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Milí farníci, přátelé!
Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh,
14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého
skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.
Duch sv. byl činný už během stvoření světa, kdy se „vznášel nad vodami“.
Byl při díle v různých událostech SZ, které hovoří o spáse, a jsou předobrazy
toho, co se pak stalo příchodem Krista. V souvislosti s blížícími se největšími svátky je třeba si uvědomit, že slavnost Seslání Ducha sv. není zvláštním
svátkem, zcela odděleným od Velikonoc, ale že letnice jsou součástí doby
velikonoční. Je to totiž Duch sv., který vzkřísil Ježíše z mrtvých (viz Ř 8,11).
Duch dává život (viz 2K 3,6). Duch svatý oživuje jednotlivé křesťany, společenství, farnosti. Z mrtvých kostí si vytváří svůj lid (viz Ez 37). O něj je třeba
prosit. Jak píše sv. apoštol Pavel, „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který
Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí
i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,11).
K Velikonocům chci tedy vám všem, a především našim biřmovancům,
popřát srdce otevřené pro oživujícího Ducha a přijetí plnosti Jeho darů!
Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč
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Jitro velikonoční
G. M. Hopkins, přeložil Mons. Josef Hrdlička
Rozlom nádobku, pomaž jej nardem,
nepočítej, kolik peněz vydáš,
zdob ho perlami, opály, sardem,
nemluv o chudých, jak Jidáš.
To nejdražší Kristu nabídni,
vždyť je jitro velikonoční!
Buduj chrám, sám svatostánkem buď,
ač je prázdný, naplní se již.
Víno pij, jež převzácnou má chuť,
závrať nebeskou v něm okusíš.
Hlasy trub a struny harf ať zní,
dnes je jitro velikonoční!
Zadrž kouzlo, které oblak tají,
poučení od země si vem,
květy k nebi oči otvírají,
v jásotu povstává jarní den,
i ty shoď krunýř zimy, oblékni
se v jitro velikonoční!
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7. 4.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost ke svátosti
smíření přede mší sv. v Ostrovačicích již od 17 hodin.
O půl šesté přijde o. Dominik Eremiáš, který v případě
potřeby bude zpovídat i během mše svaté.

8. 4.

Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch
Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní
setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna 2017
od 8.30 do 16.00 hodin.

9. 4.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Bohoslužby
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

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.

Velikonoční koncert

23. 4.

Koncert duchovní hudby se bude konat v kostele ve
Veverských Knínicích. Začátek koncertu je v 15 hodin.

Biřmování

14. 5.

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek
bude udělovat svátost biřmování našim 17 biřmovancům
při mši sv. v 10 hodin v Ostrovačicích. Nedělní mše sv.
v Říčanech a ve Veverských Knínicích se budou konat
v sobotu večer.

Setkání seniorů

17. 5.

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

Tři dny křesťanské
spirituality

19. 5.–21. 5.

Letošním přednášejícím bude P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

26. 5.–3. 6.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne
v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému.
Každý den se bude modlitba konat v 19.30. Výjimkou
je sobota 27. 5., kdy bude setkání novény v autobuse
během farní pouti, a čtvrtek 1. 6., kdy začneme ihned po
skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18.45.

Farní pouť

27. 5.

Chtěli bychom letos navštívit známé poutní místo
Turzovka (na severozápadě Slovenska). Tento poměrně
vzdálený cíl není možné spojit s dalším bohatým programem – případné zastávky budou upřesněny v ohláškách
a na webových stránkách.

Seslání Ducha
svatého

4. 6.

Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních
bohoslužbách v obvyklou dobu.

Noc kostelů

9. 6.

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

První svaté přijímání

11. 6.

Bude se letos konat v Říčanech, kde poprvé přijme
eucharistii Jeník Staněk

Setkání mládeže s o.
biskupem

Květná neděle

Novéna k Duchu sv.
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Těla a Krve Páně

18. 6.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti v Ostrovačicích
a v 10 hodin ve Veverských Knínicích. V Říčanech bude
slavnostní mše svatá o svátku Božího Těla
ve čtvrtek 26. 5. v 18 hodin.

Táborák pro děti

23. 6.

Před koncem školního roku se bude konat obvyklé
setkání dětí u táboráku. Začátek je v 16 hodin.

Kefasfest

23. 6.–25. 6.

Festival již pošesté představí křesťanskou moderní
kulturu. Koná se v Dolních Kounicích

Jáhenské i kněžské
svěcení

24. 6.

Svěcení jáhnů i kněží se bude konat v brněnské
katedrále v 9 hodin

Slavnost sv. Petra a
Pavla

29. 6.

V kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech oslavíme své
patrony mší sv. v 18.00 hodin.

Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, hlavních
patronů Moravy

5. 7.

Mše sv. o svátku našich věrozvěstů budou v našich
farnostech podle obvyklého nedělního pořádku. Pouť
ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích začíná v 16.30.

Charismatická
konference

5. 7.–9. 7.

Katolická charismatická konference se letos uskuteční
opět na výstavišti v Brně.

Prázdniny na faře

23. 7.–29. 7.

Děti, které v předchozích letech o prázdninách na faře
bydlely, se již moc těší na dny strávené spolu
při modlitbě, hře i poučení.

Mše sv. v lese

26. 7.

Začátek této již tradiční mše svaté na krásném místě
u Helenčiny studánky bude v 17 hodin. Pro jistotu,
sledujte, prosím, webové stránky farnosti.

Den Brna

11. 8.–12. 8.

Den Brna se slaví okolo 15. srpna, svátku Nanebevzetí
Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako
patronka a ochránkyně města.

Celostátní setkání
mládeže

15. 8.–19. 8.

Celostátní setkání mládeže se bude konat v Olomouci

Setkání seniorů

16. 8.

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

Pěší pouť na
Velehrad

24. 8.–26. 8.

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky z Ratíškovic.
Celková pěší trasa je dlouhá zhruba 30 km.
Vyvrcholením bude mše sv. na Velehradě 26. 8. v 11.30.

Pouť rodin

2. 9.

Oslava založení diecéze a XIV. diecézní pouť rodin bude
probíhat v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou.

Výlet na Šmelcovnu

2. 9.

Jako v předchozích letech půjdeme pěšky z Javůrku
(sraz v 10 hodin) na Šmelcovnu, kde se pomodlíme
v kapličce a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“.

Dožínky

3. 9.

Při nedělních mších svatých poděkujeme Bohu za
letošní úrodu.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Kulaté narozeniny
Redakční rada
V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se
v rámci společenství Oříku několik jeho členů dožilo krásných kulatých
narozenin.
Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost
a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti a hojnost Božího požehnání.
Paní Marta Rousková z Ostrovačic se v prosinci dožila 80 let.
Pan Jiří Kubeš z Ostrovačic v únoru oslavil 55. narozeniny.
Paní Alena Studená z Říčan oslavila v únoru 70. narozeniny.
Paní Yvona Drápalová dovršila v březnu 55 roků svého života.
Paní Bohumila Cvrkalová oslavila75. narozeniny v březnu.
Paní Jana Kryštofová měla v březnu 50 let.
Do řad jubilantů se zařadil také generální vikář naší diecéze Mons. Jiří
Mikulášek a stálý jáhen ing. Pavel Kilián z Troubska. Oba oslavili v únoru 75
let života.
Připojujeme se ke gratulantům a přejeme jim, aby ve zdraví a s láskou dál
vykonávali svoji službu církvi Kristově a božímu lidu ve stálé posile Ducha
svatého a s pomocí Panny Marie.

Připomínka vzácných mužů, kteří nás vedli k Bohu
Jiří Koch
Mysleme na ně s modlitbou a prosme Boha, aby je uvedl mezi své vyvolené!
Jedním z nich je Mons. Vladimír Petrů (* 1920), oddaný služebník Boží
a lidumil, od jehož smrti 15. května uplyne 15 let.
Rozloučili jsme se s ním v nedalekém Domašově, kde působil poslední
kněžská léta. Je mnoha našim farníkům osobně velmi blízký, protože jistou
dobu pracoval jako děkan rosický, pod jehož pravomoc naše farnosti patřily. Zemřel na Moravci a byl pochován v Radešínské Svratce do rodinného
hrobu.
V únoru letošního roku jsme si připomínali 10. výročí úmrtí Mons. Bedřicha Provazníka (* 1936), který v době totality dlouhá léta tajně pracoval
jako kněz a biskup skryté církve. V roce 1992 přešel do veřejné církevní sprá7

vy, a jako farář působil zde mezi námi až do své smrti v roce 2007. Staral se
příkladně o obě farnosti, navíc se aktivně podílel na činnosti brněnské Komunity Emmanuel. U jeho hrobu na ostrovačickém hřbitově se každoročně
scházejí vděční farníci a přátelé, aby na něho v modlitbách vzpomínali.
Jeho bezprostředním předchůdcem na pozici faráře a administrátora našich farností byl P. Mgr. Vladislav Dvořák. Narodil se v nedalekých
Chudčicích v roce 1943, mezi nás přišel v roce 1985 a zůstal celých sedm
roků. Do domu Otcova byl povolán v srpnu před deseti léty, pochován je
v Příměticích, které byly jeho prvním působištěm. Jevil se jako mladý a energický duchovní - ihned založil farní radu, a spolu s farníky zahájil práce na
svépomocných opravách kostela. Do našich farností zajížděl rád i později při
cestách do svého rodiště.

