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Milí farníci, přátelé

Vánoce jsou svátky příchodu Božího Syna na svět. Ježíš přišel za námi, 
aby nás vykoupil. Přišel a je nám nablízku.

Můžeme však o tajemství Vánoc uvažovat i jiným způsobem: jsou to svát-
ky „přijetí“. Boží Syn přijal lidské tělo, přijal lidskou přirozenost. Přijal naši 
křehkost, náš smích, pláč, pocity, touhu, lidské potřeby i jejich nasycení, 
přijal dětství i dospělost. 

On tedy „ví“ úplně o všem – nejen jako Bůh, všepronikajícím rozumem 
a inteligencí. Ví také jako člověk – subjektivně, svou zkušeností. Ví všechno 
spolu s námi. Je s námi v našich radostech i bolestech, protože ví, jaké to je, 
rozumí nám.

Když Ježíš přijal celé naše lidství, znamená to také, že ho vyzdvihnul 
a proměnil. Vzal na sebe naše nemoci (viz Iz 53,4) – znamená, že jim dal nový 
smysl a vyústění. Vzal na sebe umírání a smrt – znamená, že k nim dodal 
vzkříšení. 

Nechme se přijmout naším Pánem Ježíšem Kristem, abychom Jím byli 
vánočně proměnění, stali se skutečně jiní a přijímali lidi i celý svět kolem 
nás. 

K tomu Vám žehná a vyprošuje Boží milost
Váš farář Ludvík Bradáč
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VÁNOCE
Josef Veselý

I kdyby nešlo o nic víc
než o tajemnou chvíli

kdy jsme se setkali
stiskli si ruce

a úsměvem se pohladili
již to je velký dar

za který moc děkuji

I kdyby nešlo o nic víc
než o vzájemnou jistotu

že o sobě víme
a denně i na dálku

prožíváme tiché společenství
důvěry a lásky

již to je velký dar
za který moc děkuji

I kdyby nešlo o nic víc
než o to že kříže své

společně si nadzvedáme
a bolesti své skryté

proměňujem na energii výkupnou
již to je velký dar

za který moc děkuji 

I kdyby nešlo o nic víc
než o dobré povědomí

že všechny nejistoty
samoty a opuštěnosti

překonáváme radostnou nadějí
jejíž kořeny sahají až k Betlému
kde z Růže Kvítek vykvet nám

a pokoj přinesl
lidem dobré vůle
již to je velký dar

za který nepřestáváme 
denně děkovat
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POŘAD  VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB  2016
P. Ludvík Bradáč

sobota 
24.12.

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

neděle 
25.12.

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

pondělí 
26.12.

sv. Štěpána, 
prvomučedníka, svátek

7:45 Ostrovačice
9:00 Říčany

sobota 
31.12.

sv. Silvestra I., papeže 
a mučedníka

Poděkování za uplynulý rok

15:00 Ostrovačice

16:30 Veverské Knínice

neděle 
1.1.

Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie

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

pátek 
6.1.

Slavnost
Zjevení Páně

17:00 Veverské Knínice
18:30 Ostrovačice

neděle 
8.1.

Svátek Křtu Páně
7:45 Ostrovačice
9:00 Říčany
10:30 Veverské Knínice

Krátká myšlenka Vojtěcha Kodeta o adventu 
Co kdysi kdesi řekl či napsal P. Vojtěch Kodet o adventu a Vánocích

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality 
společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou 
přítomností. 

Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho 
prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Kaž-
dý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě proto, že 
se nevešel do jejich představ. 

Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spí-
še čeká na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, 
budeme více vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se 
může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů. 
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A tak se modlím, abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí, ve své 
únavě i při setkání s přáteli, a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích 
a přípravě na jejich slavení.

KALENDÁRIUM  bohoslužeb a akcí  ZIMA  2016/17
P. Ludvík Bradáč

Vánoční svátostné 
požehnání

neděle 
25. 12.

Na Boží hod vánoční odpoledne ve 14 hodin se
 v kostele v Ostrovačicích bude konat pobožnost, 

při které zazpíváme pár koled, pomodlíme se 
a přijmeme svátostné požehnání.

Žehnání vína pondělí 
26. 12.

Odpoledne v 15:30 se bude na faře konat tradiční 
požehnání vína při příležitosti svátku 

sv. Jana Evangelisty.

Tříkrálová sbírka neděle 
8. 1.

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

Vánoční koncert neděle 
15. 1.

V neděli 15. 1. odpoledne v 15 hodin v kostele 
ve Veverských Knínicích se bude konat 

Novoroční koncert.

Týden modliteb za 
jednotu křesťanů

středa 
18. 1.

Ve středu 18. 1. začíná Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Připomeneme si to v bohoslužbách 

všedních dní a budeme se za jednotu 
křesťanů modlit.

Vzpomínkové setkání 
k o. Bedřichovi

sobota 
4. 2.

Setkání při příležitosti 10. výročí úmrtí o. Bedřicha 
začne na ostrovačickém hřbitově v 16 hodin a potom 

v 16:30 bude mše sv. v kostele 
v Ostrovačicích.

Pomazání 
nemocných

neděle 
12. 2.

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

farníkům.

Setkání seniorů středa 
15. 2.

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

Popeleční středa středa 
1.3.

Na Popeleční středu, kdy je den přísného postu, 
začínáme dobu postní, dobu přípravy na největší 

svátky, Velikonoce. Mše sv. budou takto: v 17 hodin 
ve Veverských Knínicích a v 18.30 v Ostrovačicích. 

Při nich budou věřící označováni posvátným popelem.

Postní duchovní 
obnova

sobota 
4. 3.

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

Velikonoce.
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Předvelikonoční 
zpovídání

pátek 
7. 4.

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

dříve než obvykle. Po půl šesté by měl přijít 
i o. Dominik, který v případě potřeby bude zpovídat 

i přede mší svatou.

Setkání mládeže
s o. biskupem

sobota 
8. 4.

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

katedrále a začíná v 8.30.

Květná neděle neděle 
9. 4.

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

v 7.30, v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Knínicích 
v 10.30. Na začátku každé bohoslužby bude průvod 
s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd Ježíše 

Krista do Jeruzaléma.

Sederová večeře neděle
 9. 4.

Znovu obohatíme své prožívání Svatého týdne 
společným setkáním s modlitbami a jídlem židovské 
velikonoční tradice. Začátek večeře, která se bude 

konat ve farním sále, je v 16 hodin.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Srdečné blahopřání jubilantům 
Redakční rada 

Od posledního vydání zpravodaje do uzávěrky tohoto čísla oslavilo něko-
lik členů společenství Oříku své kulaté narozeniny. Všem při této příležitosti 
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti, radost, 
štěstí, oporu ve víře a ochranu Panny Marie. 

V říjnu oslavila 75 roků života paní Františka Pospíšilová z Říčan. 

V listopadu měl 60 roků pan Vladimír Kokolia z Veverských Knínic. 

Stejné výročí oslavila v prosinci paní Irena Zatočilová. 

Téměř za svou považujeme paní Marii Bardunovou z Ratíškovic, která 
bývá duší a oporou společných setkání s farníky z Ratíškovic, odkud k nám 
přišel otec Ludvík. Zvlášť na ni rádi vzpomínají účastníci pěších poutí na Ve-
lehrad, kterých se osobně zúčastňovala a výrazně se dodnes podílí na jejich 
organizování. Při každé situaci šířila dobrou náladu! V prosinci oslavila své 
sedmdesátiny. 
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Rádi také připomínáme kulaté narozeniny P Dominika Eremiáše z Do-
mašova, který se v listopadu dožil 55 let. V době nemoci Mons. B. Provazníka 
a téměř celý rok po jeho úmrtí byl administrátorem obou našich farností. 
Během této doby se s naším společenstvím sžil natolik, že ho stále považu-
jeme „za svého“. Přejeme mu, aby ve zdraví a ve stálé posile Ducha svatého 
vykonával své kněžské poslání pro dobro nejen svých farníků. 

