme, že
by měly chodit do kostela), že jsme pro křesťanskou výchovu dětí udělali už
dost. Tohle jsou pouze věci vnější. Zkušenost učí, že pouze opravdový věřící
vychovává věřícího a svatý vychovává svatého (jako sv. Ludmila sv. Václava).
Výchova se děje láskou, vírou, nadějí, ne správnými pokyny nebo moralizujícími řečmi.
Přeji Vám krásné podzimní dny, kéž je pod ochranou svatých prožíváme
v blízkosti Boží!
Váš farář Ludvík Bradáč

Sv. Václav a Ludmila na vitráži okna v Olomouckém chrámu sv. Václava
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Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle oslavil sedmdesátku
V pořadí třináctý diecézní brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle se koncem srpna dožil
sedmdesáti let. Při této příležitosti přetiskujeme jeho životopis a několik otázek a odpovědí z rozhovoru, který s ním vedla ing. M. Jandlová, mluvčí brněnského biskupství.
Biskup Vojtěch Cikrle se narodil 20. srpna 1946 v obci Bosonohy (dnes
městská část Brna). Protože pocházel z rodiny komunistickým režimem
pronásledované (jeho otec byl z politických důvodů 11 let vězněn), nemohl
studovat, vyučil se slévačem a odmaturoval až později na večerní Střední
škole pro pracující v Brně.
Jako dělník pracoval ve Šmeralových závodech, ve Zbrojovce a na stavbě
dálnice Praha-Brno. V letech 1969 až 1971 vykonával základní vojenskou
službu.
V roce 1971 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1976 v brněnské katedrále. Od roku 1976 do roku 1982 působil jako duchovní v Jaroměřicích nad
Rokytnou, v Jihlavě, ve Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích
a Starovicích. V letech 1982 až 90 vykonával funkci prefekta, později rektora
v kněžském semináři v Litoměřicích.
Dne 14. února 1990 byl (po osmnácti letech uprázdněného biskupského
stolce) papežem Janem Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. Biskupské svěcení přijal 31. března 1990 z rukou
olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka.
Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo, Rady
pro rodinu a Rady pro bioetiku, dále je členem Komise pro liturgii.

„Děkuji všem za blahopřání k narozeninám,
a děkuji také za modlitby,
kterými mne v biskupské službě mnozí provázíte a posilujete.“
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Otče biskupe, co pro vás znamená víra?
Životní postoj, ve kterém objevuji Boha jako otce, ostatní lidi jako sourozence a sebe samého stále v novém životadárném světle.
Co je podle vás láska?
Tajemství, které odhalujeme celý život, ať jsme věřící či nevěřící. Láska
má mnoho podob – mezi mužem a ženou, mezi sourozenci, mezi přáteli,
milosrdná láska k potřebným, dnes pohrdaná láska k vlasti, ap. Křesťané
věří, že pramen lásky je v Bohu. Přesněji ve vztahu lásky mezi Bohem Otcem
a Synem Ježíšem Kristem, a že tímto pramenem je Duch svatý. Právě tento
vztah lásky inspiroval věřící, aby se v minulosti s naprostou samozřejmostí
ujímali nemocných, postižených, sociálně slabých a jinak strádajících, a snaží se, aby tato láska byla pravdivým výrazem také jejich manželství. Dalo by se
říci, že láska neexistuje nějak imaginárně, sama o sobě, ale v nás. Je to i naše
osobní dílo, které může mít mnoho inspirací a podob.
A naděje?
Naděje se vždy vztahuje k budoucnosti, a pokud se nejedná o naději falešnou a demotivující, dodává sílu pro život v přítomnosti. Může se opírat o lidské
síly, vědomosti, statistiky, o štěstí, o osud… O této silné lidské naději se říká, že
umírá až naposled. Existuje ale také naděje reálnější a mocnější, která ukotvuje věřícího člověka v Boží lásce a jeho blízkosti, a to i uprostřed bojů, zmatků
a často i utrpení. A právě o této naději bylo napsáno, že nedojde hanby.
Jaký význam má v životě člověka radost a utrpení?
Radost a utrpení mají k sobě velmi blízko. Po radosti toužíme, utrpení
snášíme. Není možné zvolit jen radost a utrpení vyloučit. Někdy je právě
schopnost přijmout utrpení nebo odříkání přímou úměrou budoucí radosti. Znají to sportovci, umělci i mnozí jiní. Radost a utrpení patří k lidskému
životu a jejich prožívání může být cestou k moudrosti srdce.

KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB a akcí podzim 2016
P. Ludvík Bradáč
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Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

středa
28. 9.

1. koncert MVF

sobota
1. 10.

O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v 17 hodin ve
Veverských Knínicích a v 18:30 v Ostrovačicích.
První koncert Mezinárodního varhanního festivalu
se bude konat v sobotu 1. října v kostele sv. Jakuba
v České Třebové.

7. hudební festival
Zdeňka Popoláníka

neděle
2. 10.

2. koncert MVF

sobota
8. 10.

Nejkrásnější AVE MARIA
koncert

neděle
9. 10.

Slavnost posvěcení kostela

neděle
9. 10.

3. koncert MVF
Drakiáda

sobota
15. 10.
neděle
16. 10.

Adorační den
farnosti Veverské Knínice

pátek
21. 10.

4. koncert MVF

sobota
22. 10.

Den modliteb za misie

neděle
23. 10.

5. koncert MVF

sobota
29. 10.

Dušičková pobožnost

pondělí
31. 10.

Všech svatých,
slavnost

úterý
1. 11.

Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé, památka

středa
2. 11.

Setkání seniorů

středa
16. 11.

Pocta svaté Cecílii

neděle
20. 11.

Hudební rozmluvy.
Bazilika Porta coeli v Předklášteří v 19.00 hod.
Druhý koncert Mezinárodního varhanního festivalu
se bude konat v sobotu 8. října v kostele sv. Jakuba
v České Třebové.
Koncert věnovaný 160. výročí vysvěcení kostela.
Kostel sv. Václava, Tišnov v 18.00 hod.
V neděli 9. října budou mše sv. podle obvyklého
pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich za naše
kostely.
Třetí koncert Mezinárodního varhanního festivalu
se bude konat v sobotu 15. října v Třebovicích.
Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy
u dálnice. Začátek je ve 14.30.
V tento den bude kostel ve Veverských Knínicích
několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátosti.
Čtvrtý koncert Mezinárodního varhanního festivalu
se bude konat v sobotu 22. října v Litomyšli.
Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku. Při nich se budeme modlit
za misie a rovněž bude sbírka na tento účel.
Pátý koncert Mezinárodního varhanního festivalu
se bude konat v sobotu 29. října v kostele sv.
Jakuba v České Třebové.
V 16:15 hodin na hřbitově v Říčanech se bude
konat dušičková pobožnost.
Slavnost Všech svatých oslavíme mší sv.
ve Veverských Knínicích v 17 hodin
a v Ostrovačicích v 18 hodin. Už předtím v 16:15
se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově ve
Veverských Knínicích.
O památce Všech věrných zemřelých se budeme
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých
v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18 hodin
v Říčanech. Už předtím v 16:15 se bude konat
dušičková pobožnost na hřbitově v Ostrovačicích.
V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají
starší farníci.
Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se
bude konat v kostele sv. Martina v Kralicích.
Začátek setkání bude ve 14:30 hodin.
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Adventní zdobení

sobota
26. 11.

1. neděle adventní

neděle
27. 11.

Adorační den farnosti Ostrovačice

pátek
2. 12.

Sv. Mikuláše, patrona kostela
ve Veverských Knínicích

úterý
6. 12.

Předvánoční svátost smíření

pátek
16. 12.

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou
adventních ozdob a přátelským posezením začne
na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.
O první neděli adventní vstupujeme do posvátného období přípravy na Vánoce. Na začátku mší
svatých budou požehnány adventní věnce.
V tento den bude kostel v Ostrovačicích několik
hodin otevřen k modlitbě a adoraci Nejsvětější
Svátosti
Sv. Mikuláše, patrona kostela ve Veverských
Knínicích, si v tomto kostele připomeneme při mši
sv. v 17:00.
Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude
v pátek 16. 12. v 17 hodin. Přijede i o. Dominik
z Domašova.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Kulaté narozeniny
Redakční rada
V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik členů společenství Oříku dožilo významného životního výročí. Při této
příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost a štěstí, hodně
zdraví a spokojenosti, a především hojnost Božího požehnání.
V květnu paní Marie Polanská z Říčan oslavila 75 let života.
V červnu pan Leoš Buršík z Říčan oslavil 85. narozeniny a
paní Marie Jelínková z Ostrovačic sedmdesáté narozeniny.
V červenci měl pan Jiří Cabal z Ostrovačic padesát let.
V témže měsíci oslavila paní Uršula Polanská z Říčan 75 let.
V srpnu měla paní Marie Chybová z Říčan sedmdesáté narozeniny a
paní Marie Vetráková z Veverských Knínic osmdesáté narozeniny.
V září oslavila padesát let paní Květoslava Kubešová z Ostrovačic.
Rádi také připomínáme kulatá výročí narození čí úmrtí kněží, kteří v našich farnostech v minulosti působili a svou službou se podíleli na tom, aby
víra v našem kraji stále žila a rostla.
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Rok 1906 byl rokem narození P. Benedikta K. Malého, letos by se tedy
dožil 110 let. Zemřel v roce 1998, je pochován v Rajhradě.
P. František Navrátil působil jako farář v Knínicích v letech 1869–1916,
zemřel před 100 lety. Je pochován na hřbitově ve Veverských Knínicích.
P. František Vlach zde působil v letech 1962–1971, kdy zemřel. Od jeho
úmrtí uběhlo letos 45 let. Je pochován v Ostrovačicích.
Před 135 lety v roce 1881 se narodil Msgr. František Čermák, kanovník
brněnské kapituly. Na faře v Knínicích pobýval v letech1951–1971 už jako
důchodce. Po všechna ta léta pravidelně a obětavě pomáhal v duchovní službě. Zemřel v roce 1974, je pochován v Měříně.
Posledním knínickým farářem byl P. Ladislav Vybíral. Narodil se v roce
1923, zemřel před 30 lety v roce 1986. Pochován je v Olbramkostele.
Své osmdesátiny by letos v květnu oslavil Mons. Ing. Bedřich Provazník,
narozen 1936. Zemřel v roce 2007, pochován je v Ostrovačicích.
Na ně, jakož i na všechny ostatní kněze, kteří v našich farnostech vykonávali pastýřskou duchovní službu, s úctou a modlitbou vzpomínejme. Věříme,
že se nacházejí v blízkosti svého Pána!