Brněnská diecéze si v tomto čase připomíná výročí narození i úmrtí
bývalého brněnského diecézního biskupa Karla Skoupého. Narodil se v Lipůvce 30. prosince 1886 (před 130 lety), zemřel 22. 2. 1972 (před 45 lety).
Do jeho biskupského období se negativně promítly proticírkevní aktivity
komunistického režimu. V roce 1950 byl on sám zbaven úřadu, internován
na utajovaných místech a přísně střežen. Věřící k němu dál vzhlíželi s velkou
úctou, což se projevilo při jeho návratu na Petrov v roce 1968. Ovšem po několika málo létech do církevního života zasáhla atmosféra tuhé normalizace.
V roce 1972 biskup Skoupý zemřel. Na pohřeb přišlo asi 50 tisíc lidí a obřad
se stal demonstrací proti tehdejšímu režimu.
Připomínáme ho výřezem ze staré fotografie, kterou jsme získali od paní
Fr. Procházkové z Vev. Knínic. Je na ní ve společnosti s pražským arcibiskupem Josefem Beranem v padesátých letech, kdy oba sdíleli v jistém krátkém
čase společnou internaci, pravděpodobně v Žernůvce u Tišnova.
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I dárce té fotografie měl zajímavý osud. Paní Procházkové fotografii věnoval Mons. František Čermák (narodil se v roce 1881 v Jamném), dlouhá léta
byl farářem v Měříně. Od roku 1949 působil
jako kanovník brněnské kapituly na Petrově
a byl blízkým spolupracovníkem biskupa
Skoupého. Také on odtud musel odejít, byl
penzionován, a roku 1951 umístěn na uprázdněnou faru ve Vev. Knínicích. Zde žil 18 let.
Byl sice mimo činnou službu, ale svým spolubratrům v kněžských povinnostech pravidelně a vydatně vypomáhal. V době politického
a společenského uvolnění koncem šedesátých
let se vrátil na Petrov. Zemřel ve vysokém věku
93 let, pohřben je v Měříně.
V období příprav tohoto zpravodaje nás
zastihla smutná zpráva o úmrtí emeritního
pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Jen velmi stručně připomeňme, že se narodil 17. 5. 1932 v Líšnici v jižních Čechách. Na kněze byl
vysvěcen v roce 1968. V roce 1978 mu byl rozhodnutím komunistických úřadů odebrán státní souhlas, pak řadu roků pracoval jako myč oken, později
jako archivář. Na začátku roku 1989 se mohl vrátit zpět do veřejné církevní
9

správy. V roce 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem, v následujícím roce pražským arcibiskupem a v roce 1994 kardinálem. Umřel po těžké
nemoci v sobotu 18. března, o týden později proběhl v pražské katedrále
smuteční obřad. Prostřednictvím televizních obrazovek jsme měli možnost
přidat se na dálku k účastníkům posledního rozloučení.

Naši účastníci srpnových pěších poutí na Velehrad se na něho pamatují
z roku 2011, kdy byl hlavním celebrantem závěrečné poutní bohoslužby ve
velehradské bazilice. Na Velehrad cestoval z Prahy osobním autem v sobotu
ráno. Když projížděl Buchlovicemi, míjel právě procházející proud poutníků. Ihned vystoupil z auta, přidal se k poutníkům a šel s nimi pěšky až na
Velehrad. (Na snímku je zachycen spolu se znojemským děkanem Mons. J.
Bartošem).

Přehled svátostí a pohřbů v roce 2016
P. Ludvík Bradáč
Ostrovačice
křest

5

Tereza Paurová, Edita Paurová, Štěpán Ondřej Blecha,
Nela Marie Bernardová, Šimon Hájek

svatba

1

Tereza Ďásková a Jiří Gazárek

pohřby

4

Anna Sedláková, Marie Kolářová, Marie Smutná,
František Cvrkal
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Říčany
křest

8

Daniel Petr Krpal, Natálie Kabelková,
Jonáš Pospíšil, Šimon Kolář, Tereza Pospíšilíková,
Ema Opálková, Matyáš Vrba, Daniel Šváb

1. sv. přijímání

8

Tereza Rousková, Liliana Vojtková, Sára Montagová, Edita Vysočanová, Linda Laifrová, Matouš
Pospíšil, Anežka Matějíčková, Marie Polanská

pohřby

4

Jaroslav Sláma, Jaroslav Pokorný,
Danuše Kusoličová, Jaroslava Laifrová

Veverské Knínice
křest

1

Lukáš Kotačka

svatba

1

Eva Kokoliová (roz. Kazdová) a Vladimír Kokolia

1. sv. přijímání

1

Nela Cardová

pohřby

2

Jaroslav Dvořáček, Vítězslav Kšica

Nová přístavba Základní školy Ostrovačice
Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice
V roce 2016 se v Ostrovačicích podařilo zrealizovat jednu z finančně
nejnákladnějších investičních akcí v novodobých dějinách městyse. Byla jí
výstavba čtvrté budovy základní školy, nově označené jako budova D.
Historie školství sahá v Ostrovačicích již do 17. století, od roku 1939 je v provozu v bývalém statku tzv. měšťanská škola – dnes bychom ji mohli pojmenovat
jako 2. stupeň základní školy (tj. 6. – 9. ročník), který je spádový pro dalších
osm okolních obcí. Kromě dětí z Ostrovačic jej navštěvují i žáci z Říčan, Veverských Knínic, Domašova, Javůrku, Litostrova, Rudky, Říček a z Kývalky.
Nejstarší školní budova je část původního velkostatku pocházející z 19.
století. V roce 1988 byla otevřena první přístavba školy, v roce 2001 druhá
a 31. ledna 2017 pak i nejnovější třetí.
Možná si položíte otázku, proč bylo třeba tuto stavbu realizovat, a zda
nebyly prostory školy pro výuku žáků postačující. Bohužel, nebyly. Zastupitelstvo městyse Ostrovačice se problematikou kapacity základní školy začalo
zabývat přibližně před čtyřmi lety. Impulsem byly samozřejmě velmi silné
ročníky v mateřských školách, které začaly přicházet na první stupně škol.
Díky spolupráci okolních obcí i základních škol z Říčan, Veverských Knínic
a Domašova jsme byli schopni zjistit počet dětí, které můžeme v Ostrovačicích očekávat, a také, kdy to bude. Velkým překvapením bylo zjištění, že
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oproti tehdejšímu stavu 202 žáků se má ve školním roce 2021/2022 jejich
počet zvýšit až o 50% na přibližně 300 žáků. Dále jsme zjistili, že ve školním
roce 2019/2020 se do ostrovačické školy dostane tolik dětí do 6. ročníku, že
bude třeba otevřít už tři třídy, a tento trend by měl trvat i v následujících minimálně třech letech. Na toto výrazné navýšení bylo třeba reagovat. Již tehdy
se škola začala potýkat s nedostatkem učeben – celková kapacita školy byla
díky plochám velkých tříd postačující, ale učeben bylo málo, zejména když
byl od 7. ročníku zaveden povinný druhý světový jazyk a Ministerstvo školství
ČR uvažuje o snížení hranice maximálního počtu žáků ve třídách.
Takto vysoký nárůst žáků znamená samozřejmě požadavky nejenom na
množství učeben, ale i například na kapacitu školní kuchyně, jídelny a šaten.
V létě 2014 byla zpracována první studie stavby, která počítala s nástavbou
budovy B (nejstarší přístavba z r. 1988 v ul. Ríšova) – namísto střechy mělo
být vybudováno nové patro, malou přízemní přístavbou měla být vyřešena
kapacita jídelny a šaten. Bohužel však statici nedoporučili toto řešení, protože tato budova je narušená, a před 10 lety musela být stažena ocelovými lany
(podobně jako kostel nebo fara). Byla tedy vypracována druhá studie, která
již počítala s plnohodnotnou přístavbou nové budovy se čtyřmi učebnami,
kabinety, sociálním zařízením a výtahem, díky kterému je takřka celá škola
bezbariérová. V budově C (přístavba z r. 2001 u fary) pak byly provedeny
dispoziční změny ve školní kuchyni, jídelně a v šatnách.
Městys Ostrovačice podal v srpnu 2014 žádost o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde jsme neuspěli; v prosinci
2014 pak byla podána druhá žádost o dotaci, a to z programu Ministerstva
financí ČR. Zde jsme již byli mnohem úspěšnější a v březnu 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 70% uznatelných nákladů stavby.
Po obdržení tohoto rozhodnutí jsme tedy zahájili práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, na podzim 2015 bylo vydáno stavební povolení a v lednu 2016 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se společností, která podala nejvýhodnější nabídku (UNISTAV
CONSTRUCTION a.s.), byla 29. března 2016 podepsána Smlouva o dílo
a samotná stavba byla ihned zahájena. Stavba probíhala za provozu školy
a staveniště tedy muselo být od žáků odděleno provizorním oplocením.
Díky stavbě měli žáci naší školy o 6 dní delší letní prázdniny. O prázdninách
bylo nutné zrealizovat dispoziční úpravy ve stávajících prostorách školy,
aby je opět od září mohli žáci začít využívat. Do prostor šaten byly pořízeny
nové šatní skříňky – každý žák tak má svoji vlastní uzamykatelnou skříňku.
Po skončení prázdnin však ještě nebyly provedeny práce na školním dvoře,
proto přibližně do poloviny října užívali žáci nový zadní vchod do šaten.
Při realizaci stavby jsme řešili konečný vzhled fasády a také celého prostranství mezi budovami – tzv. atria. Zde bylo nutné provést kompletní re12

