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Milí farníci,
Příprava a vydání tohoto čísla našeho farního zpravodaje jsou lemovány
dvěma významnými kulatými výročími, která si letos připomínáme:
• 21. srpen 1968 (okupace našeho území vojsky SSSR a spol.) a
• 29. září 1938 (Mnichovská dohoda o postoupení pohraničních území
Československa Německu).
Tato smutná výročí si připomínáme a chceme se z nich i poučit.
Obě tato výročí by se dala charakterizovat slovy: „napadli nás,“ „zradili
nás,“ „okupovali nás,“ „o nás bez nás“. Mohla by tudíž vést (a taky často
vedou) k ublíženosti, sebelítosti a naříkání: „to oni,“ „my jsme nemohli nic
dělat,“ „my za nic nemůžeme, jsme slabí, chudáčci, kterým všichni ubližují,
nikdo nám dostatečně nerozumí“… Prý jsou takoví i Češi jako celek: nebojují, nebrání se, stále si jen na někoho a na něco stěžují.
Takový postoj by byl velmi nebezpečný, zvláště v současné době, kdy
„vláda věcí svých se k nám navrátila“. Nyní totiž skutečně záleží na nás, jak se
rozhodujeme, i kdo nám vládne. Už nemůžeme všechno svalovat jen na ty
druhé a říkat, že my za nic nemůžeme a nemáme sílu něco změnit.
Pokud kritizujeme naše poměry, měli bychom si uvědomit, že my jsme za
ně zodpovědní. Chci podtrhnout slovo odpovědnost. Jde o to, abychom vzali na sebe odpovědnost za sebe a za náš národ a podle toho se rozhodovali
a jednali. Tak naše připomínání si dějin nebude zbytečné.
Kéž se za nás přimlouvají naši patroni, jejichž svátky slavíme rovněž v tyto
dny, sv. Ludmila a sv. Václav!
Ať nám Bůh žehná!
Váš farář Ludvík Bradáč
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V září uctíme svatou Ludmilu,
první českou světici
Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice,
zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička
a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15.
na 16. září na hradišti Tetín v roce 921 na příkaz své snachy Drahomíry.
Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na
mnoha místech po České republice se konají poutě
k uctění této významné světice. Mnoho poutníků se tak
v září vydá na některou svatoludmilskou pouť. Tradičně
se pouť koná například na Pražském hradě, na Mělníce
(odkud podle legend Ludmila pocházela), na Levém
Hradci (kde s knížetem Bořivojem založila první kostel
v Čechách) a také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná, neboť Svatovítská kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií svatovítského pokladu – lebku
svaté Ludmily. Poutníci budou mít možnost uctít lebku v barokním kostele
svaté Ludmily 22. září.
Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa,
v roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto důvodu vznikl na začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let.
Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly farnosti Beroun
a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou historicky spjata s působením kněžny Ludmily.
Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je
péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její
mučednické smrti. Vyvrcholením celého výročí by se měla stát svatoludmilská národní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
www: http://www.svataludmila.cz/cs/

3

KALENDÁŘ bohoslužeb a akcí PODZIM 2018
P. Ludvík Bradáč
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Sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona
českého národa

pátek
28. 9.

O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v 18 hodin
v Ostrovačicích. V předvečer 27. 9. oslavíme
svátek svatého Václava v 18 hodin v Říčanech.

Slavnost posvěcení kostela

neděle
7. 10.

V neděli 7. října budou mše sv. podle obvyklého
pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich za
naše kostely.

Drakiáda

neděle
14. 10.

Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy
u dálnice. Začátek je ve 14:30.

Adorační den farnosti
Veverské Knínice

neděle
21. 10.

V tento den bude kostel ve Veverských Knínicích
několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci
Nejsvětější Svátosti.

Den modliteb za misie

neděle
21. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklého nedělního pořádku. Při nich se budeme
modlit za misie a rovněž bude sbírka
na tento účel.

Všech svatých, slavnost

čtvrtek
1. 11.

Slavnost Všech svatých oslavíme již v předvečer
slavnosti ve středu 30. 10. mší sv. ve Veverských
Knínicích v 17 hodin a v Ostrovačicích v 18 hodin.
Ve čtvrtek 1. 11. pak bude mše sv. v 18 hodin.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé,
památka

pátek
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se budeme
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých
v 17 hodin ve Veverských Knínicích a v 18 hodin
v Ostrovačicích.
Předtím v 16:15 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově ve Veverských Knínicích.

Dušičková pobožnost
v Ostrovačicích

sobota
3. 11.

Po ranní mši sv. v Ostrovačicích (začátek v 7:45)
se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově
v Ostrovačicích.

Dušičková pobožnost
v Říčanech

neděle
4. 11.

Ve 14 hodin se bude konat dušičková pobožnost
na hřbitově v Říčanech.

Setkání seniorů

středa
14. 11.

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

Pocta svaté Cecílii

neděle
25. 11.

Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se
má letos konat v Říčanech. Po vystoupení sborů
bude následovat setkání na faře v Ostrovačicích.

Adventní zdobení

sobota
1. 12.

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou
adventních ozdob a přátelským posezením začne
na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.

Adorační den farnosti
Ostrovačice

neděle
2. 12.

V tento den bude kostel v Ostrovačicích i Říčanech několik hodin otevřen k modlitbě a adoraci
Nejsvětější Svátosti

1. neděle adventní

neděle
2. 12.

O první neděli adventní vstupujeme do posvátného období přípravy na Vánoce. Na začátku mší
svatých budou požehnány adventní věnce.

Sv. Mikuláše, patrona kostela
ve Veverských Knínicích

středa
5. 12.

Sv. Mikuláše, patrona kostela ve Veverských
Knínicích, si v tomto kostele připomeneme při mši
sv. v 17:00.

Předvánoční svátost smíření

pátek
14. 12.

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude
v pátek 14. 12. v 17 hodin.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Kulaté narozeniny farníků a jiné společenské události
Redakční rada
V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se
řada členů našeho farního společenství z Ostrovačic, Říčan a Knínic dožila
významného životního výročí. Pokusíme se je všechny jmenovitě připomenout. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost,
štěstí, hodně zdraví, spokojenost, a především hojnost Božího požehnání.
V dubnu oslavila Marie Ševčáková z Říčan 70 let.
V květnu se dožil Stanislav Polanský z Říčan 80 let
a Marie Ondrovičová z Říčan 55 let.
V červnu měla Bohumila Manová z Ostrovačic 80 let,
Alois Kašpárek z Říčan 75 let,
Marta Konečná z Veverských Knínic 70 let
a Drahomíra Rampulová též z Veverských Knínic 75 let.
V červenci dovršila Eva Cardová z Veverských Knínic 70 let.
V srpnu měla Dagmar Piškulová z Veverských Knínic 60 let.
V září oslavuje Jarmila Pololáníková z Ostrovačic 75 let
a Václav Krška z Ostrovačic 65 let života.
5