Jak jsem odkryla svoje povolání, aneb Nic není náhoda
Sestra M. Zdislava Kamila Staňková
Během mše sv. ve farním kostele ve Starém Bohumíně v sobotu 6. srpna letošního
roku proběhla slavnost věčných slibů Kamily Staňkové z Říčan, dnes sestry Marie
Zdislavy.
Při této slavnosti sestru Zdislavu doprovázeli její nejbližší rodinní příslušníci, řeholní
sestry a také velká skupina farníků ze všech tří obcí našeho společenství. Možnost zúčastnit se této slavnosti byla pro zúčastněné darem Boží milosti. Pro Marii Zdislavu
byla slavnost završením dlouhé cesty do řad Kongargace Služebnic Nejsvětější Panny
Marie. Pro náš zpravodaj nyní sestra Zdislava napsala upřímnou výpověď o svých
rozhodováních a úkonech, které musela na cestě ke svému cíli podstoupit.
Sestře Zdislavě děkujeme a na dálku jí do dalších dnů a roků vyprošujeme stálou
posilu Ducha svatého a podporu Panny Marie.
Následující povídání sestry Marie Zdislavy doplňujeme několika fotografiemi z uvedené slavnosti.
Už mockrát jsem slyšela otázku: „Proč jsi šla do kláštera?“. A právě pokaždé tato otázka ve mně vyvolá vzpomínky na úžasné lidi, které mi Bůh do té
mé cesty postavil nebo skutečnosti, které by ani nejlepší režisér nevymyslel.
Vždycky jsem si třeba lámala hlavu, proč právě mariánská kongregace: ale
vždyť právě v kostele Narození Panny Marie jsem byla pokřtěná a v kostele se
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stejným zasvěcením jen na jiném místě jsem též skládala věčné sliby. Ale to
je jen drobnost, protože k Panně Marii jsem se vždycky utíkala v modlitbě a jí
všechno svěřovala, takže být její malou služebnicí bylo pro mě velmi lákavé.
Ne, nic nebylo a není náhodou, a já stále silněji vnímám, že řeholní povolání
je dar, ke kterému Bůh nejen zve, ale též mu na té cestě pomáhá. Takže, jak
se to vlastně stalo, že jsem se rozhodla zasvětit svůj život Pánu Ježíši?
Když jsem byla malá, nebyla
v naší zemi náboženská svoboda
tak jako dneska a uvidět řeholnici nebylo možné. Od mamky
jsem věděla, že sestřičky se modlí
a pracují v ústavech, kde se starají
o postižené, a to byla též moje
představa o řeholních sestrách. Po
politických změnách u nás jsem se
začala o víru zajímat víc a též chodit do kostela a společenství. Tam
nás o. Milan Mihulec seznámil se situací sestřiček františkánek, kterým stát
vrátil domov důchodců a požádal nás, abychom jim, pokud máme o prázdninách čas, jeli pomoci. Ještě ten večer jsme se tři holky rozhodly tam jet.
Tehdy jsem ani ve snu netušila, že toto rozhodnutí, bylo mi myslím 16 let,
ovlivní celý můj život. Pobyt u sestřiček ve Velkém Újezdu mě uchvátil. Moc
se mi líbilo, že mohu pomáhat lidem upoutaným na lůžko a tato služba je
provázána modlitbou. Tam jsem v srdci poprvé zatoužila být řeholnicí. Po
návratu domů mě ještě nějakou dobu drželo nadšení, ale současně jsem si
stále více uvědomovala, že touto cestou jde příliš málo lidí, že nechci vybočovat z davu, že chci velkou rodinu a hlavně, proč by Pán Ježíš chtěl právě mě,
nejsem moc zbožná a ani s tím charakterem to není nejlepší. Nicméně, tato
událost byla v mém srdci hluboko vrytá.
Myšlenka jít do řádu se ve mně opět ozvala, kdy jsem už byla zaměstnaná
a čekala mě slibná cesta k úspěchu ve své profesi. Tehdy se před dveřmi
našeho bytu z ničeho nic objevila kamarádka s nabídkou jet na Antiochii
(je to evangelizace převážně v pohraničí). Byla jsem na dvou těchto akcích
a hodně myšlenek jsem na nich pochopila. Hlavně to, že víra je obrovský
dar, a můj vztah k Bohu se ještě více upevnil. V této době mi velkou oporou
byl o. Bedřich Provazník. S velkým pokojem a rozvahou mi pomáhal rozeznávat, jestli to, nad čím uvažuji, není jen nějaký rozmar. Z breviáře, který mi
tehdy daroval na novou cestu, se modlím dodnes.
Pak následovalo rozhodnutí pomoci ve Fatymu, což je společenství mladých, kteří věnují rok nebo dva službě církvi ve farnosti v pohraničí. Knězi,
který měl na starosti oblast, ve které jsem později působila, jsem napsala
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dopis, ve kterém jsem mu sdělila, že ráda pomůžu, ale též,
že pro tuto práci nemám ani
vzdělání, ani zkušenosti. Dopis
jsem odeslala s přesvědčením,
že dotyčný adresát mou nabídku odmítne. V duchu jsem si
stanovila datum, do kdy má
jeho odpověď přijít. Telefonoval mi právě v ten určený den
a já jsem neprotestovala.
Věděla jsem, že můj život je v Božích rukou. Pak tedy následovaly dva
roky služby ve Fatymu s úmyslem, aby mi Pán pomohl rozeznat životní cestu a dal mi odvahu následovat ho. Na toto období vzpomínám velmi ráda,
protože jsem mohla zakusit, jak Pán dokáže dodat člověku dary, které na své
cestě potřebuje. A též zprostředkovat lidi, kteří mu pomohou.
V mém případě to byl o. Marek Dunda, kterému vděčím za to, že mi
hodně pomáhal. Když už jsem opravdu velmi vnímala, že přichází doba
rozhodování, ukázal mi při jednom rozhovoru pohlednici a řekl: „Teď vidíš
obrázek, ale abys věděla, kdo ti ji napsal a co píše, musíš ji obrátit a podívat
se.“ Pochopila jsem to, našla knížku s řeholemi u nás a vybrala jsem tři.
Kamarádka mi pomohla napsat dopisy a po nedlouhém korespondování
jsem se k nim jela podívat. Mezi nimi byla i naše kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie. Když jsem přijela do Ludgeřovic a vstoupila
do klášterní kaple, rozhostil se v mém srdci klid a radost. Po této návštěvě
jsem si postupně uvědomovala, že toto je to místo, charisma a společenství,
ke kterému mě Ježíš zve. Požádala jsem sestry o přijetí do zdejší komunity
a s malou dvouletou přestávkou vytrvala až doteď.
Závěrem bych vám všem farníkům ostrovačické a knínické farnosti
chtěla poděkovat, že jste mě doprovázeli svou modlitbou v den věčných
slibů, ať už přímo zde ve Starém
Bohumíně nebo se duchovně
spojovali z jiných míst. Děkuji za
dary materiální i finanční. Chci
vás prosit o trvalou vzájemnou
modlitbu, abychom na svých životních cestách vytrvali s Pánem
až do konce.
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Nové schodiště na faře
Ludvík Bradáč
Myšlenka postavit schodiště do prvního poschodí v přední části fary v Ostrovačicích vznikla již za o. Bedřicha Provazníka. Tehdy ale zůstalo pouze u ní, také
proto, že u budov památkově chráněných
jako je naše fara není dovoleno dělat
nějaké větší stavební změny (a mezi ně
rozhodně patří probourání klenby a postavení nového schodiště).
V posledních zhruba pěti letech jsme
o schodišti uvažovali znovu, většinou na
popud pana děkana P. Tomáše Mikuly
anebo ing. arch. Lenky Pekové, technické
administrátorky našeho děkanství. Kromě potřeby umístit bydlení faráře do
prvního poschodí (v přízemí je totiž vlhko a plíseň) vznikl ještě další důvod
stavby nového schodiště: V případě budoucích (zatím spíš hypotetických)
oprav prelatury a jejího možného využití by původní schodiště připadlo
k prelatuře a tudíž fara potřebuje své vlastní schodiště. Na tento argument
„slyšeli“ i památkáři, kteří dovolili probourat jednu konkrétní klenbu
v přední části fary a ve vzniklé mezeře umístit nové schodiště.
Po složitých peripetiích, kdy se uvažovalo i o novém topení, jelikož to
stávající je v havarijním stavu, jsme přikročili ke stavbě schodiště – samozřejmě bez topení, na něž nemáme peníze.
Nebylo to vůbec jednoduché, protože
rekonstruovaná část fary se nachází v místě, kde se střetává vedení topení, vody,
kanalizace, elektřiny i plynu. Navíc se
v průběhu stavby objevily další problémy:
ucpaná kanalizace na dvoře a neodvlhčená, zcela podmáčená stěna (a to nejen
v okolí stavby).
Již první stavební zásahy (tj. zbourání klenby) učinily faru neobyvatelnou.
Farář v té době hledal a našel útočiště
u jednotlivých farníků a během svého
tříměsíčního „exilu“ bydlel na třech
místech, za což všem hostitelům ze srdce
děkuje.
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Fara byla po skončení stavby k nepoznání – nejprve kvůli tomu, že tam
vše bylo přikryto hrubou vrstvou prachu. Na začátku uklízecí brigády kdosi
prohlásil, že „tohle se neuklidí ani do Vánoc“. Ale oněch 40 přišedších brigádníků uklidilo faru tak, že opět byla k nepoznání – všechno se tam lesklo,
a ještě navíc tam jsou ty nové schody a další změněné drobnější věci, díky
nimž je fara nyní snad ještě hezčí než v době, kdy byla postavena.

