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Milí farníci, přátelé!

Dostává se Vám do rukou vánoční číslo našeho farního zpravodaje. Je 
týden před Vánocemi. Slavíme 3. neděli adventní, která se nazývá latinsky 
„Gaudete“ neboli „Radujte se“. Církev nás volá k radosti. Už nyní se raduje-
me z toho, co přijde, přesněji z Toho, který přijde. Máme se radovat nejen 
proto, že jsou blízko Vánoce, ale že „blízko je Pán“. Pán k nám přichází a je 
nablízku!

Za pár dní si budeme přát „Veselé Vánoce“. A budeme zpívat: Čas radosti, 
veselosti světu nastal nyní. Neb Bůh věčný nekonečný narodil se z Panny. Vánoční 
radost je víc než dobrý pocit nebo utěšující nálada. Vánoční radost se liší od 
veselosti, kterou si člověk někdy umí opatřit sám. Tato radost je darem.

Bůh nám dává radost, spolu se svým příchodem. Člověk dar radosti 
přijímá v závislosti na svém vztahu k Ježíši a na své víře. Člověk se může 
disponovat pro tento dar také tím, jak žije. Duchovní autor W. Stinissen 
píše: Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“; ne ale 
žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou vůli utvářet svůj život podle 
tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní 
chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám 
není nijak zvlášť sympatický.

Přeji Vám radostné Vánoce a radost ve Vašem srdci už nyní!
Váš farář Ludvík Bradáč



3

Vánoční radost
Stanislav Doležel

Drahocenná posvátná radosti,
radosti u jesliček, 

z veliké Boží milosti
leží v nich Děťátko - Ježíšek.

Přišel spasit i soudit,
oči otevřít světské moudrosti,

aby člověk přestal bloudit,
aby ho naplnil radostí.

Pyšný svět před ním utíká,
utíká před jeho milostí,

Bůh tedy těší se z vola a oslíka,
z jejich dobré společnosti.

Kdo věří, vítá Krále,
radost září velikou mocí, 
svět svedený nevidí stále,

že spása mu přichází o této noci.

(Převzato z webu Fatym. Vranov)



4

POŘAD  VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB  2017
P. Ludvík Bradáč

sobota 
23. 12.

4. neděle adventní  

Štědrý den

17:00 Veverské Knínice

18:30 Ostrovačice

neděle
24. 12.

16:00 Říčany

20:30 Ostrovačice

22:00 Veverské Knínice

pondělí 
25. 12.

Boží hod vánoční

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

úterý 
26. 12.

sv. Štěpána, 
prvomučedníka, svátek

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

neděle 
31. 12.

Sv. Rodiny 
Poděkování za 
uplynulý rok

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

pondělí 
1. 1.

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

pátek 
5. 1. Slavnost

Zjevení Páně

17:00 Veverské Knínice

sobota 
 6. 1.

18:00 Říčany

 7:45 Ostrovačice

neděle 
7. 1.

Svátek Křtu Páně

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

Proč se těším na Vánoce
Peter Žaloudek, Vídeň, Vánoce 2017

Chodím a ptám se kolegů v práci i jiných lidí kolem sebe, co pro ně 
znamenají Vánoce a jestli se na ně těší. Nutno dodat, že žádný z nich není 
praktikující katolík, přestože o sobě říkají, že věří v Boha, i když nechodí do 
kostela, anebo věří alespoň v nějakou vyšší instanci. Ale taková je dnes doba: 
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zkuste se i vy zeptat lidí kolem sebe, co pro ně znamenají Vánoce a jestli se 
na ně těší, a zřejmě uděláte tu samou zkušenost jako já, že těch opravdových 
věřících katolíků potkáváme opravdu jen velice málo…

Ale Vánoce jsou přede dveřmi, a my, věřící či nevěřící, všichni o nich 
víme a nějak je prožijeme. A vůbec, svátky - státní, církevní, rodinné, osobní 
- každý z nás zná, jsou zde a je tomu tak dobře. Člověk je bytost nejenom 
společenská, ale také intelektuální a kulturní. Svátky všeobecně patří k ži-
votu a člověk jejich prostřednictvím relaxuje, nabíjí se pozitivní energií, 
prožívá a slaví je, protože to dělá dobře jak jemu, tak také oné menší či větší 
společnosti, ať již rodinné, či v kruhu přátel, nebo v rámci institucí a státu, 
ve kterém žije.

Když jsem byl malé dítě, těšil jsem se na Vánoce z mnoha důvodů: těšil 
jsem se na dárky, těšil jsem se na stromeček, na to, jak ho budu se souro-
zenci zdobit sladkostmi, křehkými koulemi, ozdobnými řetězy a svíčkami, 
skládat figurky do betléma, těšil jsem se na kapra (ryby jím odjakživa velice 
rád), těšil jsem se na sváteční, zvláštní rodinnou atmosféru, tak harmonic-
kou, jinou a snad i krásnější než jindy. Těšil jsem se na sníh a sněhuláky, 
sáňkování i lyžování. Život ale šel dál, dozrával jsem, mnohé z oněch dět-
ských radostí již pominulo, nikdy se však nevytratilo zcela. Stalo se to spíše 
jakousi nostalgickou vzpomínkou, lépe řečeno jakýmsi nostalgickým impe-
rativem slavit přes veškeré změny, dospívání, stěhování a tolikero nových 
a nových setkání a zkušeností, vrátit se zpátky do dětských let. Jenomže to 
nelze. Vzpomínky jsou dobré, je dobré se k nim vracet, pousmát se a pak 
za ně poděkovat, nechat je ležet tam, kde jsou, vybrat si z nich to hlavní, 
to podstatné, co mi dodává elixír pro život dnes, teď když už dávno nejsem 
dítě. Ptáče se nenaučí létat, dokud neopustí hnízdo a nezačne mávat křídly. 
Člověk se nenaučí žít, dokud sám nevykročí na cestu. Co na tom, že někdy 
jsou ty cesty hrbolaté, klikaté, že na nich číhají nejenom radostné cíle, ale 
i okamžiky napětí a nebezpečí. Život mě zavál do různých končin světa, světa 
reálného, ale i světa myšlenkového. Vánoce jsem tak slavil často mimo mís-
to, kde jsem se narodil, ve světě, kde se mluví jinými jazyky, kde převládají 
jiné mravy, jiný způsob oslav. Byly Vánoce, které jsem prožil v Itálii, Vánoce, 
které jsem prožil v Rakousku, Vánoce prožité na Havaji. Prožil jsem Vánoce 
bez sněhu a všeho toho, co jsem měl kdysi v dětství rád, prožil jsem Vánoce 
na místě, kde místo mrazu a sněhu panovalo teplo i vedro, jednou jsem se 
na Štědrý den procházel na mořském břehu, po kaprovi ani památka, někdy 
chyběl i vánoční stromeček, i cukroví, i dárky, koledy ani české ani slovenské 
se tam nezpívaly. Ale ať již jsem ty Vánoce prožíval ve svém životě kdekoliv, 
vždy měly v sobě cosi krásného, nádherného, posvátného…V životě člověka 
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- každý z nás udělal tu zkušenost - jsou okamžiky, kdy cosi člověka přesahuje, 
cosi, co je mnohem větší, silnější než jen touha po jídle, teple, harmonii, tra-
dici… Je to něco, co člověka vnitřně naplňuje, motivuje, inspiruje, dodává 
mu radost a hlavně naději, že všechno zlé, těžké, nepříjemné, bolestné má 
svůj smysl, ale také svou trvalou a věčnou protihodnotu. A Vánoce jsou pro 
mne právě tímto přesahujícím momentem - jsou pro mne symbolem, ale 
také ztělesněním lásky. Na Vánoce se narodil Ježíš Kristus. On je tím ztěles-
něním Boží lásky k člověku. On je tím, který dává všemu smysl, odvahu, sílu 
a radost, udává směr. Ať jsem Vánoce prožíval v životě kdekoliv, vždy jsem je 
prožíval jako svátky Boží milosti, Boží přízně udílené člověku, svátky Ježíšova 
narození. V životě jsem měl doposud velké štěstí v tom, že ať už jsem byl na 
Vánoce kdekoliv, vždy tam byl katolický kostel, vánoční mše, vánoční litur-
gie, zpěvy, betlém, vánoční oslavy. 

Když zůstávám o Vánocích ve Vídni, patří k nim kromě jiného moje pra-
videlná návštěva kostelů. Vídeň je velké město s bohatou křesťanskou tradicí 
a oplývá množstvím kostelů. V každém z nich je betlém, a v každém jiný. Bě-
hem tří vánočních dnů i po celý vánoční oktáv se vydávám na zdravotní pro-
cházky městem a s vděčností obdivuji díla našich předků, jejichž křesťanská 
víra vyšperkovala připomínku Ježíšova narození stavěním malých či velkých 
betlémů, zpěvy koled, vánoční výzdobou. To jsou mé Vánoce, na které se 
vždy těším. Tuto radost přeji všem, kdo budou číst tyto řádky.

KALENDÁRIUM  bohoslužeb a akcí  ZIMA  2017/18
P. Ludvík Bradáč

Předvánoční rozjímání 
se Zensemble

pátek 
22. 12. 
18:45

Hudební soubor Zensemble zahraje hudbu 
především ze 17. a 18. stol. a pomůže nám 

připravit se a naladit na vánoční svátky

Vánoční svátostné 
požehnání

pondělí 
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 úterý  
26. 12.

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

Evangelisty.

Tříkrálová sbírka sobota  
6. 1.

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

Tříkrálový koncert neděle 
14. 1.

V neděli odpoledne v 15 hodin v kostele ve Vever-
ských Knínicích se bude konat Tříkrálový koncert.
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Týden modliteb 
za jednotu křesťanů

čtvrtek 
18. 1.

Ve čtvrtek 18. 1. začíná Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Připomeneme si to v bohoslužbách všed-
ních dní a budeme se za jednotu křesťanů modlit.

Setkání seniorů středa 
7. 2.

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

Pomazání 
nemocných

neděle 
11. 2.

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

farníkům.

Popeleční 
středa

středa 
14. 2.

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 
17. 2.

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

na Velikonoce.

Předvelikonoční 
zpovídání

pátek 
23. 3.

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

o něco dříve než obvykle.

Setkání mládeže 
s o. biskupem

sobota 
24. 3.

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

katedrále a začíná v 8.30.

Květná neděle neděle 
25. 3.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. 
Bohoslužby se budou konat takto: v Ostrovačicích 
v 7.30, v Říčanech v 9.00 a ve Veverských Kníni-
cích v 10.30. Na začátku každé bohoslužby bude 

průvod s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd 
Ježíše Krista do Jeruzaléma.

Z loňského žehnání vína
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Kulaté narozeniny farníků a další výročí 
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se něko-
lik farníků našeho společenství dožilo významného životního výročí. Při této 
příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost, štěstí, hodně 
zdraví, spokojenost, a především hojnost Božího požehnání. Toto přání se 
v plném rozsahu samozřejmě vztahuje i na ostatní uvedené jubilanty. 

V říjnu oslavila Hana Kašpárková z Říčan 70 let svého života
a Jiří Koch z Veverských Knínic 75 let.

V listopadu měla Magda Valešová z Říčan 55 roků.

V prosinci se Růžena Kvardová z Ostrovačic dožila 80 let.

Krásných 40 let společného života 
oslavili v listopadu manželé Ryšánkovi z Říčan. Gratulujeme!