Kulaté výročí svého manželství oslavili v uplynulém období manželé:
Libor a Pavlína Kadlčkovi z Veverských Knínic – 30 let,
Václav a Zdeňka Krškovi z Ostrovačic – 40 let, a
Stanislav a Alena Studení z Říčan – 50 let.
Do dalších let společného života jim přejeme zdraví, vzájemnou úctu a stálou pomoc Panny Marie Královny rodin!
Krátká vzpomínka na zemřelou paní Ludmilu Franzovou
V úterý 14. srpna 2018 byla z našeho středu Pánem života a smrti povolána k věčnému odpočinku ve věku 83
let paní Ludmila Franzová Byla velmi
oblíbená jak ve své rodině, tak v obci
a v celém farním společenství Oříku.
Projevilo se to velkou účastí přítomných při posledním rozloučení 25.
srpna v říčanském kostele i na místním
hřbitově. Svojí dobrotou a laskavostí si
získala přízeň každého, s kým jednala
nebo se zastavila jen na pár chvil.
Jako členka redakční rady tohoto
farního zpravodaje se podílela na přípravě všech čísel od jeho vzniku - od
podzimu roku 2005. Dokázala získávat
příspěvky mimo běžný okruh pisatelů,
a když bylo potřeba, sedla a psala sama. Často to byly vlastní zážitky nebo
úvahy o víře.
Dlouhou řadu let svou iniciativou stmelovala starší farníky a připravovala
jejich pravidelná setkávání ve farním centru. Ze všeho jejího činění byl vždy
patrný hluboký zájem o dobro širšího společenství. Dokázala se radovat
s druhými v jejich radosti, anebo pomoci radou v nesnázi.
Děkujeme Bohu, že nám dal šanci ji poznat a sdílet jistý čas spolu s ní.
Můžeme na ni vzpomínat s modlitbou a prosit o setkání na nebesích!
Na bezprostředně následujících stránkách zařazujeme příspěvky, které jsou věnovány její památce. Začínáme slovy, kterými se s Ludmilou Franzovou loučil při pohřbu starosta Říčan ing. Jan Studený. Následuje veršované rozloučení vnučky Dáši,
které bylo též čteno při pohřbu, a další vyznání. Na jiném místě tohoto čísla si můžete
přečíst jeden z posledních příspěvků paní Franzové. Popisuje v něm své tři návštěvy
Prahy.
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Rozloučení s paní Ludmilou Franzovou
Jan Studený
Vážení smuteční hosté,
se svolením zarmoucené rodiny mi dovolte říci několik vět, kterými se
jen stěží a velmi stručně pokusím vyjádřit, co pro nás paní Ludmila Franzová
znamenala.
Zcela neskromně si dovoluji říci, že v uplynulých téměř třiceti novodobých letech naší obce jsme zde neměli významnější osobnost. Pokud bych
měl její veřejný život vyjádřit ve zkratce, bylo by to sousloví „společenská
iniciativa.“ Neúnavné utváření a realizace nápadů v oblasti kultury, historie,
výchovy či politiky bylo pro ni charakteristické. S její pomocí vznikla celá
řada událostí, které utvářely a stále utvářejí život v naší obci. Kéž by mohla
tyto bohulibé hodnoty pro nás tvořit i v minulém režimu, který jí bral tolik
sil. Ale paradoxně to byla právě ona, kdo mne spolu s celou první třídou
v roce 1989 učil číst a psát a naučil novodobé oslovení „paní učitelko.“
Život paní Ludmily Franzové není podkladem pro sepsání pouhého životopisu, nýbrž celé knihy. Abych však
neprohluboval naši bolest, rád bych pouze zdůraznil jednu důležitou věc. I přes veškerou lásku, kterou věnovala
naší obci, byla pro ni vždy nejdůležitější víra a rodina.
Milí smuteční hosté, prosím nás všechny, abychom si
v srdci udrželi její úsměv a nadšení pro dobrou věc, abychom převzali její neutuchající sílu rozvíjet společensky, kulturně a morálně
naši obec. Abychom byli stejně jako ona, plni elánu a chuti do života.
Odhoďme prosím slzy a vyprovoďme tuto výjimečnou ženu s úsměvem,
který nám ona sama vždy rozdávala. Děkujme Bohu za to, že jsme měli to
štěstí, učit se od ní a být jí nablízku.
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Kdy srdce poskočilo radostí
Babičce na rozloučenou – vnučka Dáša
Kdy srdce poskočilo radostí?
Když stáří setkalo se s mladostí.
Když spatřili jsme úsměv na Tvé tváři,
které na kráse přidalo Tvé stáří.
Jak šťastni ti, co s Tebou mohli být,
a mnohdy i vedle Tebe snít.
Jak krásný byl náš svět,
jako když z poupěte stane se květ.
Vždy srdce na dlani mít,
a o krásných věcech snít,
vždy rozdávat úsměvy do všech stran,
a nikdy nenořit se do svých ran.
Když zlobí tě někdo, byť jen maličko,
nemrač se a bud‘ na něj jak sluníčko.
Vždy nes břímě svého osudu statečně,
Bůh Ti pak vyjeví, že vedeš si výtečně.
Toť necelý výčet moudrých rad Tvých,
na kterém nic neměnila bych.
Dnes však je sklizeno, co zaseto bylo
a mnohdy se před zraky všech skrylo.
Útěchou nám vždy bylo mít Tě po boku,
z velkého trápení nám bylo hned do skoku.
Pohladit po vlasech, pofoukat bolístky,
louka hned rozkvetla tisící čtyřlístky.
Však přichází loučení, těžko je na duši,
Srdce nám pláče jak mnoho z Vás tuší.
Žádáme jen poslední pohled do moudrých očí Tvých,
na Tvoji pleť bílou, jak čerstvě padlý sníh.
Časem však odejdou trýznivé chmury,
s vědomím toho, že díváš se shůry.
Poslední sbohem máme tu pro Tebe,
milion polibků posíláme do nebe.
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Naplněný život – vzpomínka na Lidku Franzovou
Marie Ševčáková
Paní Ludmila Franzová se narodila 26. července 1935 na svátek sv. Anny.
Její život byl naplněn radostí a štěstím, ale také bolestí a smutkem. Nad tím
vším však vždy byla láska. Láska k Bohu a k bližnímu.
Na svátek sv. Anny ji její vnučka přivezla do říčanského kostela na mši sv.,
kam už nemohla přicházet jako dřív. Závěrem mše sv. jí otec Ludvík popřál
k narozeninám a my ostatní jsme se k přání přidali venku před kostelem. Radost z tohoto setkání byla vzájemná. Nikdo z nás však netušil, že tyto hezké
chvíle patřily k posledním. Snad právě proto, že její život byl naplněn prací
s lidmi a pro lidi od začátku až do konce. Milovala zvláště děti. Stala se učitelkou na I. stupni základní školy. Škola jí byla vším, děti to vždy brzy poznaly
a měly ji velmi rády. Učila na několika místech. Pro své náboženské přesvědčení byla přeložena do pohraniční oblasti, až na sever Moravy. Tam poznala
svého budoucího manžela. Narodily se jim čtyři děti, o které se společně
starali a dobře vychovali. Když děti trochu odrostly, přestěhovali se zpět do
Říčan (asi v r. 1980). Lidka začala znovu učit, a to postupně v Popůvkách,
Říčanech a v Domašově. Práce s dětmi jí byla stále velkou radostí. I v důchodovém věku se snažila vypomáhat s výukou. Zajímala se o dění v obci
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a její velkou zásluhou bylo zvýšení zájmu mladých lidí o tradiční uspořádání
krojovaných hodů - i s nácvikem české a moravské besedy. Stala se na nějaký
čas starostkou a místostarostkou obce. Psala a dopisovala říčanskou kroniku.
Byla aktivní členkou letopiseckého kroužku, kam přispívala svými příspěvky
o historii obce, kterou dobře znala ze svého dětství a mládí. Když přišla těžká
nemoc její maminky, trpělivě a dlouhodobě se o ni starala. Nikdy si nestěžovala, naopak říkala, že to byly vzácné chvíle, kdy si konečně s maminkou
mohly hezky povídat. Za krátký čas po smrti maminky se musela s manželem
vyrovnat i se ztrátou své nejmladší dcery.
Ujala se vedení ochotnického divadla s dětmi a mládeží a předávala
své zkušenosti z mládí, kdy sama hrávala divadlo. Ve farnosti byla členkou
redakční rady Oříku. Byla hlavní iniciátorkou Noci kostelů v říčanském
kostele. I ve svém vyšším věku se neváhala zúčastnit seminářů pro vedení
klubu seniorů a ochotně ji léta vykonávala. Záleželo jí vždy na tom, aby své
zkušenosti předala svým nástupcům. Měla spoustu plánů a nápadů, které se
snažila s pomocí svého okolí realizovat. Jistě by se vše neobešlo bez podpory
jejích nejbližších - manžela a rodiny.
Začátkem letošního roku se její zdravotní stav změnil natolik, že byla nucena vzdát se všech svých činností pro veřejnost. S pokorou přijala i tuto, pro
ni těžkou situaci a statečně se s ní za pomoci své velké rodiny vyrovnávala.
Díky rodině, kterou tolik milovala, mohla trávit poslední měsíce svého života
v kruhu svých nejbližších a radovat se i z nepatrných drobných radostí.
Milá Lidko, děkujeme za vše, co jsi pro nás znamenala, co jsi s láskou
vykonala. Tvé srdíčko bylo těžce zkoušené, nikdy jsi však neztrácela naději
a víru v Boha. Přestože bylo nemocné, dávalo se dál, až se rozdalo docela.
Věříme, že byť jen malý kousíček z něj zůstal v každém z nás. Tak ať jsme
toho důkazem!
„BUDE-LI VAŠÍ ZÁSLUHOU NA SVĚTĚ TROCHU VÍC LÁSKY A DOBRA, TROCHU VÍC SVĚTLA A PRAVDY, BUDE MÍT VÁŠ ŽIVOT SMYSL.“

Moje milá paní Franzová,
chtěla jsem pro Vás napsat opěvnou báseň, takovou ódu na smysluplný
život. Přemýšlím, jaká slova zvolit, jaký společný zážitek vybrat… Chci napsat
něco vzletného, něco, co je vás hodno. A ať přemýšlím, jak přemýšlím, pořád
se mi vybavují ty nejobyčejnější situace.
A hlavně jedna, na kterou nikdy nezapomenu – společně jsme se štrachaly z příkopu u cesty, Vám se podlomila kolena, spadla jste a já Vás tahala,
nebo se spíš o to snažila. Čím víc jsem zabírala, tím míň jsme byly schopné
vstát. Vůbec nám to nešlo. Byly jsme tam jen my dvě, kolem jezdila auta, ani
jedno nezastavilo. Co si mysleli řidiči aut, když viděli dvě ženské válející se
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v příkopu u cesty? Ta chvíle byla tak zoufalá a absurdní, už jsem nevěděla, co si počít. A Vy jste se
najednou tak srdečně rozesmála, tak nakažlivě.
Musela jsem se k Vám přidat a při tom smíchu
jsme se společnými silami zvedly a špinavé a zválené se vyštrachaly na silnici.
Od té doby vím a nesu si v sobě, že žádná situace není neřešitelná, i když se nám tak jeví, že pomůže se nevzdávat, umět se na plné kolo zasmát
sám sobě a taky se umět v pravou chvíli o někoho
opřít a dokázat sám být oporou. Vy jste mně (a nejen mně) tou oporou byla a já Vám z celého svého srdce děkuju.
Kristýna Hrichová