O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum
6. 3.
27. 3.
24. 4.
8. 5.
15. 5.
5. 6.
19. 6.
10. 7.
7. 8.

Účel
Světový den
mládeže v Krakově
farnost
Ukrajina
farnost
charitativní účely
farnost
bohoslovci
farnost
farnost

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

2100

2400

1270

9400
2700
6200
2020
1960
2340
4200
3300

7540
3370
5750
2310
3740
2850
3850
3650

5210
1970
1710
1480
1470
1300
1630
1540

Adopce na dálku® a další souvislosti
Zuzana Pospíšilová
Mám velkou radost, že se farníci naší obce rozhodli zapojit do projektu
Arcidiecézní charity Adopce na dálku®. Tento projekt pomáhá financovat
vzdělávání dětí z ekonomicky nejchudších zemí. Díky této podpoře mají vybrané děti možnost se vzdělávat a získávat tak dovednosti a vědomosti třeba
jako my.
Ve chvíli, kdy jsem o tomto projektu měla napsat do Oříku, jsem si uvědomila několik skutečností.
V poslední době je velice populární mluvit o migrační krizi. Tato slova
na nás útočí z mnoha stran a způsobují obavy a strach v našich očích. Je
samozřejmé, že nám, kteří žijeme v poklidných a stojatých vodách naší malé
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republiky, se o tom mluví velice snadno. Bojíme se a chráníme si často něco,
co jsme si sami nezasloužili. Podporujeme populistické řeči politiků a státníků, stavíme zdi. Zdi místo pomocné ruky, zdi místo dialogu.
S respektem a úctou hledím na papeže Františka. I přesto, že mu jeho
slova v očích mnohých nepřinášejí tu nejvyšší popularitu, moc a sílu, otvírá
své srdce chudým a potřebným, rozdává tolik potřebnou lásku ze svého
srdce. Následuje Ježíše – ten také často dělal nepopulární kroky (zastal se
cizoložnice, Samaritánky, vstoupil na území, které nebylo košer…). Uvědomuji si, že ke spokojenému životu mi vlastně nechybí vůbec nic. Mám vše, co
potřebuji, mám nadbytek. Proto asi úplně nerozumím těm, kteří kolem sebe
šíří paniku, strach, často naprosto zbytečné obavy a nenávist.
Na druhou stranu jsem moc ráda, že i v této době se najde spousta dobrodinců, kteří se nebojí, kteří dokážou podat ruku potřebným, dávají a nečekají odměnu. Díky Vám všem za jakoukoliv podporu a pomoc!
Nakonec pár slov o naší adoptované dívce, patnáctileté Glorii Nabasumba:
Gloria bydlí se svými čtyřmi sourozenci a rodiči v Ugandě, v chýši, kde není elektřina. Její otec je vážně nemocný, proto nemůže pravidelně pracovat. Maminka se proto
snaží rodinnému rozpočtu přilepšit prodejem koz. Z dopisů, které nám Gloria pravidelně píše, víme, že by se ráda stala novinářkou. Baví ji zpěv, má veselou povahu,
díky které dobře vychází s lidmi kolem sebe.

Adopce na dálku® , Veverské Knínice
Pavlína Kadlčková
Společenství několika žen a jednoho muže z Veverských Knínic sponzoruje prostřednictvím projektu Arcidiecézní charity Praha tři mladé lidi
– jednu dívku a dva mladíky - v Indii. Respektive sponzorovalo. V minulých
dnech jsme obdrželi poslední dopis a fotografii naší na dálku adoptované
dívky Sony K a koordinátorky projektu Sr. Ivy Fernandes. Sona dokončila
s úspěchem 11. třídu. Jejím přáním bylo stát se učitelkou. Zapojovala se do
školních aktivit, pomáhala doučovat slabší žáky. Přesto nedokázala říci ne
svým rodičům a babičce, kteří se obávali o její budoucnost a během letních
prázdnin ji provdali.
Sona tedy opouští program Adopce na dálku®. S velkou vděčností však
děkuje všem „tetám“, které jí umožnily a dopřály možnost navštěvovat od
roku 2009 školu v církevním centru Maria Kripa Provincialate. Je hluboce
přesvědčena, že zkušenost ze školního prostředí, základní znalosti a dovednosti, které ve škole získala, budou mít pozitivní vliv na její další život. A ví,
že svým dětem bude chtít zajistit vzdělání.
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My, adoptivní sponzoři, jsme rádi, že jsme mohli přispět k jejímu spokojenému dospívání. Přejeme naší Sone do dalšího života hodného muže,
hodně štěstí, zdraví, lásky a Božího požehnání.
A budeme dále podporovat naše dva mladé muže Adarshe a SriNidhiho.

Antiazylová politika jako dědictví minulosti
„Demokracii se musíme učit“
Ve výročí sovětské okupace 21. srpna 2016 volně zpracoval Peter Žaloudek, Vídeň.
Pod tímto titulkem uveřejnila rakouská tisková agentura ORF NEWS 10.
srpna letošního roku rozsáhlý materiál o „roztříštěné politické scéně v České
republice, o neschopnosti politicky angažovat vzdělané občany, o sympatii
Čechů k populistickým charismatikům“. Těmito a podobnými slovy se vyjádřili rakouští znalci k dění v České republice, která odmítá přijímat uprchlíky. Neochota přijímat uprchlíky je podle nich do velké míry zapříčiněna
dlouholetou komunistickou minulostí Československa. Země se musí teprve
naučit, co to znamená být fungující demokratickou společností.
Jako první promluvila paní Barbara Coudenhove-Kalergi, bývalá novinářka, dlouholetá pracovnice ORF a po revoluci také poradkyně Václava Havla:
„Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko si nechtějí nechat do své politiky mluvit. Říkají: Za monarchie nás šikanovali Rakušané, za komunismu Rusové
a nyní Evropská unie. Politik, který v těchto zemích Evropskou unii kritizuje,
je uznávaný a z voleb vychází jako vítěz.“ Dalším důvodem, proč Češi sympatizují s nacionalistickými populisty (Klaus, Zeman, Babiš), je podle Barbary
Coudenhove-Kalergi roztříštěnost politického spektra. Klasické politické
rozdělení neexistuje. Křešťanští demokraté se z povědomí lidí téměř vytratili a sociální demokracie je slabá. Občanům České republiky jsou milejší
výroky nynějšího prezidenta Zemana či jeho předchůdce Václava Klause,
nacionalisty, od něhož se Zeman liší jen tím, že má smysl pro humor. Avšak
jeho humor je provokující, urážlivý a často překračuje hranice slušnosti. To
ale Češi milují.
Babiš představuje nový typ politika – je bohatý a charizmatický. Demokracie zde funguje zatím příliš krátkou dobu na to, aby se stala podhoubím
ke vzniku platformy pro tolerantní a humanisticky orientované iniciativy,
které sehrávají důležitou a nenahraditelnou roli právě v takových situacích,
jakou je nyní např. uprchlická krize. Vláda Václava Havla byla jen krátkou
„hvězdnou epochou morálky, zatímco nyní jsme svědky upadnutí do maloduchosti“.
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Čechům se nikdy nevedlo tak dobře jako dnes. Podle statistiky z roku
2015 činil ekonomický narůst 4,3 procenta. Přesto mají Češi strach z toho,
že s přijetím uprchlíků se jim bude dařit hůře. Neustále sledují, co všechno
jim ve srovnání se státy západní Evropy chybí, a proces dohánění úrovně
obyvatel Západu se jim zdá příliš zdlouhavý.
Podle rakouského politologa Christiana Harpfära, profesora vídeňské
univerzity, očekávali Češi ve fázi euforie po roce 1989 prudkou demokratizaci společnosti a rychlý přechod k fungujícímu tržnímu hospodářství, koncem
devadesátých let však přišlo vystřízlivění. Jen menší část národa se cítí být vítězi, zatímco většina si myslí, že se jim za komunismu vedlo lépe. Především
starší generace je na tom špatně. Většina důchodců pobírá důchod mezi 100
až 400 eury měsíčně. Tito lidé nechápou, proč by po čtyřiceti letech práce
v dobách komunismu měli na tom být finančně hůře než nějací uprchlíci
z Iráku nebo Sýrie, kteří k rozvoji státu nijak nepřispěli. Podle Harpfära jsou
Češi rasisté. Zatímco bílí dělníci z Ukrajiny křesťansko-katolického vyznání
jsou akceptováni, tmavohnědí islámští emigranti jsou silně nežádoucí. Po
dlouhé historické epoše komunistického ateismu je jakýkoliv vliv náboženství na společnost a stát extrémně až agresivně odmítaný. Islám jako náboženství je všeobecně považován za hrozbu. Česká společnost je rozdělena
také podle názoru Jochena Oltmera, který se zabývá výzkumem migrace.
V souvislosti s uprchlíky podle něj vyvstává fenomén dělení na „my“ a „oni“.
Na uprchlíky se místní dívají „spatra“ jako na lidi méněcennější rasy.
Georg Hoffman-Ostenhof, novinář se zaměřením na zahraniční informace v týdeníku Profil, vidí ještě jiný důvod, proč země „Východu“ (a speciálně
Česká republika) odmítají politiku EU a postrádají ochotu se na přijímání
uprchlíků podílet: „Sametová revoluce v roce 1989 nebyla vnímána jen jako
vítězství nad komunistickou diktaturou, ale také jako osvobození od ruské
nadvlády a zároveň i jako šance k vytvoření národní identity a hrdosti. A právě vytvoření silného státu budícího národní hrdost se věnovalo co nejvíce
sil. V té době se ale země západní Evropy nacházely již v post-nacionalistické
fázi, kterou si prošly hned po válce, a nyní byly zaměřeny na budování evropského integračního procesu.“
Mezi dotazovanými zazněl i hlas Josefa Mlejnka, profesora politických
věd na Karlově univerzitě: „Ochota k aktivitě v tzv. civilní společnosti a projevy občanské kuráže v Česku prakticky vůbec neexistují, zde převládá spíše
tendence ke klientelismu. Chování voličů přirovnává ke konzumní společnosti. Čeští voliči se podle něho chovají jako zákazníci, kteří si v supermarketu vybírají zboží často jen podle toho, co o něm říkají reklamy. To bohužel
zvyšuje riziko, že v příštích volbách, stejně jako v roce 2014, raději znovu
zvolí Babiše, než zkušeného politika s vizemi, argumenty a charakterem.
Úspěch charizmatického populisty ve volbách nesvědčí o demokratické vy14