Dvě rodinná výročí v Říčanech 
V říjnu oslavili 50 let svého manželství (zlatou svatbu) Hana a Alois Kaš-

párkovi. V témže měsíci dosáhli 25 let společného života (stříbrná svatba) 
manželé Stanislava a Miloš Volaví. 

Oběma manželským párům srdečně blahopřejeme a přejeme Boží po-
žehnání do dalších společných let! 

Vzpomínka na P. Františka Vlacha
Jarmila Pololáníková

Uplynulo 45 let od úmrtí P. Františka 
Vlacha, administrátora v Ostrovačicích 
a ve Veverských Knínicích, kterého jsem 
poznala, když jsem se vdala do Ostrovačic 
roku 1965. 

Nehledě na nehostinné a nepříznivé 
podmínky na faře v Ostrovačicích, byla 
to doba pro kněze velmi těžká. Jejich 
činnost byla bedlivě sledována, zvláště na 
vesnicích, neboť někteří jedinci kádrovali 
obsah jejich kázání, počet a výuku dětí 
v náboženství, které vyučovali. 

Z té doby si vůbec nepamatuji na žádný zájezd farního společenství, ani 
na žádnou návštěvu na faře. Vídali jsme se pouze v kostele na bohoslužbách. 
Dostát povinnosti kněze bylo tehdy jistě svízelné a i po letech musím jeho 
tiché působení ve farnosti oceňovat. 

S nostalgií na něho vzpomínám především v době Všech svatých a Duši-
ček s přáním, které má v nápisu na hrobě: 

Dobrotivý Pane Ježíši, dopřej mu pokoje věčného.

P. Fr. Vlach s kanovníkem Fr. Čermákem 
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

4. 9. Farnost 3700 3620 1790

25. 9. Podpora pastorace 1640 3240 1120

9. 10. Farnost 3300 3840 1500

23. 10. Misie 4300 3180 2040

6. 11. Farnost 3300 3730 1050

Dospělý mladý muž
Pavlína Kadlčková

Jak z dřívějších čísel Oříku dobře víte, několik knínických farníků spon-
zoruje v rámci programu Adopce na dálku® mladé lidi v Indii. Resp. spon-
zorovalo. Tentokrát je mi milou povinností informovat o tom, že náš adop-
tivní syn Adarsh úspěšně dokončil ve svých 22 letech studium Informačních 
technologií, našel si zaměstnání v korporátní firmě zaměřené na IT služby, 
osamostatnil se a s hrdostí začíná svůj dospělý život. 

Adarsh se stal naším adoptivním synem v roce 2004. Mohli jsme tedy jeho 
školní a studijní léta sledovat 12 let. Z dopisů, které jsme dostávali pravidelně 
dvakrát do roka, jsme měli přehled jak o studijních výsledcích, tak o zálibách 
a přáních malého kluka, který postupně dospíval v mladého muže. Každoročně 
jsme také dostávali Adarshovy fotografie, na kterých je vidět, jak vyspíval. 

Jsme rádi, že jsme mohli alespoň nepatrně pomoci jednomu šikovnému 
malému chlapci prožít spokojené mládí a vytvořit předpoklady pro úspěšný 
a plnohodnotný život. A tak, i když ukončil svoji účast v programu a rozloučil 
se s námi svým posledním dopisem, zůstane v našich myslích a modlitbách. 

Cesta 121, občanské sdružení. Londýnská 44, 120 00  Praha 2 

Redakční rada 

Sdružení Cesta 121 má za sebou osmý rok své existence. Jeho posláním 
je poskytovat služby stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. 

„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichá-
zí od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
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Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do 
svého názvu číslici 121: „Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat 
svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že 
právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí.“ 

Předsednictvo sdružení tvoří P. Prokop Siostrzonek, známý benediktin, 
převor břevnovského kláštera, Mgr. Antonín Randa, bývalý šéfredaktor Ka-
tolického týdeníku a Martin Steiner, ekonom. 

V příloze posledního čísla Katolického týdeníku byla zveřejněna rozsáhlá 
reportáž o konkrétních formách služeb a pomoci, kterou sdružení posky-
tuje potřebným kněžím v jejich stáří a nemoci. Samozřejmě všechno stojí 
peníze. Pro vás, kdo chcete ve vánoční době věnovat i menší finanční obnos 
jako dar na smysluplnou věc, zveřejňujeme potřebné identifikační údaje. 
Děkujeme! 

IČ: 265 81 701, DIČ: CZ26581701 
Telefon: +420 224 250 395
E-mail: info@cesta121.cz

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Poděkování 

Když mě v nemocnici zdravotník doprovázel na jedno z vyšetření, po 
chvíli mlčení se mě zeptal: „Vy jste věřící?“ Celkem mě to zaskočilo, kývl jsem 
a on odpověděl něco ve smyslu, že mu přišlo, že jsem až podezřele v klidu. 
Na chvíli jsme se dali do řeči. On sám je věřící, říkal, že to prostě občas jde 
poznat, když pacient ví, že na to není sám. 

Jsem rád, že mohu být součástí našeho společenství. Síla modlitby je 
něco, co mě zejména v poslední době neuvěřitelně překvapilo, síla modliteb 
nám v těchto chvílích opravdu pomáhá. 

Rád bych poděkoval za modlitby celého společenství, dodávají sílu i dů-
věru v Boha nejen mně, ale i mým blízkým. Děkuji vám. I já pamatuji na vás 
ve svých modlitbách. 

Jan Volavý 

Modleme se i nadále za Jendu, třeba slovy modlitby z novény k Božímu milosrdenství:
Věčný Bože,

jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný,
shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství,
abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu,

ale poddali se s velkou důvěrou tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo.
Amen.

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank, a.s. 
č.ú.: 2102001767/2700 
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Svatocecilská setkání – pátý ročník 
Ludmila Franzová a Irena Buršíková

Letos proběhlo již páté setkání chrámových sborů při příležitosti památky 
sv. Cecilie.

1. Poprvé se setkání konalo z iniciativy naší scholy 25. 11. 2012 v říčan-
ském kostele za účasti tří sborů: Kralic, Velké Bíteše a Říčan. 

2. Druhý ročník proběhl v Kralicích 24. 11. 2013 a zúčastnily se ho čtyři 
sbory: z Velké Bíteše, Kralic, Brtnice a Říčan.

3. Následujícího roku 2014 přijala schola pozvání do Brtnice u Jihlavy, 
kde zpíval místní čtyřicetičlenný sbor a dětská schola, sbor z Kralic 
a Říčan. 

4. Loni 20. 11. 2015 se setkání konalo v Ostrovačicích. V první části 
se krátkým programem představily 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 hudebníků, dále Mešní suitu Josefa Veselého a dvě skladby 
Zdeňka Pololáníka při příležitosti jeho 80. narozenin.

5. Letos se setkání konalo 20. 11. 2016. v Kralicích nad Oslavou. V první 
části se krátkým programem představily sbory z Kralic nad Oslavou, 
z Říčan a velký chrámový sbor z Brtnice. V druhé části programu za-
zpívaly společně všechny tři sbory hymnu letošního setkání mládeže 
v Krakově „Blahoslavení“, k uzavření Roku milosrdenství píseň „Milo-
srdní“ a na závěr „Kristus vítězí“.

Moc děkujeme našemu sboru z Říčan za krásný zpěv k oslavě Boží a k po-
ctě sv. Cecilie.