Vzpomínky na paní Ludmilu Francovou od divadelníků.
Nedávno nás opustila paní Franzová. Bezpochyby je spousta lidí, kteří ji
znali mnohem déle než já, někteří i celý život. Já znal paní Ludmilu pouhé
dva roky, ale i přes to mi tato výjimečná dáma zasáhla do života. I za tu krátkou chvíli jsem měl tu čest, poznat ji jako dámu s velkým D. Dámu, která
měla velké srdce, byla nesmírně dobrosrdečná, hodná, milá a vždycky se snažila pomáhat, kde jen mohla. Podle velkého počtu lidí na jejím posledním
rozloučení soudím, že pozitivně zasáhla do života mnoha lidem.
Paní Ludmilo Franzová, zůstanete navždy v mých vzpomínkách.
Petr Pospíšilík

Když se zpoza rohu kulturáku objevila starší elegantní dáma s kloboučkem a hůlkou, byla to vždy předzvěst toho, že se můžeme těšit na neotřelé
historky z kantorského, divadelního, ale i osobního, ne vždy lehkého života.
Každého z nás paní Franzová nějakým způsobem zasáhla. Na světě žije
jen málo lidí, kteří - jako ona, bez nároku na odměnu - nezištně věnují svůj
čas ostatním.
Při zkoušení prvního dětského představení – Pohádky pro Aničku – si
brala jednotlivé děti k sobě domů a poctivě s nimi zkoušela. Každému věnovala starostlivou péči a projevovala živý zájem o pokroky každého z nich.
Jeden z jejich velkých divadelních snů bylo uvedení Rybovy České mše
vánoční. Tohoto se už bohužel nedočkala. Možná by to mohl být zajímavý
úkol pro nás – pokusit se na její počest tuto hru nazkoušet. Těžko říct, zda
se nám to bez její podpory podaří.
Od Kateřiny Kobáňové a manželů Suchých
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Až budu umírat
Jakub Deml
Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
podobou květin, které jsem miloval,
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny
a mlčí.
A vy, přátele moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
která neviděla mých slabostí.
Nehleďte dolů!
Svět byl tak bolestný pro vás i pro mne,
že lépe jest přituliti se ke kořenům stromů a trav
a s nadějí novou vítati slunce pažemi větví a stvolů.
Kriste Ježíši, světlo naše věčné,
zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení,
až mi dohořívati bude světlo denní,
převeď mne přes propasti smrti nebezpečné
a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku a jako Hostie bílá
osvítiž krajinu přechodu mého z tohoto času do věčnosti!
1. 11. 1925
(V r. 2018 zhudebnil Zdeněk Pololáník)

O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč
Datum
31. 3.
1. 4.
15. 4.
20. 5.
24. 6.
2. 9.
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Účel
farnost
farnost
uprchlíci
charitativní účely
bohoslovci
farnost

Ostrovačice
6000
5500
2500
2840
3600
3700

Říčany
–
5630
3790
3480
3510
4230

Vev. Knínice
1550
4500
2600
1460
1960
2340

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Při letošní pouti jsme byli ve Vambeřicích, v Neratově
a v Králíkách
Jiří Koch
Někdy brzo po Velikonocích přišel otec Ludvík se zprávou, že v Říčanech
padl návrh navštívit během chystané letošní pouti Horu Matky Boží u Králík
a Neratov v Orlických horách. Jsou to poměrně vzdálená místa, odhadoval
jsem, že tam cesta autobusem potrvá jistě několik hodin. Ale při loňské pouti na Turzovku to bylo podobné. Ta pozitivní zkušenost mi dodala odvahu,
abych přidal ještě třetí cíl – Vambeřice v Dolním Slezku. Od Neratova jsou
přes Orlické hory vzdáleny jen asi 40 km, tak se to snad dá zvládnout.
Navštívit Vambeřice jsem toužil už více roků. Před několika léty při pročítání knínické farní kroniky jsem se dověděl i o poutnických aktivitách našich předků. Nejenže konali časté poutě do blízkých poutních míst (Vranov
u Brna, Křtiny, Přibyslavice), vydávali se i mnohem dál, např. na sv. Hostýn,
občas dokonce až za hranice. Zmiňovaný byl Šaštín na Slovensku (tehdy
v Uhrách), Maria Zell v Rakousku a právě Vambeřice.
K našim se přidávali i poutníci z okolních farností. Na úvod se všichni
sešli v kostele, kde pan farář sloužil vstupní poutní mši sv. Po ní poutníky doprovodil na konec obce k Boží muce se soškou Panny Marie na Oulehlách.
Dnes je to uvnitř zastavěné části, tenkrát to bylo už „za dědinou”. Všichni
si klekli, pomodlili se a pan farář jim na cestu požehnal. Cestu absolvovali
pěšky, do Vambeřic putovali 10 – 12 dní, totéž pak nazpět.
Mně na tom fascinovala ještě jedna okolnost. V kronice se uvádělo, že
„vůdcem” poutě býval Bedřich Dufek (řečený Nečas), půlláník z čísla 60
– můj pradědeček! Takový člověk fungoval při každé pouti, šel většinou
vpředu a jako předříkávač vyvolával slova písně, kterou právě zpívali. Poutníci se během poutě modlili i během chůze a nahlas, v čele s sebou nesli křížek, a dokonce nějaké menší korouhve. Když si to člověk představí, taková
pouť musela být velmi náročná jak po fyzické stránce tak časově.
Při naší cestě autobusem to potvrdil drobnou epizodou pan L. Polanský
z Říčan. Uvedl vzpomínky jednoho svého starého přítele (už zemřelého),
který se jako mladík podobné pouti do Vambeřic zúčastnil s říčanskou poutnickou skupinou. Od rodičů dostal pár korun, aby si tam na místě mohl
koupit něco na památku, případně k jídlu. Když však dorazili na místo, měl
svoje boty zcela rozedrané. Na to, že by se v nich mohl vydat na zpáteční
cestu, nebylo ani pomyšlení. Musel si „na památku” koupit nové.
Městečko Vambeřice bylo kdysi spolu s celým územím Kladska součástí
Čech, resp. rakouské monarchie, však leží jen 15 km od Broumova. Celé
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Kladsko mělo tenkrát silný český charakter, m.j. na to vzpomíná i babička při
vyprávění dětem ve známé knize Boženy Němcové.
Po ukončení tzv. sedmileté války v roce 1763 musela Marie Terezie toto
území přenechat Prusku, ale Vambeřicím pořád zůstalo české jméno. K dalším změnám došlo až po druhé světové válce. Německé obyvatelstvo odtud
bylo odsunuto a současně sem byli přesunuti Poláci z východních částí
polského území, které zabral Sovětský svaz. Tehdy bylo zavedeno současné
oficiální polské jméno Wambierzyce.
Dlouhá staletí jsou Vambeřice oblíbeným poutním místem. Způsobila to
legenda z 12. století, podle které se zde slepému Janu z Ratna zjevila Panna
Maria a on následně nabyl zraku. Brzy po tom zde byla postavena dřevěná
svatyně. O celých šest století později byl na počest Panny Marie vybudován
rozsáhlý barokní chrám zasvěcený Matce Boží.

Chrám se v roce 1936 stal bazilikou. Uvnitř se nachází soška Panny Marie
z lipového dřeva, kterou v roce 1980 papež Jan Pavel II. korunoval.
Z náměstí vedou k bazilice masivní široké schody v počtu 57. Toto číslo se
dá chápat jako součet tří symbolických sčítanců s náboženským významem:
9 andělských chórů, 33 let života Ježíše Krista a 15, věk, ve kterém Panna
Maria počala Ježíše Krista.
V okolí baziliky postupně vznikaly kaple a kapličky, mnohé byly postaveny jako součást obytných domů. Stojí tu několik linií malovaných i figurál14

ních křížových cest, které se vzájemně „proplétají”. Uvádí se, že celkově tu je
140 zastavení, a to nejen s pašijovými výjevy.
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Okolní kopce nesou jména s biblickou tématikou (Tábor, Sion, Oreb),
potok protékající městečkem se nazývá Cedron. Z těchto důvodů jsou Vambeřice označovány jako slezský či polský Jeruzalém.
Toto všechno jsme si mohli po příjezdu do Vambeřic projít a prohlédnout. Na dobu kolem poledne jsme měli v bazilice rezervován čas ke mši sv.
Celebroval ji otec Ludvík, ministrovali chlapci z Říčan.
Po mši jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Čech. Jihovýchodním směrem jsme jeli napříč Orlickými horami, které v rozpuku jara
hýřily jemnými a jasnými barvami. Občan nám byly odměnou krásné výhledy,
jindy jsme naopak projížděli úzkým údolím říčky Orlice a jejích přítoků.