spělosti společnosti. Zde se musí česká společnost ještě mnohému učit, aby
se začala chovat demokraticky.“
Někdy je dobré a výchovné vyslechnout si názory jiných lidí, to, jak vnímají konkrétního člověka či celou společnost. Je to sice pohled zvenku, ale
pohled nezatížený vlastním egem, z jiného úhlu a z jiné perspektivy. V takovém pohledu je zakomponována šance na objektivní sebereflexi a pokorné
uvědomění, jsem-li opravdu tak dokonalý, jak si to o sobě často myslím, anebo jestli bych neměl z úhlu pohledu jiného člověka korigovat něco, co jsem
až do této chvíle sám u sebe nebral vážně.

Co se děje v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Ostrov kingů na faře - a cesta k Helenčině studánce na lesní mši
Kristýna Řezaninová
Letos jsem opět měla to štěstí zúčastnit se letního tábora na faře. Bylo to
pro mě nové, protože byl jiný tým praktikantů než v předešlých letech. Překvapilo mě, jak rychle jsme byli sehraní. Všechno šlo jako na drátkách a já
jsem všem moc vděčná za podporu, úsměvy a pomoc za všech okolností.
Večer jsme se scházeli a povídali si o uplynulém dni. Každý rok na táboře
nacházím cestu k dalším lidem a vytváříme nová přátelství. Moc ráda pozoruji malé děti, které večer s nadšením děkují Bohu za nás a za to, co pro ně
připravujeme. Chtěla bych poděkovat vedoucím, že mi znovu umožnili být
součástí něčeho tak krásného.
Jako každý rok jsme s táborem vyrazili na mši k Helenčině studánce. Nejdříve nám nejel autobus, ale to nás neodradilo. Konečně jsme dorazili na
místo. Po cestě ke studánce to byla legrace. Měli jsme dobrou náladu a malé
děti se mě držely jako klíšťátka. Paní Brázdová našla v lese obrovskou kytici
bedel.
U studánky jsme pro děti připravili v lese hru. Jen co to bylo hotové, začalo pomalu ale jistě poprchávat. My ale nejsme z cukru. Vedoucí začali dětem vysvětlovat pravidla hry, když v tom zahřmělo. Zpozorněli jsme, ale také
doufali, že to brzy přejde. Najednou už to nebylo jen slabé poprchávání,
ale skutečný silný déšť. Dětem jsme pomohli do pláštěnek, ale třeba já jsem
žádnou neměla. Když jsme vycházeli z fary, bylo přece pěkné počasí.
Déšť byl čím dál silnější a my se třásli zimou. Musím pochválit kluky praktikanty, že dělali všechno pro to, abychom my holky byly co nejvíce v suchu.
Za to děti mě fascinovaly. To, jak pršelo víc a víc, se jim strašně líbilo.
Běhaly v dešti a byly šťastné. Vlastně z toho měly pořádný zážitek a to se
mi na dětech moc líbí.
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Krátce před začátkem
mše přestalo zázračně pršet.
Na mši bychom zůstali, ale
nemohli jsme děti nechat
v mokrém oblečení. Kapala
z nás voda a všechno bychom mohli ždímat. Děti
jsme naložili do aut, aby
byly co nejdříve v suchu. My
praktikanti jsme dostali neopakovatelnou nabídku. Jet
s panem Rouskem na korbě
auta. Byl to úžasný zážitek. Ti, co to ještě nevzdali a směřovali směrem na
mši, nám mávali a smáli se.
Na faře jsme už jen sušili a sušili. Je vážně škoda, že jsme nemohli zůstat
na mši, ale každý si odnesl mnoho dobrodružných zážitků.

Letošní tábor na faře v Ostrovačicích a jeho specifika
Zuzana Rousková
Děti jsou na táboře stále lépe a dokonaleji vychovávány ve víře. Jak?
Pravidelná modlitba – zejména večer pomáhala zklidnit rozradostněné
táborníky, navíc její hlasité vyjádření (ale i možnost jejího nevyjádření) na16

pomáhá dětem si uvědomit pocit bezpečí, který plyne jak z modlitby samotné, tak ze společenství kamarádů. Ačkoli některé menší děti ještě nerozumí,
cítily atmosféru, která vládla, ty starší cítily prožitek bezpodmínečné Boží
lásky a vzájemné hlubší poznání sebe i ostatních, dokázaly zpracovávat negativní pocity plynoucí ze smutku a selhání vírou v lepší další den. Starší děti
dokázaly prosit nejen za sebe, ale i za ostatní.
Dalším bodem, který bych chtěla zmínit na cestě výchovy k víře, je faktor
osobního příkladu. Skalní vedoucí, které tábor vedou, mají velice dobrý
vztah k víře, umí jej skvěle vyjádřit, sdělit i malým dětem. Je důležité nejen to,
co rodiče/vedoucí říkají, ale především to, co dělají. My si nevybíráme, zda
budeme vzorem: my jím jsme. Děti napodobují. Příklad rodičů/vedoucích/
praktikantů je důležitější než všechny hry a příběhy, které děti vyslechly. Byli
jsme také společně na mši, v kostele, účastnili jsme se křtu. Mnoho účastníků (dětí ve věku 9–12 let) letošního tábora, bylo letos poprvé u prvního
svatého přijímání. Mladší děti měly šanci s nimi tento zážitek prožít, ptát se
na okolnosti, vidět a slyšet rozhodnutí, která k tomu jejich kamarády vedly.
Starší praktikanti se připravují na biřmování – mladší děti o tom ví a přemýšlí a ptají se. To vše má svůj smysl, to vše činí tábor na faře ojedinělým.
Děti si však ze všeho nejraději hrají. Her připravily vedoucí bezpočet.
A samy se neohroženě několika her zúčastnily, „bojovaly“ proti praktikantům, aby bylo jasné, že na táboře jsou si všichni rovni. Nikdo se nad nikoho
nepovyšuje, a navíc to prostě byla skvělá zábava, u které jsme se všichni nasmáli. Hra má pro děti smysl, je zábavná a ještě se při ní člověk něco naučí.
Dítě v sobě smysl intuitivně vnímá, možná nechápe všechny souvislosti, ale
dokáže vnímat její cenu a jednoho dne se pak zeptá „proč to tak je?“ Je důležité, aby už před touto otázkou dostalo možnost a prostor pro tušení toho,
co nás přesahuje.
Dělíme se o životní zkušenosti, neboť na táboře je to možné. Na táboře
je možné opustit bezpečí své biologické rodiny a vstoupit do nového společenství. Společenství podobných rodin, kde v některých rodinách nemusí
být až tak zcela jasno jak přesně
nábožensky vychovávat děti, i když
rodiče jsou křesťané a děti jsou pokřtěny. Možná také, že v některých
rodinách bude komunikace ohledně posvátných věcí zapovězena, na
všechny dětské otázky je odpovědí
jen hluboké mlčení.
V některých rodinách je spoléháno na výuku náboženství v rámci
školy a celý kontakt s farním spo17

lečenstvím se omezuje na občasnou nedělní bohoslužbu. Tábor je skvělým
místem, kde lze víru předávat jinak, nově, navíc pro děti zábavnou a bezpečnou formou. Děti objevují bohatstvím víry, které předává jeden člen druhému. Protože právě parta vrstevníků vychovává dítě velmi intenzivně.
Partou mých dvou dětí se stalo dobré křesťanské společenství, což je pro
mě jako pro matku neocenitelná věc. Moje děti si z tábora přináší zpět do
našeho života vše dobré, co jim pomáhá dále růst ve víře.
Musím ještě na konci tohoto článku vzpomenout na hru „Na štěstí“, kterou děti hrály v závěru tábora. Musely postupovat do cíle na třech stanovištích dopředu pouze na základě toho, zda dokázaly uhodnout, zda jim padne
panna nebo orel a v případě neúspěchu se musely vracet na start. Některé
děti prošly hned – měly štěstí. Některé se neustále vracely na start, propadaly
smutku, byly naštvané, ale vedoucí jim nedaly pokoj, dokud všechny neprošly do cíle. Poučením z této hry bylo – nikdy to nevzdávej. Někdy prostě nemáš štěstí, ale musíš se vrátit na začátek a zkusit to znova a znova. Spolehni
se na Boha a měj v něj víru a on ti pomůže. Musím říct, že mnoho dětí nad
tím přemýšlelo a aplikovalo to pak v některých životních situacích, trpělivě
a bez smutku a hněvu. Zkrátka jen znovu prošly tím, co už jednou zkusily.
A ten zážitek byl pro ně neocenitelný.
Takže ještě jednou děkuji všem vedoucím, které ve svém osobním volnu,
o své dovolené, bez nároku na mzdu, bez nároku na sladký spánek, pomohly
těmto dětem prožít tak krásný týden a být Bohu blíž. Díky za vás, bez vás by
to nešlo. A nešlo by to nikdy zrealizovat bez otce Ludvíka, který nám poskytl
faru a dal nám požehnání, a celou dobu nám držel palce, aby už nepršelo.