Dušičková pobožnost na opraveném hřbitově 
Jiří Koch 

Ve dnech kolem svátku Dušiček lidé navštěvují hřbitovy intenzivněji než 
v jiném období. Na hrobech rozsvěcují svíčky a pokládají květiny. Podle staré 
křesťanské tradice to symbolizuje víru ve věčný život a vyjadřuje přesvědčení, že 
život hrobem nekončí. K tomu patří vroucí modlitba za zemřelé. Mnozí si jistě 
vybavíme slova, která nás jako děti učili naši rodiče: Na dušičky pamatujme, 
z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat… 

Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají bohoslužby slova či dokonce mše 
svaté. V Knínicích se v den svátku Dušiček věřící setkávají uprostřed hřbitova 
kolem hlavního kříže a modlí se za zemřelé. Pan farář v závěru kropí svěce-
nou vodou všechny hroby. Mše sv. pak bezprostředně následuje v kostele. 
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Letos si všichni návštěv-
níci našeho hřbitova museli 
všimnout velké proměny. 
Centrální chodník středem 
hřbitova byl během léta zce-
la zrenovován. Stará dlažba, 
ztrácející se v přerostlé trávě 
a utopená vůči svému okolí, 
byla nahrazena novou. Je vy-
tvořena z žulového kamene 
nepravidelných tvarů, takže 
působí velmi přirozeným 
dojmem. Chodník byl upraven od hlavní brány až ke staré márnici na konci 
hřbitova. Také márnice byla zcela opravena, má novou fasádu a novou stře-
chu. Doklad, že i tímto způsobem lze vzdát úctu našim zemřelým. 

O tuto potřebnou změnu se zasloužilo Zastupitelstvo obce, kterému pat-
ří upřímné veřejné poděkování! 

Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016
Lenka Peková

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají 
a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Během průzkumu krovu kostela v r. 2014 bylo zjištěno napadení dřevo-
kazným hmyzem, porušená stabilita krovu, způsobená neodbornými opra-
vami v minulosti a poškozením špatně přístupných částí krovu. Již dříve bylo 
známo, že střecha je velmi poškozená a na mnoha místech krytina propouští 
vodu. V r. 2015 byl podrobnou prohlídkou zjištěn havarijní stav krovové 
konstrukce věže kostela. Krov byl zřejmě již opravován, ale opravené části 

i původní prvky konstrukce jsou napa-
deny dřevokazným hmyzem a hnilo-
bou a jsou zcela destruované. 

V roce 2015 proběhla první etapa 
prací opravy střechy kostela – jedná 
se o přibližně 1/3 střechy nad hlavní 
lodí kostela směrem od průčelí, – kte-
rá byla rozšířena o statické zajištění 
a opravu římsy a o opravu přilehlé 
části fasády. Tímto zásahem, který vy-
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plynul z havarijního stavu statiky kostela, se podařilo zabránit další devastaci 
a zlepšit technický stav budovy kostela. 

V roce 2016 bylo záměrem farnosti opravit celou věž kostela. Bohužel 
však vzhledem k nezískání dotací v potřebné výši byla opravena pouze fasáda 
věže, včetně opravy hodin a repase žaluziových oken. Stav fasády po postave-
ní lešení byl zejména na straně přilehlé kostelu špatný a byly nutné víceprá-
ce: ošetření algicidy, použití Keim Contact Plus apod. Také stav žaluziových 
oken si vyžádal celkovou opravu a náhradu některých částí novými.

Oprava kostela bude pokračovat po etapách dle získaných finančních 
prostředků, vždy bude opravena část krovu, zajištěna příslušná část římsy 
a přilehlá část fasády kostela. 

V roce 2017 bude snad opravena střecha věže. Oprava bude zahrnovat 
odstranění krytiny a celoplošného bednění, snesení krovové konstrukce, 
výměnu destruovaných částí krovu, osazení krovové konstrukce zpět na věž, 
celoplošné bednění a plechovou krytinu.

Pozvánka na Novoroční koncert 
v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích v neděli 15. ledna 2017 v 15 hodin 
Sáva Buršík 

Vážení přátelé, jménem obecního zastupitelstva a farnosti ve Veverských 
Knínicích si Vás dovoluji pozvat na již tradiční Novoroční koncert. Mám ra-
dost, že se podařilo zajistit vystoupení dvou významných českých hudebníků. 
Na varhany zahraje varhaník Karel Hiner a doprovodí ho pozounista Břeti-
slav Kotrba. Zazní skladby  J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. K. Kerlla, A. Caldara 
a improvizace na staré známé koledy. Vstupné dobrovolné. Před začátkem 
koncertu se bude podávat malé občerstvení. 

Varhaník a hudební pedagog Karel Hiner se narodil v roce 1953 v Hro-
bu u Teplic. Studoval hru na varhany a klavír na Konzervatoři v Plzni 
(1968–75) a na AMU v Praze u Milana Šlechty (1975–80). Po ukončení stu-
dií působil jako dramaturg Plzeňského rozhlasového orchestru (1982–83) 
a jako korepetitor opery ve Státním divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad 
Labem (1983–86). Vyučoval na Základní umělecké škole v Chocni a v Ko-
líně. K významným momentům jeho kariéry patří koncertní varhanní čin-
nost na samostatných varhanních recitálech u nás i v zahraničí (Polsko, 
Maďarsko, Německo, Bulharsko, Lucembursko) a působení regenschoriho 
a varhaníka na kůrech v Trmici, Chocni a Kutné Hoře. Jako interpret pro-
vádí nejen skladby starých mistrů, ale zaměřuje se i na varhanní hudbu 20. 
století (Klement Slavický, Olivier Messiaen, Marcel Dupré) a na současnou 
tvorbu (Milan Slavický, Ivana Loudová a další). Na varhanách v chrámu sv. 
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Barbory v Kutné Hoře nahrál roku 2002 CD Liturgický rok ve varhanní hudbě. 
Vystupuje na hudebních festivalech (např. Mezinárodní festival současného 
umění s duchovním zaměřením FORFEST). Ve varhanní hudbě se snaží  
uplatňovat zásady II. vatikánského koncilu. 

Pozounista Břetislav Kotrba se narodil v Liberci, kde se také od svých 
osmi let začal věnovat hudbě. Vystudoval Konzervatoř Teplice a ve studiích 
dále pokračoval na Akademii múzických umění v Praze. V době svého studia 
byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dlouhodobě půso-
bil jako první pozounista České filharmonie. Kromě svého působení u vel-
kých orchestrů se věnuje také menším hudebním projektům. Se souborem 
Ritornello se podílel na nahrávce málo známého repertoáru z díla Adama 
Michny z Otradovic, vystoupil na polském hudebním festivalu Mezinárodní 
festival dávné hudby, podílí se na charitativních koncertech v Domově sv. 
Karla Boromejského a je členem Sdružení hlubokých žesťů České filhar-
monie, souboru, který vznikl v roce 2004 a je sestaven z prvotřídních hráčů 
pozounové a tubové sekce našeho prvního orchestru. 

Čerstvý šedesátník Vladimír Kokolia 
S použitím záznamů z Wikipedie a tam uváděných dalších zdrojů připravil Jiří Koch 

Vladimír Kokolia, jehož 60. narozeniny připomínáme v přehledu našich 
jubilantů, se sice narodil 27. listopadu 1956 v Brně, ale v porodnici tam 
zůstal jen několik prvních dnů. Dětství i mládí prožil se svými rodiči a souro-
zenci ve Veverských Knínicích, kde žije se svou rodinou dosud. 

Je to významný současný český malíř, grafik a kreslíř, jehož umělecká 
aktivita je velmi široká, je také básníkem a textařem. 
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Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Uherském Hradišti a poté Akademii 
výtvarných umění v Praze. Od roku 1992 je na 
AVU v Praze vedoucím pedagogem ateliéru 
Grafika II a v roce 2006 byl jmenován profeso-
rem. Mnoho let se věnuje cvičení stylu Čchen 
tchaj-ťi čchüan, v jeho duchu vyučoval na FaVU 
Brno. 

Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého 
za rok 1990. Spolu s tímto oceněním pro uměl-
ce do 35 let získal Vladimír Kokolia i možnost 
studijního pobytu ve Spojených státech americ-
kých. 

Po pádu železné opony vystavoval Vladimíra Kokolii svá díla na desítkách 
úspěšných zahraničních výstav (ve Varšavě, Berlíně, Římě, Boloni, belgic-
kém Monsu, New Yorku, v Bonnu, Chicagu, Vídni, Petrohradu, Stockholmu 
a v řadě dalších míst). 

V letech 1984–1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící ke 
špičce české alternativní a (v době totality) undergroundové hudby. 