Druhým cílem naší poutě byl barokní
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově. Jedná se o malou osadu,
kterou ve středověku založili sem pozvaní
němečtí skláři.
Na konci druhé světové války bylo obyvatelstvo vysídleno a kostel sovětská armáda zapálila. Snahy o jeho opravu zmařily
politické změny v roce 1948, kostel dál
chátral, a nakonec z něho zůstaly stát jen
obvodové zdi.
V roce 1990 začal neratovskou farnost
spravovat kněz Josef Suchár. Postupně
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inicioval obnovu kostela, i celé vesnice. Na obnoveném kostele je originálním způsobem řešena střecha, jejíž část nad presbytářem je skleněná ve tvaru kříže. Kostel začali znovu vyhledávat poutníci, postupně došlo k obnově
duchovního života v místě.
Obnova kostela není zdaleka hotová, přesto se tam konají církevní obřady. Při naší návštěvě jsme se nechtěně zúčastnili svatby se mší sv. Mohli
jsme tiše postát a modlitbou přitom vzdát díky Bohu za dosud vykonané dílo
obnovy a prosit za zdárné dokončení celého záměru.
Poslední zastávkou byla Hora Matky Boží u Králík, na jejímž vrcholu stojí
známý klášter. Prošli jsme zpřístupněný prohlídkový okruh – nádvoří poutníků, kapli Svatých schodů, část ambitů, a pomodlili se v klášterním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. V něm je umístěn milostný obraz P. Marie Sněžné, který se už v dřívějších
dobách stal hlavním cílem přicházejících
poutníků.
Prostory ambitů jsou dnes vybaveny stálou výstavou připomínající neblahé období
padesátých let minulého století. Nařízením
komunistické moci byli tehdy všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci „K“ v noci
ze 13. na 14. dubna 1950 odvlečeni ze svých
řeholních domů a soustředěni do několika
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„soustřeďovacích klášterů“. Jeden z těchto koncentračních táborů byl zřízen
právě zde na Hoře Matky Boží. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že
vstup do prostoru je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto
rozhodnutí pro celý kraj velmi stísňujícím dojmem.
Náš poutní autobus odtud zamířil k domovu. Čekala nás sice dlouhá
cesta, díky Bohu zpříjemňovaná zpěvem, modlitbou a vyprávěním. Počasí
bylo příjemné, stejně jako atmosféra uvnitř. Cítili jsme ohromný vděk Bohu
za tak krásný poutní den!

Jak se stát kavalírem!
Anežka Ondráčková
Jako každý rok se v Ostrovačicích konal náš farní tábor, tentokrát na
téma Cyril a Metoděj. Děti putovaly s věrozvěsty až na Velkou Moravu. Poznaly Cyrila a Metoděje, sv. Klimenta, papeže Hadriána II., císaře Michala
III., knížete Rastislava a všechny další důležité postavy z historie té doby.
Letošní tábor byl ale v jedné věci jiný než ostatní. Kromě toho, že se děti naučily něco z naší historie, poznaly, odkud pocházejí základy naší víry a užily
si spoustu legrace, naučily se také něco málo z etikety.
První den, po tom co jsme děti seznámili s chodem a pravidly tábora, si
vzala slovo moje sestra Sára: „Tak děcka, pravidla jsou důležitá a musíme je
dodržovat, abychom se tu měli spolu dobře, a já bych vás chtěla naučit ještě
jedno a budeme se mít ještě líp. Já mám moc ráda kavalíry. Víte, kdo to je
kavalír?“ Žádné z dětí však odpověď nevědělo. „Josífku, řekni, kdo je to kavalír.“ Josífek se postavil a odpověděl: „Kavalír se stará o blaho ženy.“ „Ano!
Takže kluci, když uvidíte například tety kuchařky, jak nesou těžký tác, tak co
uděláte? Přiběhnete a pomůžete jim. Ale pozor, nejenom kluci jsou kavalíři, i holky můžou být kavalírky. A co dělá kavalírka, Josífku?“ Josífek znovu
vstal a odpověděl: „Kavalírka se stará o blaho muže.“ „Správně, no vida tady
máte zrovna příležitost dokázat, jací jste kavalíři,“ řekla a ukázala na tetu kuchařku, která právě přinášela džbány s pitím. První nadšenci o titul kavalíra
vyskočili z laviček a běželi pomáhat.
V tomto duchu jsme pokračovali celý týden. Děti se snažily, a ne kvůli
odměně, ale „pouze“ proto, aby mohly být kavalíry a kavalírkami. Když si
v hlavě přehraji celý průběh tábora, myslím si, že právě tohle je to nejlepší,
co jsme děti naučili. Snad si na to vzpomenou i během roku, ale příští rok
na táboře na to určitě navážeme.
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Od studánky do kaple
Srozumitelněji: Z lesní mše u Helenčiny studánky na poutní mši v kapli sv.
Anny v Lesním Hlubokém
Jiří Koch
Na středu 25. července naplánovalo společenství Oříku tradiční setkání
u Helenčiny studánky v Podkomorských lesích. Trochu si s námi zalaškovalo
počasí, neboť teprve půl hodiny před předpokládaným zahájením mše sv.
přestalo pršet. Bouřka se přesunula bokem, a ti, co čekali doma, jak to dopadne, mohli vyrazit na místo. Půda v oblasti konání naší „lesní“ mše je naštěstí pórovitá a místy písčitá, takže se voda stačila rychle vsáknout. Dokonce
i pan ing. L. Buršík se svým přívěsem plně naloženým lavičkami pro sezení
účastníků dojel bez problémů až na obvyklé místo.
Otec Ludvík mohl letošní v pořadí už 10. mši sv. zahájit zcela včas. Účastníků bylo proti loňsku méně, ale kromě z pořádajících farností společenství
Oříku přišli lidé opět i odjinud. Ze západních okrajových částí Brna (Žebětín, Bystrc, Komín), z Domašova, Rosic a Zbýšova. Překvapivé bylo větší
množství mládeže. Mezi nimi pak velká skupina účastníků dětského prázdninového tábora, který v daném týdnu probíhal na faře v Ostrovačicích. Ti
se hned na začátku prezentovali hezkou scénkou o příchodu a působení
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě.

Pan farář se v promluvě zaměřil na prostředí, v němž jsme se nacházeli,
a přírodu obecně. Zdůraznil, že veškerá příroda kolem nás, celá ta krása, je
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dílem nebeského Otce. Stejně tak jsou jeho stvořením i lidé. A lidé toto vše
dostali od Boha ke svému užitku zcela zdarma. Je nutné se o to také starat,
aby tyto Boží dary zůstaly k užívání i pro další generace.
Mezi „přespolními“ návštěvníky jsem potkal starého kamaráda Aleše
Knolla z Domašova. Vysoká statná postava, široký úsměv ve tváři, vždy natažená ruka ke stisku a dobrá nálada, kterou umí předávat dál. Chodívá sem
„k Helence“ už řadu let, stejně jako na Šmelcovnu v údolí Bílého potoka,
kde se scházíme na bohoslužbě slova vždy začátkem září. Taky se v minulých
letech zúčastnil našich pěších poutí z Ratíškovic na Velehrad.
A právě tady u studánky mne a manželku vehementně zval o příští neděli
do Lesního Hlubokého na pouť, při níž bude otevřena zrenovovaná kaple
zasvěcená sv. Anně. Zná to tam dobře, protože nejen Lesní Hluboké, ale
i některé další menší obce v okolí patří církevně do farnosti Domašov.
V neděli 29. 7. 2018 začínala uvedená poutní mše v 11 hodin, ale my jsme
se nejdříve zúčastnili domácí mše sv. ve Veverských Knínicích, ta má začátek
v 10.30 hod. Do Lesního Hlubokého jsme tedy dorazili až v závěru, když končilo sv. přijímání. Mši sv. jako hlavní celebrant sloužil předchozí domašovský
farář P. Dominik Eremiáš, který je nyní v Praze.
Doplňoval ho současný farář P. Henek a dva další kněží, které neznám,
asi z Rajhradu. Zažili jsme plno krásných okamžiků - celou závěrečnou část
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s požehnáním poutníků, žehnání hasičského auta, křest ve zrenovované
kapli (při něm vypomáhala zpěvem žalmů také přítomná knínická varhanice
Zd. Nejezchlebová), posezení poutníků s pohoštěním na dvoře přilehlého
zámečku. To, jak se zdálo, organizovali „domácí“ kněží z Rajhradu. Mohli
jsme pocítit skvělou upřímnou a otevřenou atmosféru, řekl bych takřka
rodinného setkání. Potkal jsem se tam s bývalými spolužáky ze školních let
na ZŠ v Ostrovačicích, některé protějšky jsem znal z jiných příležitostných
situací (zaměstnání, sport).
Ovšem největší dojem na mne udělala samotná kaple, před níž probíhala
poutní mše. Upravená fasáda, i celé okolí, plné poutníků. Mši doprovázela
dechová hudba Rosti Blažka z Rudky, též dobrého přítele a bývalého spolužáka.
Co teprve vnitřek kaple. Čisťounká, světlá, celá zářila. Hned při vstupu
nás upoutala zadní stěna presbytáře, celá jakoby ze zlata. Před ní oltář, na
němž čestné místo zaujímala malá soška sv. Anny Samotřetí – v náručí s Pannou Marií a malým Ježíškem. Při odchodu naši pozornost upoutala další
mozaika nad dveřmi.
Musím doplnit, že jsem se tu potkal ještě s jedním v této věci důležitým
člověkem – Vítkem Špatným. Poprvé jsem ho viděl u Helenčiny studánky,
byl tam jedním z vedoucích skupiny táborníků z fary. Zde v závěru mše
předčítal poutníkům informace k vybavení interiéru kaple. Požádal jsem ho
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o poskytnutí toho textu pro Ořík. Skromně podotkl, že autorem je hlavní
tvůrce výzdoby Jiří Šťasta, ale že to s ním zkusí domluvit.
Zde své (trochu upovídané) líčení mohu ukončit, následuje uvedený
výklad. Oběma jmenovaným srdečně děkuji!