konstrukci splaškové kanalizace, celá plocha byla nově
odvodněna a došlo i k přeložce užitkové vody ze studny, která slouží k zalévání
na školní zahradě. Oslovili
jsme mladé architekty, kteří vymysleli barevné řešení,
ale i originální prostor atria
z tartanu s dominantním
prvkem, který může sloužit např. jako velká lavička. Po předložení těchto
návrhů rozhodlo Zastupitelstvo městyse, že celkový vzhled původního dvora
nepokazí starými okny a fasádami, proto bylo rozhodnuto i o výměně těchto
oken a opravě fasády nad rámec původního projektu. A protože čtyři dvoupatrové budovy už mohou pro neznalého návštěvníka vypadat jako malé
bludiště, tito architekti vymysleli i vnitřní informační systém, podle kterého
se můžete po škole pohybovat.
Do všech tříd v přístavbě a jednoho kabinetu musel být samozřejmě pořízen i nový nábytek. Každá třída je kmenovou, ale současně i odbornou,
které slouží především pro výuku konkrétního předmětu, a učitel v ní má
k dispozici naprostou většinu učebních pomůcek – v přístavbě je tedy učebna výchov (výchova k občanství, výchova ke zdraví), učebna cizích jazyků,
hudebna a výtvarna s domácností, ve které se kromě výtvarné výchovy učí
i vaření a stolování, protože je v ní umístěna výuková kuchyňská linka se
třemi pracovišti. Do všech tříd byly také k tabulím umístěny speciální dataprojektory napojené na počítač a tyto tabule mohou být tak používány i jako
interaktivní pro moderní výuku.
Celá stavba byla dokončena a předána 21. října 2016, tedy po necelých
sedmi měsících od jejího zahájení. Kolaudační souhlas byl vydán 29. prosince
2016 a slavnostního otevření se tato nová budova dočkala 31. ledna 2017, aby ji
hned následující den, tedy od začátku druhého pololetí tohoto školního roku,
mohli začít žáci užívat. Pro zájemce byl ještě 11. února připraven Den otevřených dveří, při kterém si mohli prohlédnout všechny prostory školy, zavzpomínat na dobu, kdy do školy sami chodili, a porovnat, co všechno se změnilo.
Slavnostního otevření se zúčastnilo několik vzácných milých hostů a také
přibližně 150 zájemců z řad veřejnosti, kteří si přes sněhovou vánici udělali
čas, a do školy přišli. Bohužel z pracovních důvodů se omluvila ministryně
školství a hejtman Jihomoravského kraje, ten byl ale zastoupen náměstkem
pro zabezpečování úkolů regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region panem Janem Vitulou. Otevření se
zúčastnil také člověk, který stál u jejího vybudování od samého počátku (od
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zpracování prvních studií, podání žádostí o dotace, realizací výběrového řízení
a také zajištění stavebního dozoru), bývalý poslanec Parlamentu ČR pan Jan
Husák. Mezi další milé hosty patřily bývalé ředitelky školy paní Eva Veselá a paní Marie Palková a samozřejmě také náš místní pan farář Ludvík Bradáč, který
nové školní budově požehnal. Toto požehnání bylo symbolické i proto, že část
pozemku, na kterém byla postavena, byla původně ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ostrovačice – všichni si jistě vzpomenete na bývalou konírnu,
která byla před šesti lety zdemolována. Pokud by Římskokatolická farnost
Ostrovačice, farní rada a Biskupství brněnské neschválili prodej pozemků pro
novou školní budovu, velmi těžko bychom hledali jiné řešení a místo, kde by
mohla být postavena. Za tento přístup patří všem velké poděkování.
Celkové náklady stavby včetně pořízení nového vybavení dosáhly částky
29,736 milionů korun. Hodnota stavby, vnitřních úprav v budovách C a A
a atria činí celkem 26,327 mil. Kč, z toho Ministerstvo financí ČR poskytlo
dotaci ve výši 18,052 mil. Kč a Jihomoravský kraj 1 milion Kč. Výměna oken
a oprava fasády budov A a B stála 1,186 mil. Kč. Nové šatní skříňky a lavičky
stály celkem 660 tis. Kč, interaktivní dataprojektory s ozvučením 146 tis. Kč
– na pořízení tohoto vybavení poskytl dotaci Jihomoravský kraj z Programu
rozvoje venkova ve výši 200 tis. Kč. Nové vybavení školní kuchyně včetně
nové myčky na nádobí stálo dohromady 385 tis. Kč, informační systém 192
tis. Kč a mobiliář atria (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) stál 102 tis.
Kč. Vybavení učeben a kabinetu novým nábytkem dosáhlo částky 738 tis. Kč.
Na pokrytí vlastních zdrojů přijal Městys Ostrovačice úvěr ve výši 8 milionů
Kč se splatností 15 let.
Přístavbou nové budovy však práce ve škole zdaleka nekončí – stále je co
zlepšovat a opravovat. Pro letošní rok připravujeme výstavbu nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které bude mimo školní vyučování
sloužit i veřejnosti, bude upravena školní zahrada i zbývající část pozemku
k odpočinku i výuce. Po položení kabelů elektrické energie do země bude
kolem školy vybudován nových chodník s parkovacími místy. V blízké budoucnosti bychom rádi rekonstruovali dvě třídy v přízemí nejstarší budovy
na polytechnické – jedna má sloužit k výuce informatiky a cizích jazyků,
druhá pak k technickým a výtvarným činnostem. A kromě dalších úprav
v obou nejstarších budovách bude třeba také opravit fasádu i z ulice Ríšova
a z náměstí Viléma Mrštíka.
Škola je zkrátka nikdy nekončící koloběh práce, ale protože je to práce
pro naše nejmladší spoluobčany a tedy budoucnost našich obcí, je to práce
radostná. Věřím tedy, že se žákům v nových prostorách školy bude líbit,
a možná nová přístavba a celkové úpravy školního areálu přispějí k tomu, že
do školy budou chodit rádi.
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

24. 12. 2016

farnost

4300

6870

4960

25. 12. 2016

farnost

5400

7020

3040

12. 2. 2017

farnost

4400

4600

2110

26. 2. 2017

Haléř sv. Petra

6020

3170

1530

12. 3. 2017

farnost

4080

5920

5270

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 a poděkování otce biskupa
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již sedmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se do akce zapojilo
kolem čtrnácti tisíc dobrovolníků, což je o tisíc více než loni. Aspoň tímto
způsobem bych chtěl všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů,
ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným
přijetím a mrazivým počasím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu
vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do
sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 22 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 96
milionů korun.
Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. 
Biskup Vojtěch

Z webových stránek pořadatele sbírky, jíž je Charita Česká republika se
sídlem v Praze, lze o letošní sbírce vyčíst následující údaje:
Samotná sbírka prováděná formou koledy vynesla částku 99 218 361 Kč.
Formou zaslaných DMS pořadatelé získali 1 220 085 Kč.
Celkový výnos letošní sbírky činil celostátně 100 438 446 Kč.
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Nejštědřejší dárci byli v Olomoucké arcidiecézi, následovala naše Brněnská diecéze,
kde bylo vybráno 23 732 751 Kč. Její součástí
je Oblastní charita Rajhrad, kam spadají i naše tři obce. V této oblastní charitě činil výnos
sbírky 3 670 142 Kč.
Naše obce se na sbírce podílely takto:
Ostrovačice 27 891 Kč, Říčany 79 437 Kč,
Veverské Knínice 27 698 Kč.
Přátelé, jsou to opravdu velmi vysoké částky. Svědčí o vaší štědrosti
a ochotě pomáhat. Pán Bůh vám zaplať!
Využití vybraných prostředků bude podle Charity strukturováno následovně: 65% bude využito v regionu, kde byly získány, 15% využije diecézní
charita, 10% bude určeno potřebným v zahraničí, 5% půjde na celostátní
projekty a 5% pokryje režii sbírky.

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Postní duchovní obnova 2017
Jarmila Pololáníková, pohled účastnice z Ostrovačic
Před 2. neděli postní jsme se shromáždili na faře v Ostrovačicích na duchovní obnovu vedenou jáhnem Mgr. Ing. Miroslavem Barešem ze Zbraslavi. Po dvou blocích přednášek následovala mše sv. s naším panem farářem
L. Bradáčem a milým jáhnem. Prošli jsme postní dobou, která znamená
zintenzivnění našeho duchovního života, očištění se od hříchů ve svátosti
smíření, abychom si o Velikonocích uvědomili velikost oběti Ježíše Krista
pro nás. Pilířem postní doby je půst, almužna a modlitba.
Co míníme postem v době, kdy máme celkem dosti jídla, pití a jiných
požitků? V postu se máme umírnit ve věcech nebo činnostech, které jsou
nám běžně dovoleny, ale my se jich snažíme dobrovolně vzdát, abychom
posílili svoji vůli a mohli lépe odolávat tomu Zlému, který pokoušel i Ježíše
Krista na poušti.
Almužnou – peněžitou – podporujeme léčebné procesy pro návrat
zdraví chudých a nemocných u nás nebo ve světě, přispíváme na výstavbu
a opravu kostelů, varhan a jiných památek, které slouží mnoha lidem dnes,
a budou sloužit v budoucnu.
Když poskytujeme almužnu druhým, bývá naše jednání podmíněno soucitem, milosrdenstvím. Jsme ochotni se dělit s druhými. Lidé štědří většinou
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nemají problém se podělit o cokoli s jinými, protože podíl na dobré věci je
pro ně často větší radostí, než zůstat ve svém sobectví. Je dobré si uvědomit,
že nás Pán Bůh obdarovává přátelstvím, mnohými pěknými dary, situacemi
a my mu jen splácíme svůj dluh ve formě vděčnosti.
A konečně modlitba jako vrchol vztahu k Bohu a k člověku očisťuje naši
duši, zkvalitňuje a zduchovňuje náš život, přináší klid a pochopení pro jednání našich bližních.
Buďme pravdiví a věrní ve své lásce k Bohu a k bližním a uvědomujme si
cenu Ježíšova výkupného za naše hříchy.