Společenské dění u nás i ve světě i dennodenní skutečnosti s filosofickým 
podbarvením v pozadí glosuje ve formě blogů na Facebooku a svérázných 
postřehů na Twitteru. Ze sebraných komentářů a postřehů vydal už tři tiš-
těné knihy. 

Malování není ovšem pro Vladimíra jedinou a nejdůležitější věcí v živo-
tě. Rád a často tráví čas fyzickou prací ve vlastním lese a na rozsáhlé selské 
usedlosti zděděné po předcích. Často pracuje až do úplného tělesného 
vyčerpání. 

Váží si své rozvětvené rodiny a všestranně prožívaného rodinného života. 
S manželkou Evou má tři dospělé syny. Své dlouholeté manželství posvětili 
v letos v dubnu církevním sňatkem. Mimochodem – Eva působila v jednom 
volebním období jako zástupkyně starostky, po jejím úmrtí dokončila man-
dát jako starostka obce. Ve společenství Oříku je oblíbená jako usměvavá 
a obětavá účastnice farních akcí. V současné době je v rámci Oříku pomoc-
nou vedoucí Klubu angažovaných seniorů, vede farní kroniku a jako kate-
chetka vyučuje v místní škole náboženství. Se svěřenými dětmi připravuje 
různé příležitostné akce podle liturgického období. 

Vladimír se účastní společenského života našich farností (při oslavách 
výročí farnosti pořádal společnou výstavu s dalším knínickým rodákem ak. 
sochařem Nikolou Armutidisem, vedl besedu s přednáškou ve Farním cen-
tru, sestavil scénář oslavy životního jubilea pana faráře…), stál při vytváření 
internetové stránky farností. 
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Velkým Vladimírovým koníčkem je kulinářství. Rád a dobře vaří pro 
celou rodinu i přátele. Tuto zálibu zdědil po svém otci, také Vladimírovi 
(úspěšný předseda prosperujícího JZD, později učitel na VŠ a výzkumný 
pracovník Státního ústavu obilnářského), a v genech ji předal dál. Jeho syn 
Vladimír, povoláním designér, byl dokonce jedním ze zakladatelů první „by-
tové restaurace“ v Brně. 

Jako laik se nemohu pouštět do odborných hodnotících pohledů na 
Vladimírovo dílo. Podrobnosti a zajímavosti si zájemci mohou vyhledat na 
Wikipedii či dalších servrech. 

Fotoohlédnutí I. za končícím rokem

Svátost pomazání nemocných Průvod s ratolestmi

Svatá brána knínických dětí
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ

Svatý rok milosrdenství skončil 
Brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle se ohlíží 
za Svatým rokem milosrdenství 

V neděli 20. listopadu 2016 v den slavnosti Ježíše Krista Krále zakončil 
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu papež František mimořádný Svatý rok milo-
srdenství. V diecézích se uzavřely brány milosrdenství už o týden dřív. A dál? 
Má něco následovat? Nebo pro nás všechno (s)končí? 

Svatý rok milosrdenství všemi svými akcemi nabízel rozšíření našeho 
obrazu Boha spravedlivě přísného a trestajícího, o stejně biblický obraz mi-
losrdného pastýře, láskyplného, odpouštějícího a milujícího otce. Setkat se 
s Boží milosrdnou láskou a nechat se jí inspirovat, bylo pro každého velkou 
šancí. A z množství vyslechnutých příběhů vím, že do životů řady lidí přinesl 
zázrak proměny vnímání života z víry. Zázrak, který sňal okovy a pouta, kte-
rými byli drženi ve lži a otroctví zla. Zázrak, který zasypal propasti mezi nimi 
a Bohem, zbořil zdi mezi blízkými i vzdálenějšími v rodinách, ve farnostech, 
ve společenstvích. 

Svatý rok milosrdenství byl jakýmsi druhem „očkování“. Každý, kdo se 
Bohu otevřel a s důvěrou přijal Kristovo pozvání k odpuštění a novému za-
čátku a k důvěrnému životu s ním, přijal životodárné „sérum“, které posiluje 
imunitu vůči zlu, strachu, lži, pochybnostem, nejistotě, nejednotě i k negati-
vismu všeho druhu. Toto „sérum“ pravdy o Božím milosrdenství, zkušenost 
prožitých svátostí a modliteb má být v nás přítomné ve všem, co máme před 
sebou. Aby nám pomáhalo v naší budoucnosti. 

Abychom nezapomněli, že Ježíš nám i nadále v každé situaci říká: „Neboj 
se! Nezáleží, kam ses ve svém životě dostal. Nezáleží na tom, co jsi v životě 
pokazil. Pojď, chytni se mne za ruku a půjdeme spolu. Vyvedu tě ze všeho, 
co tě děsí, co tě trápí. Vyvedu tě k radosti. Vysvobodím tě z pout, která tě 
svazují a brání pochopit věci, o nichž ses dosud bál vůbec přemýšlet. Neboj 
se a chyť se mne!“

A my?
Posilněni rokem Milosrdenství nebojme se Bohu odpovědět: „Chci ti zce-

la patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle.“ A on do našich 
nejistot, obav a strachu bude vždy vstupovat se svou láskou a odpuštěním. 
Závislost na něm – na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka 
zotročují, vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí. 
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Pouť do Říma jiným pohledem 
Marie Ševčáková 

Na příležitost jet ještě jednou do Říma jsem čekala dlouhou dobu. A jak 
už to někdy pro velký zájem bývá, nestihla jsem se přihlásit včas, a byla tedy 
jako náhradník. Zadařilo se a já se mohla těšit a připravovat na cestu. Naše 
pouť začala večerní mší sv. v bítešském kostele. Následovala noční jízda au-
tobusem do italské Padovy k hrobu sv. Antonína. Měla jsem za co děkovat, 
i za co prosit (a jistě nejen já, vždyť sv. Antonín, jak víme, je patronem ztrace-
ných věcí). Po prohlídce chrámu a přilehlého okolí jsme pokračovali v cestě 
do věčného města. Ve večerních hodinách jsme dorazili ke svému cíli. 

Probudili jsme se do krásného nedělního rána a s radostným očekává-
ním se vydali za poznáváním města. Zastavili jsme se v kostele Quo Vadis 
s otisky Kristových šlépějí a původní římskou dlažbou. Následovala prohlíd-
ka Calistových katakomb, velkým pohřebištěm Římanů od II. - V. století, kde 
bylo pohřbeno cca 5 milionů obyvatel (mezi nimi i sv. Cecilie). Katakomby 
sahají do hloubky dvaceti metrů a nad nimi je krásně upravený park. Zde 
jsme také měli první mši sv. v Římě, kterou sloužil otec Bohumil. Zastavili 
jsme se v kostele u trapistů, Schodů do nebe a v kostele U tří fontán, kde byl 
sťat sv. Pavel. 

Pak následovalo něco, co narušilo náš program na část nedělního odpo-
ledne. Cestou jsem zakopla a upadla. Cítila jsem prudký náraz do obličeje 
a tmu. Po chvíli jsem uslyšela hlas paní průvodkyně a cítila ruce, které mi 
pomáhaly vstát. Nejsem si jistá, jestli to dokáži vyjádřit slovy: „jsou chvíle, 
při kterých se ve vás probudí něco, co se potřebovalo probudit.“ Ještě nikdy 
jsem si neuměla představit Ježíšův pád na křížové cestě tak silně a živě jako 
tentokrát. Už také vím, co znamenají slova: „podoby neměl, ani krásy“ (to 
jsem si uvědomila při svém pohledu do zrcadla). Co je důležitější: tvář nebo 
to, co se skrývá za ní, co je uvnitř v člověku? Najednou jsem byla vnímavější 
ke svému okolí.  Pomoc známých i neznámých lidí kolem byla obdivuhodná, 
ať už s doprovodem do nemocnice, ošetřením na pokoji, povzbuzením, při-
jetí i s mým rozbitým obličejem. Následující den jsem přemýšlela, zda mám 
vůbec vyjít z pokoje. Přijala jsem však svou „novou vizáž“ a pokračovala spolu 
s ostatními v naší pouti. Navštívili jsme spoustu známých i méně známých 
míst. Měli jsme možnost účastnit se setkání se Svatým otcem Františkem na 
náměstí sv. Petra. 