Rádi připomínáme i kněžská výročí
V měsíci říjnu oslavil 70 let života P. Jiří Čekal, farář v Ratíškovicích, 

s nímž se pravidelně setkávají naši účastníci každoroční poutě na Velehrad.
V rámci našeho děkanství oslavil v říjnu 60 let Miroslav Kazík, 

nový farář v Ivančicích. Ať je v jejich pastýřské službě vede Duch Svatý!

Na závěr trochu obsáhleji uvádíme „pracovní“ jubileum našeho pana faráře
P. Ludvíka Bradáče. Jako duchovní správce přišel do našich farností 

před deseti lety 1. listopadu 2007.
K uvedenému datu mu farníci upřímně a s láskou poděkovali ve všech 

kostelích, toto výročí bylo ve formě poděkování prezentováno veřejně také 
v Katolickém týdeníku. Jeho obsah rádi zveřejňujeme i na tomto místě: 

Milý otče Ludvíku, děkujeme Vám za deset let poctivé kněžské služby v Ostrovačicích, 
Říčanech a Veverských Knínicích. 

Díky Vašemu milému, vstřícnému a přesvědčivému přístupu 
se podařilo sjednotit farníky všech tří obcí do jednoho velkého společenství.

Přejeme Vám stálou posilu Ducha svatého a Panny Marie, 
a přímluvu patronů našich tří kostelů. Ať Vám Pán Bůh žehná!

Vděční farníci společenství OŘÍKu.
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Nová působiště některých kněží našeho děkanství
P. Dominik Eremiáš odešel z Domašova do Prahy, místo něho se stal fa-

rářem v Domašově P. Jiří Hének. P. Pavel Römer přešel do Lanžhota, místo 
něho je farářem v Ivančicích P. Miroslav Kazík. Před tím působil v Novém 
Veselí, tam nyní přešel Mons. Jan Peňáz, který byl farářem ve Křtinách. 

Ať je v novém prostředí Pán stále provází! 

Mons. Jiří Mikulášek – 25 let ve funkci generálního vikáře 
Převzato z webu Brněnského biskupství, upraveno a kráceno 

„Být generálním vikářem není vždy jednoduché. Jeden rakouský kolega 
mi kdysi řekl: „U nás bývá na místo faráře konkurs. Přihlásí se třeba tři kněží. 
Když jednoho z nich vyberu, rozzlobí se na mne zbylí dva. A za rok mi přijde 
vynadat ten třetí, že jsem ho vybral,“ říkává s úsměvem Mons. Mgr. Jiří Miku-
lášek, který 15. srpna 2017 oslavil jedinečné výročí – dvacet pět let stojí po 
boku brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho jako jeho 
nejbližší spolupracovník.

Při této výjimečné příležitosti otec Jiří Mikulášek odpověděl na řadu otá-
zek, které lze najít na webu Brněnského biskupství. Pro otištění v Oříku jsme 
celý rozhovor zkrátili jen na odpovědi na tři otázky. 

Otče Jiří, co je především úkolem generálního vikáře?
Úkolem generálního vikáře je především dělat všechno pro to, aby struktury církve 

v diecézi byly dobrým nástrojem pro biskupa a kněze a především pro Boží působení, 
protože k tomu tady církev je.

A co je nejtěžším úkolem? 
Nejtěžším úkolem byla celých 25 let snaha o pastorální pokrytí diecéze. Nedávno se 

četlo při liturgii podobenství o síti, která má zahrnout veliké množství lidských rybiček, 
kterým se má zvěstovat evangelium. Je to nekonečný příběh neustálého vyspravování 
sítě a vytváření uzlíků, aby síť nebyla děravá nebo příliš řídká. Znamená to stálý 
dialog s kněžími o jejich umístění, ale daleko víc dialog s Bohem, protože celá kněžská 
služba, nakonec i celý život každého křesťana, neznamená něco si vymyslet, ale jít 
Bohu vstříc. A když udělám svou malou část, mohu počítat s tím, že to hlavní udělá 
Bůh, který je vševědoucí a všemohoucí. Pak se člověk setkává s něčím „navíc“, co se 
nedá ani předpovědět, ani vypočítat, jen pokorně, ale s důvěrou očekávat.

Když se ohlédnete za těmi 25 lety – za co byste chtěl Bohu poděkovat? 
Diecéze letos slaví 240 let svého trvání. Uvědomil jsem si, že mých 25 let služby ve 

funkci generálního vikáře je něco málo víc než desetina její historie. Jsem vděčný, že 
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jsem mohl být při tom v době, kdy se utvářela nebo obnovovala pastorační síť v ústředí 
diecéze i ve farnostech. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať Vás Pán stále provází a posiluje a ať Vás 
neopouští humor. 

Letos oslavil Mons. Jiří Mikulášek ještě jedno významné jubileum - v úno-
ru poděkoval za sedmdesát pět let života. V 28. čísle Oříku byly k tomuto 
výročí uvedeny podrobnosti z jeho osobního i kněžského života. 

A na závěr ještě jedno úsměvné vyprávění otce Jiřího Mikuláška z jeho 
knihy Někdo tě má rád: 

„Před lety jsem žehnal nový zvon ve Znojmě pro farní kostel svatého 
Mikuláše. Okresní noviny tehdy přinesly tuto zprávu: Zvon posvětil Mons. 
Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, který pak byl dopraven 
dovnitř věže a připoután k lanu. Pomocí lanového zvedáku se začal pomalu 
zvedat. Když byl ve výši asi půl metru nad zemí, poprvé jej Rudolf Perner 
rozezvučel dvěma údery…“

Vzpomínka na otce Bedřicha.
Helena Kochová

Je to již bezmála 11 let, co nás otec Bedřich Provazník opustil. Stalo se to, 
jak si snad vzpomínáme, 4. 2. 2007. Po těžké nemoci odešel oblíbený a mi-
lovaný kněz, obětavý správce našich farností. Šestého února příštího roku by 
oslavil 50 let svého kněžství.

Byl vysvěcen tajně v době nesvobody a útlaku církve. I když dále praco-
val v civilním zaměstnání jako stavební inženýr, plně se věnoval působení 
ve skryté církvi. Později byl tajně vysvěcen na biskupa. Po porážce komu-
nizmu a nově nabyté svobodě vystoupil otec Bedřich z „ilegality“ a v říjnu 
1992 byl ustanoven správcem našich farností. Byly jsme jeho první a jediné 
farnosti. Staral se o nás s otcovskou péčí. Jsem přesvědčena, že jeho hřiv-
na mohla být daleko lépe využita v teologicky vzdělanějších kruzích než 
u prostých venkovských farníků. Ale on to bral jako své poslání a plně 
se nám věnoval až do svého konce. Teď se jistě na nás dívá z náruče Boží 
a přimlouvá se za nás. 

Otče Bedřichu, děkujeme za všechny krásné chvíle s Vámi a přejeme 
Vám, abyste 50. výročí svého kněžství radostně oslavil v nebeském společen-
ství!
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Můj bratr Arne Linka 
Jarmila Pololáníková – Linková 

Byla jsem vyzvána Redakční radou Oříku, 
abych napsala o svém bratrovi, který by se 
v příštím roce dožil 80 let. Zemřel v Brně 
v sanitce na zástavu srdce měsíc po svých 61. 
narozeninách v roce 1999.

Místo své výpovědi nechávám prostor 
těm, kteří ho osobně znali. 

První dvě vzpomínky jsou citovány z kni-
hy „Svět hudby Arne Linky“, nakladatelství 
Šimon Ryšavý, Brno 2000, str. 98–100, třetí je 
aktuálně napsaný vzpomínkový fejeton.

Tři malá „proč“ 
Mé první setkání s dr. Arne Linkou bylo někdy v roce 1974, kdy jsem jako 

posluchač 1. ročníku hudební vědy olomoucké univerzity navštívil jeho kon-
cert spojený s přednáškou o muzikoterapii. Hudební ukázky v jeho podání 
se mi zdály být neuvěřitelné, přece není možné, aby člověk dokázal zahrát 
cokoliv a jakkoliv zvládnout a vystihnout tolik hudebních slohů a stylů, aby 
dokázal tak virtuózně improvizovat na zadaná témata tak lehce a samozřej-
mě. Něco z říše divů světa, nechápal jsem, PROČ takový člověk nestojí na 
piedestalu umělecké slávy, společenských poct a oficiálních uznání. Až poz-
ději jsem pochopil, že je to daleko složitější a že kromě jiného nebyl nosite-
lem onoho správného „vyznání“ té doby. 

Další setkání, a to již osobní, probíhala za jeho působení v Brně na JAMU 
v 90. letech. Nezapomenutelné jsou pro mne ony rozpravy na volná témata, 
kdy velmi vášnivě a se zápalem sobě vlastním doslova chrlil myšlenky, nápa-
dy, postřehy a znalosti tak hluboké a široké, že jsem opět nechápal, PROČ 
tento vskutku génius renesančních rozměrů nekoncertuje v TV a rozhlase, 
nepíše symfonie, není v popředí mediálního zájmu v tom nejlepším smyslu 
slova. Pochopil jsem to až při spolupráci s ním. Ano, doc. PhDr. Arne Lin-
ka, CSc., skladatel, klavírní virtuos, muzikolog a vysokoškolský pedagog, byl 
vynikajícím odborníkem a skutečným vzdělancem, ale kromě toho byl pře-
devším nesmírně slušným a skromným člověkem. 

Věděl, že víc než sláva a úspěch je čisté svědomí. 
Potřetí jsem nechápal, PROČ dr. Arne Linka musel odejít z tohoto světa 

tak brzy, když mohl druhým ještě tolik dávat, ať už jako pedagog studentům 
ve škole, i mimo ni, jako klavírista svým posluchačům, jako autor hudebních 
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skladeb nebo odborných studií z oblasti muzikoterapie, vším tím sloužil li-
dem. Odpověď on už dnes zná. Inu, zase je o kus dál než my tady na Zemi.

S úctou vzpomíná Jiří Pavlica, 
houslista, umělecký vedoucí souboru Hradišťan, hudební skladatel 

Můj přítel Arne 
V dobách našich chlapeckých let byla hudební škola Moravan útočištěm 

všech, kterým rodiče nařídili vzdělávat se hrou na hudební nástroj. Někteří 
tak činili jen a jen z povinnosti, ale valná většina našla v hudbě zalíbení. Mo-
ravan byl skutečným stánkem vzdělanosti a kulturních zájmů. 

A již tehdy na sebe upoutal pozornost Arne, jeden z jeho žáků. O jeho 
výjimečném talentu vyprávěli učitelé a imponoval i svým spolužákům. Měl je-
jich upřímné uznání, což není mezi kluky vždy samozřejmé. S přibývajícími 
lety a jeho dalším studiem věhlas rostl. A tak po letech už jako lidé s povolá-
ním jsme se znovu setkali. 

Měl velký zájem o jednu z rehabilitačních a psychoterapeutických me-
tod, užívaných v psychoterapii, o muzikoterapii. Byl to zájem o to cennější 
a přirozenější, že to byl zájem na slovo vzatého hudebníka, neobyčejně vzdě-
laného teoretika hudby a nepřekonatelného klavíristy – improvizátora.

Navštěvoval naše oddělení, hrával zde a nesmírně pomáhal. 
Rád vzpomínám na společné vystoupení v brněnském „ Divadle hudby“, 

kterého se účastnil také Mistr Ladislav Chudík. Bylo o muzikoterapii. Arne 
exceloval. 