Postní duchovní obnova 2017
Pavlína Kadlčková, pohledem účastnice z Knínic
Začátkem letošní svatopostní doby, 4. března 2017, se na faře v Ostrovačicích konala postní duchovní obnova. Tentokráte pod vedením jáhna Mgr.
Ing. Miroslava Bareše ze Zbraslavi na téma Postní doba jako příprava na
Velikonoce a zvláště na obnovu křestního slibu.
Farníků se sešla plná společenská místnost farního centra. Je tedy zřejmé, že i v dnešní uspěchané době se snažíme najít čas a udělat něco pro
svoji duši. Obnovit nejen víru, ale i duchovní sílu a vytrvalost. A jako vždy,
díky pečlivému výběru přednášejícího otcem Ludvíkem, bylo z čeho čerpat.
Jáhen Bareš rozdělil dva bloky svých přednášek do okruhů témat postní doby a jejich hlavních pilířů (půst, almužna, modlitba), křížové cesty
a hříchu. Mohli jsme společně rozjímat nad původní svatostí Adama a Evy,
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o pokušení, hříchu a o všem, co hřích způsobí. Ale také o vykoupení skrze
smrt Ježíše Krista a v neposlední řadě o lásce a milosrdenství Boha, který tak
miloval svět a nás nedokonalé, hříšné, že vydal na smrt svého jediného syna
pro NAŠI spásu.
Padlo mnoho podnětů, jak prožít postní dobu, aby byla pro nás přínosná
a vedla k proměně našeho srdce.
Mě osobně oslovila úvaha o křížové cestě jako ukázce trojrozměrnosti
člověka – fyzické, psychické a spirituální.
Nutno podotknout, že M. Bareš protkal své přednášky příběhy ze svého
života a dále např. citacemi P. Angela Scarana o „hypermarketovém přístupu“ k postní době a o karikaturních typech kajícníků. Tím nejen udržel
naši plnou pozornost, ale navodil uvolněnou, příjemnou atmosféru celého
sobotního dopoledne.
Duchovní obnovu jsme ukončili společným slavením mše svaté, kde v homilii M. Bareš shrnul a doplnil přednesená témata.
Kéž se nám podaří během postní doby zúročit načerpaná posilnění a připravit se na opravdu plné prožití velikonočních svátků!

Prázdniny na faře 2017
Irena Buršíková
Náplň tábora:
– celotáborová hra
– sportovní vyžití
– tvůrčí aktivity
– duchovní zážitky
– účast na lesní mši u Helenčiny studánky
Termín: 23. 7.–29. 7. 2017
Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2017
Více informací na www.orik.cz

Pozvánka na duchovní koncert s velikonoční tematikou
Sáva Buršík
O letošní 2. neděli velikonoční 23. 4. 2017 se v kostele sv. Mikuláše ve
Veverských Knínicích uskuteční vystoupení komorního pěveckého sboru
Ensemble Versus z Brna. Soubor zazpívá moteta z 16. a 20. století, barokní
skladby na varhany zahraje Lukáš Rýdlo. Začátek v 16.30 hod. Koncert ve
spolupráci s ŘKF zajišťuje Zastupitelstvo obce Veverské Knínice.
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Komorní sbor Ensemble
Versus vznikl v roce 2003
jako komorní studentský
sbor, v současné době má
šestnáct členů. Působí pod
záštitou Ústavu hudební
vědy Filozofické fakulty MU
v Brně. V roce 2009 se stal
součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble
Opera Diversa. Sbormistrem je Vladimír Maňas. V Knínicích vystupoval
s velkým úspěchem už v roce 2011.
Jste srdečně zváni!

V Knínicích byl postaven po letech boží hrob
Jiří Koch
Před dávnými lety bývalo v Knínicích zvykem postavit každým rokem na
Velikonoce v kostele boží hrob. Z dob svého ministrování (zhruba před 60 –
65 léty) v období působnosti pana kanovníka Fr. Čermáka si na to velmi dobře
pamatuji. Ale dělo se to i za předchozích farářů P. Vybírala a P. Hodovského.
Hlavní dveře do kostela se uzavřely, takže vnitřek vstupního prostoru vytvořil
zdání jakési jeskyně. Dveře byly zevnitř zakryty velkým tmavým závěsem, stěny částečně také, z menších panelů byl u dveří postaven stupínek, pokrytý kobercem,
na kterém pak byl umístěn boží hrob s tělem Krista. Kolem stávaly hořící svíce,
plno květin. Pobožnost se slavila na Velký pátek po uctívání kříže – pan farář se
s věřícími shromáždil v zadní části kostela před hrobem k modlitbám a litaniím.
Ke vstupu do kostela se ten den používal původní historický vchod v severní boční straně chrámové lodi, dnes už zazděný.
Ministrantů v té době bývalo hodně, takže nalevo a napravo od pana
faráře jich stálo či klečelo při této bohoslužbě několik. Už dlouho před začátkem velkopátečních obřadů drželi dva z nich u hrobu stráž. Na ní se pak
dlouho do noci po dvojicích střídali. Dokonce jsme se vždycky domlouvali,
že tam vydržíme celou noc. Ale tehdejší kostelník pan Jan Ditrich, jak jsme
mu říkali „stréc“, nás vždycky před půlnocí vypravil domů. Pokračovali jsme
až na Bílou sobotu dopoledne, kdy se lidé přicházeli k hrobu pomodlit.
Během sobotního odpoledne se muselo všechno rozebrat, protože o sobotní večerní vigilii se už slavilo Vzkříšení.
Dalo to vždy hodně práce, ale také se vždy našel dostatek farníků, kteří při
„stavbě“ i rozebrání hrobu ochotně pomohli (stejně jako při stavění betléma
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o Vánocích). Vzpomínám zejména na pana Lamberta Vrbku, který to řídil
a se značným vkusem a rutinou označoval místa, kde co bude stát. K němu
a ke strécovi kostelníkovi se přidávali zejména jejich přátelé, co bydleli kostelu poblíž – pan Mikša, Carda, Žaloudek, z mladších Fr. Zounek, Pepík Janke.
Výzdobu zařizovaly farnice, nechyběla paní Dvořáčková, Vrbková, Uhlířová,
tetka Šrámková, z mladších (dnes devadesátnice) Eliška Laicmanová – Ambrožová, Fanuška Procházková – Kozlíčková, a další. Jmenovitě si po těch letech
těžko vzpomínám, ale vzpomínám rád, i s díky a modlitbou.
V nedávné době jsme vícekrát s panem Strakonem uvažovali o obnovení
tohoto zvyku. Dřevěný box božiho hrobu byl léta odstavený v bočním skladu, byl zastavěný dalšími věcmi, zbytky materiálů z generální opravy kostela
atd. Teprve v posledních asi třech letech začal současný kostelník František
Čertek postupně sklad vyklízet, takže boží hrob se stal opět přístupným.
Loni na začátku svatého týdne jsme ho se zetěm a vnuky rozebrali, očistili,
opravili a přenesli do kostela.
Boží hrob jsme po domluvě s panem farářem Ludvíkem Bradáčem umístili před levým bočním oltářem sv. Jana Nepomuckého. Byl obestavěn rostlými květinami, vzrostlejší kusy stály kolem něho, už na Zelený čtvrtek dobře
představoval getsemanskou zahradu.
Na závěr bohoslužby na Velký pátek byl odebrán přední kryt, takže se
ukázal samotný hrob s ležící postavou Krista. Lidé opět mohli kdykoliv až
do sobotního poledne přijít, postát, pokleknout, modlit se či v usebrání
meditovat.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Založení a další vývoj Biskupství brněnského
Převzato z letáčku „Brněnská diecéze“, vydalo BB 2015
Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie
Terezie a Josefa II., které v sedmdesátých letech 18. století radikálně zasáhly
do života církve v celé habsburské monarchii.
Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia
VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového se sídlem v Brně. Stalo
se tak 5. prosince 1777.
Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup
olomoucký.
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Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala 151 farností v osmnácti děkanátech.
Současným diecézním biskupem brněnským, v historickém sledu třináctým v pořadí, je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého jmenoval
Svatý otec Jan Pavel II. dne 14. února 1990.
Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který navštívil brněnskou
diecézi. V neděli 27. září 2009 slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně se sto dvaceti tisíci poutníky.
Do začátku třetího tisíciletí vstoupila brněnská diecéze s počtem 452 farností, což bylo nejvíce v české i moravské církevní provincii.
Hlavními patrony brněnské diecéze stejně jako katedrály v Brně na
Petrově jsou svatí apoštolové Petr a Pavel (29. června). Slavnost posvěcení
katedrály je připomínána 21. května.
Rozloha diecéze je 10 668 kmčtv. Na tomto území žije 1 386 928 obyvatel
(údaj ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011), z toho se k římskokatolické
církvi hlásí cca 500 000 osob (tj. 36 %).
O současných 450 farností se stará 346 kněží, z toho
je 90 řeholních. Působí zde
také 43 trvalých jáhnů.
K počtu 608 kostelů, 531
kaplí a 220 kapliček přibylo
v letech 1990 až 2013 dvanáct novostaveb kostelů a 32
novostaveb kaplí.
Na území brněnské diecéze se nachází 61 poutních
míst, z nichž třiatřicet je zasvěceno Panně Marii.