Poslední zastávkou naší pouti byla návštěva poutního místa Assisi. V kos-
tele sv. Františka jsme prošli Branou milosrdenství a naši pouť ukončili ado-
rací a večerními chválami. 

Uplynulý rok byl vyhlášen Sv. otcem Františkem Rokem milosrdenství. 
Každý z nás měl jistě možnost projít Branou milosrdenství alespoň v někte-
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rém z kostelů, kde se brána nacházela. „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 
nebeský Otec“ (vybaví se nám jistě příběh o milosrdném samaritánovi). Milo-
srdným se však člověk nestane tím, že projde Branou milosrdenství. 

Dokáži vnímat Boží milosrdenství, kterého se mi dostává prostřednictvím 
lidí, které mi Bůh posílá do cesty? Nebo vše považuji za samozřejmé, že to 
tak prostě má být? Je pro mne také vždy samozřejmé poskytnout potřebným 
pomoc? Blízkým jistě, ale co cizinci, bezdomovci, lidé bez prostředků, bez 
pomoci svého okolí, které se jim vyhýbá? Jak bych asi skončila tentokrát já 
bez pomoci ochotných rukou? Jistě jako cizinec, jako bezdomovec. Věřím, 
že po této mé zkušenosti dokáži překonat svoji neochotu mnohem snáz. 
Jistě není v mých silách poskytnout pomoc všem potřebným, stačí však těm, 
které mi Bůh posílá do cesty. Věřím, že v tom nebudu sama a že k tomu 
nebude potřeba mého dalšího pádu. „Buďme milosrdní, jako je milosrdný náš 
nebeský Otec“.

Betlémské světlo 2016 
Martina Jandlová 

Ekumenická bohoslužba při příležitosti letošního převzetí Betlémského 
světla ve Vídni se uskutečnila v  sobotu 10. prosince  2016 v kostele syrské 
pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Bet-
lémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky. 

Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra 
a Pavla předali skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního 
biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohli 
první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve 
farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho ucho-

vávat na farách, obecních úřa-
dech, ve skautských klubovnách 
i u dobrovolníků. Zájemci si pro 
ně mohou přijít sami nebo - ze-
jména starší - mohou požádat o 
jeho přinesení domů. 

V sobotu 17. prosince 2016 
bude za spolupráce dalších 
skautů rozváženo Betlémské 
světlo vlaky po České republice. 

Motto letošního ročníku 
Betlémského světla zní: „Odváž-Skauti při předávání betlémského světla
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ně vytvářet mír“ (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Je inspirováno 
Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni 
budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro sprave-
dlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9-10) 

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese 
www.betlemskesvetlo.cz.

ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Určitě znáte něco podobného…. 
Zuzana Pospíšilová

Vypravuji se se čtyřmi dětmi do kina – zařídit hlídání nejmenšího, vypra-
vit sebe a ostatní, znovu se obléct, protože se stala nehoda, nalézt ztracené 
klíče od auta, vrátit se pro peněženku. Když dorazíme s vyplazeným jazykem 
k pokladně, musíme se spokojit s horšími místy – ty nejlepší už jsou samo-
zřejmě vyprodány. Nakonec můžeme být rádi, že vůbec nějaké jsou. Stejné 
je to, když jdeme do divadla, na koncert, sportovní zápas – kdo dřív přijde, 
ten dřív mele. Každý přece chce zahlédnout svůj idol z té nejlepší pozice?. 

V neděli jdu do kostela na mši. Na poslední chvíli a ještě s pláčem. Vzadu 
je plno, asi je už obsazeno. Zůstávám v předsíňce. Jsem překvapena, kolik 
toho stihnu. Přečtu všechny nástěnky, zaregistruji každého, kdo se opozdí, 
spočítám, kolik nás dnes je, kdo chybí, slyším, co se děje venku. To v před-
ních lavicích slyšet není. Překvapivě ale z kostela odcházím prázdná, nějak 
mě to dneska nebavilo. Čím to? 

Po cestě domů slyším: „Kdo se lopotíte a jste unaveni, přijďte ke mně a já 
vás občerstvím“. 

To je ono – potřebuji najít zdroj energie. Vybitý mobil dám na nabíječku, 
v divadle si sednu do první řady, kde je zdroj zábavy, na hokeji do kotle, kde 
to vře – dokonce i politici hledají místo blízko zdroje popularity. A co já? 

Já mám Ježíše, zdroj víry, lásky, síly a pokoje. Jak jednoduché – čím blíž 
budu, tím líp. 

Teprve teď chápu ty, kteří i přes svoje obtížné, někdy i téměř neřešitelné 
životní zkoušky jsou plni odvahy a síly. Díky modlitbě dostávají křídla, která 
je nadnáší. Pokud nebudu blízko zdroje, nemám potřebnou energii vše 
zvládnout.

A tak jen děkuji a raduji se, obzvlášť v tomto čase. V době, kdy k nám Bůh 
přichází v podobě narozeného Ježíše. To je ta nejkrásnější zpráva dnešního 
dne. Díky za to!!! 
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Z dopisu Jana Štycha 
Dokud bydlel dirigent Jan Štych v Brně, setkávali jsme se vzájemně v našich rodinách, 
v přírodě,  i  místech naší časté hudební spolupráce v brněnských divadlech a koncert-
ních prostorách. O pestrá a různorodá témata našich rozhovorů nikdy nebyla nouze. 
Nejkrásnější na tom byla absolutní důvěra, svoboda názorů, radost a pohoda spojená 
s vírou, která přetrvává již půl století vzácného, stále trvajícího přátelství obohacují-
cího a posilujícího přes vzdálenost a nedovolující možnost osobního setkávání, jako 
v minulých letech.
I pro vás, milí čtenáři farního zpravodaje, by mohla vést k zamyšlení zkratka jeho 
poprázdninového dopisu, kterou jsem vám vybral. 

Zdeněk Pololáník 

Letošní prázdniny - neprázdniny nám nyní skončily. Chatu jsme zamkli 
a teď už opět jsme v Praze. Není tu tak krásná příroda jako v Drhlenách, ale 
zase máme větší pohodlí. Já mám opět své piáno, knížky a internet, ke které-
mu jsem si právě sedl, abych vás pozdravil a poděkoval za články, které jsi mi 
poslal a které mě vedou k zamyšlení. 

Jsou cenné právě pro podnět k uvažování. Potěší i zarmoutí. 
Já žádný myslitel nejsem, a proto se spoléhám na učení naší Církve, při 

čemž jsem přesvědčen, že kromě základních postulátů, z nichž nejdůležitěj-
ším je dogma o Božství Krista a o jeho přítomnosti v Nejsvětější svátosti, je 
vývoj v církvi možný, a dokonce nutný. I když víra je otázkou intuice, osvícení 
a citu, musíme počítat i s otázkami, které kladou ateisté, nebo příslušníci 
jiných náboženství. Nevystačíme s vírou lidí minulých časů. O Vesmíru 
i o naší zemi toho lidstvo už ví hodně, (i když toho, co lidstvo ví, je pouze 
nepatrný zlomeček a to podstatné se nedozví nikdy), a katolická církev na 
tento pokrok reagovat musí. Že by někdo věrohodnost Církve chtěl posuzo-
vat podle sporů o podobu liturgie, nebo podle celibátu, nebo podle poměru 
k uprchlíkům atd., mi připadá nepatřičné. I naše náboženské představy se 
mění, většinou k naší lítosti. Na příklad představy o Nebi, které jsem v dětství 
slýchal od své babičky, byly krásnější, naprosto konkrétní, barvitější, než ty 
abstrakce, které slýcháme nyní od  filosofů i od  teologů. Je mi to líto, ale 
pravdu mají asi oni. Ve skrytu duše fantazírovat můžeme, ale veřejně musí-
me přiznat, že kromě své víry a Evangelia nevíme vůbec nic. 