K mozaice v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém
Jiří Šťasta
Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb, všiml si hořícího keře.
Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas
Boha, Boha živých. „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův
a Bůh Jákobův.“
Na hoře Choreb Bůh řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který
jsem.”
Když Jahve přicházel k hořícímu keři, zakryl si Mojžíš tvář, aby nezemřel
při pohledu na Jahve. O více jak tisíc let později se Boží Syn narodí člověku,
milostiplné Marii, Matce Boží.
Matka Boží se tak stala opravdovým hořícím keřem. Stále
Pannou a přesto Matkou. Víra
je plná těžko vysvětlitelných
tajemství, proto tam, kde slova
vysvětlení nepřichází, přichází
nám na pomoc obrazy, básně, umění. Takovou básní je
i starokřesťanská mariánská
modlitba akatist:
Buď pozdravena, ty sama
vytváříš Božího Stvořitele; buď
pozdravena, ty sama dáváš život Původci života.
Matka Boží je obrazem
Církve. A jestliže Matka Boží
rodí Božího Syna jako Panna, pak také Církev rodí své
syny a dcery panensky, aniž
by zanechala ránu. Když tedy
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Bůh se sjednocuje s člověkem, nezanechává žádnou ránu, ale dává plnost
a jednotu.
Juda se v Janově evangeliu Ježíše zeptal „Pane, jak to, že se chceš dát
poznat nám, ale ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme
si u něho příbytek.”
A jak k této jednotě dospět? Jak si nechat budovat ve svém srdci příbytek
Boží? ,,Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den,” přináší slova Krista evangelista Jan. Skrze přijímání Těla a Krve
Páně se sytíme ze stromu, který přináší životadárné plody, sytíme se z Kristova oslaveného kříže. Proto také tento mozaikový kříž v závěru kaple. Kříž
jako nový strom života ze ztraceného ráje, Kristus jako nový Adam, Maria
jako nová Eva. Zde znázorněný benediktinský kříž má v sobě písmena, která
znamenají:
C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux (Kříž svatý ať je mým světlem),
N D S M D = Non Draco Sit Mihi Dux (drak, ať mi není vůdcem).
Závěrem mi dovolte poukázat na použité materiály. Mozaika je složena
především z mozaikářského skla, mramorů, travertinů, ale také ze zlata.
Zlato dnes může působit jako jistý druh zbytečného přepychu. Zde stojí za
zmínku slova Jana Damašského, který píše, že zlato, je nejlepší materiál pro
vyjádření Boží svatosti.
Jan Damašský říká: ,,že totiž jediná modlitba, podobně jako jediná svíce,
rozžíhá celé nebe.” Kéž tato mozaika stále září vašimi modlitbami a láskou
k Tomu, který dává život.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Velehradské slavnosti 4.–5. 7. 2018
Monika Eliášová
Po 5 letech jsem se vydala na Velehrad, tentokrát s manželem a dcerou.
Zúčastnili jsme se „Večera lidí dobré vůle,“ který se odehrál před bazilikou.
Vystoupili zde Hana Zagorová, Vašo Patejdl, Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan, skupina Mirai, Fiharmonie ze Zlína, Sbor Stojanova gymnázia a další.
Skupina Mirai ještě měla koncert u základní školy. Večer byl krásný a teplý.
V kapli baziliky jsme měli s ostatními poutníky ojedinělou možnost uctít
lebku sv. Ludmily. Sv. Ludmila je světice, kněžna, babička a vychovatelka
sv. Václava. Podle tradice přijala křest na Velehradě z rukou moravského
arcibiskupa sv. Metoděje společně s manželem knížetem Bořivojem. Tato
vzácná relikvie je uložena ve svatovítské katedrále.

Stanovali jsme v autokempu Smraďavka u Buchlovic.
Druhý den proběhla slavnostní poutní mše svatá, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, kazatelem byl arcibiskup Jan Graubner. Po celou dobu
slunce hodně hřálo.
Cestou domů jsme se prošli po zámecké zahradě a zookoutku v Buchlovicích, dále po nádvoří hradu Buchlov.
Na Velehrad se ráda vracím, vždycky na mě dýchne úžasná atmosféra,
klid na duši a pocit štěstí. Dříve jsem zde jezdila s rodiči, babičkou a dětmi.
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První narozeniny Fondu PULS
Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
V měsíci září oslaví své první narozeniny Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Během prvního roku života se velká rodina
malých dárců rozrůstala a měla k světu. Dorostla do velikosti více než 2100
donátorů z téměř 300 farností. O její chuti k životu svědčí také i více než 5,7
mil. korun, které donátoři do fondu darovali. Více o tom, jak se PULSu dařilo
naplňovat úkol, který mu byl svěřen, a sice podporovat kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze, který je k dispozici ve Vašem kostele. Čím žije PULS aktuálně, jak se rozrůstá, aktuální výši
darů donátorů a mnoho jiného najdete na https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž
můžete sledovat krátké reportáže z života PULSu na našem facebookovém
profilu a Youtube kanálu. Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem našim podporovatelům, zvláště donátorům
poděkovat. Zveme také všechny, kdo by se chtěli zapojit do podpory života
farností a diecéze, aby se přihlásili na našem webu nebo prostřednictvím přihlášky v našem zpravodaji. Fondu přejme a modleme se za to, aby věrně plnil
své poslání, totiž přispívat k tomu, aby naše diecéze PULSovala životem.