Farní pouť k Božímu milosrdenství
Jiří Koch
V letošním roce, který prožíváme jako Svatý rok Božího milosrdenství,
snad ani nešlo směřovat farní pouť jinam než do míst, která jsou významnými symboly Božího milosrdenství.
Proto hlavním cílem naší letošní farní pouti byl Žďár nad Sázavou, kde
v tamější bazilice byla otevřena brána Božího milosrdenství. Vynechat jsme
nemohli ani poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je
ve správě téže farnosti. Druhým důležitým cílem byly Slavkovice s poutním
kostelem zasvěceným Božímu milosrdenství a sv. Faustyně.
Pro další cíle byla pojítkem osobnost významného opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a architekta Jana Blažeje Santiniho.
Plodem jejich úspěšné spolupráce byla nejen úprava samotné žďárské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a dalších budov tehdejšího kláštera (dnes
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zámku), ale i stavba poutního kostela na Zelené hoře. Rádi jsme si proto
prohlédli také jejich další díla – alespoň z venku Dolní (morový) hřbitov,
a hned ráno udělali zastávku v Obyčtově. Na výstavbě tamního kostela Navštívení Panny Marie se tento umělec také podílel, stejně jako na přestavbě
kostela sv. Petra a Pavla v nedaleké Horní Bobrové.
Obdivovali jsme nejen stavební dokonalost, uměleckou vytříbenost
a skvělou výzdobu těchto objektů, ale i jejich myšlenkový obsah a duchovní náplň propojené řadou originálních prvků křesťanské symboliky.
Velkým zážitkem byla účast na ranní mši v obyčtovském kostele, stejně
jako uvítání ve žďárském zámku
zdejším farářem. P. Vladimír Záleský se s námi procítěně modlil
k Božímu milosrdenství a provedl
nás Svatou bránou. (Okrajově
ale velmi upřímně připomněl, že
v Knínicích má příbuzné.) S velkou ochotou a profesionální dokonalostí se nám potom věnovaly
průvodkyně na zámku i na Zelené
hoře.
V plánované polední přestávce jsme na oběd zajeli do blízkých Škrdlovic,
kde si zájemci mohli prohlédnout práci ve sklářské dílně. V obci nás zaujala
také stavba nové kaple zasvěcená svatým Cyrilu a Metodějovi (projektoval
prof. Kysela z VUT Brno, vysvěcena byla v roce 1999).
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Poutníci s povděkem přijali možnost ke krátkému odpočinutí, a navštívit
nedaleké Velké Dářko, největší rybník Vysočiny. Našli se vodomilové, kteří
odvážně (byť byl teprve květen) vstoupili do jeho vod.
Následoval přejezd do Slavkovic. Po krátké prohlídce areálu tohoto
nového poutního kostela (vysvěcen roku 2008, autorem návrhu je architekt Ludvík Kolek z Brna), se poutníci usadili do lavic a oddali se modlitbě
a rozjímání nad pojmem Božího milosrdenství. V Písmu se tak označují
skutky křesťanské lásky k bližnímu, jimiž člověk naplňuje Ježíšovo přikázání:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“. Nebo: „Milosrdenství je nevynucená a nezasloužená boží laskavost projevená na člověku pro
záchranu jeho duše.“ Trochu víc civilně (či občansky) lze říct „Milosrdenství
je nezištná ochota pomáhat v nouzi.“ Působivou částí našeho pobytu v kostele bylo tiché a soustředěné osobní rozjímání. Prostor kostela jakoby k tomu
sám vybízel.
Když jsme nastupovali
zpět do autobusu, přihnal
se prudký déšť. Sice jsme
promokli, na druhé straně
aspoň na vlastní oči mohli
pozorovat symboliku Božího
milosrdenství. Podle záměru
architekta ho má představovat voda samovolně stékající
se střechy do kamenné pateny před vchodem - tak jako
Bůh věřící nezištně a bez
jejich zásluh obdarovává svým milosrdenstvím a láskou.
Déšť nás pak provázel po velký úsek cesty. Výše zmíněný Santiniho kostel
v Bobrové jsme tudíž mohli prohlížet pouze z autobusu. Vynechat jsme museli i zamýšlené zastavení v Radešínské Svratce, kde je na hřbitově pochován
Msgr. Vladimír Petrů, dřívější farář v Domašově a svého času děkan rosický.
Autobus u hřbitova zastavil a v nastalém tichu jsme se za tohoto oblíbeného
kněze modlili.
Jak jsme se blížili Velké Bíteši, déšť pozvolna ustával, a dokonce vysvitlo
opět sluníčko. Změny počasí jsme využili k zastávce v Křižanově, který je rodištěm sv. Zdislavy (svatořečena byla sv. Janem Pavlem II. při jeho návštěvě
Česka v roce 1995). Zastavení jsme vyplnili prohlídkou památníku, který jí
byl postaven na náměstí. Slavnostně byl odhalen v září loňského roku, autorem je sochař Otmar Oliva žijící na Velehradě. Střed památníku tvoří kašna
s bronzovou sochou dívky odcházející z domova. Představuje právě Zdislavu,
která se ve velmi mladém věku provdala za Havla z Lemberka a odešla z do20

mova za ním. Její další osud je spojen s klášterem v Turnově a v Jablonném
v Podještědí. Zejména s tamním špitálem, do kterého, navzdory svému
vysokému postavení, docházela a osobně se ujímala nemocných. Zemřela
předčasně přibližně ve svých 33 letech. Pohřbena byla v kostele sv. Vavřince
v Jablonném, jehož stavbu začala, dokončení stavby se však nedožila.
Tímto zastavením v Křižanově se pomyslný kruh našeho poutního putování uzavřel. Otec sv. Zdislavy, Přibyslav z Křižanova, byl totiž zakladatelem
a stavitelem cisterciáckého
kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie ve Žďáře. Za nejcennější část pro
poutníky v bazilice dodnes
považují milostnou sošku
Panny Marie s označením
Studniční Madona, jejíž obrázek jsme si téměř všichni
odváželi domů.
Stojí za to také připomenout, že samotný Žďár byla
tenkrát jen malá bezvýznamná osada, kde žili pouze uhlíři. Jejich úkolem
bylo kácet a pálit (žďářit) stromy okolních hlubokých lesů.
Při zpětném pohledu musíme být vděční, že nám Bůh svou milostivostí
prokázal možnost prožít v jednom jediném dni tak krásné a poučné putování. Bohu díky!

16. pěší pouť na Velehrad 25.–27. 8. 2016
Pavlína Kadlčková
Koncem srpna tohoto roku se 14 farníků z farností Oříku, Domašova
a Zbýšova zúčastnilo 16. pěší pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý
rok, v rámci „jižního“ proudu jsme vyšli pod duchovním vedením otce Ludvíka ve čtvrtek 25. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Do cíle jsme dorazili v sobotu
před polednem. Z dvacetipěti pěších poutníků bylo 11 farníků z Ratíškovic
a již zmíněných 14 z našich farností.
Celkově letos poutníci tvořili 10 proudů a vycházeli z 15 různých míst.
Do cíle pěšky připutovalo přibližně 300 účastníků. Na závěrečné vyvrcholení
pouti mší svatou ve velehradské bazilice navíc dalších asi 130 lidí přijelo
autobusy a osobními auty.
Mši svatou celebroval o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic. Z jeho kázání
mi několik vět zůstalo v paměti: Milosrdenství je bezpodmínečná láska. Bůh
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miluje tak, že jeho lásku si netřeba zasloužit. Nikdo z nás se nemusí cítit
chudákem - jsme bohatí pro svoje spojení s Kristem.
Před začátkem mše sv. měli všichni poutníci možnost projít Svatou bránou Božího milosrdenství. Je umístěna při vedlejším vchodu, do kaple se
sarkofágem arcibiskupa Antonína C. Stojana, který se zasloužil o obnovu
tohoto jedinečného poutního místa Moravy. Navíc se dodnes traduje, že
v jeho kněžském jednání i osobních postojích vždy převažovala laskavost, vstřícnost a milosrdenství.
Protože rok 2016 je Rokem Božího milosrdenství, bylo tématem
letošní pouti 14 skutků milosrdenství: 7 tělesného a 7 duchovního.
A tak jsme cestou opakovali a rozjímali nad skutky Božího milosrdenství.
Pro ty, kteří si nemohou vzpomenout, poslal otec Jan Peňáz
mnemotechnické pomůcky. Na
první pohled téměř jazykolamy,
při častém opakování si je můžete
zapamatovat. Posuďte sami.
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7 skutků tělesného milosrdenství: SYNAO UNANAP
(SY-tit hladové, NA-pájet žíznivé, O-dívat nahé, U-jímat se pocestných a lidí
bez domova, NA-vštěvovat nemocné, NA-vštěvovat vězněné, P-ohřbívat mrtvé).
7 skutků duchovního milosrdenství: RAPONAU ODTRMO
(RA-dit pochybujícím, PO-učovat něvědomé, NA-pomínat hříšníky, U-těšovat zarmoucené, OD-pouštět urážky, TR-pělivě snášet obtížné osoby, MO-dlit se za živé i mrtvé).
Pravda, někteří z nás si pomáhali vlastní mnemotechnikou na zkratky
otce Peňáze. Např. „SYNAO – hm, to je jako Sydney“; „RAPONAU jako
Rapotice“.
Věříme, že Boží milosrdenství se na nás vylilo měrou vrchovatou - krásným společenstvím, slunečným počasím, fyzickou výdrží a duchovní posilou.
Pokud nás neopustí, tak příští rok opět pěšky na Velehrad 24.–26. 8. 2017!