Ale někde stále dřímal ten duch chlapeckého Moravana, ta chuť si za-
hrát, ta touha po praktické hře.

Arne byl mistr všech žánrů. A on, již osobnost přesahující hranice repub-
liky, vždy byl rád s kroměřížskými amatérskými hudebníky, kteří hráli jak 
se tehdy – a oprávněně – říkalo, jazz. Jaké bylo pro mne překvapení, když 
v době konání jednoho kroměřížského festivalu této hudby přišel a říkal: 
“Nechceš si tam se mnou zahrát na basu?“ To byla pro mne veliká pocta. 
„A co budeme hrát?“ Arne vzal kus papíru a z hlavy napsal celou akordickou 
stavbu slavné „Moonlight  Serenade“ z repertoáru Glena Milera. Dodnes 
mám ten list a pozdější nahrávku schovanou. 

Kdyby se Arne nedotkl klavíru, kdyby nevěděl, co je hudba, už to, jaký 
byl, by zasluhovalo té nejvěčnější památky. 

Tak slušný, vstřícný, skromný, někdy trochu bezradný, ale vždy ohledupl-
ný, citlivý a neskonale hodný člověk se těžko hledá. 

On je slavný svou hudební genialitou, jeden z největších mistrů klavírní 
improvizace. Ale je nezapomenutelný krásou své osobnosti. Moc mi chybí. 

MUDr. Vladimír Mikula, CSc, primář psychiatrické léčebny v Kroměříži 
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„Sapraporte, tohle určitě nebyla náhoda…“ 
Je náš život náhoda, nebo není? Voskovec s Werichem na to měli jasný 

názor a s nestárnoucí bluesovou melodií Jaroslava Ježka si jejich slova po-
brukujeme dodnes: „Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře...“ Ale 
určitě jste i vy zažili mnohokrát, že vám ten „náhodný život“ připravil situace, 
kdy jste si řekli: „Sapraporte, tohle se mi určitě nestalo náhodou.“ Například vám 
někdo nakrátko vstoupí do života, třeba jen na pár hodin, ba i minut. A zase 
vystoupí a váš život jde dál a vy toho člověka už nevídáte, ale na to, co vám 
v té hodině nebo minutě předal, nezapomínáte. A pak jednou po dlouhé 
době se ocitnete někde, kde se to vaše setkání s tehdy neznámým člověkem 
spojí s osudy lidí, které jste potkali později a kteří mají s tím „vaším“ člo-
věkem něco společného. A všechno se to najednou pospojuje dohromady 
a dostane to význam. A vy si řeknete: „Sapraporte, tohle asi nebyla náhoda.“ 

Ale asi je načase, abych byl konkrétní a dosadil do svého příběhu jména. 
Bylo to někdy zjara roku 1976. Byl jsem tehdy už třetím rokem studentem 
muzikologie na Masarykově univerzitě (tenkrát Univerzitě J. E. Purkyně) 
a právě jsem ze své vůle (nebyl to žádný studijní úkol) dopsal „velkou“ kla-
vírní skladbu. Alespoň jsem si myslel, že to je „velká“ klavírní věc, něco jako 
chef-d´oeuvre, mistrovské dílo, a tudíž jsem svou kompozici hrdě pojmeno-
val Koncert pro dva klavíry, No.1. Byla to jednovětá skladba - asi na deset 
minut - s množstvím vnitřních náladových proměn od romantické něhy až 
po jazzem ovlivněnou dravost. Přátelé vyslechli, ale jejich posudek zněl asi 
takto: „No jo, to ti asi dalo hodně práce....“ Moc mně v touze po zhodnocení 
nepomohli.

A tehdy kdosi poradil, ať zajdu za doktorem Arnem Linkou, který je 
odborným asistentem hudební teorie a teorie skladby na kompozičně-di-
rigentské katedře brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. PhDr. 
Arne Linku jsem neznal, ale 
na akademii za ním zašel, 
vyhledal ho a s jistou dávkou 
mladistvé drzosti (podpo-
řenou nervózně bušícím 
srdcem) jsem mu vtiskl do 
ruky noty s prosbou, zda 
by si je někdy neprohlédl 
a neřekl mi pak svůj názor. 
Klidně třeba za půl roku... 
K mému údivu se tento 
přívětivý a usměvavý muž 
téměř uctivě mé partitury 
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chopil a sdělil mi, ať přijdu za hodinu, že bude mít víc času. Očekával jsem 
spíš výmluvy na zaneprázdněnost či odkázání na někoho jiného. Byl jsem 
tedy vděčný a za hodinu rozechvěle zaklepal na dveře učebny. 

O lidských, klavíristických, kompozičních a improvizačních schopnos-
tech Arne Linky jsem tehdy nevěděl nic, ale poznal jsem je během následu-
jících okamžiků. Nejdříve diplomaticky pochválil mou kompoziční snahu, 
pak usedl ke klavíru, a ačkoliv byla partitura psána ve dvou osnovách pro 
dva klavíry, přehrál mi skladbu tak, že oba klavírní party spojil do jednoho 
zvukového celku. Seděl jsem a poslouchal jako opařený. Dosud jsem takové-
to hráčské a interpretační schopnosti nikdy a u nikoho nezažil. Když dohrál, 
řekl mi kriticky upřímně, co si o skladbě myslí, poradil (a taky hned zahrál), 
kde lze co zlepšit, a vybídl mne k další práci. Rozloučili jsme se a já odcházel 
jako znovuzrozený, ale také poněkud zdrcený. Uvědomil jsem si, že takto 
jako on nikdy hrát nedokážu a co mně trvá celý den komponování, on má 
hotové za pár okamžiků. Přesto jsem cítil, že se nade mě nepovýšil, a ačkoliv 
mohl moje dílko považovat za diletantské a slabé, vyzdvihl jeho dobré mo-
menty a povzbudil mě.

A život šel dál, všelijak mne sváděl z cesty, drtil a kroutil. Už jsem se 
s doktorem Linkou nesetkal, ale na jeho rady nezapomněl. A pak, po mno-
ha a mnoha letech, jsem se přistěhoval do Ostrovačic a tady potkal pana 
Zdeňka Pololáníka, jehož některá hudební díla jsem znal a obdivoval. Když 
jsem se později s ním více seznámil, poznal jsem i jeho manželku, milou 
paní Jarmilu, a dozvěděl jsem se, co jsem dříve nevěděl, že Arne Linka je její 
bratr. A díky ní jsem poznal blíže jeho skladatelskou, hráčskou, improvizač-
ní i literární tvorbu. Odešel ale z tohoto světa dříve (zemřel náhle roku 1999 
ve věku 61 let), než jsem mu mohl osobně poděkovat, že mně - neznámému 
studentíkovi - věnoval kdysi pár minut svého času. Pár minut, které pro něj 
nic neznamenaly, ale pro mne mnoho. 

Život je jen náhoda, ale některé „náhody“ jsou tu proto, aby nám to 
všechno, co žijeme, potkáváme, nacházíme i ztrácíme, dávalo dohromady 
smysl a my si mohli říct: „Sapraporte, tohle určitě nebyla náhoda...“ 

Lubomír Müller, PhDr. 
klavírista, spisovatel, muzikolog a fotograf, Ostrovačice 21. listopadu 2017

Tajemství věže ostrovačického kostela
Tomáš Hájek

Rok 2017 je pro ostrovačický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava vpravdě 
historický. A nejenom pro něj, ale i pro nás, kteří jsme mohli být svědky udá-
losti, která se odehrává naprosto výjimečně – po několika stoletích totiž byla 
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snesena původní barokní střecha a nahrazena novou replikou. Bohužel v his-
torických dokumentech se prozatím nepodařilo nalézt, zda k něčemu podob-
nému již někdy v minulosti došlo, je tedy možné, že původní dřevěné trámy 
byly na věž umístěny již v době, kdy byla zvyšována. Kdy to však bylo, není také 
zcela jasné. Existují totiž dvě možné verze – podle jedné došlo ke zvýšení věže 
v letech 1693 – 1699. Podle jiných zdrojů však stavěl kostelní věž až v roce 1727 
František Benedikt Klíčník, který tuto úpravu realizoval v návaznosti na do-
končení výstavby blízké klášterní rezidence. Historické údaje hovoří o nástav-
bě a úpravě věže. Do té doby existovala u kostela pravděpodobně samostatná 
zvonice, která mohla být na konci 17. století propojena s budovou kostela 
a následně byla stavebně upravována. Podle posledních průzkumů se zdá, že 
k prodloužení kostela o 4 sáhy (tj. cca o 7,6 metru) došlo již kolem roku 1677. 
Po prodloužení kostela a propojení původní zvonice s kostelem na konci 17. 
století byla zřejmě roku 1718 ke kostelu přistavěna kaple sv. Barbory. O dal-
ších 10 let později byla pravděpodobně původně dřevěná vrchní část zvonice 
odstraněna a věž byla zvýšena, pokryta plechem a osazena hodinami. 

Pokud tedy nedošlo někdy později k výměně trámoví na střeše věže, je 
pravděpodobné, že z ní bylo sneseno přesně po dlouhých 290 letech, proto-
že zub času se na něm už velmi značně podepsal. 

Samotný vnějšek věže však byl později zcela jistě upravován a několikrát 
opatřen novým plechem. Po odkrytí původního měděného plechu byly na 
deskách nalezeny nápisy dokládající, že těmito prkny byl krov obit roku 
1892. Na jedné z desek byl tento nápis: „Tato weža se spravovala v roku 1892 
26/7 a spravoval jo Antonin a František Worza z Říčan a Grosman z Ostrovačic“. 
I další desky byly popsány jmény těch, kteří se na opravě pravděpodobně 
podíleli.

Každá věž většinou skrý-
vá své tajemství v báni, která 
je osazena na její špičce pod 
křížem, a v ní bývají ukryté 
historické listiny z dob, kdy 
byla báň otevřena většinou 
při opravách věže. 

To platí i pro věž ostrova-
čického kostela. Z báně byla 
vyjmuta kovová zapečetěná 
schrána a netrpělivě jsme oče-
kávali, jaká vydá tajemství. 

K našemu překvapení 
v ní byly historické listiny ze 
tří různých období:
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– Nejstarší listina je opatřena letopočtem 1860, je psána německy 
kurentem, a pro nás dnes tedy velmi těžko čitelná, takže co se v ní 
ukrývá, je zatím malým tajemstvím, ale to se pokusíme určitě velmi 
brzy odhalit. V další listině z r. 1930 je zapsáno, že tato nejstarší listina 
byla v báni původně uložena ve sklenici společně s 11 penízky z 19. 
století.