Úplnou pravdu se nyní dozvídá stále větší počet našich vrstevníků, kteří 
postupně odcházejí na věčnost. Nebude už trvat dlouho a dozvíme se Prav-
du i my. Zatím děkujme Pánu za kněze, kteří Jemu i nám věnovali a obě-
tovali celý život, děkujme za víru, kterou jsme zdědili a která činí náš život 
krásnějším. AHOJ Tvůj Jan Štych. 



21

Pohádka o splněném přání 
Pavla Čechová 

Stalo se, nestalo … Toto se však opravdu stalo. 
Žily dvě sestry. Jedna byla veliká, silná a zdravá. Měla světlé vlasy a světlé, 

šedé oči. Bylo jí všude plno, doma, ve škole i mezi dětmi. A byla jako vítr, 
hned tam a hned zase jinde. Když přišla domů ze školy, jen hledala, kde 
tesař nechal díru. A pusu měla takovou, co se o ní říká, že se jí nadarmo 
nedává jíst. Také panenku měla blondýnku s šedýma očima. 

Ta druhá, její sestra, byla úplně jiná. Měla tmavé vlasy a tmavé, hnědé 
oči. Byla tichá jak vánek a mírná, ba snad i trochu smutná. Něco však měla, 
co jiné děti neměly. Byl to ortopedický vozík, bez kterého se nemohla pohy-
bovat. Na něm jezdila do školy i po dvorku, na něm sedávala před domem 
a pozorovala okolní svět plný pohybu. Bacily dětské obrny se zabydlily v je-
jích tenkých nožkách a nebyl nikdo, kdo by jim poručil, aby odešly. A proto-
že byla malá holčička, měla svůj veliký sen o tom, jak jednou z vozíku vstane 
a poběží za spolužáky do lesa a na hřiště a taky do školy, kterou měla tak 
ráda. Vždyť tam jí z lavice přece jen nikdo neutíkal a byla s dětmi pohroma-
dě. 

Doma však zůstávala většinou sama. Jen se svojí kaučukovou panenkou 
s tmavými vlásky. Na ni si šila a pletla a potom, až ji hra omrzela, zavřela oči. 
Panenka ve snu oživla a uměla si hrát. Mnoho a mnoho dní i nocí bylo pro-
žitých s touto malou společnicí dětských snů. 

Ale léta se nezastaví. Ze sester, děvčátek, vyrostla velká děvčata, taková, co 
se o nich říká, že jsou rovnou na vdávání. Velká, zdravá si našla ženicha a by-
la slavná svatba. A co ta druhá? Jen sedí na vozíčku a počítá květy ve svatební 
kytici. A možná taky sní. Snad ještě mívá sen o panence anebo o chlapci, co 
by jejím nohám poručil, aby zas chodily, a pak si ji uzdravenou vzal za ženu? 
Bůhví…. 

A dny a roky zase jdou. Ta zdravá je šťastná a usmívá se. V pokoji stojí 
dětská postýlka plná hraček a čeká na miminko. I ta na vozíčku se těší. 
A tak jednou jí její sestra položila na klín peřinku – samou krajku, a v ní 
leží panenka. Oči má černé, černější uhel bys nenašel, vlásky jako havran. 
Ručkama rozhazuje a směje se, ach ta se směje! A nemocná ji tiskne k sobě, 
oči zavírá a zase otvírá, vynadivit se nemůže. Je to snad sen! Vždyť to je ta 
černooká panenka z jejích dětských let. Ale tato je opravdovská, živá. Směje 
i pláče, ručkama plácá, za vlasy tahá. 

A dnů přibývá …. Nemocná paní na vozíčku už není sama a není smutná. 
Má svoji živou panenku. Ta už jí donese hrníček čaje, jablíčko ze zahrady, 
první kytku fialek i první vysvědčení ze školy. 

Tak vidíte, každá pohádka má svůj dobrý konec. 
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Jen to zbývá dodat. Ta zdravá – to je moje maminka, ta nemocná – moje 
teta, co mi o své panence mnoho vyprávěla. A ta panenka, ta živá panenka 
– už dávno vyrostla a nyní vám tu pravdivou pohádku vypráví. 

A pak, že jsou nesplnitelná přání. Ale kdepak! Já tomu vůbec nevěřím. 
Všechno je splnitelné, jen lidská touha musí být veliká, převeliká. 

P.S.: Tuto „pohádku o skutečném příběhu ze života“ poslala ke zveřejnění paní 
Františka Čechová ze Soběšic. Pokud jí to zdraví dovolovalo, do Ostrovačic jezdívala 
pravidelně, třeba na pravidelné vzpomínkové akce na zemřelého Mons. Bedřicha 
Provazníka, od té doby je pravidelnou čtenářkou Oříku. To ona je ta maminka z vy-
právěného příběhu. 

Jeho autorkou je její dcera Pavla. Příběh napsala kdysi dávno jako žákyně ZŠ 
v rámci školní literární soutěže. Na ní je vidět, jak „životní pohádka“ pokračuje dál. 
Dospěla, je už dávno vdaná. Dnes je jí přes čtyřicet let a je sama maminkou tří dětí. 

Stručně z úvah Maxe Kašparů 
Vybrala Ludmila Franzová 

Velmi mě zaujala úvaha Maxe Kašparů, uveřejněná v časopise Res Clari-
tas Monitor 11. 9. 2016. Posuďte sami:

Jak víme, hodnotový svět předchozích generací znal tzv. Sedmero hlav-
ních hříchů - pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
• z pýchy se stalo zdravé sebevědomí,
• z lakomství zákon ekonomiky,
• nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,
• závist v boj o spravedlnost,
• hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých,
• smilstvo v prevenci proti neurózám,
• lenost se proměnila v prokrastinaci.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříš-

níků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické 
pojmy jako:

• hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, 
• okrádání definované jako svobodný trh, 
• zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru potom-

stva, 
• neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a 
• likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, nachází-

me se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.
K tomu dodám, že
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• svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
• tolerance se proměnila v ustupování zlu
• a korektnost v povinný názorový koridor.
Tolik Max Kašparů. Rozhodně k zastavení a zamyšlení. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Zajímavé názory MUDr. Jana Hnízdila
V poslední době jsem několikrát, byť i ne zcela záměrně, narazila na osobnost MUDr. 
Jana Hnízdila. Viděla jsem ho debatovat v televizi, slyšela v rozhlase, i do rukou se 
mi dostaly časopisy, v nichž s ním byl uveřejněný rozhovor. Jeho názory se mi pokaždé 
zdály být velmi zajímavé a měla jsem pocit, že se do značné míry odlišují od všeobecně 
podávaných a přijímaných názorů „hlavního“ proudu. Touto připomínkou bych 
chtěla nabídnout i čtenářům Oříku, aby si přečetli jeden z těch článků, který mne za-
ujal. Má název „Místo dětí bývá nutné léčit rodiče“, vyšel v Marianne Family 2014 
a dostupný je i na internetové adrese http://www.marianne.cz/rozhovory/jan-hniz-
dil-misto-deti-byva-nutne-lecit-rodice. 
Jako „ochutnávku“ nabízím čtenářům tzv. Hnízdilovo desatero, je součástí článku. 

Zuzana Pospíšilová

 1.  Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, 
že tímto způsobem už dál žít nemůžete.

 2.  Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky 
medicíny. Restart už se nemusí podařit. 

 3.  Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychová-
vejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.

 4.  Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte 
rádi nejen sebe.

 5.  Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud nastane ko-
laps, budete připravení.

 6.  Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emo-
ce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký 
program.