I letos jsme byli na Šmelcovně
Jiří Koch
V posledních letech se každým rokem začátkem září scházíme na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, abychom krátkou bohoslužbou slova vyjádřili
poděkování Panně Marii, vzdali jí úctu a prosili o další přímluvy. Zdejší kaple
je zasvěcena Panně Marii Bolestné, v prvních zářijových dnech církev slaví její
svátek, stejně jako svátek Narození Panny Marie a svátek Jméno Panny Marie.
Panna Maria je matkou Božího syna, je nazývána Královnou nebes, Královnou všech svatých, Královnou míru … Její přímluva u Boha je nejmocnější. Proto jí říkáme „Panno mocná… Uzdravení nemocných… Potěšení
zarmoucených… Útočiště hříšníků… Bráno nebeská“.
Letos se tato malá pouť uskutečnila v sobotu 3. září. Shodou okolností to
byla první sobota po svátku sv. Augustina. Jak upozornil o. Ludvík v promluvě, ve starém kalendáři tato sobota bývala zasvěcena Panně Marii Potěšení
zarmoucených. V tomto duchu se pak také nesly naše společné modlitby.
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Poutníci se jako obvykle shromáždili u kaple na Javůrku, odkud společně
sešli do Šmelcovny. Většinou šli pěšky, mnozí jeli na kole. Starší a těžce pohybliví byli dovezeni na místo osobními auty. Jedna vážená rodina (2 dospělí
a 3 vnoučata) přifrčela dokonce na traktoru. I díky krásnému slunečnému
počasí bylo poutníků mnoho, kdosi napočítal 75, mezi nimi hodně dětí.
Vzhledem k tomu, že pár dní po pouti má narozeniny otec Ludvík, většina přítomných využila této příležitosti, aby mu popřála slovem i stiskem
ruky. V závěru jsme modlitbou prosili také za nemocného pana Josefa Čadíka, majitele zdejší hospůdky, kterou poutníci tradičně navštěvují, aby se
osvěžili a posilnili před zpáteční cestou.

Závěrečným požehnáním jsme byli propuštěni k návratu domů. Přitom
jsme si uvědomovali, že naše putování tím nekončí, protože vlastně celý náš
pozemský život je taková jedna velká pouť – pouť k věčnosti.
P. S.: Franto, rád bych věděl, co Ti jednou řekne svatý Petr, až před nebeskou branou zaparkuješ se svým zetorem?

Dožínková neděle v knínickém kostele
Helena Kochová
V neděli 5. 9. jsme šli na mši sv. a vzpomínali na pobožnost na Šmelcovně
z předchozího dne. Byla moc pěkná, i počasí nám přálo. Jak se vzápětí ukázalo, nebyl to jediný příjemný zážitek konce týdne.
U kostela jsme uviděli skupinu stárek v krojích, které se chystaly vstoupit
dovnitř. V Knínicích byly v sobotu „Babské hody“, a protože mezi stárkami byly i praktikující křesťanky, přemluvily ostatní ke společné návštěvě
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bohoslužby. Bylo to jak na
objednávku – v kostele jsme
právě slavili poděkování za
letošní úrodu a k výzdobě
kostela se národní kroje
velice hodily.
Ženy se nenechaly pobízet, každá se přece ráda
ukáže vyparáděná. Postavily
se k bočním oltářům a vnesly do kostela radostnou
atmosféru. Nemíváme často
v kostele takovou „výzdobu“ a tak jim ještě jednou moc a moc děkujeme.
Na konci bohoslužby jsme také popřáli otci Ludvíkovi k narozeninám.
Kytka, kterou si za velkého potlesku nás přítomných převzal, odpovídala
také duchu dožínek, byla opravdu pěkná. S panem farářem se stárky vyfotily
a všichni jsme mu přáli krásnou dovolenou a načerpání dalších sil do jeho
obětavé práce pro nás farníky.

A ještě poslední pověstná třešnička na dortu zmíněného víkendu – v úterý, přesně v den narozenin o. Ludvíka, se narodil naší milé a obětavé spolufarnici z Říčan Zuzce Pospíšilové syn Jonáš. Jonáškovi, jeho mamince a celé
rodině přejeme zdraví a hojnost Božího požehnání!!!
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem
V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení
katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula
(*1965).
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově, kde dodnes žije jeho maminka Marie.
Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na
elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako
odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních
cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance.
Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů.
Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.
V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika. V témže roce
zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem
Společnosti pro církevní právo.
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou
otce biskupa Vojtěcha. Poté působil nejprve v jáhenské službě v Letovicích,
a pak jako farní vikář v Boskovicích a Hustopečích u Brna. V roce 2005
byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 byl
jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem
Kněžské rady brněnské diecéze.
Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským nakladatelstvím
Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně homiletického
a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak mluvit s dospívajícími
o víře?, ap). Pavel Konzbul aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem v Duchovním centru svatého
Františka z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových
novin.
V říjnu 2015 ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval III. sídelním
kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
V sobotu 21. května 2016 ho papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.
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Biskupské svěcení přijal biskup Pavel Konzbul z rukou diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla
dne 29. června 2016.
P. S.:
Farníci ze společenství Oříku měli možnost se s novým světícím brněnským biskupem setkat několikrát osobně.
Jako host se zúčastnil setkání farností Rosického děkanství v roce 2006,
které se konalo ve Zbraslavi. V odpoledních hodinách měl pro účastníky
v kostele sv. Jiljí přednášku na téma Pochybnost a víra.
Účastníci biblického kurzu organizovaného Pastoračním střediskem,
který se dlouhodobě koná v prostorách brněnského Biskupského gymnázia,
se s ním v době jeho působení ve funkci spirituála mohli potkávat na chodbách gymnázia a pozdravit se s ním např. při obhlídce vystavené náboženské
literatury.
V roce 2012 přijel na pozvání
otce Ludvíka do Ostrovačic, aby
zde v předvelikonoční době pro
věřící ze společenství Oříku vedl
postní duchovní obnovu.
Doufejme, že podobné příležitosti se nám naskytnou i v budoucnu. Každopádně mu přejme pevné
zdraví a neustálou podporu obou
patronů naší diecéze, z nichž sv.
Pavel je i jeho osobním patronem.

Vzkříšení aneb Přetrvávající život
Peter Žaloudek, Hawaii, březen 2016
Když jsem byl letos o Velikonocích na Havaji, navštívil jsem jako již tolikrát svého přítele, havajského kněze P. Georga, kterého znám téměř 20
let. Tenkrát mi tam kdosi našeptal: „Jestli chceš zažít mši havajského kněze,
zajdi do Hila na Big Islandu do kostela Malia Puka O`Kalani.“ Poslechl jsem,
dodnes toho nelituji a P. Georga během svých cest na Havaj pravidelně navštěvuji. Letos mu bude 80 let, v kostele již nepůsobí, ze zdravotních i jiných
důvodů se stáhl do soukromí. Kněz ale zůstává knězem navěky. Mnoho lidí,
kteří ho zažili ještě jako faráře, projevilo touhu slavit s ním pravidelné nedělní bohoslužby i nadále. Ve svém domku tedy vytvořil z několika místností
jeden velký sál, takovou kapli, a tam každou neděli slaví bohoslužbu za účasti
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30 až 50 lidí, ale velice netradiční. Připomíná mi to slavení mší za komunismu, kdy se členové skryté církve scházeli po bytech či domech a slavili
mši bez roucha i liturgických pomůcek. Neobvyklé je i to, že jeho mše jsou
jakýmsi mixem liturgické slavnosti u protestantů se slavením mše u katolíků.
Po evangeliu nenásleduje kázání, ale otevřená, veřejná diskuse všech zúčastněných, a teprve na konci přidá kněz několik svých vlastních vět. Letos na
Velikonoce P. George pronesl: „Vzkříšení Ježíše Krista, to veliké tajemství,
pochopíme možná snadněji, když se rozpomeneme na své milé příbuzné,
kteří nás předešli do věčnosti. Již nežijí, a my přesto stále cítíme, že jsou zde,
mezi námi, a někdy k nám promlouvají skrze zdánlivě banální, malicherné
události. Má někdo z přítomných takovou zkušenost, a pokud ano, mohl by
nám o tom něco říci?“
Rozpoutala se nesmírně zajímavá diskuse, v níž se téměř každý ze zúčastněných vyslovil, jak někdo z jeho zesnulých je stále přítomen. Obzvláště mě
zaujala skromná výpověď jednoho staršího Havajce, kterého znám již z předcházejících setkání. Stručně popisoval, jak jeho syn kdysi umýval nádobí
a on, táta, když viděl, jak hrubě a neopatrně zachází se sklenicemi a porcelánovými hrníčky, ho napomenul: „Prosím tě, dávej pozor, abys nerozbil
tamten hrnek, to byl oblíbený hrnek mého otce, je to vzácná památka.“ Ale
bohužel právě to se stalo, syn hrnek rozbil. Otec plný hněvu na něho zařval,
proč nedával pozor. Vzápětí byl naštvaný i sám na sebe, jak zuřivě syna okřikl. A vtom ve svém nitru jasně uslyšel hlas svého zesnulého otce, který tak
důvěrně znal, a ten mu říkal: „Prosím tě, nikdy neplač nad něčím, co nemůže plakat také nad tebou…“ Jsme lidé, a vztahy máme nejenom k lidem či
živému tvorstvu, ale také k neživým věcem: protože se nám líbí, protože nás
stály mnoho peněz, protože nám něco připomínají. A tak někdy pláčeme
nad autem, které jsme zničili při havárii, nad domem, který nám vyhořel,
či nad šperkem, řetízkem, prstenem, který nám buď někdo ukradl, anebo
jsme ho ztratili. Je to asi lidské, protože všechno, co do našeho života vstoupí, má pak k našemu životu nějaký vztah, nějak k nám promlouvá. K žádné
neživé věci ale nikdy nemůžeme mít takový vztah, jaký máme k živé bytosti.
Vztah k člověku, vztah ke zvířeti, které je vděčné za to, že se o něho staráme,
nebo k rostlince, kterou zaléváme, mluvíme na ni a ona se nám pak odvděčuje tím, že hezky roste, kvete a voní. To všechno rozechvívá v naší dušičce
jemňoučké membrány lidskosti, formující naši bytost ve stvoření prohřáté
srdcem, které nás pak učí jemnocitu, zdvořilosti, lásce. A nic na světě není
silnější a životaschopnější než láska. Láska nejenom motivuje a nabádá ke
všemu dobrému a pozitivnímu, láska také vytváří pouto, svazek, společenství,
jednotu, plnost, láska dává všemu smysl, pravou hodnotu, vytrvalost a jistotu.
Bez lásky by lidský život ztratil důvod k existenci, bylo by to jen utrpení, holá
snaha o bezcitné přežití jednoho na úkor druhého. Láska a vztah. Jak úzce,
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jak bytostně to spolu souvisí. Vztah bez lásky nikdy nevydrží, tak jako nevydrží láska bez vztahu. Jak úžasně pravdivá jsou ta slova vyřčená oním Havajcem:
Neplač nad tím, co nemůže plakat nad tebou.