– Druhá listina je datována rokem 1930, je psaná ručně na zvláštním pa-
píru, připomínajícím dnešní pečicí papíry a je v ní popsáno, že v úterý 
22. srpna toho roku v dopoledních hodinách byla z věže snesena báň 
s křížem. Listina dále popisuje, že byla provedena důkladná oprava 
vnějšku kostela a práce probíhaly od července do září a náklady na 
opravy byly asi 50 000 korun československých. V listině se mimo jiné 
píše: „Na vděčnou a trvalou paměť budiž zde výslovně poznamenáno, že pod-
nět k opravě kostela, již nanejvýš potřebné, dal sám o své újmě konkurenční 
výbor kostelní, veden vpravdě ušlechtilou myšlénkou, aby kostel, stojící u veřej-
né silnice v kraji velmi hojně navštěvovaném turisty, působil dojmem důstoj-
ným a podával tak veřejné a výmluvné svědectví, že farníci a vůbec osadníci 
mají smysl jak pro význam svého kostela, tak i pro čest svého městečka, jehož 
význačným bodem a středem jest právě budova chrámová.“ A na jejím kon-
ci se pak píše: „Kéž pokolení budoucí zažijí časů a poměrů urovnanějších 
a klidnějších a vzpomenou nás, kteří jsme pracovali pro ně a kterých již dávno 
a dávno nebude …“ Pod listinu se dne 14. září 1930 podepsali farář 
Placidus Buchta, starosta Ostrovačic Antonín Pokorný, starosta Říčan 
Eduard Holub a obecní tajemník Jan Burian. Do báně k této listině 
byly přiloženy mince z období první republiky, které byly uschovány 
do papíru s obrázkem sv. Cyrila a sv. Metoděje, s modlitbou a malým 
lístkem s podpisem Karla Krátkého, klempířského učně u Vladimíra 
Lorence. 

– Poslední listina je datována rokem 1946, je psána na psacím stroji a je 
velmi zajímavá tím, že jsou v ní popsány škody, které způsobila válka 



17

na budově kostela i fary. Náklady na opravy kostela činily celkem cca 
350 000 korun a i přes poválečné problémy a chudobu vynesla dob-
rovolná sbírka mezi občany na tu dobu neuvěřitelnou částku 40 000 
korun. Důležitá informace se týká zapsání ostrovačického kostela do 
seznamu památek vedeného Státním památkovým úřadem, ke kte-
rému došlo 4. května 1936. Listina obsahuje i soupis osob, které se 
na opravách podílely, a také tento odstaveček: „Budiž zde s vděčností 
připomenuto, že největší oporou správce fary, který s pomocí Boží v tak těžké 
poválečné době odvážil se k důkladné opravě kostela, byl p. Zmeškal Antonín, 
pošt. asistent v. v., t. č. předseda kostelního konkurenčního výboru. Svou 
neúnavnou pílí, příkladnou obětavostí, povzbuzováním a intervencemi 
u nadřízených úřadů vydatně přispěl k tomu, že oprava kostela se mohla pro-
vésti. Tutéž snahu projevil i p. stavitel Zapletal, který podle směrnic Státního 
památkového úřadu celou práci provedl svědomitě a důkladně.“ Listinu po-
depsali v Ostrovačicích na slavnost Ježíše Krista Krále, v neděli XX. po 
sv. Duchu, v předvečer Dne svobody 28. října 1946 pánové Karel Je-
línek (předseda Místního národního výboru v Ostrovačicích), P. Jan 
Nepomuk Kopáček (správce fary), P. Prokop Vostal (kooperátor), 
Jan Horák (ředitel školy) a Antonín Zmeškal (předseda kostelního 
konkurenčního výboru). K listině byly opět přiloženy tehdejší mince, 
ale i papírové bankovky. 

Všechny dokumenty, mince i bankovky byly naskenovány a nafoceny 
a budou samozřejmě vloženy do nové schrány, která bude umístěna zpět do 
báně. A samozřejmě i my, současní obyvatelé Ostrovačic, do ní vložíme svůj 
odkaz a zprávu pro budoucí generace. 

Pevně věříme, že naši následovníci nebudou mít dlouhou dobu potřebu 
věž takto důkladně opravovat a do báně vstupovat, totiž, že všechny prove-
dené práce budou odvedeny kvalitně z dobrých materiálů, které přečkají 
mnoho desetiletí. Celkové náklady na opravu věže kostela nejsou ještě přes-
ně vyčísleny, ale pohybují se kolem částky 800 000 Kč. Oprava je dotována 
z havarijního fondu Ministerstva kultury, z rozpočtů Jihomoravského kraje 
a Městyse Ostrovačice. Protože ze strany Národního památkového úřadu 
vzešel požadavek, aby byla věži ponechána její původní zelená barva a při 
použití klasického materiálu, kterým je měď, by nejdříve zářila do růžova 
a následně ztmavla do černo – hnědé barvy, byl jako materiál zvolen speci-
ální hliníkový plech s nástřikem, který má evokovat patinu starého plechu 
zezelenalého měděnkou. 

Snad se brzy budeme moci opět kochat pohledem na ostrovačický kostel 
v plné parádě s novou střechou a tento pohled nebude dělat radost pouze 
nám, ale i mnoha dalším generacím obyvatelů naší obce a jejím návštěvní-
kům. 
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Chtěl bych moc poděkovat panu starostovi za jeho článek, a rovněž jemu i celému 
Městysi Ostrovačice za příspěvek na opravu kostela v Ostrovačicích, který v letošním 
roce činil 150000,- Kč. 

V letošním roce Římskokatolická farnost Ostrovačice prováděla dvě velké opravy: 
Kromě opravy kostela, na kterou spolu s Městysem Ostrovačice přispělo také Minister-
stvo kultury (395000,- Kč) a Jihomoravský kraj (250000,- Kč), opravujeme rovněž 
prelaturu, na což letos přispělo Ministerstvo kultury (900000,- Kč), Nadace ČEZ 
(150000,- Kč) a Biskupství brněnské (30000,- Kč). Všem dárcům Římskokatolická 
farnost Ostrovačice upřímně děkuje! 

 P. Ludvík Bradáč

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

25. 9. Podpora pastorace 7400 6700 2140

9. 10. Farnost 2500 3570 1600

23. 10. Misie 2800 4060 1650

26. 11. Farnost 4700 4420 2950

Skutky milosrdenství
Zuzana Pospíšilová 

Mám velkou radost! Mohu totiž napsat o tom, že se již druhým rokem 
i říčanští farníci zapojili do projektu Adopce na dálku. Je to projekt Arcidi-
ecézní charity Praha, který díky štědrým dárcům financuje vzdělávání dětí 
z nejchudších zemí světa. 

My jsme si vybrali dívku z Ugandy s andělským jménem Gloria, které hra-
díme každý rok náklady na vzdělání. Gloria nám dvakrát do roka píše dopis, 
ke kterému jsou přiloženy i její studijní výsledky. Můžeme tak sledovat, jak 
se jí daří. A právě díky vzdělání se může Gloria stát nezávislou, je to takový 
trvalý vklad do její budoucnosti. 

Zrovna dnes jsme v evangeliu slyšeli Ježíšova slova o tom, že je potřeba 
sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, navštěvovat nemocné… Je 
to takové povzbuzení pro nás, abychom podle toho také žili. V té souvislosti 
jsem si vzpomněla na katechezi mladého kněze o tom, jak jsou tyto skutky 
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milosrdenství důležité. Ale hned k tomu dodal, že zároveň nesmíme zapo-
menout na evangelium z minulého týdne - o rozmnožování našich hřiven 
a talentů. Musíme myslet na druhé, zároveň nesmíme zapomínat sami na 
sebe, na to, abychom využili své dary pro rozvoj Božího království. 

V těchto dnech prožíváme advent, dobu zastavení se, rozjímání, přemýš-
lení, dobu, kdy máme blíž k těm, kteří jsou na okraji… Přála bych nám všem, 
abychom měli dostatek času na zúročení a rozmnožení všeho toho, co jsme 
na začátku života dostali. Abychom nezapomínali na ty, kteří jsou okolo nás, 
abychom otevřeli dveře do svého srdce a byli dobře připraveni na příchod 
Pána. 

PULS – fond na podporu kněží a pastorace
Beata Jandáková, zpracováno s využitím materiálu BB 

Od biblických dob žije církev z darů a sbírek. Dárcovství, pro které se 
později začal používat termín donátorství, neodmyslitelně patří k tradici 
církve. Dodnes společenství církve žije z donátorství našich předků. Proto je 
i naše generace zvána tuto materiální zodpovědnost za církev přijmout.

Fond PULS byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka brněnského bis-
kupství, bez právní subjektivity. Správní radu fondu tvoří 3 kněží s pastorační 
zkušeností, kteří každý rok připravují biskupovi ke schválení návrh podpo-
rovaných aktivit a s tím spojených výdajů. Hospodaření fondu kontroluje 
ekonomická rada diecéze.

Fond má mimo jiné pomoci k tomu, aby dosavadní podpora diecéze 
formou příspěvků nebyla jen záležitostí anonymního povinného příspěv-
ku farností (280 Kč ročně za dospělou osobu) a vyhlášené účelové sbírky 
(4. neděle v září), ale postupně se stala projevem osobní spoluzodpovědnos-
ti každého věřícího. Proto se nově nabízí příležitost zapojit se do jednoho 
z nabízených donátorských programů:

DONÁTOR 365 (365 Kč ročně) – 1 koruna denně
DONÁTOR 520 (520 Kč ročně) – 10 korun týdně
DONÁTOR 1200 (1200 Kč ročně) – 100 Kč měsíčně
DONÁTOR – částku volím sám

Další možnosti podpory jsou:
dar bez registrace (číslo účtu: 99662222/0800)
diecézní sbírka (čtvrtou neděli v září ve všech kostelích diecéze)
platba hotově (recepce Biskupství PO - ČT 9.00 - 16.30 
                                                       a PÁ 9.00 - 15.00 hod.)
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Každý člověk, který chce svým darem a modlitbou podpořit život církve a své 
dárcovství vnímá jako jeden z projevů spoluzodpovědnosti za ni, je donátor. 
Přijmete-li pozvání k dárcovství, můžete se registrovat prostřednictvím webu 
www.fondbiskupstvi.cz nebo telefonicky 533 033 344. Bude vám zaslána osobní 
karta donátora s variabilním symbolem pro identifikaci vašich plateb. Zapojit 
se může každý, komu není lhostejná budoucnost diecéze, a zároveň se tak stát 
součástí „velké rodiny malých dárců“. Tato rodina dárců ochotných podporovat 
život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

Modlitba donátora

Nebeský Otče,
prosíme, ať jsou naše farnosti
otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste,
pomáhej nám, ať věrně plníme poslání,

které jsi nám všem svěřil.

Duchu svatý,
oživuj a probouzej naše farnosti

svými dary a charismaty.
Amen.

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Výuka náboženství na 1. stupni Základní školy v Ostrovačicích 
Cornelia Kratochvílová 

Na základní škole v Ostrovačicích je realizována výuka náboženství na 1. 
stupni, tedy žáků první až páté třídy. Již minulý školní rok se přihlásilo 18 
dětí, které v sobě pocítily zájem dozvědět se něco o Pánu Bohu a jeho veliké 
lásce k nám.

Letošní školní rok 2017/2018 se děti opět do výuky náboženství mohou 
těšit. Čeká na ně spousta poutavých příběhů z Bible a jejich dramatické 
ztvárnění, zpívání písniček na oslavu Ježíše Krista, návštěva kostela a převe-
dení Boží lásky do života těch nejmenších.

Kéž nám ve všem pomáhá Duch svatý, který nad námi rozhoří plamínky 
lásky, a budeme moci přispět ke spasení mnoha dušiček, jak malých dětí, 
tak i nás všech. 
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Naši malí divadelníci 
Marie Ševčáková 

Legendou o sv. Anežce nám děti naší farnosti přiblížily život sv. Anežky 
České.