 7.  Chraňte životní prostředí jako sami sebe.
 8.  Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu 

lidí, je nejzdravější.
 9.  Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým 

si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.
10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.
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Ilse Aichinger – Den jako místo a dar…
Peter Žaloudek, Vídeň, 22. listopadu 2016, kráceno 
(plný text najdete na www.orik.cz) 

Jedenáctého listopadu tohoto roku 
zemřela ve Vídni ve věku 95 let spisova-
telka Ilse Aichinger. Německy mluvící 
literární kritici oceňují její tvorbu, pře-
devším román Die grössere Hoffnung 
(Větší naděje), který považují za jedno 
z nejlepších děl v německy hovořící 
oblasti od skončení éry nacismu a II. 
světové války. Já bych v souvislosti s jejím úmrtím rád poukázal na fenomén, 
kterému se říká „slovo jako projev charakteru, morálky a statečnosti“. Ilse 
Aichinger je pro mne typem spisovatele, jakých je v dějinách málo. Řadí 
se k takovým velikánům ducha a morálky, jako byli v Čechách např. bratři 
Karel a Josef Čapkové nebo prezident Masaryk.

Autor a literární historik Hubert Gaisbauer (*1939) označil Ilse Aichin-
ger za spisovatelku, která „upřednostňovala mlčení před publikovaným slo-
vem“. Ilse sama byla přesvědčená, že slova musí být před vyslovením nejdříve 
uložena v tichu nitra, kde musí dozrát, a teprve potom mohou být odkryta 
a sdělena veřejnosti, podobně jako když peněžní měna musí být nejprve 
podložena zlatem. Sama na sobě zakusila, jakou moc mají slova, zvláště jsou-
-li zmanipulovaná či vyslovená ne na základě pravdy, ale lži. Nemluvila do 
větru a když neměla co říci, raději skromně a pokorně mlčela. Dnes zažívá-
me devalvaci slova, a ta se na nás chrlí ze všech stran prostřednictvím výroku 
populistických politiků, jejich slibů a propagací, reklam či časopisů. Ale 
kolik jen prázdnoty, manipulace a klamu ve slovech dnešní doby je!

Když bylo Ilse 75 let, vyslovila diagnózu – ona, která kdysi chtěla být 
podle vzoru matky lékařkou – pro dnešní dobu: „Nemoc dnešní doby 
spočívá v tom, že nedokážeme držet pospolu, hlavně rodiny. Je to špatná 
doba. Jediné, co můžeme konstatovat, je, že nic nás nedrží pohromadě, že 
rozhodování závisí jen na jednotlivcích. Všem nám chybí vnímavost k osu-
du cizích lidí.“ 

V jejím románu Die grössere Hoffnung čelí skupina rasově pronásle-
dovaných dětí světu zbavenému lidskosti. Mělo by stát za to nyní, 70 let od 
doby, kdy kniha spatřila světlo světa, do ní znova nahlédnout a zamyslet se 
nad tím, co je právě dnes tak aktuální: „Kdo je cizinec? Vy, nebo já? Ten kdo 
nenávidí je mnohem větším cizincem, než ten kdo je nenáviděný. A největ-
šími cizinci jsou ti, kteří ze všeho nejvíce se tu cítí být doma, ve své vlasti, ve 
svém domě…“ – píše Ilse Aichinger.
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Říká se, že bychom měli pamatovat a modlit se za mrtvé, jinak musejí 
umřít znovu. Ilse Aichinger však tomuto tvrzení odporuje: „Nestačí jen, aby-
chom si připomínali naše mrtvé. Mrtví se musejí rozpomínat na nás. Musí 
fungovat vzájemná ozvěna. Neexistuje svět mrtvých a živých, všichni jsme 
členy jedné velké, živé rodiny.“ 

Ilse Aichinger často psala také o strachu: „Musíme se naučit vnímat strach 
jiných, a to i přesto, že sami strach nemáme nebo nevíme, co to strach je… 
vnímat strach lidí na psychiatrických klinikách, v nemocnicích, ve věznicích, 
strach těch, kteří přesto, že byli odsouzeni právem, ho mají, vnímat každou 
formu strachu.” 

Stojí za to připomenout její další charakteristiky. Německý spisovatel, 
vydavatel a prezident bavorské akademie krásného umění Michael Krüger 
(*1943) řekl: “Kdo se chce stát politikem aniž by přečetl alespoň jedinou 
báseň Ilse Aichinger, ten bude špatným politikem.” A známý rakouský spiso-
vatel Peter Handke (*1942) dodal: „Stačí jedno slovo. A duše toho, kdo jej 
čte, se stane vidoucí.” 

Mně osobně nejvíce do hloubi duše pronikla tato její slova: „Někdy pře-
mýšlím o tom, jak udělat z místa den. Dny jsou snad ze všeho nejvíce ´místy´. 
Máme celý den, den nám tu stojí k dispozici. Byl nám propůjčený. Nevím 
sice, kdo nám ten den propůjčil, ale všechno v životě mi připadá jen jako 
propůjčené, počínaje dětmi, až ke knihám, všechno… Nevím ani, co to zna-
mená mít vztah k vlastnictví, nedokážu si představit, že by mi něco, cokoliv, 
patřilo, nedokázala jsem to chápat už jako dítě, ztěžuje mi to vztah ke světu, 
je to pro mne příliš realistické…” 

Říká se, že domov je všude tam, kde se člověk cítí dobře nebo kde je 
mezi přáteli, kde se může věnovat tomu, co ho baví, naplňuje, co chce. Za 
domov označujeme všechno možné. Ale doposud jsem neslyšel, aby někdo 
za domov označil den: Den, jako něco, co mi bylo darováno, co mohu 
něčím naplnit, čemu mohu dát smysl. Den jako šance, aby se ze mě stal 
lepší člověk.

Začal advent, blíží se Vánoce, konec tohoto roku a začátek nového. Pře-
jeme jeden druhému vše dobré, dáváme si dárky, někdy i předsevzetí. Kéž 
myšlenky Ilse Aichinger – myšlenky o víře v dobro člověka, o smyslupném 
životě, o potřebě umět se ztišit sám před sebou, před svým Stvořitelem, o od-
vaze k útěku před hlukem a zběsilým tempem dnešní doby, o zájmu pro po-
třeby jiných a o dni jako o místě, které mi bylo darováno k tomu, abych ho 
naplnil dobrem a láskou – kéž tyto myšlenky inspirují a motivují nás všechny, 
aby z nás byli lepší a radostnější lidé. 
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Proslov při zahájení výstavy Millenium Judaicum Bohemicum
Jan Werich, 29. 4. 1968 (výstava se konala na pražské Židovské radnici u příležitosti 
židovského milénia v zemích koruny české) 

Státní židovské muzeum přichází se stálou expozicí, kterou za chvíli zahá-
jíme. Pro nás všechny je důležité, že se tato výstava obírá tisíciletým životem 
českých Židů a jejich podílem na rozvoji kultury v českých zemích. Jmenuje se 
ta exposice Millenium Judaicum Bohemicum. Doufám, že toto označení se sta-
ne, nebo může stát známé, jako před několika lety na příklad Velká Morava. 

Důležité je tady – a zajímavé - že plán oslavy tisíciletí židovského usídlení 
v Čechách a založení Pražské židovské obce byl se zpožděním schválen. To 
by se dalo vysvětlit tím, že při jubileích, která se vztahují k době, která je delší 
než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké potíže. Na příklad vezmě-
te svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden 
na druhého, protože se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají začít těch 
tisíc let počítat. Spíš proto, že v roce 1966 naše zahraniční politika a pro-
blematika víc než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel. 
A dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán.

A zlí jazykové tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asyřané a Féničané a Jor-
dánci a Nubijci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždějí Židé z celé-
ho světa na milénium a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového 
piva na dlouhodobý úvěr. A že by snad dokonce mohli odmítnout naše dary 
jako petardy, rozbušky a rachejtle, kterých v těch krajích rádi používají k osla-
vě Alláha a jeho proroka Násira. K tomu ke všemu navrch ještě vypukly na 
Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno 
– tedy skutečný autor zůstane asi utajen – aby původně plánovaný rozsah za-
hraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. A ještě 
dříve, než toto usnesení bylo doporučeno, pouze ze Spojených států se přihlá-
silo více než pět tisíc zájemců. A to nemluvím o zájemcích z jiných zemí. 