Názor Jana Štycha na současnou situaci
S povolením Zdeňka Pololáníka, kterému byl tento dopis adresován, ho zde zveřejňujeme. Zasilatelem je jeho přítel Jan Štych, bývalý výborný dirigent ND v Brně a v Praze,
dnes důchodce žijící v Praze. S citlivým vhledem do dějin se v něm zamýšlí nad současnou situací a zkratkou vyjadřuje svůj osobní názor.
Milý Zdeňku,
ty články i to video, co jsi mi poslal, mě zaujaly. Česká národní písnička, kterou zpívají malé děti a děkují za všechno krásné Allahovi je hrůza sama. Cožpak
o to! Myšlenka poučit už malé děti, že není pouze materialistický světový názor,
je výborná. Ale zaměnit jméno Stvořitele světa, které u nás, v Čechách, zní Bůh,
a pro děti ještě srozumitelněji, Ježíš, cizím jménem Allah, v tom já vidím pořádnou čertovinu. Úplně jasně se mi zjevil vlk v beránčím rouše.
Mne napadlo, zda podhoubím, z něhož celé to sluníčkářství vyrůstá, není
starý známý protikatolický boj. Měl bych moudřeji možná napsat boj protikřesťanský. Ale když ono se zdá, že katolická církev se v naší zemi stala hlavní
křesťanskou organizací. O ostatních není v současnosti bohužel vůbec nic
slyšet, ani vidět, takže nejsou nebezpečné, zato katolíci, pozor na ně! Už
v našem národním obrození začal boj proti katolíkům tím, že se na příklad
vyzvedávalo husitství jako chlouba a hlavní klad české historie. Dnes už je
známo, jak neobjektivně třeba tak dobrý spisovatel jako Alois Jirásek o našich dějinách psal. I to je známo, že hned v prvních dnech naší samostatné
republiky strhl dav pod vedením opilého Franty Sauera sochu Panny Marie
na Staroměstském náměstí, a začalo hromadné vystupování z katolické
církve a zakládání církví nových. Existuje poučka: Vyjmi z pevné zdi jednu
cihlu, po kratší, či delší době se zřítí celá zeď. Masarykovu státu s jeho protikatolickým zaměřením osud příliš nepřál, a po osvobozující přeměně před
pětadvaceti lety se dokonce už podruhé a naposled rozpadl. I přes uvolnění
politické situace boj proti katolické církvi stále pokračuje. Zpochybňování
církevních restitucí, čili zpochybňování spravedlivého navracení ukradeného zdevastovaného majetku je jedním z příkladů. Jak už jsem napsal, v obrození i po celé dosavadní trvání Československa bylo proti „zápornému“
katolicizmu stavěno „kladné“ husitství. Dokonce nějaké vojenské jednotky
na komunistickém východě nesly název Jana Husa. Nic proti Janu Husovi.
Byl to zbožný katolický kněz, ctitel Panny Marie a jistě úžasný kazatel, ale
stavba jeho pomníků na každé návsi nebyla výrazem opravdové úcty k němu,
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ale opět jen výrazem protikatolického boje. Cihla byla vyjmuta, zeď se počala drolit, při čemž tou zdí už není pouze katolictví, ale veškeré křesťanství.
Církve, které měly katolictví nahradit, mají, myslím, úbytek věřících ještě
větší, než katolíci. A tak se vlády nad dušemi ujímá ateizmus. Křesťanská
Evropa odmítla zmínku o Bohu ve své preambuli. Boj ateistů se zaměřuje
už dvě stě let hlavně a snad výhradně proti katolíkům, je proto zvláštní, že
po dvousetletém boji je katolická církev stále hlavním představitelem křesťanství v Evropě i u nás, stále je viditelná i slyšitelná, stále žije. Šestnáctého
května tohoto roku početné katolické procesí došlo ze Svatovítské katedrály
na Karlův most, aby uctilo památku sv. Jana Nepomuckého, katolické kostely v Praze jsou stále v neděli plné dosud zbylých katolíků, a katolíky vedené
školy stále patří k těm pedagogicky nejúspěšnějším.
Když se prokázalo, že jednostranně, účelově a hlavně protikatolicky
vykládané husitství, ani komunistický útlak neuspěly, sahají liberálové k islámu. Liberálům se zdá přijatelnější Evropa islámská, než katolická. („Je
jedno jaké náboženství, všechno je to hloupost“). Totéž se týká naší země,
ale já věřím, že je to marná snaha Zlé síly. Může se v budoucnosti stát, že
názory sluníčkářů (mezi nimiž je možná hodně lidí katolíky nesnášejících),
nakonec převáží názory ateistů, kteří islám odmítnou, jako náboženství ještě
neliberálnější a k různým „izmům“ (homo, gendr) netolerantnější než jsou
sami katolíci (viz Miloš Zeman). Doufám proto, že alespoň naše země, když
už ne celá západní Evropa, bude jednou z těch zemí, které zůstanou klidnějším ostrovem v šíleném liberálním světě. Nevím, zda Pán se bude řídit
našimi modlitbami, ale zkusme to.

ZÁŽITKY A PROŽITKY
Ural – vzdálené kostely
Stanislav Kubiš
Nedávná služební cesta mě zavedla až do ruských měst Orsk a Novotrojck.
Od nich nás dělí vzdálenost cca 6000 km. Leží na nejjižnější části Uralu na
hranicích Ruska s Kazachstánem a rovněž na hranici mezi Evropou a Asií.
Původní město Orsk bylo nejjižnější pevností Ruska a mělo cca 20 000
obyvatel. Kromě obranných účelů sem byli v minulosti umisťování do vyhnanství „neposlušní“ intelektuálové a umělci jako např. Taras Ševčenko.
Podobně jako nedaleká obec Zastávka, s původním názvem „Boží požehnání“, a celé okolí včetně Brna vděčí za svůj rozvoj výskytu a nálezu černého
uhlí, vděčí i tato oblast za svůj rozvoj výskytu železné rudy, niklu, mědi a dalších
neželezných kovů a v poslední době nálezu bohatých ložisek zemního plynu.
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Tato přírodní bohatství byla objevena v třicátých letech minulého století, a od té doby se datuje rozvoj oblasti. Dnes má město Orsk cca 220 tisíc
a Novotrojck nad 100 tisíc obyvatel. Obě města jsou postavena ve stylu socialistického realismu, v němž nikdy nezbylo pro sakrální stavby ani místo,
ani peníze. Obě města odděluje metalurgický komplex Ural steel (Uralská
ocel), který leží na pozemcích o rozloze cca 4 x 2 km.
Vztah náboženství a bývalé sovětské moci je velmi dobře znám a není
třeba ho komentovat. Bylo proto pro mě velkým překvapením, že v takto
vzdálených končinách jsou nyní postaveny moderní kostely. S ohledem na
pracovní vytížení a nedostatek času jsem mohl o volné neděli navštívit pouze
dva z nich, jejichž fotografie přikládám.
Překvapením byl pro mě zejména nový katolický kostel zasvěcený Panně
Marii ve městě Orsk, postavený nedaleko centra. Protože byla neděle dopoledne, kostel byl otevřen, a uvnitř probíhala naše známá standardní mše
svatá. Zajímavé bylo, že ji sloužili dva kněží. Druhý z kněží, Polák, který žije
v Římě a který se vracel ze své misijní cesty, pronesl na závěr k přítomným
emotivní, pozdravný proslov. K mému dalšímu velkému překvapení ruský
kněz překládal polštinu svého kolegy do ruštiny.
Druhý, rovněž výstavný, pravoslavný kostel v Novotrojcku je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Byl vybudován na vyvýšině, téměř na konci města. Ve sklepních
prostorách kostela je vybudována
kaple, která je celodenně otevřená.
Na první pohled bylo vidět, že
oba kostely nejsou pouze atrapy,
či „Potěmkinovy vesnice“, ale žijí
plným a bohatým životem a ani
dlouhý a tuhý boj sovětské moci
proti náboženství nezvítězil nad
vírou původních a přistěhovaných
obyvatel.
Oproti dřívějším služebním
cestám přinesla tato cesta i některá
negativa, k nimž patří bezpečnostní riziko.
Naše služební jednání probíhalo v Moskvě v 23. poschodí výškové
budovy, či mrakodrapu s více jak
30 podlažími. Při vstupu do budovy
musel každý projít bezpečnostním
rámem a bez čipové karty se nedostal ani na toaletu.
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Protože se jednání protáhlo a taxíkem bychom nestihli odlet letadla, museli jsme využít „podzemku“ a vlak. S prvním protiteroristickým opatřením
jsme se setkali při vstupu do podzemky, kde je rentgenováno každé větší
zavazadlo, tedy i naše kufry. Další kontrola na každého čeká při příchodu na
nádraží, odkud odjížděl „Aeroexpres“ na letiště Šeremetěvo. Každý cestující
je povinen projít bezpečnostním rámem a jeho zavazadlo je zrentgenováno.
Obdobná opatření probíhají i na nádražích mimo Moskvu.
Tatáž procedura na nás čekala při příchodu na letiště. Poslední kontrola proběhla před nástupem do letadla, kdy kromě bezpečnostního rámu
a rentgenu, jsme museli odepnout opasek, odložit hodinky a peněženku.
Pokud ženy měly obuv s kovovými podpadky, musely ji zout. Potom si každý
musel stoupnout před „scanner“, kde Vás důkladně prohlédli.
Poslední kontrola pasažérů letadla proběhla po přistání na hranicích EU
na vídeňském letišti, kde příslušník policie každému zkontroloval cestovní
doklady. Je pozoruhodné, že stejným způsobem nepostupuje rakouská policie i v jiných místech svých hranic, vzdálených pouze několik desítek kilometrů, kde se valí tisíce běženců, bez dokladů a s nejasnými cíli.
Když jsem překročil práh našeho domu, uvědomil jsem si, jak na každého
z nás bez výjimky čeká všude teroristická hrozba. Pokud nebudou celosvětově
respektována základní, či elementární pravidla křesťanského „Desatera“ a pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými se nadále budou dále rozevírat, svět
a jeho poznávání se bude stávat pro nás pro všechny stále nebezpečnější.