Pod vedením paní Ludmily Franzové a Kristýny Hrichové se jim podařilo 
krásné dílo. Všechny děti se na svou roli pečlivě připravovaly. Bylo to znát na 
jejich vystoupení v neděli 19. listopadu v říčanském kostele. Pěkné dobové 
kostýmy jim k této příležitosti připravila a ušila paní Ylona Rousková. Nadše-
né a obohacené o tento zážitek byly nejen děti, ale jistě i všichni zúčastnění, 
kteří si nenechali tuto příležitost ujít. 

Všem, kteří se na před-
stavení podíleli, patří náš 
upřímný dík. Představení 
bylo také milým dárkem sva-
té Anežce České, jejíž svátek 
jsme si v těchto listopado-
vých dnech připomínali. 

Na dobrovolném vstup-
ném se vybralo 2482 korun. 
Po domluvě s dětmi jsme se 
zapojili do projektu Ježíško-
va vnoučata (nákup dárků pro seniory) a za vybrané peníze jsme koupili 
názornou pomůcku (dřevěný kalendář pro usnadnění a nácvik orientace 
v čase) pro klienty Domova se zvláštním režimem v Jedlí u Zábřehu (jde 
o nemocné Alzheimerovou chorobou). Zbytek peněz jsme poslali na útulek 
pro zvířata v Brně. 

Všem dárcům chceme upřímně poděkovat. A taky dětem, které si peníze 
za vstupné nenechaly pro sebe, ale darovaly je na tento účel. 

Anežko Česká, ovečko Boží,
umělas koupit převzácné zboží, 

svatozář v nebi teď máš.
S chudobou chudých byla jsi vdaná, 
jednalas vždycky jak moudrá panna,

láska tvá naše je stráž.
Anežko přemilá, tvá zem je spanilá, 

v míru chce pokojně žít.
Svou mocnou přímluvou, 

ochraňuj zemi svou,
buď naší zbožnosti štít.
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Předvánoční rozjímání se Zensemble 
Koncert v Ostrovačicích 22. 12. 2017, začátek po mši sv. v 18:45

Soubor Zensemble je seskupením mladých hudebníků se slabostí přede-
vším pro hudbu 17. a 18. století, kteří se ale nebrání například ani vlastní úpra-
vě jazzových standardů a improvizaci. Hnací silou je pro ně potěšení z hudby 
a společného hraní, které se snaží předat publiku. Předvánoční koncert tria 
hudebníků hrajících na cembalo, violu gambu a flétnu pouhé dva večery před 
Štědrým dnem může být příležitostí k uzavření uspěchaného pracovního týd-
ne, společnému zklidnění a vnitřnímu naladění k oslavám Vánoc. 

Vážení a milí přátelé,
jménem obecního zastupitelstva a ŘKF ve Veverských Knínicích 

Vás srdečně zvu na už tradiční 
Tříkrálový koncert.

Koná se v neděli 14. ledna 2018 v 15 hodin 
v kostele svatého Mikuláše ve Veverských Knínicích. 

Vystoupí kapela D. N. A. z Brna.
Malé příjemné občerstvení zajištěno.

Váš Sáva Buršík

D.N.A. Brno je mladá kapela hrající hudbu plnou energie a hudebních ná-
padů zasazených do propracovaných aranží. Zvuk kapely je díky nástrojovému 
obsazení a vícehlasému zpěvu pestrý a charakteristický. Kromě vystoupení na 
mnoha festivalech a klubových scénách po celé České republice odehrála kapela 
i živé koncerty na rádiu Proglas, nebo v TV Noe. Zatím vydali jedno CD s názvem 
Na úsvitu a v současné době usilovně pracují na vzniku druhého.

Mládež, jak vlastně vznikla
Alžběta Mokrenová 

První známky se objevily na farním táboře v červenci letošního roku, kde 
v jedné malé, ale útulné kuchyňce se stalo něco úžasného a neočekávaného. 
Osm statečných praktikantů se tam sešlo u kulatého stolu se svíčkou upro-
střed. Bylo ticho a místnost se naplnila důvěrou a láskou. Drželi jsme pevný 
kruh a říkali své prosby a díky. Propojilo se mezi námi ještě větší a hlubší 
pouto. Po tomto úžasném zážitku jsme se rozhodli, že bychom se mohli 
scházet pravidelně, a tak vytvořit SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE v naší farnosti. 
A tak to asi vzniklo a trvá to až dodnes a určitě ještě dlouho bude. Nikdy na 
to nezapomeneme. 
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Společenství mladých
Sára Ondráčková 

Je skvělé mít po boku ně-
koho ve stejném věku a stej-
né víry. Společně se modlit, 
povídat si, řešit problémy, 
koukat na filmy a plno dal-
ších věcí, které spolu může-
me podnikat. A právě proto 
jsme založili SPOLEČEN-
STVÍ MLADÝCH. Chceme, 
aby se mezi námi vytvořilo 
velké pouto přátelství, aby naše farnost žila a hlavně naše víra rostla. 

Náš cíl je navzájem se vzdělávat a sloužit Bohu. Být živou součástí církve. 
Naše dveře do společenství jsou stále otevřené a rádi uvítáme nové tváře. 
Prosím, modlete se za nás mladé, ať dokážeme být oporou nejen pro 

sebe navzájem, ale pro všechny lidi na celé Zemi. Ať dokážeme jít do celého 
světa a hlásat evangelium. 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově
Jiří Koch 

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskuteč-
nila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení 
Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné 
místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních 
hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla 
vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování 
Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze. 

Po skončení mše sv. byli otcem biskupem oceněni ti, kteří se svou čin-
ností významným způsobem podíleli na životě svého místního nebo regio-
nálního společenství či celé diecéze. Z každého děkanství byl vybrán jeden 
zástupce. 

Z našeho rosického děkanství byl oceněn pan Jaromír Šrámek z Rosic. Je 
to poctivý a čestný člověk, který je od mládí věrný křesťanské víře, v níž byl 
vychován svými rodiči. Pochází z Rudky, která patří do sousední farnosti Do-
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mašov. Tam chodil do školy, 
později do „měšťanky“ v Os-
trovačicích. Všeobecně je 
známo, že v této škole jako 
učitel působil jeho otec, 
který v rámci náboženských 
prověrek v raných padesá-
tých letech musel ze školy 
odejít. Sebe i rodinu živil 
pak manuální prací. Ale ni-
kdo z rodiny svou víru neo-

pustil. Projevilo se to tím, že pan Jaromír Šrámek maturitou na Jedenáctileté 
střední škole v Zastávce ukončil své školní vzdělávání. Pokračovat na vysoké 
už mu nebylo umožněno. Vyučil se tiskařem a po roce 1989 své rozsáhlé zku-
šenosti z této profese zúročil založením soukromé tiskárny Gloria v Rosicích. 
Činnost tiskárny zaměřil především na tisk náboženské literatury. Zde rádi 
připomínáme, že i tento farní zpravodaj se už více jak 10 let tiskne v Glorii. 
Panu Šrámkovi k ocenění srdečně blahopřejeme a do dalších let mu pře-
jeme hodně zdraví a pěkných chvil v zaslouženém důchodě. Do dalších let 
jemu i jeho milé manželce přejeme stálou posilu Ducha Svatého! 

Podrobnější informace se čtenář dozví na jiném místě v rozhovoru, který 
s panem Šrámkem vedla Zdeňka Nejezchlebová. 

Sobotní pontifikální 
bohoslužba na Petrově 
byla ukončena hymnem Te 
Deum a společnou modlit-
bou za diecézi. Může se ji 
pomodlit každý z čtenářů: 

Všemohoucí Bože, 
děkujeme ti za všechny dary 

a milosti, kterými jsi zahrnul 
nás i předcházející generace 
naší diecéze. 

Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnostech našich služeb zůstaneme věrni svému 
poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky. 

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostat-
ní poznávali – jako Otce a záruku naplnění smyslu života. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla i všech 
dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
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Katolická charismatická konference 2017 
Cornelia Kratochvílová 

Během letních prázdnin, konkrétně v červenci, proběhla v Brně již se-
dmadvacátá Katolická charismatická konference. Nyní bylo heslo konferen-
ce „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha.“ Jako každý 
rok byla tato křesťanská akce velmi pěkně zorganizovaná, že si každý člověk 
mohl najít to, co právě jeho zasáhne do srdce.

Ať už to byla úžasná kapela s názvem Chapela, která hraje překrásné 
křesťanské písně, které člověka povzbudí k radosti z víry, či poutavé, často 
dojemné přednášky, které dodají člověku mnoho návodů i odvahy ve vztahu 
s Bohem, tak i spousta přátelských lidí, kteří se snaží hledat společně Boží 
lásku.

Letošním zahraničním hostem byl francouzský kněz a řeholník Daniel 
Ange (*1932), který vdechl celé konferenci neskutečnou sílu a odhodlání 
k životu. A protože je nejen výborný řečník, ale i výtečný spisovatel, proběhla 
na místě i autogramiáda, při které jsme obdrželi i požehnání.

Celých pět dní byla v sále na brněnském Výstavišti krásná atmosféra, plná 
spousty modlících se lidí, toužících po našem Spasiteli, že určitě i Pán Bůh 
toto své oslavování nenechal bez doteku své lásky.

Krátké povídání s panem Jaromírem Šrámkem 
Mezi vybranými věřícími, kteří dostali v sobotu 2. 12. 2017 v brněnské 

katedrále ocenění za celoživotní činnost pro církev, byl pan Jaromír Šrámek, 
zakladatel tiskárny Gloria v Rosicích a vydavatel (mimo jiné) náboženské 
literatury. Na pár klíčových vzpomínek z jeho života se ho zeptala Zdeňka 
Nejezchlebová. 

Pane Šrámku, řekněte nám, prosím, něco o sobě, odkud pocházíte, jak dlouho 
bydlíte v Rosicích a proč jste se rozhodl založit tiskárnu Gloria? 

Pocházím z blízké Rudky, chodil jsem na „jedenáctiletku“ (dnešní gym-
názium) na Zastávce, po absolvování jsem nedostal od tehdejších stranic-
kých orgánů doporučení ke studiu na VŠ, tak jsem se ještě v 20 letech vyučil 
ručním sazečem, tak trochu tajně, byl jsem nadpočetný v ročníku. V Rosi-
cích bydlím od roku 1965, po svatbě s mojí paní, se kterou jsem se seznámil 
právě na jedenáctiletce. 

Pracoval jsem v Brně v různých provozovnách tiskárny Grafia (později 
Tisk) jako pomocný dělník, později jako korektor, revizor, strojní sazeč, 
technolog, vedoucí zásobování… Po revoluci jsem se rozhodl založit v Rosi-



26

cích tiskárnu Gloria a získal 
jsem k tomu prostory po 
sklenářích, což dříve patři-
lo pod Služby města Rosic. 
Doba k soukromému podni-
kání přímo vybízela a já jsem 
chtěl rád a bez problémů 
vydávat náboženskou litera-
turu. Od začátku fungování 
tiskárny, což bylo v letech 
1991/1992, se rozrostl po-
čet zaměstnanců ze 2 až na 
10. Tiskárna funguje dopo-
sud, vedení jsem předal p. 
Vlastimilu Bednářovi z Ve-
verských Knínic, letos jsem 
už „oficiálně“ v důchodu.

Co jste vydávali za tituly od založení tiskárny? 
Za dobu mého podnikání jsem vydal 174 titulů různého zaměření a úrov-

ně. Z náboženských publikací to byly varhanní doprovody od P. Olejníka, již 
zmíněná náboženská a historická literatura, odborné přírodovědné tituly, 
vydávané ve spolupráci s Masarykovou universitou v Brně nebo Universitou 
Palackého v Olomouci. Poslední kniha, která byla vytištěna tiskem „z výšky“, 
byla v roce 1994 od Antonína Kolka Rosice během staletí. Dnes už se tiskne 
ofsetem. 