Slovo otce biskupa Vojtěcha
k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Milé sestry, milí bratři,
před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky
jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem Vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za
její obhospodařování, aby přinášela co největší užitek. Při tematické sbírce
se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.
K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu
kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než dva tisíce sto donátorů, jednotlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím
fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé
„velké rodině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás,
která je důvodem naděje hmotného zajištění diecéze v budoucnosti.
Také na dnešní neděli je vyhlášena sbírka určená pro fondu PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěje. Při této příležitosti děkuji také kněžím
za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán
svěřuje.
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Prosím také o další podporu brněnské diecéze především modlitbami,
pravdivým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší,
a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí
„velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše
daru, ale ochota darovat.
Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.
Ze srdce vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Proč pěší pouť na Velehrad?
Mons. Jan Peňáz, převzato z www.poutnik-jan.cz
Po návratu z pěší pouti do Říma se mě lidé často ptali, kam vyrazíme na
další pouť, jestli zase tam. Každý rok však nemůže být jako ten jubilejní dvoutisící, a do Říma se nedá chodit tak brzy po sobě. Proto jsme se v prvním roce
nového tisíciletí na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1.
2001 - my, kteří jsme se díky Bohu vrátili od hrobů svatých apoštolů Petra
a Pavla, na faře ve Znojmě dohodli, že budeme každý rok putovat pěšky na
Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána, a že pozveme
i další. Řím je přece základem křesťanství v Evropě a Velehrad zase místem
začátků víry u nás, opravdovou kolébkou křesťanství pro naši vlast.
Pouť jsme naplánovali na předposlední týden v srpnu, aby žáci, studenti
i učni měli ještě sedm dní na zahojení puchýřů, a učitelé mohli v posledním
prázdninovém týdnu klidně nastoupit do škol. Jen podle map jsme od stolu
určili dvojí trasu na Velehrad: ze Znojma a z Velkého Meziříčí. Vycházelo
to na 4 dny a denně 33 km. Když jsme pak v srpnu 2001 vyšli, díky Bohu
se potvrdilo, že se tyto vzdálenosti dají ujít i s větší skupinou, i s poutníky
různého stáří či mládí. V severním proudu byly děti pod 15 let i důchodci
a důchodkyně a všichni došli v pohodě. Bylo to znamení, že nám Bůh žehná. Dalším Božím vzkazem bylo počasí. Zmokli jsme sice dvakrát, ale jinak
byly povětrnostní podmínky ideální. Když jsme putovali po silnicích mezi
Velkým Meziříčím a Vranovem u Brna otevřenou krajinou, bylo pod mrakem. Jak jsme vstoupili do vysokých lesů Drahanské vrchoviny, začalo pražit
srpnové slunce. Jeho paprsky zesílily, když jsme přecházeli holou rovinu na
Hané u Vyškova a Bučovic. Naštěstí (správně díky Bohu) tam foukal ostrý severní vítr. Domorodci mu říkají Polák, ne podle úrodných polí, nad kterými
se proháněl, ale proto, že přichází až z Polska, snad přímo od moře. A ten
nás krásně provětrával. Brzy jsme pak byli v chřibských lesích, a to už byl na
dosah ruky Velehrad, duchovní střed našeho národa, naší země i celé Evropy. Posledního dne se k nám přidali další poutníci, kteří přijeli autobusy,
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aby měli podíl na naší pouti. Byli nadšeni stejně jako otec biskup Vojtěch,
který měl v sobotu v poledne pro všechny závěrečnou mši svatou. Mnoho
poutníků pak řeklo: „Za rok půjdu zase.“ A poctivě křesťansky dodávali: „Dá-li Pán Bůh.“
Velcí i malí, mládež i rodiny, prostě každý, kdo se nebojí ujít něco přes 30
km denně, se s námi může vydat vždy koncem srpna na Velehrad.
Tímto putováním ukazujeme vděčnost svatým Cyrilu a Metoději za poselství víry, které nám přinesli, a prosíme, aby jejich dědictví v našem národě
i světadíle opravdu žilo. Modlíme se i na další úmysly, letos to bude zvláště
za vláhu a za rodiny (ve stejné době se koná světové setkání rodin v Irsku).
Celá pouť má duchovní program, snad se dá považovat za duchovní
obnovu na nohou. Zpívají se písně staré i nové a najde se čas i na trochu
zábavy, aby to opravdu byla „radost pro všechen lid“.
Velehrad je vlastně hlavní město Evropy po duchovní stránce, protože
je spojeno s jejími patrony svatými Cyrilem a Metodějem. Má tedy být cílem všech duchovních cest, aby opravdu platila slova písně Zvoňte zvony:
„Svolávejte odevšad na posvátný Velehrad!“ Někdy se také zpívalo: „Svolávejte odevšad v Betlém Slávů - Velehrad!“ Když se v tom biblickém Betlémě
narodil Pán Ježíš, andělé oznámili, že to bude „radost pro všechen lid“ (Lk
2,10), a vyzvali pastýře, aby se nebáli. Proto si přejeme, aby z putování měli
radost všichni, i ti, kteří se vydají na cestu, i ti, kteří sami nemohou a snaží
se v duchu jít s námi a nějak nás podpořit. Odvažujeme se také přát si, aby
naše putování bylo především ke slávě Boží a cti Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje, k povzbuzení víry a věřících a k potěšení všech.
V tu sobotu za námi mohou přijet autobusy s poutníky, abychom všichni
šli posledních sedm kilometrů pěšky společně. Pouť končí před polednem
v bazilice slavnostní bohoslužbou. Před ní se ještě obnovuje zasvěcení národa Panně Marii.
Poprvé jsme vycházeli ze Znojma, z Velkého Meziříčí a z Víru, kde u kaple Svatých sedmipočetníků začínal třetí proud. Postupně se k nám přidávali
další poutníci, z Radešínské Svratky, z Veselí nad Moravou i z Veselí nad Lužnicí a dalších míst. Zvláště nás potěšili poutníci z Prahy, kteří na Velehrad
etapově putovali z Levého Hradce už od roku 1982 a z Nového Jičína, kteří
se s námi spojí vždy na závěr.
Pouť se také prodloužila na šest dní a stanovilo se, že se vychází vždy v pondělí mezi svatým Rochem, patronem poutníků (16. 8.) a svátkem Panny Marie
Královny (22. 8.), kterou svatí bratři Cyril a Metoděj vzývali slovem Hodigitria
- Průvodkyně na cestách. Na jihu vycházejí v pondělí odpoledne z poutního
kostela Panny Marie ve Vranově nad Dyjí a večer dojdou do Znojma. Sraz vírských poutníků je už v poledne na památném cyrilometodějském Vítochově,
kam někteří připutují z Radešínské Svratky již v neděli večer.
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V pondělí se také chodilo od Panny Marie z Netína, kde bývala mše svatá
v tradiční čas 15 hodin 15 minut.
Letos vyjdeme už v 8 ráno z Nového Veselí, kde v nedělní podvečer skončí krátká pětikilometrová přípravná etapa od cyrilometodějské lípy vysazené
na hranicích Čech a Moravy mezi Sirákovem a Újezdem, abychom byli v Netíně v ten obvyklý čas.
L. P. 2018 půjdeme tedy už po osmnácté a to celkem ze 17 míst, i když
odněkud putuje třeba jen jedna rodinka. S Boží pomocí a pod ochranou
jeho andělů strážných ....
A přeji zdraví, ale i víru, naději a lásku!
Uvedené povídání doplníme třemi fotografiemi z nedávno skončeného
letošního ročníku:
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Zeptej se dobytka
Podle knihy Juraje Dovala: Chrám uprostřed tržiště
Všechno, co vidíme a vnímáme, se tu neobjevilo jen tak samo od sebe.
Nějaká síla musela vesmíru pomoci k tomu, aby se uspořádal a manifestoval
v procesech, které můžeme pozorovat, zkoumat a také nad nimi žasnout.
Jako křesťan věřím, že všechno viditelné i neviditelné stvořil Bůh.
Příroda je obraz, který vytvořil sám Bůh. Je prodchnuta jeho Duchem,
je jeho živým dílem. Když jsme v přírodě, pohybujeme se přímo v Božím
ateliéru. Všechno, co vidíme kolem sebe, jsou produkty a výtvory, které vzešly z jeho rukou. Můžeme na ně sahat, můžeme je hladit, můžeme se jich
dotýkat. Je to úžasná milost. Když jsme v kontaktu s přírodou - Božím dílem
- přivádí nás to k jejímu Autorovi. Hezky to vyjádřil papež František: „Když
jsou naše oči osvíceny Duchem svatým a otevřeny Bohu v kráse přírody, objevují, že všechno mluví o něm a o jeho lásce.“
Je to dobrodružná a radostná cesta. Jak o tom ostatně píše už biblický
Job: „Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví,
poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by
nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co
žije, duch každého lidského tvora“ (Job 12,7-10).
Obloha, slunce, měsíc, hvězdy... Všechny tyto nebeské ornamenty jsou
výbornými pomocníky k meditaci. Když pozvednu hlavu a vidím oblohu,
na ní slunce, kdesi prosvítá měsíc, vyzývá mě to k modlitbě a k vnitřnímu
chvalozpěvu. V noci mlčky sleduji oblohu plnou svitu diamantových hvězd
a vnímám, kolik lásky Věčný ukryl v jejich světle. Naplňuje mne to hlubokým
pohnutím a zároveň ohromnou silou. Někdy mi tečou slzy, jsem plný pokory, ale i radosti, vděčnosti a lásky.
Jsem přesvědčen o tom, že Bůh nám dal tyto nebeské souputníky našich
životů k dispozici i proto, abychom nebyli malomyslní a neupadali do beznaděje, když nám život připadá nesnesitelně těžký. Světlo slunce i ostatních
hvězd nám připomíná, že v obrovských dálavách nad nimi kraluje Bůh, vládce všech světů viditelných i neviditelných.