Co můžeme dát svým dětem? aneb: Poučení z historie
Ludmila Franzová
Každoročně v tuto dobu znovu a znovu přemýšlím o naší nejmladší generaci, o našich dětech, naší budoucnosti a o jejich výchově. Ta je v dnešní
době, kdy na děti čeká tolik svodů a lákadel, velmi těžká...
Květnové oslavy 700. výročí narození „Otce vlasti“ mi mnohé připomněly. Přemýšlela jsem o tom, jestli si můžeme vzít poučení o výchově dětí v minulosti. A když o dětech, začnu tedy pohádkou.
„Byl jednou jeden moudrý král a ten si velmi, velmi přál mít syna. Jenže
zatím měl jenom čtyři dcery. Teprve páté dítě byl vytoužený syn. To bylo
slávy! Otec ho okamžitě velmi miloval...“.
Jenže to není pohádka, ale skutečnost. Tím králem byl sám Karel IV.
– Otec vlasti. A tím milovaným synem byl jeho nástupce Václav IV. Ale: „Být
synem velmi slavného otce není nikdy snadná pozice“.
Proč Václav IV. nedosáhl otcovy velikosti a proč naopak ho provází spíše špatná
pověst? Začetla jsem se proto se zájmem do jeho životopisu od Jiřího Spěváčka.
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Václav IV. se narodil 26. února 1361, zemřel 16. srpna 1419. Jeho matkou
byla Anna Svídnická, třetí manželka císaře Karla IV. Zemřela ve svých třiadvaceti letech, při porodu dalšího chlapce. Václavovi byl 1 rok a 4 a půl měsíce.
Děťátko tak bylo vytrženo z nenahraditelného citového prostředí. Otec se
k němu přimkl s ještě větší a zaslepenou láskou. Jenže tato zaslepenost a přehnaný cit nebyl malému princi vůbec prospěšný. Otec umetal svému milovanému synovi cestu k moci. Ve dvou letech a necelých čtyřech měsících byl
korunován na českého krále!! Zase veliká sláva! Ta a všechny ostatní slavnosti
ovlivnily velmi nepříznivě jeho psychický vývoj. Václav IV. nebyl veden k tomu,
aby se naučil sám vládnout. Vše měl připraveno. Nemohl tak získávat vlastní
zkušenosti, znalost lidí, poznání chyb a proher i inspirujících úspěchů.
Místo tuhé kázně v rytířském výcviku byl obdivován otcem a podroben
dětské hře na panovníka. Chyběla mu cílevědomá výchova k samostatnosti,
k chápání vladařského umění, jeho vznešenosti a smyslu. Nepoznal nesnáze,
zklamání, ale ani povzbudivou radost z vlastních úspěchů.
Mnohem později napsal J. A. Komenský: „Ó, výchovo, tvé jméno je trpělivost!“ Tu Karel IV. zřejmě neměl. Nervózně a nedočkavě spěchal, aby svého
zhýčkaného syna ověnčil tituly co nejdříve. Samou láskou se takovouto výchovou na svém synu tolik provinil...
Četla jsem tento obsáhlý životopis s velikým zaujetím. A věřím, že vnímaví
čtenáři mohou z textu vyčíst závažné výchovné chyby, kterých se můžeme
dopouštět i v dnešní, moderní době. Máme povinnost vést děti ke kázni, samostatnosti, úctě k lidem, vytvářet dětem žebříček hodnot a mnoho jiného.
Historie nás poučuje.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Pochybnost a víra
Zkrácený záznam z úvodní části přednášky o. Pavla Konzbula ve Zbraslavi (2006)
Od okamžiku, kdy ráno procitneme, až do chvíle, kdy usneme, cítíme, rozhodujeme se, mluvíme a jednáme ne jako osamělí jedinci, ale jako osobnosti mezi
lidmi. Vše stojí na závislosti a důvěře. Od miminka s matkou přes kamarádění
s dětmi a sousedy v okolí až po smlouvy mezi národy – vše stojí na důvěře.
Když nás ale důvěra opouští, na její místo nastupuje zákonitě pochybnost,
začne hlodat úzkost. A zdá se, že pochybnost je něco špatného a že bychom se při
ní měli cítit provinile, protože prý pochybnost je nevíra a ta je hřích.
Pochybnost je jakési stádium na polovině cesty. Pochybovat znamená být
dvojznačný, tápat mezi touhou potvrdit a touhou odmítnout. Pochybnost
není protikladem víry, ani neznamená totéž co bezvěrectví.
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Pochybnost můžeme chápat jako onemocnění víry. Nemoc není ani
zdraví ani smrt, tak jako pochybnost není ani víra, ani nevíra. Ale podobnost
mezi nemocí a pochybností je ještě hlubší. Každý člověk je v určitém věku
a díky své rodové dispozici náchylný k určitému typu onemocnění. Stejně
tak každý věřící je náchylný k pochybnostem, ale někteří jsou náchylní k určitému typu pochybností a jiní k jinému. To by nám nemělo brát odvahu.
Všichni občas onemocníme, a přesto nežijeme ve strachu, že dostaneme
každou známou nemoc.

Ahoj!
Původní význam oblíbeného pozdravu (podle internetu):
Je to dnes jeden z nejčastějších pozdravů. Zdraví se jím nejen děti, ale
i dospělí. Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko AHOJ měli napsané na každé lodi a halasně se jím zdravili.
Je zkratkou slov: Ad HOnorem Jesu = Ku cti Ježíše

HUMOR
Dvě příhody pro zasmání
Převzato z knihy „Potká jezuita františkána…“, autoři B. Peyrous a M. A. Pompignoliová, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009 (pokračování z min. čísel)
Duch svatý
Biskup přeloží jednoho kněze do problémové farnosti. O tři roky později
ho navštíví a s radostí shledá, že farnost je velmi živá a zcela bez problémů.
Biskup chce kněze pochválit, ale tak, aby nebyl na sebe příliš pyšný. Proto mu
řekne: „Duch svatý udělal v této farnosti vaším prostřednictvím skvělou práci.“
„Ano, excelence,“ odtuší kněz, „ale rád bych, abyste nezapomněl, v jakém stavu ta farnost byla, když se o ni Duch svatý staral sám.“
Zkouška
Biskup zkouší děti, které se připravují na první svaté přijímání. Prvního
dítěte se zeptá: „Co řekl Ježíš, když ustanovoval svátost křtu?“
Dítě hbitě odpoví: „Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
„Velmi dobře! A ty mi pověz,“ ptá se druhého dítěte, „co řekl při ustanovování eucharistie?“ „Vezměte a jezte, toto je mé tělo,“ zní briskní odpověď.
„Skvělé! A ty mi řekni,“ ptá se třetího dítěte, „co řekl při ustanovování
svátosti manželství?“
„No to řekl… Já už vím! Myslím, že řekl: „Bože, odpusť jim, neboť nevědí,
co činí.“
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OKÉNKO PRO DĚTI

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Boží láska k člověku se projevuje různým způsobem. Jeden z nich je milosrdenství. Ježíš říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36).
Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, někdy
nazýváme „skutky milosrdenství“. Křesťané se o ně od nepaměti snažili a sepsali je do sedmi bodů. Protože člověk je tělo i duše, máme skutky tělesného
a duchovního milosrdenství. Které to jsou? Naši předkové uměli tyto „skutky“
vyjmenovat nazpaměť. Dokážeme to taky? Nestačí je však jen znát, důležitější je uvádět je do života, protože „víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2,26b).
Vystřihni si obě kartičky se skutky jako záložky, vyzdob si je barevně a přemýšlej, jestli některé z nich můžeš uskutečnit a jak.

SKUTKY
TĚLESNÉHO
MILOSRDENSTVÍ

SKUTKY
DUCHOVNÍHO
MILOSRDENSTVÍ

1. Sytit hladové

1. Radit pochybujícím

2. Dávat pít žíznivým

2. Poučovat neznalé

3. Oblékat nahé

3. Napomínat hříšníky

4. Ujímat se lidí
bez domova
5. Navštěvovat
nemocné
6. Navštěvovat
vězněné
7. Pohřbívat zemřelé

4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet
obtížné lidi
7. Modlit se za živé
i zemřelé

Katechetický věstník č. 1-2/2015-16 © Biskupství brněnské
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Matka Tereza byla svatořečena
Narodila se 27. 8. 1910 v Makdonii, zemřela 5. 9. 1997
v Kalkatě. Založila řeholní řád milosrdenství. Za své skutky
křesťanské lásky a milosrdné činy vůči bližním, zejména těm
nejchudším a nejubožejším, byla považována za svatou už za
svého života. Její svatořečení proběhlo v neděli 4. září 2016.
Osobnost světice si na tomto místě připomeňme jen velmi krátce dvěma
jejími vyjádřeními.
První:
Nestačí říci: Miluji. - Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků.
Druhé:
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký - to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu - to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele - to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným - to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle - to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec - to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků je 27. 11. 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!
A ještě pozor - změna emailových adres!!!
Římskokatolická farnost Ostrovačice, ostrovacice@dieceze.cz
Římskokatolická farnost Veverské Knínice, veverskekninice@dieceze.cz
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
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