Co vás nejvíc bavilo v v tiskařské práci? 
Všechno, vším jsem byl rád... Bavilo mě pozorovat a zpracovávat celý 

proces od rukopisu až po knihařské zpracování. V tiskárně máme ještě 
sazecí stroj, poslední na Moravě, někdy si připadám jako takový poslední 
Gutenberg. 

Tiskne se dnes méně, když se používají např. domácí tiskárny? 
Ano, je to poznat na nákladech, je to takový skrytý konkurent 
Jaké máte koníčky? 
Mou největší láskou jsou včely, které mám v Rudce i doma v Rosicích. 

A pak také sklizeň ovoce, ale vzhledem k mému zdravotnímu stavu (2x 
mozk. příhoda) jsem rád za kroky, které ještě můžu ujít, letos je mi 78 let. 

Měl jste radost z ocenění? 
Byl jsem hodně překvapen, když jsem se to dozvěděl, byl jsem i na 

rozpacích, jestli to není nějaký omyl. Radost přišla až při samém převzetí 
ocenění.
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Brněnská diecéze ve fotografiích 
Jiří Koch 

Začátkem tohoto, pro Brněnskou diecézi, jubilejního roku vyzval otec 
biskup Vojtěch k uspořádání fotovýstavy ze života diecéze. Zúčastnit se jí 
mohl každý profesionální nebo amatérský fotograf. Snímky měly být tema-
ticky zaměřeny buď na samotnou katedrálu, nebo na život farností. Organi-
zace výstavy se ujalo Diecézní muzeum. 

Reagovalo 38 většinou amatérských fotografů, k vystavení porota vybrala 
celkem 61 záběrů. Zamýšlená výstava byla instalována v prostorách katedrály 
sv. Petra a Pavla. Zájemci si mohli výstavu prohlédnout v období od 13. listo-
padu do 15. prosince 2017 denně od 8:15 do 18:30. 

Jsme rádi, že bylo možné spatřit i záběry nám známých situací. 

Zpráva o pronásledování křesťanů 2015-2017 
Ze zprávy Pronásledovaní a zapomenutí - papežská nadace Církev v nouzi (kráceno)

Pronásledování křesťanů dosáhlo v nejpostiženějších zemích v letech 
2015-2017 svého historického vrcholu. Kristovi následovníci jsou nejvíce 
perzekvovanou skupinou na světě. Přesto se o nich málo hovoří. Západní 
vlády by proto měly využít svého vlivu a zastat se utlačovaných menšin, ze-
jména křesťanů. 

Perzekuce Kristových následovníků je podle Církve v nouzi nejhorší v dě-
jinách. Křesťané jsou nejen nejvíce pronásledovanou skupinou; stále více 
věřících navíc zažívá ty nejhorší formy útlaku. Dokument cituje americké 
Pew Center, podle kterého v letech 2014-2015 vzrostl počet zemí, v nichž 
křesťané zakouší nepřátelství, ze 108 na 128. Perzekucí prochází podle růz-
ných organizací 200-600 milionů křesťanů.

Hlavním utiskovatelem může být stát (Severní Korea), skupiny ve společ-
nosti (ISIS, Nigérie) nebo kombinace obojího (Pákistán).

Za nejvýznamnější faktor označuje Církev v nouzi násilný exodus křes-
ťanů. V Sýrii bylo v březnu 2016 půl milionu věřících v Krista oproti 1,2 
milionu o pět let dříve. Z Aleppa uprchlo 75 procent křesťanů. Procento je 
přitom výrazně vyšší oproti jiným uprchlíkům, kterých odešlo ze severosyr-
ského města 25 procent.

„Vymýcení křesťanů a jiných menšin bylo – a stále je – specifickým a přiznaným 
cílem extremistických skupin, které působí v Iráku, Sýrii a jinde v oblasti, včetně 
Egypta,“ píše Církev v nouzi. Součástí strategie podrobení menšin je také 
sexuální násilí.
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Křesťané v Iráku a Sýrii se stali obětí genocidy. Podobné masové vyvraž-
ďování probíhá i v Nigérii, kde operuje teroristická organizace Boko Haram. 
Jenom v tamější diecézi Kafanchan bylo v posledních pěti letech zabito 988 
lidí, zničeno 71 převážně křesťanských vesnic, zpustošeno bylo též 2 712 
domů a 20 kostelů.

Podle citovaného dokumentu vlády dosud selhávají v zastavení genocidy 
a potrestání viníků, jak je uvedeno v úmluvě o genocidě. Církevní předsta-
vitelé i věřící zaznamenali nečinnost autorit týkající se ochrany křesťanů 
prchajících před Islámským státem (ISIS). Uprchlíci v Libanonu, Jordánsku 
i jinde někdy nemají přístup do oficiálních táborů OSN či jiných organizací. 
V případě jednoho tábora OSN jeho koordinátor po křesťanech požadoval, 
aby jako podmínku vstupu přijali muslimské zvyklosti. Samotní křesťané 
mají také z uprchlických táborů strach.

Výsledkem je exodus věřících do zemí mimo Blízký východ a tak i ztíže-
ný návrat poté, co budou teroristé poraženi. V jejich navrácení jim proto 
pomáhají církevní organizace. Vláda je neschopná postavit se rostoucímu 
radikálnímu islamismu také v Pákistánu.

Podle dokumentu Církve v nouzi i některé západní země svými kroky 
posilují extremismus. Jako příklad je uveden prodej zbraní Saúdské Arábii, 
přestože existují zprávy – včetně WikiLeaks – o tom, že tento vojenský mate-
riál končí v rukou sunnitských extremistů, například ISIS. Saúdská Arábie 
tato obvinění ostře popírá, avšak zdroj blízký Církvi v nouzi je potvrdil.

Nejkrutější osud zažívají křesťané v Severní Koreji. Systém Songbun zde 
rozděluje společnost do  51 vrstev (1 je nejvyšší, nižší stupně jsou „nepřátel-
ské vůči režimu“); ovlivňuje přístup k potravinám, vzdělání i lékařské péči. 
Protestanté zde mají stupeň 37, katolíci 39. Podle Mezinárodní křesťanské 
solidarity jsou zaznamenány případy mučení křesťanů, jimiž bylo například 
přivazování na kříž nad ohněm nebo drcení pod stroji.

V roce 2016 oznámila Čína, že přijme podobný systém vrstev společnosti. 
V dubnu 2016 označil tamější prezident Si Ťin-pching křesťanství za jeden 
ze způsobů „zahraniční infiltrace“. Důraz přitom kladl na „počínštění“ nábo-
ženství a očištění od zahraniční kontroly. V nejlidnatější zemi došlo k novým 
zásahům proti církevním představitelům, například proti biskupům Kuo Si-
-ťinovi a Šao Ču-minovi. Na některých místech byly zakázány vánoční stromky 
nebo přání. V provincii Če-ťiang bylo zničeno 2 000 křížů a kostelů. 

„Křesťany je nutné zachránit teď, nebo nikdy,“ uzavírá Církev v nouzi zkráce-
nou verzi své zprávy.

„V době, kdy roste zájem médií o práva lidí nezávisle na pohlaví, etniku nebo 
sexualitě – abychom jmenovali pouze některé – je ironií, že v mnoha sekcích médií je 
tak malé pokrytí natolik masivního pronásledování, jež zakouší mnoho křesťanů,“ 
dodává.
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Vlády by pak měly využít svého vlivu i strategických a obchodních vzta-
hů, aby se zastaly menšin, především Kristových následovníků. „Křesťané již 
nesmí být déle obětováni na oltář prospěchu nebo ekonomických výhod,“ píše Církev 
v nouzi ve své zprávě. 

I my můžeme pomoct – vroucí a upřímnou modlitbou! 

ZÁŽITKY A PROŽITKY 
Setkání
Anežka Ondráčková

Asi před měsícem jsem jela tramvají z hlavního nádraží do Starého Lískov-
ce. Posadila jsem se a všimla si staré paní, která seděla naproti přes uličku. Poté 
přistoupil manželský pár. Nejdřív jsem si jej nevšimla, ale potom jsem uviděla, 
že je žena těhotná. Zvedla jsem se a pustila ji sednout. Znovu jsem se podívala 
na starou paní, která se na mě dívala vlídným pohledem a usmála se. Po celou 
cestu jsme se obě na sebe usmívaly a já přemýšlela, kde a jak asi bydlí, a chtěla 
se jí na to zeptat. Nikdy jsem tu paní neviděla a asi už ani neuvidím, ale měla 
jsem pocit, že rozhovor s ní by byl velmi milý. Nakonec jsem se jí ale na nic 
nezeptala. Vystupovala o zastávku dřív než já, a když odcházela, tak se usmála, 
pokynula hlavou a příjemným hlasem řekla: „Na shledanou.“ Také jsem se 
usmála a odpověděla. S myšlenkou na milou paní, kterou jsem právě potkala, 
a s hřejivým pocitem, který mi předala, jsem se usmívala celou cestu domů.

Druhý příběh se mi stal nedávno. Jela jsem do školy později a měla jsem 
ještě dost času, než mi začne hodina. Myšlenky jsem měla rozptýlené na 
spoustu věcí, které jsem ten den musela udělat. Cestou nahoru ke gymnáziu 
jsem na schodech potkala starou babičku, přidržující se zábradlí. Druhou 
rukou se opírala o berli a zároveň ještě držela plnou tašku. Šlo se jí těžko. 
Nikam jsem nespěchala, tak jsem ji nabídla, že jí tašku vezmu. Nejdříve byla 
proti a říkala, že to není potřeba, že jde pomalu, ale podařilo se mi přesvěd-
čit ji, že já nikam nespěchám a pomůžu jí ráda. Vzala jsem jí tašku z ruky 
a pokračovala společně s ní jejím tempem nahoru. Taška s nákupem byla 
opravdu těžká, vlastně jsem nedokázala uvěřit tomu, že ji sama vytáhla až 
tam. Začaly jsme si povídat. Mluvily jsme o tom, že je škoda, jaké je škaredé 
počasí, přitom ještě před pár dny krásně svítilo sluníčko. Ptala jsem se, jestli 
musí takhle těžký nákup nosit nahoru do kopce vždycky sama. Ona se ptala, 
odkud jsem, a zjistily jsme, že má příbuzné v Říčanech. Taky mi řekla něco 
málo o svém malém vnukovi. Cesta s ní byla mnohem příjemnější, než kdy-
bych šla sama a přemýšlela, jaké úkoly musím dělat a na jaké testy se učit. 
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I když v půlce cesty tvrdila, že už to zvládne, pomohla jsem jí tašku vynést až 
nahoru na ulici, kde bydlela. S úsměvem jsme se rozloučily, ona šla domů 
a já pokračovala do školy. A bylo to tu opět. Ten hřejivý pocit a úsměv na 
tváři, který bych nemohla odstranit, ani kdybych chtěla.

Co jsem měla těmito příběhy na mysli? Ani jednu paní jsem neznala a ni-
kdy předtím neviděla a obě byly velmi milé a předaly mi ten hřejivý, láskypl-
ný pocit. A co teprve starší lidé, které známe, naši dědečkové a babičky?