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze
(s ohledem na související články mírně kráceno)
Milí přátelé,
brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc v životě
místní církve.
Co je vlastně diecéze?
Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat
dům“. Jak říká Kodex církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, která
je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je vymezena určitým územím tak,
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že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. Pokud opustíme
formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je území,
na němž všichni žijeme své povolání Bohem a máme ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé mohou cítit milováni a přijímáni.
Když slavíme narozeniny blízkého člověka, je jejich nedílnou součástí
ohlédnutí se zpět, často nejen k historii rodičů a prarodičů, ale ještě do vzdálenější historie. Při takových slavnostních setkáních jsou vypravovány a sdíleny
příběhy, které připomínají důležité či humorné události členů rodiny, a tak
jsou posilovány rodinné vazby a jistota vzájemnosti. Toto zakořenění v minulosti otvírá dveře k budoucnosti. Bez této historické paměti je budoucnost
člověka omezena na nejbližší, obvykle biologicko - materiální obzor sebe
sama, který se pak stává zdrojem jak přehnaných nadějí, tak strachu a obav.
Ve společenství věřících jde o ohlédnutí do mnohem hlubší minulosti.
Když se podíváme v historii naší diecéze trochu nazpět, v kolika lidech se
díky existenci věřících mohlo narodit, vyrůst a rozkvést něco krásného? Co
všechno dokázala naše pastorační, katechetická, mládežnická centra, centra
pro rodinu, charita a další odbory, oddělení a organizace založené pro pomoc věřícím i nevěřícím v jejich starostech?
A co udělat pro budoucnost brněnské diecéze, aby byla i nadále plná
naděje?
Právě o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosách. Jeho
dopis by se dal parafrázovat asi takto:
„Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří projevujete
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
Vy, kteří dokážete vzájemně spolupracovat na všem, co je dobré.
Vy, kteří se dokážete i ve své různosti respektovat a navzájem si odpouštět lidská provinění. Tak jako je odpouští Bůh vám.
Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujte se z ní tak, že se stala
ústřední hodnotou vašeho života a cestou k dokonalosti.
Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství a síly, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděční, a vyzařuje z vás.
Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí,
a žijete v reálném světě, do kterého jste zasazeni.
Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně vděčnosti
a vším, co říkáte a konáte, se připojujete k tomu, čím opěvoval svého Otce
Ježíš Kristus.“
Milí přátelé,
brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. Kéž je pro ni tím nejvzácnějším darem každý z vás a diecéze ať je darem pro vás všechny.
Ať vám Bůh žehná.
Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský
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Při oslavě 240. výročí založení Brněnské diecéze
vzlétne nad Petrovem 240 balónků
Ze zprávy Martiny Jandlové, tiskové mluvčí BB, kráceno
Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude
v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim především tři pontifikální děkovné bohoslužby.
První z nich proběhne v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 29. června 2017.
Již v 9.30 hodin bude brněnský diecézní biskup Mons Vojtěch Cikrle
předsedat pontifikální bohoslužbě konané při příležitosti ukončení školního roku.
Poté (v 9.55 hodin) biskup Cikrle promluví k výročí založení diecéze,
a v 11.00 hodin, v pravé „petrovské“ poledne, vypustí přítomní 240 modrých, bílých, žlutých a červených balónků jako symbolické poděkování
Bohu. Barvy vycházejí z barev vlajky brněnské diecéze.
Jsou zváni všichni fotografové, kteří mohou své snímky z vypouštění
balónků následně zaslat na adresu brnoiskupstvi.cz. Nejzdařilejší záběry
budou zveřejněny na webu biskupství.
Večerní mši v 17.30 hodin bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Právě z olomoucké diecéze se
v roce 1777 brněnská diecéze „odpojila“ a v Olomouci tím vzniklo arcibiskupství. Mši předchází v 16.30 hodin adorace.
Další připravované akce k oslavě 240. výročí založení brněnské diecéze:
Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ
Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově 18. června 2017 v 17.00 hodin oratorium Mesiáš.
V sobotu 2. září 2017 oslaví více než dva tisíce přítomných založení diecéze s brněnským diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem na XIV. diecézní
pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.
Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017 děkovnou
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla spojenou s oceněním farníků.

Generální vikář Mons. Jiří Mikulášek oslavil 75. narozeniny
Převzato z webu Brněnského biskupství, kráceno
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na
Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako
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technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce
1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské
svěcení.
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze a od roku 1992 je jejím generálním vikářem. V roce
1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl
zvolen jejím děkanem a 1. prelátem. V Jubilejním roce 2000 jmenoval Svatý
otec Jan Pavel II. P. Mikuláška „prelátem Jeho Svatosti“. Při příležitost 225.
výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup
Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou
službu.
Letos oslaví Mons. Jiří Mikulášek ještě dvacet pět let ode dne, kdy ho
brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval generálním vikářem brněnské diecéze.

Postní duchovní obnova s biskupem Pavlem Konzbulem
Zuzana Rousková
V sobotu 11. února 2017 pořádal nadační fond Credo duchovní obnovu s Mons. Pavlem Konzbulem. Jeho biskupským heslem je „Cesta, pravda
a život.“
Každý z nás je na cestě, každý nějakým způsobem hledá pravdu a každému jde o věčný život. Ať si to připouští nebo ne. Šli jsme tedy v sobotu
kousek cesty spolu s tímto fajn člověkem a s jeho pomocí jsme se pokoušeli
srovnat naši pravdu s pravdou evangelia, abychom nejenom život našli, ale
dokázali ho i dávat dál.
Každému, který tuto významnou osobnost brněnské diecéze nezná, bych
opravdu doporučila, aby si otevřel jeho internetové stránky, těm, kteří mají
Facebook, aby se s ním „spřátelili” – je to člověk, který nám má co sdělit.
Stravitelný je hlavně pro mladé – je jim blízko, zajímá se a mluví o „jejich”
tématech, sype vtipy z rukávu a hlavně se mi líbí jeho úvodní věta z jeho
osobních stránek: „Vítám Vás na mých osobních stránkách, pokud nemáte
stejný pohled na život a na svět kolem sebe jako já, tak si z toho opravdu nic
nedělejte.“
Přednáška byla rozdělena do výše zmíněných tří bloků. V devět hodin
ráno jsme začali „Cestou“. Po lehké kofeinové pauze v 10.30 jsme zahájili
„Pravdu“, to už jsem si začala dělat poznámky, protože ten výklad byl tak našlapaný zajímavými informacemi, že jsem začínala být zahlcena. V přednášce
25

„Pravda“ mě nejvíc zaujala myšlenka chápat pravdu jako vztah. „Kristus je
pravda. Křesťané by neměli říkat, že mají pravdu. Oni jsou pravda.“ Pan
biskup zde také zmínil dílo a terapii Viktora Frankla. Opravdu mě překvapil
svými znalostmi a hloubkou, kterou Frankla studoval – zároveň také lehkostí, se kterou dokázal jednoduše, opět na základě humoru, sdělit základní stavební prvky terapie tak, aby je všichni pochopili a mohli přijmout za své. Pro
ty, kteří Frankla neznají, uvedu alespoň, jak Frankl léčil nespavost. Pacient
si před spaním musel neustále opakovat: „Nesmím usnout, nesmím usnout.“
Jde vlastně o to, že každý vidí pravdu ze svého pohledu – a pokud se dokáže
od problému odpoutat buď se smíchem a humorem – či při tiché modlitbě
a usebrání se zpět k sobě „vznést“ daleko, může získat novou zkušenost, nový
náhled a nový vztah k pravdě.
Po obědě jsme absolvovali poslední blok přednášky na téma „život“. Pan
biskup velmi vhodně zvolil téma oběda k tématu „postgastrální demence“.
Přirovnával tento stav „ospalosti“, který nastane po snězení dobrého oběda,
k našemu životu. Hovořil o „poločase“ našeho života, který může přicházet
v určitém věku. Ptal se nás, čím jsme nahradili naše představy z dětství. Hovořil o lenosti, kterou chápe jako ztrátu smyslu po tom něco dělat. Lenost
pak vede k zoufalství. Velmi se mi líbilo jeho přirovnání o americkém fotbalovém týmu. Vždy před poločasem vítězili, ale po pauze najednou u nich
nastala ztráta výkonu. Trenér přišel na to, že v průběhu poločasu si musí
vyměnit dresy za nové. Vyzýval nás, abychom také začali druhou polovinu
s novým dresem. Hovořil o potřebě angažovat se pro dobro a pro druhé.
Hovořil o „prožitku“. Velmi mě také zaujala jeho myšlenka, že „Kristus Krista nepoznal“. Neměl, jako my, Krista k následování. Žil pouze podle svého
svědomí.
A jak jinak skončit výklad o díle pana biskupa, než vtipem. Zde tedy alespoň jeden. Charismatik, protestant a katolík se sejdou v pekle. Charismatik
volá: „Haleluja, Pane Bože, to je nějaká velká mýlka.“ Protestant zuří: „Kde
nastala chyba?“. Jen katolík smutně a odevzdaně sedí: „Pan farář mi říkal, že
pokud se nepolepším, tak to se mnou takhle dopadne...“.

Světélko naděje
Peter Žaloudek, Vídeň, začátek února 2017
Až doposud jsem se vyjadřoval k politice zemí V4, tedy hlavně České
a Slovenské republiky, ohledně uprchlíků velmi kriticky. Zazlívám politickým špičkám v těchto zemích jejich egoistický pohled, vypočítavost, zkreslování a překrucování faktů, jakož i zveličování negativ a vyvolávání atmosféry
strachu a napětí. Uprchlíci jsou jimi vesměs oštemplovaní jako zločinci: lidé
26