Omezení účasti pouze na návštěvníky ze spřáteleného tábora anulovalo 
smysl této výstavy ideově i materielně. A přitom ani pořadatelům tohoto 
milénia, a koneckonců ani doporučovatelům, o dolary nešlo. Šlo jim o toto: 
na jedné straně ti Židé, jejichž předkové v polovině desátého století našli na 
tomto území svoji novou vlast, chtěli milénia využít k pozvání svých přátel 
z celého světa. Aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti, naše-
mu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi 
byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám 
nebylo a není cizí. Naopak. Že už dlouhá staletí je to u nás doma.

Na druhé straně některým žákům Marxe – snad chudáčkové ani nevědí, 
že Marx nebyl gój – šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobou-
zely. Jinými slovy jim šlo o to, zachovat status quo hniloby za každou cenu. 
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Takže dnešního dne konečně zahajujeme Milenium Judaicum Bohemicum 
v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se 
dalo říci, že zahajujeme rehabilitaci. 

Já se však pokusím používat tato slova co nejméně, protože mi připadá, 
že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak, než praví zá-
kon, že uvádí do pořádku proceduru. Že opravuje, ale že nenapravuje. Že 
opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, 
ve kterých došlo k nepřesnostem, to může dneska každý dobrý computer 
neboli elektronkový počítač. A udělá to přesněji a rychleji než člověk. Ale 
nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit 
nemůže nikdo nic. Mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé 
noci strachu neobrátíš v sladký spánek bezstarostnosti.

A já přesto uznávám, že i rehabilitace opravná je nutná. Jsme ji dlužni po-
stiženým i sobě. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jenže já si myslím, 
že s touto mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet ruku v ruce rehabi-
litace duchovní. Rehabilitace svědomí. A myšlení. Myšlení nás všech jako cel-
ku. Jedna věc mi nedává spát. A to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem 
dob temna, na které tolik naříkáme. A vždycky mi vychází, že to museli být 
Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl 
muž, který mačkal knoflík k červené žárovce, aby dal prokurátorovi zname-
ní, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? 
Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvo-
nek montovali. A ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako 
ti, kteří v kožených kabátech či uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. 
A co bachaři? A fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by 
mi vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. 

A my jim to všichni usnadňujeme tím, že říkáme ONI! A já si myslím – 
a jsem si vědom, že je to myšlenka velice nepopulární – že ale v té špíně měl 
každý alespoň trošičku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba 
naučit se myslet lidsky a demokraticky. A logicky. Důležitá práce, protože se 
týká každého z nás a je docela snadné ji odkládat a také ji předstírat. Ale jest-
liže chceme být jednou velký národ – a velikost národa není určena velikostí 
území, nýbrž velikostí ducha – pak nám nezbude nic jiného ještě dlouho 
než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji stále za největšího nepřítele 
člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný 
jako pan Sartre a stovky jiných filosofů, abych mohl rozřešit nebo objasnit 
kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je 
jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Ži-
dům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbcům, nečestným a špatným 
zbabělcům zbavovat se pocitu méněcennosti. Přitom méněcennosti, která je 
zasloužená a které se nikdy nezbaví. 
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Antisemita je v podstatě nešťastný člověk. Antisemitismus nezpůsobují 
Židi, protože nejde vůbec o Židy. Neboť, jak řekl Sartre – nemýlím-li se 
– kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. 

Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by neby-
lo ani chytré ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slo-
va. Nová slova, vymyšlená prodejnými nebo vystrašenými žurnalisty, hloupý-
mi ideology, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, 
abychom na jedné straně oficielně kladli věnec na hrob Židům, umučeným 
fašismem, a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom 
koncentrační tábory, třeba Osvětim – abych nejmenoval zem – upravili 
a ukazovali co věčný pomník nacistických vrahů a současně vyhazovali z uni-
verzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. 

Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to bylo k smíchu – ta představa, že ří-
káme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední 
země vymazán z mapy a smeten do moře. Útočníka, vyzbrojeného nejmoderněj-
šími zbraněmi cizího původu, rozehnali ho jako hejno vrabců za tři dny. A to byli 
dělníci, rolníci, inteligence a jejich děti a ti to byli, co se ubránili přepadení. A my 
jim za to říkáme agresoři… To jsou věci, nad kterými se prostě staví rozum. 

A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpo-
krokovějších a nejspravedlivějších států na této zeměkouli. Američané mají 
přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil 
svět. Vždycky bylo, je – a já se domnívám, že i bude – na světě víc lidí hlou-
pých a nevzdělaných než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost 
nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. 

Byli a ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím 
o antisemitismu, ze kterého se rodí fašismus, tak to není proto, abych brá-
nil Židy. Nebo abych se je snažil ochraňovat. Protože, zaplať Pán Bůh, Židi 
ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan 
profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově pro-
cesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec Židů. Masaryk jim 
prý odpověděl, že to nedělá proto, aby chránil Židy, ale aby chránil českého 
člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říci lépe.

Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval 
a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny – a hlavně dějiny posled-
ních 35 let – dosvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A činem obo-
jího je násilí. Útlak. A to jest imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků. 
Nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křes-
ťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu 
Židé nebyli a nejsou nijací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormál-
ních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím 
vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých Židů. 
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Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše 
země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund 
Freud, Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wei-
ner, Rudolf Fuchs, Egon Ervín Kisch, Otto Gutfreund anebo Karel Poláček, 
Bedřich Feigel, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající vědci, umělci, 
spisovatelé v dávné době i ze současnosti. A proto si myslím, že budeme muset 
začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, protože jsme to 
částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit.

A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu 
lidskou, svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude 
jasnější, že antisemitismus je nepřítel svobody a že svobodní nebudeme – ani 
my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou na světě plnoprávní lidé, to 
znamená i Židé. Pokud Židé po celém světě si nebudou jisti svým životem 
a svou existencí, nebude na světě svobody. 

No, a teďka bychom se mohli jít podívat na tu výstavu. Děkuji vám.

Publikováno na webu Moderní dějiny
Příspěvek byl publikován v Lidé a označen Retro. Bookmark the permalink. 

HUMOR 
Dvě příhody pro zasmání 
Převzato z knihy „Potká jezuita františkána…“, autoři B. Peyrous a M. A. Pompig-
noliová, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2009 (pokračování z minulých 
čísel)

Cizinec 
Během postní promluvy ve farním kostele mluví kazatel květnatě o pekle, 

věčném zatracení a o nekonečném utrpení, které čeká na hříšné členy této 
farnosti. 

Lidé odcházejí z kostela velmi zaražení a povídají si o kázání. Jen jeden 
muž vypadá, že z pekelného ohně strach nemá, a dokonce se usmívá. Lidé 
se ho proto ptají: 

„Pane, vy nemáte strach z pekla? Vy jste neslyšel, jak vypadají pekelná 
muka?“ 

„Slyšel, ale já z této farnosti nejsem.“ 

Vysvětlení
Manžel rozčileně křičí na svou ženu: „Jak tě Bůh mohl stvořit tak krás-

nou, a při tom tak hloupou?“ „To je jednoduché,“ odpoví mu žena. „Stvořil 
mne krásnou, aby sis mne vzal, a hloupou, abych si já vzala tebe.“ 
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Fotoohlédnutí II. za končícím rokem

Omývání nohou na Zelený čtvrtek

Vzpomínka na Mons. B. Provazníka Slavnost Božího těla

Naši poutníci na Zelené hoře
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OKÉNKO PRO DĚTI  
Vyrobte si betlém doma sami 
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„Narodil se Kristus Pán, veselme se…“

Nám.
Nám se narodil.

„Radujme se!“

Požehnané Vánoce i celý příští rok přeje

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

 

Brno, Vánoce 2016

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2017. 
Uzávěrka příspěvků je 19. 3. 2017.
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392, 
ostrovacice@dieceze.cz a Jiří Koch, Veverské Knínice 145, 533 533 279
kochvk@quick.cz.    Dopředu děkujeme!
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