Naslouchají a pomáhají nám, starají se o nás a dávají nám lásku i svoji 
podporu. Nic za to nechtějí, dělají to z lásky, dělají to pro nás. I my bychom 
se k nim měli chovat obdobně. Ale ne vždy se nám to zcela daří. Někdy se 
k nim chováme neuctivě, nebo si jich nevšímáme, či se nezajímáme o jejich 
potřeby. Stačí přece malý úsměv, trocha empatie, projevit zájem, a nezapo-
mínat na slova evangelia: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Příběh z nemocnice
Stanislav Polanský 

Koncem listopadu loňského roku jsem se ocitl již poněkolikáté v nemoc-
nici. Z neděle na pondělí jsme byli na pokoji pouze dva pacienti. Spolupa-
cient šel v pondělí na operaci, a tak jsem zůstal sám. Během dne začali při-
cházet noví pacienti. S každým jsem se přivítal. Nakonec jsme byli na pokoji 
čtyři. Nejstarší měl přes devadesát roků, dalšímu bylo kolem osmdesáti jako 
mně, a poslední byl asi šedesátiletý. 

K večeru jsme si začali vyprávět něco ze svého života. Ten nejstarší vyprá-
věl o svých zahraničních cestách, soukromých i služebních, když pracoval po 
světě na montážích. Vzpomínal, jak to bývalo dříve krásné, když u nás bývaly 
průvody o Božím Těle a různé poutě, ale teď že už to tak není. Sám měl 
svatbu v kostele. Po určité době však na víru zanevřel. Prostřední byl stavař, 
pomáhal i místnímu faráři při opravě fary. Po ukončení prací se dozvěděl, že 
místní farář nežije v celibátu. I tento pacient postupem let víru ztratil. Třetí, 
nejmladší, vyprávěl, jak se mu stal při kácení stromů v lese těžký úraz. Jeho 
dcera, co byla s ním, mu zavolala pomoc. Ona nyní pracuje v charitě, chodí 
na různá školení, která jsou mimo jiné i s náboženskou tématikou, ale jí se 
to moc nelíbí. Příliš se jí toto poslání nezamlouvá. I tento pacient, přestože 
byl zachráněn, víru ztratil. 

Okamžitě člověk neví, jak má na tato svědectví zareagovat. Je to obraz 
dnešní doby, dříve lidé více věřili v Boha, ale postupem let i působením mi-
nulého režimu víru ztráceli. 
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Začal jsem nejmladšímu vyprávět svůj příběh, proč jsem věřící, i co jsem 
v životě zažil. Sám jsem vyrůstal v době (50. léta minulého století), kdy mi 
hrozilo dokonce vyloučení ze školy těsně před maturitou kvůli tomu, že 
jsem se hlásil k víře a chodil do kostela. I můj otec byl kvůli víře perzekvo-
ván. Vyprávěla mi o tom maminka. Jednoho dne, když se večer vracel domů, 
zastavilo u něj auto, tajní ho naložili a odvezli na neznámé místo. Chtěli po 
něm, aby donášel na další věřící občany, což odmítl. O té příhodě nesměl 
nikomu vyprávět, to musel odpřisáhnout. Zmínil se jen manželce. Když jsem 
se ženil, měli jsme svatbu v Moravském Krumlově, nejprve na radnici. Jak 
jsme šli po schodech do obřadní síně, tak si můj otec na ta místa vzpomněl 
- tam ho tenkrát odvezli. Přesto věřícím zůstal a já také. 

Tento rozhovor se odehrával v pozdních večerních hodinách. Protože 
už bylo hodně pozdě, tak jsem sám v rozhovoru nepokračoval. Přesto jsem 
však nemohl usnout. Přemýšlel jsem nad tím, že všichni moji spolupacienti 
byli věřící, ale postupně víru ztratili. Bylo mi smutno, když jsem slyšel z úst 
nejstaršího pacienta, jak říkal, že to dnes v církvi za nic nestojí. Modlil jsem 
se, proč je možné, že se lidé mění z věřících na nevěřící. 

Chtěl jsem se k tomuto tématu vrátit druhý den, a proto jsem ráno oslovil 
nejstaršího pacienta. Řekl jsem mu, že si ho vážím, a také, že jsem některá 
místa, o kterých vyprávěl, sám navštívil. Jsou opravdu krásná. Ale že nesou-
hlasím s tím, co říkal o církvi i o víře. Povídal jsem o mariánských průvodech 
v Lurdech, ve Fatimě, kde je na lidech vidět nadšení a živoucí víra. Úžasný 
pocit člověka, který může zažívat a vnímat, když je svědkem toho, jak se lidé 
obracejí k Bohu i k P. Marii. 

Můj pobyt v nemocnici trval ještě nějakou dobu. Během tohoto času 
jsem se snažil svým spolupacientům různě pomáhat – přinesl jsem jim čaj, 
odnesl talíř. Prostředního pacienta jsem doprovodil na další vyšetření. Pak 
jsme postupně odcházeli domů. Zanedlouho byly Vánoce a já dostal od 80-ti 
letého pacienta vánoční pohled s přáním hojného Božího požehnání do 
nového roku. Udělal mi velkou radost.

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli 
Sára Ondráčková

Proč se máme usmívat? Když se dnes neusměju, nic se nestane, ne? Je to 
zbytečné?

Když potkáte zamračeného člověka, možná se vám honí hlavou, proč se 
mračí. Má problémy v práci, stalo se něco doma, pohádal se s někým? Každý 
má občas nějaké starosti, ale tím, že se bude mračit na všechny, nepomůže 
ani sám sobě ani těm okolo.
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Podle mě je úsměv důležitý jako srdce. Rozdává lásku, naději, pohlazení. 
Zkuste se častěji usmívat. Zapomeňte na chvilku, že jste vyčerpaní a nervóz-
ní, že nic nestíháte. Pro člověka, který potká za den spoustu zamračených 
lidí, bude váš úsměv jako slunce, které právě vykouklo z mraků.

Nemyslím si, že bychom se měli k úsměvu nutit. Když potkáte osobu, 
která se usmívá jen ústy, hned poznáte, že to nemyslí vážně. Možná to vez-
mete jako provokaci. Kouzelný úsměv je ten, který jde od srdce. Měl by říkat: 
„Mám tě rád, mám z tebe radost, jsem rád, že tě vidím.“ 

Úsměv je mnohem lepší než vrstva make-upu. Podle mě i víc zaujme 
dívka s krásným úsměvem než modelka zapudrovaná desítkou kosmetických 
prostředků. A chlapci? Kluk, který se zamračeně kouká do mobilu, nebo 
ten, co se na mě usměje? Rozhodně ten druhý. Úsměv mu oplatím. Zvedne 
mi to sebevědomí, že jsem dnes krásná, a uvěřím ve slunce, které právě vyšlo 
z temných mraků. Kluka s mobilem ani nezpozoruji a půjdu dál. Nikdo se 
totiž nebude rád dívat na někoho, kdo se celý den jen mračí a je naštvaný.

Život je mnohem krásnější, když se dokážeme od srdce zasmát, třeba i sa-
mi sobě. Vždycky je však lépe, když se můžeme zasmát společně s kamarády, 
doma v rodině nebo s přáteli. Vždyť sdílená radost je dvojnásobná radost.

A když nám nebude zrovna do smíchu, stačí se podělit o úsměv. Pokud 
bude upřímný, vždycky potěší. Pak ani takový den nebude nikdy ztracený. 

17. listopad a „Korzo Národní“
Pavlína Kadlčková 

Letošní 17. listopad jsem se svojí rodinou strávila v Praze. Hlavním 
dlouho dopředu plánovaným cílem rodinného výletu byla návštěva výstavy 
impresionistů na Pražském hradě. Cestou na Hrad jsme se dostali na Národ-
ní třídu. Tam proudily davy lidí, v odstavených tramvajích byly promítány 
studentské dokumentární filmy. Před Národním divadlem, kde se večer 
slavnostně předávaly Ceny paměti národa, bylo možné získat za dobrovolný 
příspěvek k připínání trikoloru, se kterou se po Praze pohybovalo množství 
lidí. Dostali jsme také zvláštní vydání Listopadovin, ve kterých byl mimo do-
bové vzpomínky uveden také program akcí na Národní třídě a Václavském 
náměstí. Rozhodli jsme se, že se po plánované prohlídce výstavy vrátíme zpět 
na „Korzo Národní“. 

Kvůli výluce tramvají jsme se vydali pěšky, šli jsme po mostě Legií na Ma-
lou Stranu a na Hradčany. Po prohlídce, již za tmy, jsme pak sestupovali od 
Hradu Nerudovou ulicí, kolem kostela sv. Mikuláše, přes Karlův most zpět 
k Národnímu divadlu. České vlajky, transparenty, dva mladíci v dobových 
uniformách Veřejné bezpečnosti z roku 1989, vedle nich lidé s trikolorami 
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a plackami Občanského fóra. Rodiče s kočárky s malými dětmi, cizinci, pó-
dia s vystupující živou hudbou, pojízdné vozíky obsluhované dobrovolníky 
nabízejícími čaj, kávu a drobné občerstvení. Velké informační stojany, na 
kterých byly popisovány události z roku 1989. Stáli jsme na místě a vybavovali 
si sled dění před 28 lety. Když jsme se dostali Národní třídou kousek dál, na 
ulici stály v řadě hořící svíčky a jejich řetěz nás dovedl až na roh Mikulandské 
ulice, k pietnímu místu, kde již v ten večer hořely stovky svící. 

Stáli jsme uprostřed velkého chumlu lidí, v našich hlavách se probouzely 
další a další vzpomínky. Člověk si najednou uvědomí svoji svobodu, může 
jednat podle svého přesvědčení, říkat, co si myslí, beze strachu z perzekucí. 
Umíme ale s tou svobodou dobře nakládat? Nesvádí nás populistické pro-
jevy politiků? Izraelité chodili po útěku z Egypta po poušti 40 let. Během 
těch let ztráceli víru, trpělivost a naději, aby ji pak z dopuštění Hospodina 
pod vedením Mojžíše znovu nacházeli. A co my? 28 let je docela dlouhá 
doba, neztrácíme také víru a naději? Víru v Boha, ale i v demokracii, sluš-
nost a zdravý rozum? Jak to český národ volil při posledních parlamentních 
volbách? Předpokládali bychom něco takového v pohnutých listopadových 
a prosincových dnech roku 1989? Vzpomíná se ale také na studenty z roku 
1939. Na čestnost a odvahu obou generací. 