jiné kultury a náboženství, kteří budou likvidovat naši kulturu a náboženství
a namísto toho budovat kulturu a náboženství islámské, mladí muži vyhledávající akorát dobrodružství a znásilňování žen, kteří sem přišli zasévat zlo
a násilí, místo aby se doma chopili zbraně.
Zároveň jsem si uvědomoval, že v těchto zemích je mnoho jedinců, kteří
chodí jako dobrovolníci do utečeneckých táborů, organizují pro uprchlíky
pomoc, staví se k tomuto fenoménu zcela jinak než jejich vláda či politici.
Kolikrát jsem slyšel na vlastní uši, jak se někdo stydí, koho si většina národa
zvolila za prezidenta. Ale to, co jsem postřehl nedávno, zcela změnilo moje
mínění a naplnilo mě optimismem a radostí: v Čechách se zrodila iniciativa
několika vysokoškolských studentů různých oborů, která se chce věnovat
fenoménu uprchlíků úplně jinak, než to doposud dělaly všechny vládní či
církevní instituce. Iniciátorem tohoto hnutí je Jakub Múčka, student Karlovy univerzity, rusofil. Když spolu s dalšími studenty navštěvoval uprchlíky
v Maďarsku a v Srbsku, vytvořil si při rozhovorech s nimi svůj vlastní obraz
a došel k názoru, že „debata v České republice o uprchlících je strašně
mělká a povrchní“. Rozhodl se, že založí internetovou encyklopedii týkající
se uprchlíků, kde se lidé dovědí všechno potřebné a důležité k tomu, aby
si mohli udělat na toto dění svůj vlastní názor. Jakub Múčka říká, že touto
encyklopedií by chtěl pomoci všem zemím Evropské unie, tedy i západním
zemím. Osobně si myslím, že země Západu až tolik jeho pomoc potřebovat
nebudou, neboť jsou s fenoménem uprchlíků konfrontované již celá desetiletí, a že země východní Evropy, tj. bývalé komunistické státy, se mají od
těchto západních zemí stále co učit. Ale budiž, i z pohledu celé západní
Evropy bude to, co nyní Jakub Múčka spolu s dalšími studenty dělá, cosi
nového, dosud takto nezpracovaného. Tito studenti si dali za úkol dvě věci.
Nejdříve promluví s každým konkrétním člověkem, přicházejícím z Afganistánu, Iráku, Sýrie či odjinud. Rozhovor, který je čistě subjektivní, pak
písemně zpracují. Potom, a to je ta druhá věc, si seženou ověřené informace o zemi, regionu a místě, odkud ti dotyční lidé uprchli. K subjektivnímu
popisu tedy doloží objektivní diagnostický nález. Takto to udělají se všemi
a jako mozaiku vytvářejí celkový obraz. Jakub Múčka je zklamaný všeobecně malým zájmem české společnosti o zahraniční témata. Vadí mu i to,
že v České republice chybí kvalitní politologové. Podle něho nestačí “jen”
vystudovat politologii, ale člověk musí mít také znalosti z oboru politické
filozofie, protože, jak Jakub říká, jinak to vede k vyprázdněné debatě. Jako
nesmírně pozitivní fakt vnímám i to, že s Jakubem Múčkou spolupracují na
jeho encyklopedii studenti a akademici z různých vědních oborů, konkrétně z filozofické fakulty, fakulty humanitních studií a sociálních věd, ale také
z právnické či teologické fakulty. Jakub ty rozdílné přístupy jednotlivých
oborů vnímá pozitivně. Říká: „Zkuste dělat něco jako arabista s rusistou,
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teologem a politologem. Každý má svůj úhel pohledu a svou metodologii.
Navzájem se ale přitom všichni mohou obohatit.“ Musím se přiznat, že
informace o české iniciativě Jakuba Múčky a jeho encyklopedii uprchlíků
mě úžasně potěšila. Potěšil mne fakt, že je zde již nová, mladá generace,
která má svůj rozum, svůj pohled a svou cestu, která již není závislá na svých
„poradcích“ z řad rodičů, známých či členů vlády. Potěšilo mne to i jako
křesťana, protože to, co tato iniciativa dělá, je nesmírně křesťanské a řekl
bych až ježíšovsky evangelizující. Potěšilo mě to o to víc, že jsem až doposud
ani v Česku ani na Slovensku, snad jen s výjimkou biskupa Malého z Prahy,
Tomáše Halíka, Marka Orka Váchy, Ladislava Heryána a několika dalších
kněží a řeholníků vůbec nezaregistroval žádného duchovního, který by se
na uprchlíky díval takto lidsky a duchovně krásně, jako tito mladí studenti.
Smekám před nimi klobouk, a mockrát jim za jejich iniciativu, za jejich
odvahu, za nemlčení, za to, že si dovolili „vybočit z řady“ - děkuji! Velice jim
fandím, povzbuzuji je v jejich činnosti a držím jim palce!
P.S.:
Text jsem napsal na základě rozhovoru redaktora LN Jakuba Fajnora s Jakubem Múčkou, uveřejněného v Lidových novinách dne 4. února 2017 na
straně 11. Porovnej také tyto linky: http://encyklopedie.org, http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz

ZÁŽITKY A PROŽITKY
Modlitba Otčenáš
Ludmila Franzová
Tato modlitba se skládá z oslovení „Otče náš, jenž jsi na nebesích“.
V oslovení nazýváme Boha svým Otcem, který je v nebi. Tímto si chceme připomenout pravdu, že náš pravý domov je tam, kde je náš Otec, tedy v nebi.
První prosba zní: „Posvěť se jméno Tvé“. Připomínáme si, že všechno, co
bylo stvořeno, bylo stvořeno pro čest a slávu Boží. Proto máme povinnost
svým životem oslavovat Boha.
Druhá prosba je „Přijď království Tvé“. Tou prosíme, aby se na tomto
světě rozšířilo a upevnilo Boží království, království pravdy a lásky.
Třetí prosba: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi“. Připomínáme
si, že naším životním programem je plnění Boží vůle. Není důležité, zda se
mi to líbí nebo ne, ale je velmi důležité, aby to, na co myslím, co říkám a co
dělám, se líbilo Bohu.
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Čtvrtá prosba: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Touto prosbou prosíme Boha o naplnění všech potřeb své duše i svého těla.
Pátá prosba: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Často máme dvě míry: Jednu používáme pro sebe a druhou pro jiné.
Sebe soudíme velmi mírně, sami sebe omlouváme a jiné soudíme až velmi
přísně. Chtěli bychom, aby také Bůh soudil podobně, aby nás soudil shovívavě a naše bližní velmi přísně? Všichni jsme dětmi Božími. Bůh nám odpustí
pouze tehdy, když odpustíme i my. Pokud jsme milosrdní vůči svým bližním,
i Bůh bude milosrdný k nám.
Prosba šestá: „A neuveď nás v pokušení.“ Svět je plný pokušení. Na mládež je jistě připraveno mnoho: špatní přátelé, party, kouření, alkohol, drogy, vulgarita... Také dospělí jsou pokoušeni...
Sedmá prosba: „Ale zbav nás od zlého.“
Následuje znamení kříže: plné úcty, důstojnosti, ne jakýsi klikyhák.

Modlitba biřmovankyně
Kristýna Hrichová
Pane, Ty nejlíp víš, co si v uzlíčku svého nitra nesu:
pýchu, která se jen chlubí,
vztek cenící jak břitva ostré zuby,
pochybnosti vratkých cest,
myšlenky černé jak obloha prostá hvězd,
neschopnost odpustit dávno zašlé viny,
stesk zanechávající na mé duši stíny,
ostny spěchu v podrážkách prošlapaných bot,
obavy sycené mořem nejistot,
nekonečné otázky stále se řadící před mými dveřmi
a večer na rtech prosbu:
Pane, Pane, budu lepší.
Dnes a znovu prosím – věř mi!

Síla svátosti
Ludmila Franzová
Příprava letošních biřmovanců ve mně vyvolala dávnou vzpomínku.
V r. 1943 bylo také v naší farnosti biřmování. Byla válka. Možná, že ta byla
příčinou rozhodnutí pana faráře Kopáčka, že těsně po přistoupení k 1. sv.
přijímání budeme také biřmováni. V osmi letech! Později jsem mudrovala,
že to asi bylo brzy, že jsem ničemu pořádně nerozuměla ...
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Uběhlo dalších osm let a byla jsem studentkou Pedagogického gymnázia.
Protináboženská výchova v r. 1951 tam byla silnější než na jiných školách.
Nerada vzpomínám na výsměch a úšklebky, jakými se nás ptali, proč chodíme do kostela. Všichni tehdy ještě věřící se toho veřejného výslechu báli.
Brzy přišla řada na mě. „Soudružko, proč?!“ A slyšela jsem sama sebe, jak
říkám nahlas a beze strachu: „Protože tím uctívám Boha, v kterého věřím.“
Ticho ... Ale pocítila jsem zvláštní vnitřní radost.

Připomínka biřmování z roku 2009 ve Veverských Knínicích

Později jsem pochopila, že to jsem nemluvila já, že to za mě mluvil „Někdo.“ To On mi vnukl odpověď nad moje tehdejší schopnosti. A uvědomila
jsem si s pokorou sílu svátosti biřmování. I když se mi zdálo, že přišla příliš
brzy, její působení se projevilo včas.
Přeji Vám všem, milí biřmovanci, ať sílu této svátosti také v životě poznáte, a ať Vás posiluje.