Mezinárodní den uprchlíků
Peter Žaloudek
„Dvacátý červen byl světovým dnem uprchlíků. Ten, kdo dnes řekne něco
dobrého o uprchlících, riskuje, že upadne do nemilosti a všichni ho budou
ignorovat. Nejde ale o to, budu-li někým oblíben, když říkám jen to, co se
chce slyšet. Teď jde o fakta, o kterých se téměř vůbec nemluví. Podle statis29

tiky, kterou zveřejnila OSN, je na světě 68 miliónu uprchlíků. Jen nepatrná
část z nich přichází do Evropy. Osmdesát pět procent všech uprchlíků je
zachyceno v chudých, rozvojových zemích, největší počet z nich představují
uprchlíci ve vlastních zemích. A Evropa se svými 500 miliony obyvatel dělá
takový povyk kvůli dvěma milionům uprchlíků. Zde hrají větší roli populismus a šíření strachu, než holá fakta a zcela obyčejná lidskost…“
Tato slova napsal jeden z nejznámějších kardinálů světa, vídeňský Dr.
Christoph Schönborn ve svém pravidelném týdenním sloupku otištěném
22. června 2018 v deníku HEUTE na straně 15. Všechna rakouská média
jej považovala za tak důležitý, že se o něm zmínila; navíc v době těsně před
zasedáním hlav států EU o řešení uprchlické krize, která se konala v Bruselu
28. června.
O víkendu 23.–24. června jsem pobýval v Říčanech a otázal se několika
lidí, včetně pana faráře, jestli vědí něco o tom, že se ve světě slaví Mezinárodní den uprchlíků. Nikdo o tom neměl ani tušení. Samozřejmě, že nemohu
a ani nechci chápat těch pár dotázaných občanů jako reprezentativní vzorek
českého národa. Ale vidím, že úhel pohledu na problematiku a hledání řešení uprchlické krize v Česku se diametrálně liší od toho, na co jsem zvyklý
v Rakousku či jinde v západní Evropě. Tím víc, že Česko v porovnání s jinými
zeměmi nepřijalo prakticky žádného uprchlíka. Politik, který si dovolí třeba
jen poukázat na to, že by Česko mělo přijmout alespoň menší počet uprchlíků, okamžitě upadne v nemilost nejen u hlavy státu Miloše Zemana, ale
bohužel i u většiny české populace. Populisté a extrémisté v Česku šíří strach
tím, že poukazují jenom na zlo, které s sebou uprchlická krize přináší, a ostentativně odmítají být solidární s usneseními Evropské unie. Česká republika spolu se zeměmi V4 vrazila do EU jakýsi klín. Nejenomže vehementně
kritizují a bojkotují usnesení o solidaritě s uprchlíky; ale vůbec jim nevadí
čerpat veškeré finanční dotace a výhody z členství v EU. Dokonce ústy mnoha politiků vyhrožují mezinárodními soudy v případě, že jim budou dotace
kráceny. Tento odmítavý postoj dokumentovaly i tím, že se jako země V4
svorně nezúčastnily přípravného zasedání k řešení krize v neděli 24. června
s odůvodněním, že jich se to netýká.
Co mne na tom zaráží, není nejvíce snad ani tak to, že extremisté typu
Klause, Zemana či Babiše aj. zmanipulovali šířením strachu a nenávisti většinu národa, ale fakt, že se k jejich nekřesťanskému a nelidskému postoji
připojují také čeští věřící, kněží a biskupové v čele s kardinálem Dukou.
Postoje těchto duchovních jsou zcela odlišné od postoje rakouských kněží,
vídeňského kardinála či papeže Františka. Smutné je to pro mne i proto,
že namísto toho, aby jako duchovní vůdci vedli věřící k šíření optimismu,
jednotě, následování učení a způsobu života Ježíše Krista, se dali raději do
služby šíření dezinformací, strachu a negativních poselství.
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Otec Ludvík, kterému jsem kopii novin s textem kardinála Schönborna předal, během nedělní mše v Říčanech informoval o článku kardinála
Schönborna; dokonce šel ještě dál a vyzval věřící, aby přestali věřit těm politikům, kteří jen hovoří o tom, že zde chtějí zachovat křesťanství a nestojí
o žádné muslimy, a aby se raději zamysleli nad tím, co tvoří podstatu křesťanství. Všichni, kdo otce Ludvíka známe, víme, že se často vyjadřuje ve prospěch uprchlíků a také kriticky k politickému dění v České republice. I jeho
názor se setkává někdy s nesouhlasem všech. Podobně i on tak zakouší sám
na sobě to, o čem mluví kardinál Schönborn, že ten, kdo se dnes zastává
uprchlíků, dostává se skoro automaticky do nemilosti.
Být tolerantním a solidárním člověkem ochotným přijímat lidi v nouzi,
pomáhat jim, to jsou ty pravé, ježíšovské hodnoty, bez nichž je naše křesťanství jen prázdným tlacháním. Když ale vidím, jaká je v české společnosti
včetně církevních kruhů atmosféra, ptám se, jak je možné, že se tam téměř
nevyskytují typy jiných kněží, biskupů ani křesťanů obecně, jaké znám z Vídně, Říma či ze zemí tzv. klasické otevřené západní civilizace a že ti, kdo se
k tomu vyjadřují, upadají do nemilosti?
Napsané 29. června 2018 ve Vídni, v den svátku sv. Petra a Pavla,
odvážných křesťanských apoštolů a mučedníků, mých patronů.

ZÁŽITKY A PROŽITKY
Nevěřte vlastním očím
Libor Všetula, převzato z Salesiánského magazínu 2/2018
Nevěřte vlastním očím anebo spíše nevěřte všemu, co vidíte na internetu.
Ještě nikdy v historii nebyl člověk obklopen tolika dostupnými informacemi,
jako v dnešní internetové době.
V roce 2016 bylo na internetu tolik dat, že kdybyste si je všechny vytiskli
na papír formátu A4, pokryli byste těmito papíry území USA do výšky 4,5
metru. Pro běžného člověka, který byl před pár lety zvyklý na jedny noviny a strávil několik desítek minut před televizí, je tento informační nárůst
téměř nepředstavitelný. Na jednu stranu se můžeme cítit privilegovaní, že
žijeme zrovna v takové době, na druhou stranu tato přesycenost informacemi přináší nové a nebezpečné důsledky. Jedním z nich je fenomén tzv.
dezinformací. Jedná se o vymyšlenou nebo zkreslenou informaci, která je
úmyslně rozšiřována se záměrem ovlivnit nebo zmanipulovat příjemce.
Tento typ informací tady byl od nepaměti, ale teprve internet vyživuje tyto
zprávy s takovou intenzitou, že někdy zasahují až do samé podstaty demo31