Atmosféra na Národní třídě nás jako pamětníky listopadových událostí 
zcela pohltila, jedině naše dcera nás vracela na zem svými „přízemními“ 
dotazy a opakovaným upozorňováním, že je jí zima. Nejdřív se nám ji dařilo 
přemlouvat, ale když jsme prošli i „Obývák Václava Havla“ u Nové scény Ná-
rodního divadla, nezbylo než zahájit zpáteční cestu k Vltavě a tramvají se vy-
dat zpět do ubytovny - a do života všedních dnů. Ale ten uhlík v srdci z „Kor-
za Národní“ jsme si odnesli s sebou a doufáme, že nám dlouho vydrží.
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Církevní restituce a Babiš 
Peter Žaloudek, Vídeň 19. listopadu 2017

 Před několika lety jsem napsal článek Proč obdivuji Němce, který jsem 
zařadil i do své knihy SÍLA LÁSKY (nakladatelství Primus, Praha, 2010, s. 
84). Hlavní důvod mého obdivu k nim - řečeno jednou větou - tkví v tom, jak 
se Němci nekompromisně, důsledně, s pokorou, ale i noblesou vyrovnali se 
svou nacistickou minulostí, uvědomili si svou vlastní vinu a zároveň i lítost 
a vynaložili všechny síly k nápravě.  Rád bych také někdy napsal o tom, proč 
obdivuji Slováky, Čechy či další národy bývalého komunistického impéria. 
Ale nejsem toho schopen. Vždy, když už se k tomu chystám, když na jedné 
misce pomyslných vah vidím mnoho pozitivního, dobrého, stále ještě na té 
druhé misce převažuje cosi, co má mnohem větší váhu. Čechy třeba obdi-
vuji za to, jak jsou pracovití, vynalézaví a chytří. Daří se jim v ekonomice, 
v podnikání, ve vědě, ve filmové tvorbě, oproti mnoha jiným zemím téměř 
neznají problém s nezaměstnaností, ve všech oborech rostou platy. Ale je 
snad fungující ekonomika opravdu všechno? Jak je to třeba s tolerancí vůči 
jiným vyznáním, než je to křesťanské, jak je to s chápáním práva, respektem 
k právu a spravedlnosti, k hodnotám, které v minulosti na českém území vy-
budovali příslušníci jiných národů (vždyť tam celé věky žili Židé i Němci), jiných 
náboženství, jak je to s respektováním práva a postoji úcty ke kterémukoliv 
člověku bez rozdílu?

O vítězi posledních voleb v Česku Andreji Babišovi se říká, že je to miliar-
dář, populista, že by chtěl řídit stát jako firmu, a právě z těchto a ještě dalších 
důvodů s ním nechce žádná „slušná“ strana vytvořit koalici. A on se tedy roz-
hodl vytvořit menšinovou vládu za pomoci dvou extrémních, vzájemně zcela 
odlišných stran - komunistů a SPD pod vedením Tomia Okamury. Také jim 
vadí církevní restituce, které by nejraději zrušili, anebo tak jako Babiš navr-
hují, aby se z finančního odškodnění, které musí stát platit církvím do roku 
2043, tedy z postupně splácené celkové částky 2,36 miliard eur, odečítalo 
zdanění, což vychází asi na 450 milionů eur. Tyto daně by se pak měly vracet 
do státní kasy. Všechny slušné strany, právníci a samozřejmě církve se tomu 
vehementně brání. Je všeobecně známo, že stalinistický režim v padesátých 
letech majetky církví znárodnil, přesněji řečeno ukradl, a že trvalo předlou-
há léta, než konečně po pádu komunismu vláda uznala, že šlo o zločin, že 
se církvím musí majetky vrátit, a tam, kde to již nebude možné, musí dostat 
odškodnění, tzv. reparace. Přitom je každému jasné, že skutečné ztráty se už 
ani nedají vyčíslit. 

Majetek, který komunistický režim naší církvi zabral, na mnoha místech 
zchátral, protože s ním církev nemohla hospodařit, a také ubylo řeholníků, 
pro něž byl kdysi onen majetek prostředkem na misijní činnost a zdrojem 
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obživy, aby nebyli závislí na státu. Ostatně jedním z důvodů, proč restituce 
církevního majetku v Česku trvaly tak dlouho, je všeobecná averze Čechů 
vůči církvím, především církvi katolické. Ale co je smutné a z mého pohledu 
i zarážející, je přístup k těmto záležitostem mezi Čechy dnes. Podle aktuál-
ního průzkumu, přestože všechny slušné strany koalici s Babišem odmítají, 
občané by jeho snahu o zdanění finančního odškodnění církví podpořili, 
protože „mezi lidmi nebyla restituce nikdy oblíbena. Převládá totiž názor, 
že církev se chce znovu jen obohacovat. Že ale smyslem zákona o restitucích 
bylo napravit komunistický zločin, zajímá podle průzkumu jen velice malou 
část české populace“. (Die Presse, Babiš sucht die Nähe von Kommunisten 
und Rechtsextremen, 14. listopadu 2017, str. 3).

A zde je můj problém, proč nedokážu obdivovat Čechy. Je mi jasné, že 40 
let opravdu poznamenalo tento národ velice silně a že to nelze banalizovat. 
Je mi jasné, že mnohé se od roku 1989 zásadně změnilo k lepšímu. Ale jsem 
smutný z toho, že většina národa vnímá demokracii jen jako fungující eko-
nomiku, otevření hranic, možnost cestovat a pracovat v cizině, lépe řečeno 
na Západě, podívat se na všechny ty „výdobytky“, které jsou v západních ze-
mích standardem a samozřejmostí. Proč ale Češi (všeobecně, tedy hlavně ta část 
obyvatelstva, která na straně Babiše, komunistů a pravicových extremistů by restituce 
církevního majetku nejraději zrušila, anebo alespoň odškodnění zdanila) navzdory 
tomu, že mají svobody, o jakých se jim za komunismu ani nesnilo, nejsou 
schopni pochopit, že demokracie, to je hlavně respektování práva, spravedl-
nosti, tolerance atd? Tak tomu opravdu, ale opravdu nerozumím.  

Nejkratší a nejdelší advent 
Jiří Koch

Všichni víme, že advent je čas před Vánocemi, v němž se připravujeme 
na oslavu narození Ježíše Krista, které bylo pevně stanoveno na 25. prosinec. 
Tento den je po velikonočním Vzkříšení největším křesťanským svátkem, je 
to slavnost Narození Páně. 

Víme také, že advent je definován čtyřmi týdny začínající nedělemi, které 
tomuto datu předcházejí. Advent tedy vždycky trvá plné tři týdny, délka toho 
čtvrtého posledního záleží na tom, na který den v příslušném roce připadne 
datum 25. prosince. 

Právě v tomto roce jsme svědky zajímavé situace, kdy čtvrtý týden letošní-
ho adventu má nejkratší možnou délku – trvá pouze 1 den. Je to dáno tím, 
že 25. prosinec padne na pondělí. Tudíž ta předcházející neděle je čtvrtou 
(a poslední) adventní nedělí. Žádný jiný den letos mezi ní a dnem Narození 
Páně není, čtvrtý adventní týden je tedy tvořen pouze a jen jí samotnou. 
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A protože je to 24. prosinec, 
jedná se současně o Štědrý 
den a poslední den letošní-
ho adventu. Celý advent má 
celkem jen 22 dnů. 

Opačný extrém jsme za-
žili v loňském roce. Slavnost 
Narození Páně, t. j. datum 
25. prosince, padlo na ne-
děli. Nejbližší předchozí 
neděle měla datum 17. pro-
since, byla to tedy neděle, jíž 

začínal poslední 4. adventní týden. Měl plných sedm dní, celý advent loni 
trval 28 dní. 

Podíváme-li se (jen tak kvůli procvičení) na příští rok 2018, zjistíme, že čtvrtý 
adventní týden bude mít 2 dny, celý advent pak 23 dnů. Ověřte si to sami. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kdy jsou Vánoce?
Jako přání svým svěřenkyním zasílala cvičitelka Majka Bílinová prostřednictvím 
webu. Pro Ořík zajistila Ludmila Franzová 

– Když se ráno probudíš s přáním milovat Pána a v něm bratry, ten den 
jsou Vánoce…

– Když podáš ruku tomu, kdo tě urazil – to jsou Vánoce…
– Když v práci cítíš potřebu vnořit se do sebe, aby ses zamyslel, jak se 

chováš k Bohu, k druhým, v rodině, ten okamžik jsou Vánoce.
– Když potkáš někoho, kdo upadl nebo vůbec potřebuje nějak pomoci, 

a ty mu pomůžeš, ten okamžik jsou Vánoce…
– Když v domově důchodců se věnuješ tomu, kdo nemá nikoho, komu 

selhává hlas nebo nemá sílu, ty hodiny jsou Vánoce…
– Když vychováváš děti, aby se zřekly zbytečné hračky, aby pamatovaly 

na děti, které nemají co jíst, takový postoj jsou Vánoce…
– Když začneš chápat, že ošklivý život nevraživosti, oplzlosti, pohoršení 

a sobectví lze zkrášlit láskou, studem, obětavostí a velkodušností, pak 
do tvé duše vstoupily Vánoce…

– Když si všimneš, že se dokážeš darovat Pánu, který trpí v lidech chu-
dých, vzdálených, pak jásej v radosti, protože žiješ Vánoce…
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– Když budeš připravovat cestu spravedlnosti, když tvé cesty budou pří-
mé a budeš působit ke změně smýšlení – připravuješ Vánoce…

– Když se budeš zbavovat strachu a zbabělosti a budeš pomáhat druhým 
ke statečnosti srdce – pak připravuješ cestu Pánovi a slavíš Vánoce…

– Když ti není lhostejná diskriminace druhých, bezpráví a urážky tvých 
bratří, zastaň se jich – a budeš slavit Vánoce…

– Odpusť těm, kdo tyto věci nechápou – budeš mít krásné Vánoce…

Žehnání adventních věnců 
Z knih Anselma Grüna Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha, které vydalo Kar-
melitánské nakladatelství. Převzato z webu BB.

Při bohoslužbách o první neděli adventní (letos 3. prosince 2017) byly 
v kostelích žehnány adventní věnce.

„Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. 
Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních 
týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, 
tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společen-
ství, a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá 
ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný. 

Na 1. neděli adventní si může kdokoliv nechat svůj adventní věnec po-
žehnat. Toto požehnání má význam pro posílení víry a duchovního života 
v rodinách, které se u adventního věnce po čas následujících čtyř týdnů 
scházejí. Smyslem obřadu žehnání je oslavování Boha a potlačení moci zla 
ve světě, kdy Bohu děkujeme za milost nového začátku, prosíme o to, aby 
s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše radost, 
naděje a láska, a aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží mi-
losti. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních 
týdnů, nese poselství Božího světla.
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HUMOR ZA KOSTELEM, lépe ZA ŠKOLOU

Výsledky soutěže o nejlepší poznámky v žákovské knížce
Vyšlo v denním tisku dne 31. 1. 2009, ukázky

Poetické
– Plive kuličky z železné trubičky.
– Na zem plival. Josef Dibal.

Jak tohle dokázali ...?
– Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.
– Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.

Všem se holt nezavděčíš
– Maže tabuli příliš mokrou houbou.
– Při mé hodině se snažil být hodný. Až moc.
– Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.
– Pořád se hlásí.

Když musíš, tak musíš
– V hodině tělesné výchovy si odešel zakouřit.
– Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě raduje.
– Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.

Žádná úcta k autoritám
– Neměl žákovskou knížku a odmítl mi ji dát.
– Směje se mi za zády do očí.
– Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.
– Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
– Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.

Škola není holubník
– Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
– Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.

Tyto poznámky ocenila redakce částkou 500,- Kč.
– Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“
– Váš syn mi dnes začal tykat, skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj di-

plom.
– Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na to přišlo, 

ještě tvrdil, že ho o to školník požádal.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi. 
Uzávěrka příspěvků je 4. 3. 2018.
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

Osobní i světové dějiny
mohou být tvořeny ve tmě zloby, nenávisti,

pýchy, strachu, netečnosti.

Mohou být ale také tvořeny
ve světle lásky Boha

darované v Ježíši Kristu. 

K radostnému prožití času, 
kdy si narození Ježíše Krista připomínáme, 

i všech dnů roku, do kterého vstupujeme, 
Vám žehná 

 

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Brno, Vánoce 2017 