Judee Sill (1944–1979)
Peter Žaloudek, konec roku 2016 a začátek roku 2017
Rozhlasové vlny Rádia Ö1 mne vtahují do pole působnosti magického
hlasu a ještě magičtější hudby. Naslouchám jim v posvátném tichu. Nic nemůže narušit mou fascinaci posvátností tohoto okamžiku. Mým tělem probíhá jemné chvění, jako když smyčec houslí rozvibruje strunu v lahodný zvuk.
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Tím jediným, co do této krásy vstupuje, aniž by jakkoli rušilo, jsou otázky,
které se okamžitě rojí v mém nitru: Co to je? Kdo to zpívá? Jak to, že jsem
to doposud nikdy neslyšel? Teprve když skladba dozní, ozve se moderátorův
hlas: Judee Sill. Příliš velký talent, příliš vzácný květ, který – dříve se než stihl
rozvinout – náhle zvadl. Mohly za to drogy. Její velice osobní texty protkávané náboženskými motivy, precizní kompozice, jasný, pevný a čistý hlas ji
učinily slavnou ze dne na den.
Judee se narodila v rodině alkoholiků a dětství prožila v hospodě svých
rodičů. Byla ještě dítě, když jí zemřel otec a matka se znovu vdala, aby pak
se svým druhým manželem pila ještě víc. Judee chtěla z neutěšené rodinné
situace uniknout a dosud nedospělá se vrhla do sňatku, avšak její manželství
bylo záhy anulováno. Po dalších pokusech o útěk a sérii malých krádeží byla
zatčena a poslána na převýchovu do polepšovny.
Po propuštění se zapsala na hudební školu ve Valley College v Los Angeles a zdálo se, že z ní bude skvělá hudebnice. Už při studiu se věnovala
zpívání po barech. Vdala se za hudebníka Boba Harrise, narkomana, který
ji začal pozvolna vtahovat do světa drog. Judee na ně neměla peníze, takže
vedle manželství si na drogy „přivydělávala“ prostitucí a krádežemi.
Jako dítě zřejmě nikdy nezažila harmonické vztahy v rodině, teplo domova, pochvalu, úctu ani respekt. Příliš brzy se sama vydala na cestu hledání
smyslu života v džungli a marastu ulice, barů, prostituce, alkoholu a drog.
Svému prvnímu partnerovi se odevzdala mladičká a nevyzrálá, víc než opravdové manželství to bylo podléhání falešným emocím, bez skutečné lásky.
Jejich vztah také rychle skončil. Dala se pak na cestu drog a alkoholu, ale
i tehdy přicházely světlé momenty, kdy našla sílu vzdorovat a dělat to, v čem
se našla, co ji naplňovalo radostí. Naučila se skvěle hrát na kytaru a na klavír,
její texty a hudba promlouvaly z plnosti celého jejího srdce. Následné nadšení, možná příliš silné, ale nedokázala zužitkovat jinak než opět alkoholem
a tvrdými drogami. A znova přišlo procitnutí, znova předsevzetí skoncovat
s drogami a věnovat se hudbě, silnější než předtím. Byly to snad dva nebo tři
roky v období mezi lety 1971 až 1974, kdy byla tzv. čistá, bez narkotik, a kdy
vytvořila několik nádherných písní. Odborníci přirovnali její zpívání s kytarou k tomu, jak by hrál na dvanáctistrunnou kytaru sám Johann Sebastian
Bach.
Její texty jsou plné toho, po čem touží každé dítě – po lásce a blízkosti rodičů, po radosti a míru. Ale jsou také vyjádřením toho, co možná lépe než já
dovedou popsat psychologové, psychoterapeuti či duchovní osoby. Ten, kdo
se nachází na cestě od závislosti na drogách či alkoholu, se často chápe všeho možného, tak jako se tonoucí člověk chytá každého stébla trávy, ve snaze
zachránit se, ale někdy jej to křehké stébélko nemůže udržet. Takový jedinec chce někde zapustit pevné kořeny, vzdorovat silnému proudu povodní,
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udržet se v bouřích života nad hladinou a ve snaze o záchranu se často utíká
k myšlenkám různých náboženství či esoteriky. Ty však nemohou rychle
vniknout do samé podstaty jeho života, a tak je zase brzo opouští, v jeho bytí
nezakořenily. Pomoc, záchranu, smysl života pak hledá zase někde jinde.
V textech Judee Sill se prolínají prvky náboženství převzaté ze starobylé
liturgické hudby církve. Církev se již po staletí modlí např. žalmy, které
nikdy neztratily nic na své autenticitě a aktuálnosti. V jedné z těch mála
skladeb, které Judee během své krátké aktivní tvorby napsala, se několikrát
opakují slova Kyrie eleison, Pane, smiluj se. Nevím, nakolik hluboce věřící
byla, když tento text psala. Možná, že byla mnohem víc věřící než jsem já,
možná, že ve chvíli kdy text upřímně tvořila, to byl opravdu výlev její bolavé
duše, prosba k Bohu, aby ji neopustil, tak jak to kdysi udělali její rodiče, kteří
místo aby si s ní hráli, aby se jí věnovali, četli jí pohádky, vyprávěli o životě,
raději holdovali alkoholu. Možná v onom textu vyjádřila svou situaci podobně jako kdysi autoři starozákonních žalmů, kteří, nemajíce ve svých tísních,
utrpeních, bolestech, zoufalstvích či vnitřních zraněních nikoho, komu by
mohli důvěřovat, se utíkali zcela upřímně a prostě k Bohu.
Za nejkrásnější text považují odborníci její skladbu The Kiss – Polibek:
„…Over rising from the mist…“ – stoupajíc z mlhy…
„…Holy breath touching me like a wind song…“ – dotýkající se mne
svatý dech jako vítr zpěvu…
„…Sweet communion of a kiss…“ – sladké splynutí v polibku…
„…Sun sifting through the grey…“ – slunce prodírající se svými paprsky
přes chmury…
„…Enter in, reach me with a ray…“ – vstup dovnitř, osviť mne svým paprskem světla…
„…Silently swooping down, just to show me how to give my heart away“
– tiše mě obejmi, jen abys mi ukázal, jak otevřít své srdce…
Tento velice osobní text je něco jako modlitba, touha člověka po splynutí
s jiným člověkem v lásce. Jako by v něm jeho autorka z plnosti své duše mluvila o své vlastní bídě, o dosavadní nemožnosti splynout s někým milujícím,
protože všechny ty vztahy, které až doposud měla, byly jen o pocitech, o vypočítavosti, o chvilkové iluzi dokonalosti, dokonalosti sexu, který ovšem není vyvrcholením souzvuku dvou bytostí, nýbrž manipulátorem citů lidí hledajících
štěstí tady a teď. Jako by tím textem chtěla sdělit to, co nikdy nezažila, co to je
láska, co to je být nezištně milována. A přesto, že to nikdy nezažila, a možná
právě proto, takto o tom dokázala psát, tak o tom snít a po tom toužit.
Netoužíme snad my všichni po něčem takovém? Netouží snad právě
ti, kdo ve svém dětství nezažili lásku rodičů, to teplo, tu harmonii, tu dobrotu, po něčem takovém? A není taková touha tím silnější, čím méně se
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kdy dostavilo její naplnění? Nemluví snad tento text za nás všechny, když
vyjadřuje něco, po čem každý z nás, ať už měl dětství jakékoliv, bytostně
touží?
Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Whitney Houston, Amy Winehouse, Judee Sill a mnozí, mnozí jiní. Umělci, zpěváci, hudebníci, jejichž
některé texty či hudba jsou tak geniální a dokonalé, že již navždy zůstanou
evergreeny, přestože životy jejich autorů skončily předčasně, brutálně ukončené drogami, alkoholem či tabletami léků.
Je to tak strašně smutné, ale zároveň i velké memento pro nás, pro všechny, kteří máme rádi jejich hudbu, protože nás inspiruje, uklidňuje, aniž bychom dokázali popsat, proč tomu tak je, jednoduše se nám líbí, dokážeme
se u ní uvolnit a rádi jí nasloucháme. Buďme jim za to vděční. Neodsuzujme
je za to, co udělali, jak byli slabí, spíše s nimi mějme soucit a litujme toho,
že nikdo z nás nemohl být tehdy u toho, když jim bylo těžko, když si s nimi
v dětství neměl kdo hrát, pohladit je, políbit, či jim alespoň podat ruku a doprovázet je v životě – prostě být u nich, když jim bylo nejhůř, když byli tak
opuštění, tak bezradní, tak depresivní, tak sami…
Uplynulo tolik let od Tvé smrti, Judee Sill. Doposud jsem o Tobě nic
neslyšel, až teprve teď, nedávno. Jsem Tvou hudbou nadšený a moc Ti za ni
děkuji.
Tvůj obdivovatel Peter Žaloudek, Vídeň

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Duchovní slovo k Velikonocům
Ukázka z knihy Křížová cesta v Koloseu. Kardinál J.Ratzinger, bývalý papež (podle
Katolického týdeníku č. 11/2006)
Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu.
Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu
ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho
po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho
šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali.
Rozjímání
Ježíš, odsouzený jako falešný král, je posmíván, ale právě při posměchu
vyjde krutě najevo pravda. Kolikrát jsou odznaky moci, které nosí mocní
tohoto světa, urážkou pravdy, spravedlnosti a důstojnosti člověka! Kolikrát
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jsou jejich ceremonie a jejich velká slova ve skutečnosti jen nabubřelé lži,
karikatura úkolu, který mají ze svého úřadu plnit, totiž sloužit dobru. Ježíš,
posmívaný a nesoucí korunu utrpení, je právě proto opravdovým králem.
Jeho žezlem je spravedlnost. Cenou spravedlnosti je utrpení v tomto světě:
on, pravý král, nevládne násilím, ale láskou, která trpí za nás a s námi. On
nese na sobě kříž, náš kříž, tíhu lidství, tíhu světa. Takto jde před námi a ukazuje nám, jak nalézt cestu k pravému životu.
Modlitba
Pane, nechal ses posmívat a urážet. Pomoz nám, abychom se nespolčovali s těmi, kdo se posmívají trpícím a slabým. Pomoz nám, abychom v pokořovaných a vyloučených ze společnosti poznávali tvou tvář. Pomoz nám,
abychom neklesali na mysli před výsměchem světa, když je poslušnost vůči
tvé vůli zesměšňována. Ty jsi nesl kříž a pozval jsi nás, abychom tě na této
cestě následovali. Pomoz nám, ať přijímáme kříž a neutíkáme před ním, ať
nenaříkáme a ať naše srdce při životních námahách neklesá. Pomoz nám jít
cestou lásky a v poslušnosti k jejím požadavkům dosáhnout pravé radosti.

Jean Vanier a komunity Archa
Se svolením autora převzato z loňského velikonočního čísla zpravodaje ŘKF Řečkovice
Milí čtenáři, konečně se zpožděním se dostávám k napsání článku o loňském laureátovi Templetonovy ceny. Pomáhá mi k tomu nedávné prožití
duchovních rekolekcí ve Lvově na Ukrajině pro asistentky a asistenty komunit Archa (L‘Arche) z Ukrajiny, Litvy, Polska a Chorvatska. Také blížící se
Velikonoce a blížící se další termín udělení této významné ceny mě inspirují
a popohánějí.
Ale nejprve o tom, jak jsem se k tomu všemu dostal. Psal se rok 1987, žil
jsem v litoměřickém semináři trpěném tehdejší politickou garniturou. Zdaleka jsme tehdy netušili, že už dlouho nevydrží. Tehdy se dalo jezdit pouze
do zemí jako východní část Německa, tam jsme jezdili poměrně často, do
Polska bylo potřeba písemné pozvání. V semináři jsme měli pár dní volna,
a tak jsme se s jedním kolegou rozhodli
jet do Maďarska, protože jsme tam ještě
nebyli. Jeli jsme vlakem do Budapešti,
a tam jsme zazvonili na nejbližší církevní
instituci, kterou jsme potkali na náměstí, které se jmenovalo Miksáth Kálmán
Tér. Stojí tam kolej řádu piaristů, kteří
se věnují vzdělání a výchově mládeže.
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Poprosili jsme o nocleh a dostali jsme jej, a protože jsme večer neměli žádný
speciální program, zeptal se nás náš hostitel, jestli se chceme podívat na
videokazetu o Arše a Jeanu Vanierovi. Pak jsme ji zhlédli a pamatuji si z ní
záběry při bohoslužbě pro lidi s postižením. Když jsme se pak s hostiteli
loučili, dali nám na cestu knihu napsanou Jeanem Vanierem Community and
Growth, ve které Jean popisuje svoje zkušenosti z komunit, jež sám založil
v roce 1964, když ze své úspěšné kariéry námořního důstojníka britského námořnictva odešel, a skrze svoje přátelství s dominikánem P. Thomasem Phillippem vstoupil do ústavu pro mentálně postižené a objevil tam poklad, díky
vyslovené i nevyslovené otázce handicapovaných „Budeš mým přítelem? Máš
mě rád?“ Jean udělal tento krok ze světa silných, bojujících do světa velmi
utlačovaných. Odešel také z univerzitního světa intelektuálně zdatných (byl
profesorem na Univerzitě v Torontu) do světa intelektuálně postižených.
A přece, právě tam našel život, své nejlepší učitele, navzdory zdání druhých,
že právě tam promarní svůj život, který se tak slibně rozvíjel.
Jean pozval ke společnému bydlení dva handicapované muže Raphaela
a Phillippa, a tak vznikala v malé francouzské vesničce Trosly-Breuil první
komunita L‘Arche (Archa), nazvaná podle biblické Archy Noemovy zachraňující život na zemi při potopě. Komunity se v šedesátých a sedmdesátých
letech začaly šířit po světě. Dnes je jich 149 ve 39 zemích světa, každá se snaží
uskutečňovat a prožívá Vanierův objev, který je v Bibli a v křesťanství vykreslen velikonočním principem kříže a vzkříšení. Kříž je původně nástrojem
odvržení a mučení, pro křesťanský svět se díky Ježíši Kristu stává nástrojem
záchrany a vítězství.
V České republice zatím žádná komunita Archy oficiálně ještě neexistuje, ale již v roce 1991 vzniklo první společenství hnutí Víra a světlo, které bylo
také silně inspirováno Jeanem Vanierem a jeho myšlenkou. Stalo se tak na
poutním místě v Lurdech, kde se o Velikonocích v roce 1971 konala pouť
lidí s mentálním postižením. Z akce byl v Lurdech nejprve strach a v pohotovosti byla armáda a policie, ale pak se událost rozvinula v radostnou oslavu
Velikonoc a Kristova vzkříšení. Na tuto pouť potřebovali lidé s postižením
a jejich rodiče pomoc mladých lidí. Po úspěšné pouti si řekli účastníci, proč
by nemohlo takovéto setkávání pokračovat v něčem pravidelném, a tak
vzniklo celosvětové hnutí, jež sdružuje rodiče mentálně postižených, je samotné a mladé přátele. A od roku 1991 pracuje v této zemi a zakouší dary,
kterými lidé s mentálním postižením obohacují ty, kteří se s nimi dostávají
do vztahu. Skrze svoje první kněžské místo v Brně Králově Poli jsem se dostal
k působení mezi tělesně postiženými a díky jejich vedoucímu jsem se dostal
také ke vznikající skupině Víra a světlo v Brně, která později dala vznik dalším
skupinám, dodnes žijícím myšlenku sdílení obdarování lidí s postižením
i bez.
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Ve dvou místech ČR existují dvě komunity, které by se rády staly Archami
Jeana Vaniera, a snaží se o společné přebývání mentálně postižených a jejich
asistentů. Jedna z nich je na zaniklém poutním místě v Železných horách.
Kolem svátku sv. Anny pořádá každoročně v červenci pouť pro rodiče s dětmi a všechny ostatní, s bohatým odpoledním programem, občerstvením,
grilováním, lukostřelbou, zábavným vystoupením a tvořením, prodejem
výrobků komunity apod...
V roce 2015 obdržel sedmaosmdesátiletý Jean Vanier významnou Templetonovu cenu, jež ozdobila rok předtím i českého kněze Tomáše Halíka.
Odměna se dává těm, kdo se zaslouží o přínos na poli „pokroku ve výzkumu
a objevech týkajících se duchovních skutečností“. Při obřadu slavnostního předání této ceny zdůraznil Jean Vanier právě transformaci, kterou prochází
ten, kdo se dostane do vztahu s lidmi, dříve považovanými za lidi stižené
Božím trestem. To je objev obrovského významu. Se svou slabostí a chudobou dostávám misi, poslání – pomoci růstu lásky mezi lidmi. Jsme všichni
zranitelní a často zranění, ale uvnitř ukrýváme láskyhodnou osobu a důstojnost Božího zalíbení a jeho lásky. V konkrétním každodenním životě
komunit Archa se ovšem nežije žádná sladká idylka. V projevu při předání
ceny v Londýně, řekl mimo jiné Jean Vanier: „Komunita je místem proměny. Komunita je místem náležení, kde může být každý proměněn a nalézt
naplnění lidství.“ Nezamlčoval ale také obtížné aspekty společného žití:
„Vůbec to není snadné milovat se navzájem, když žijete s lidmi. Víte, pěkně
vás to vytáčí a leze na nervy. Nevím jak vy, ale já jsem v komunitě žil 50 let.
Je to hrůza! Je to hrůza! Víte, žít společně, a jak to slyším v rodinách, je to
všude stejné...“
O Velikonocích často v kostelích zaznívá žalm 119 s odpovědí „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.“ Kristova smrt, která byla v očích
mnohých prohrou a zmarem, se stala vítězstvím vzkříšení. Tato proměna
zasáhla celý křesťanský euroamerický svět. Neděle, jenž byla předtím nevýznamným dnem po sobotě, se díky křesťanské víře ve vzkříšení stala dnem
Páně, Dies dominica, dnem vycházejícím z velikonoční události. Jean Vanier
a jeho komunity jsou viditelným znamením velikonoční radostné zvěsti, že
„..co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil
Bůh, aby zahanbil silné“ 1Kor 1,27.
Radostné prožití letošních Velikonoc, ale také každodenní poznání
jejich skutečnosti v proměně zranění, chudoby, slabosti a nevýznamnosti
v dějiště Božího působení Vám přeje
Jindřich Kotvrda, farní vikář v Řečkovicích, administrátor v Lipůvce.
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Nelehké spolužití
V sobotu 25. března tomu bylo přesně 60 let od doby, kdy byly v Římě podepsané tzv.
Římské dohody - které potvrdily vznik Evropské Unie. U této příležitosti přijal papež
František na privátní audienci nejvyšší státní a vládní představitele všech 27 zemí
EU. Vídeňský kardinál Schönborn napsal ve svém pravidelném sloupku pro deník
HEUTE (24. března 2017, str. 22) následující komentář. Z němčiny přeložil Peter
Žaloudek, Vídeň
Římskou dohodu tehdy podepsali představitelé 6 zakládajících zemí jako
výraz ochoty jít společnou cestou. Otcové této evropské integrace byli křesťané z přesvědčení: Konrad Adenauer, Robert Schuman a Alcide de Gasperi.
Po dvou vražedných světových válkách, které byly vyvolané konflity mezi
evropskými zeměmi toužili po Evropě míru a pospolitosti. Dnes se nadšení
z tehdejších začátků někam vypařilo. Populisté prorokují brzký konec EU. Je
snad anglický „brexit“ začátkem konce? Všechno se stalo těžším. Ekonomika již nekvete. Otázka uprchlíků ohrožuje jednotu. Kritizování EU se stalo
módou. Ale jaká je alternativa? Má se teď každý starat jen sám o sebe? Myslí
si opravdu kritici, že když vystoupí Rakousko z EU, tak se stane zemí blahobytu? Jsem definitivně přesvědčený, že je lepší vydat se na namáhavou cestu
hledání spolužití, než na bezvýchodnou cestu jednotlivce.

Desatero na prázdniny
P. Mgr. Petr Černota
Převzato ze Zpravodaje obce Píšť, č. 2/2015
1. Rozluč se doma se svými, ale ne s Bohem.
2. Nezapomeň si vzít na cestu nejen potřebné věci, ale i něco pro duši.
3. Obuj si boty, které ti vydrží na cestu do kostela.
4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží.
5. Smetí dávej pod kameny a do odpadkových košů, ale ne do své duše.
6. Na cestě nikdy neházej kameny, ale úsměvy.
7. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha.
8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.
9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání.
10. Vrať se z prázdnin zdravý, ale i lepší.
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HUMOR ZA KOSTELEM
Jak to někdy chodí v běžném životě
Tentokrát zveřejňujeme humorné životní reflexe z pera přítele jednoho z našich farníků.
S manželkou si často vyměňujeme názory.
Já přicházím se svým a odcházím s jejím.
„Prej ses oženil.“
„Jo, jo, oženil.“
„To musíš být šťastnej.“
„No, to musím.“
Když žena říká: „Cože ?“
tak není hluchá.
Je jen milá a dává ti šanci říct svůj názor lépe, neboli opačně...
„Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil anonymní dotazník.“
„Vojíne! Neviděl jsem vás včera na tréninku maskování!“ „Děkuji, pane!“
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí.
Jde o recidivistu, který za to byl trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.
Myslím, že ten doktor po mně jde.
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá:
„A pozítří už máme středu!“
„Vegetarián“ je starý indiánský výraz pro „špatný lovec“.
Včera ve 3 hod. v noci u mě zvonil soused.
Normálně přišel ve 3 hod. v noci a zazvonil! Sem se tak lekl, že mi málem
vypadla vrtačka z ruky.
Jsem jako džin ... Zjevím se všude, kde se otevře láhev.
Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy
Cimrmana.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Požehnané velikonoční svátky
a
radost ze setkání se zmrtvýchvstalým Kristem
přeje redakční rada
Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 3. 9. 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!
OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice.
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
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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