kracie a snahy o hledání pravdy. Už dávno totiž naplatí, že to, co se píše na
internetu, je vždycky pravda a také už neplatí, že jakýkoliv (na první pohled)
seriózní zpravodajský web šíří informace ověřené a objektivní.
Každý z nás už se jistě setkal se zprávami, které přinášely „zaručené“ informace, varovaly před nebezpečím a hrozbami, vyvolávaly pocity ohrožení
a nespravedlnosti a využívaly našich předsudků (muslim je terorista, hloupá
blondýna nebo vidlák z venkova). Často byly podpořeny ilustračními snímky plnými emocí. A právě proto, že jsme neustále bombardováni stovkami
informací, které náš mozek musí denně vstřebávat, působí na nás podobné
zprávy i tehdy, když jim příliš nevěříme. O to, abychom jim uvěřili, zde ale
v první řadě vlastně nejde. Smyslem moderní propagandy totiž není jenom
přinášet zkreslenou informaci nebo témata. Jde především o to, abychom
zanechali kritického myšlení a rezignovali na hledání pravdy.
Pokud se tomu člověk aktivně nebrání, může se dostat do stavu, kdy bud‘
prohlásí, že pravdu vlastně nejde najít, anebo ke stejně špatnému závěru,
že pravda je vlastně někde uprostřed. Je docela snadné těmto skeptickým
postojům propadnout, zvláště když si uvědomíme, že ani naše psychika
nám v tom příliš nepomůže. V procesu našeho rozhodování hrají naše
emoce důležitější roli než naše logika. Je proto snadnější věřit zprávám,
které vyvolávají úzkosti a obavy, soucit či rozhořčení, než suchým zprávám
bez emocí. Názor, který si vytvoříme vzhledem k nějaké problematice jako
první, je velmi náročné změnit i pod tíhou racionální argumentace. A aby
toho nebylo málo, americký sociolog Paul Lazarsfeld dokázal, že mnohem
více reagujeme na názory, se kterými souhlasíme, kdežto těm opačným se
vyhýbáme. V době internetu je velmi snadné obklopit se pouze názorovými
proudy, které potvrzují „náš správný“ pohled na věc, a naše společnost je
tím víc a víc polarizovaná.
Po přečtení tohoto textu se vám může zdát, že veškerá snaha najít pravdu je zbytečná a nedá se s tím nic dělat. Víte co? Dá. Pro začátek by stačilo,
abyste:
a) nepropadli netečnosti, že se pravdy stejně nedoberete, a proto se
o věci nebudete zajímat;
b) nevěřili každé informaci, kterou na internetu čtete, i když by vám ji
poslal váš známý;
c) snažili si zprávu ověřit (kdo to píše?, je k nalezení i z jiných zdrojů?,
nepoužívá nálepkování a svalování viny?, nehraje na emoce?).
Možná by vám k tomu mohly napomoct třeba tyto inspirativní weby:
www.zvolsi.info, www.demagog.cz, www.manipulatori.cz, www.hoax.cz.
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Co je náš cíl?
Racek
Dostat se k Bohu, nebo si užívat pozemských lákadel? Odpověď zdá se
jednoduchá, předpokládám, že většina z nás chce žít v lásce. Bez ní se totiž
těžko dostaneme k Bohu. Ale žijeme opravdu v lásce?
Co je láska? Láska je pokoj, radost, nevýslovné štěstí. Kdo má lásku, ten
miluje. Dokáže milovat přátele i nepřátele. Lásku má ten, kdo se raduje
z úspěchů druhých, kdo dokáže pomoci v nouzi druhým. Lásku má ten, kdo
miluje Boha. Opravdová láska je chvějící se srdce samou blažeností, které
prahne po Bohu. Láska je něco nádherného, co se nedá jen tak popsat. Láska je nejúžasnější věc na tomto a věřím, že i na onom světě. Láska nezávidí,
nejedná nečestně, je trpělivá, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska
je Bůh… Největší lásku má ten, kdo není závislý na hmotných věcech.
Co to jsou hmotné věci? Jsou to různá lákadla, které zde na Zemi máme.
Například lpění na penězích, majetku, užívání si i na první pohled krásných
věcí. Mohou to být různé zábavy, včetně nadměrného používání mobilu
a PC, hodně pití, hodně jídla, ale užívání si i třeba jeden druhého, pokud
děláme dobře jen svému tělu. Vše co děláme jen pro potěchu svého těla
a nemyslíme při tom na boží lásku, nás od Boha vzdaluje. Bohužel krása
pozemských věcí na nás působí jako magnet. Jakmile je okusíme a zjistíme,
že se nám líbí, chceme je. Nepřemýšlíme, jestli nám tyto pro nás krásné věci
přichystal Bůh, nebo ďábel. Prostě chceme je. A v tom je velké nebezpečí.
Jsme zaslepeni pozemskou krásou, množstvím nablýskaných zlaťáků a vůbec
si neuvědomujeme, že zatímco se v těchto „krásách“ rochníme, Boha=lásku
ztrácíme a scházíme z cesty, která vede k Němu.
Čím menší budeme mít závislost na hmotných věcech, tím více budeme
cítit Boží blízkost (lásku).
Pokud opravdu chceme být Bohu co nejblíže, pokud ho chceme cítit ve
svém srdci, tak proto něco udělejme. Čím začít? Když se nám něco nepovede, někomu ublížíme, nebo je nám ublíženo, nebo nás něco trápí, nedusme
to v sobě, seberme vnitřní sílu a sdělme se s pokorou svému příteli. Když
máme radost, sdělme se s druhými. A mluvme vždy a všude pravdu. Nejen
doma, ale i v práci a ve škole. Pozor, i polopravda je vlastně lež. Kdo se bude
snažit takto žít, bude vnitřně šťastnější a lásku bude opravdu hmatatelně
cítit….
Přeji nám všem, abychom žili s láskou každou vteřinu, kterou nám Bůh
na této Zemi dal. Pomáhejme druhým, mluvme pravdu, roznášejme radost,
milujme se navzájem. Snažme se, aby nás příliš nepřitahovaly hmotné věci,
ale aby nás přitahoval Bůh. Aby On se stal naším magnetem, abychom chtěli
každou vteřinu jít za ním, až do jeho nitra. Snažme se, abychom milovali
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Boha, jako on miluje nás. Nic krásnějšího na světě není a nebude. Země
pomine, ale láska zůstane. A to je přece nejdůležitější a nejkrásnější, ne?
Přeji vám všem krásné, radostné a láskyplné nejen podzimní dny!

Odhodlání, očekávání a - úplně něco jiného
aneb můj pobyt v klášteře
Sára Ondráčková
Jsem prostě taková, tvrdohlavá. Když si něco vymyslím, musím se k tomu
dostat či to mít.
Tak to taky začalo, někdy v zimě se u mě objevila obrovská touha. Chtěla
jsem zažít život v klášteře. Jak to tam funguje? Co tam vlastně celý den ty sestřičky dělají? Proč se vůbec rozhodly žít takový život? Samé otázky, ale nikdo,
kdo by odpověděl, a mně by to stačilo.
Pokud nemáte nějakou řádovou sestru mezi příbuznými, tak vám asi
rodina nepomůže. Ptala jsem se hlavně kněží. S jistým otcem J. jsme o tom
diskutovali. Ptal se mě, zda hledám spíš nějaký aktivní klášter, který se třeba
stará o seniory, jako boromejky, nebo tichý, třeba i s klauzurou, jako karmelitky.
Nejprve jsem byla pro boromejky. Naučím se pracovat se staršími… Tak
nějak se mi to honilo hlavou. Ale blížil se konec roku a přišly stresy a poslední testy. A já ani nevím jak, ale dospěla jsem k názoru, že potřebuji spíše
klid, a tak jsem se rozhodla pro karmelitky. Od otce J. jsem dostala kontakt
a začala jsem si s nimi přes internet dopisovat.
Abych ještě upřesnila, jak to brali naši. Myslím si, že mě tiše podporovali.
Maminka nic proti ani pro neříkala. Tatínek si z toho dokonce dělal legraci,
že tam zůstanu, a já mu vysvětlovala, že to jdu jen obhlédnout. :-) Myslím,
že si všichni říkali, že mě to přejde a stejně nikam nepojedou, ale já přišla
s datem… 9. 8. 2018
Vyrazila jsem směr Dačice. V autobuse, který jel tři hodiny, jsem měla
dostatek času na různé myšlenky. Měla jsem i očekávání. Třeba, že se více
sblížím s Bohem nebo si ujasním své cíle, že tam vydržím čtrnáct dní a že
nebudu volat domů.
Pokud mě trochu znáte, tak si asi dokážete představit ty rozdíly. Bláznivá
holka, která miluje lidí, podle mých rodičů „prdlá“ na hlavu a taky hrozně
ukecaná. No a tahle holka chce jít do kláštera s klauzurou, kde je naprosté
ticho, nikde nikdo a myslí si, že tam něco najde. Podle někoho naivní. Ale
já si to nemyslela a šla.
Jenže to ticho tam fakt bylo. Ale to nebylo to nejhorší. Samota pro mě
byla ubíjející mnohem víc. Dostala jsem pokojík cca 2×3 m. Byla tam postel,
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stolek a malinká skříňka. A já už po půl hodině chtěla pryč. Chodila jsem na
různé modlitby sester, ale samota mě bolela čím dál tím víc.
Druhý den jsem byla odhodlána jet domů. Nedalo se to vydržet, fyzicky
mi bylo dobře, ale psychicky mě to nehorázně ubíjelo. I když jsem o Bohu
věděla, potřebovala jsem někoho fyzicky přítomného. Nebyl tam nikdo,
s kým bych mohla své pocity sdílet. Když v tom zazvonil telefon kláštera a externí sestra Klára se mě zeptala, zda bych jí pomohla oloupat brambory na
oběd. Tak jsem šla. Začaly jsme si povídat. A já ze sebe postupně dostala skoro vše. Sestra Klára byla moc milá. Zanedlouho nám přišly pomoct dvě holky
přibližně v mém věku. V duchu jsem byla šťastná, že tu konečně někdo jako
já je. Byly tu sice, ale přesto se svou rodinou a ne se mnou, a tak jsem stejně
zůstávala často sama. Jenže já si k nim již po jednom dni vytvořila pouto,
a proto bylo velmi těžké, když druhý den odjížděly. Bylo to pro mě náročné
loučení a také myšlenka, že teď už jsem tady vážně sama.
O mém trápení se dozvěděla i Matka představená a nechala si mě zavolat. Povídali jsme si o mých pocitech, ona byla moc laskavá a měla spoustu nápadů, jak
mi tento pobyt zpříjemnit. Navrhla, že mi domluví jednu sestru, která si se mnou
bude povídat každý den, a také že mohu s jednou sestrou jít pracovat na zahradu.
Byla jsem překvapená, jak jim na mně záleží a chtějí, abych se tady cítila dobře.
Ve středu jsem měla svou první schůzku se sestrou Dominikou a ta mě
hned zahrnula svou láskou, vlídností a taky knihami. Naše setkání pokračovala až do soboty a já jen zírala, jak ji můj život zajímá stejně, jako mě zajímal
ten její. Stejně tak milá byla i sestra Anežka, s kterou jsem trávila čas na zahradě, a při práci si povídaly. Ona mi povídala o svém životě a já o tom svém.
A já za ně obě byla nesmírně vděčná. Další dny jsem různě pomáhala zkrášlit
klášter i okolí. Myslím, že mi práce pomohla tam zůstat.
Má rodina mi velice chyběla. Uvědomovala jsem si, jak moc mi na ní
záleží a chybí mi. A tak jsem se rozhodla v neděli ráno v pět odjet z kláštera
na rodinnou oslavu.
A na závěr, co má předsevzetí, očekávání a co již teď vím a mám. Pokud
bychom to počítali na hodiny, tak jsem tam strávila pět dní, pokud na dny
tak sedm, pokud podle mě, tak velmi dlouhou dobu, ale přesto mé předsevzetí bylo čtrnáct dní. Pobyt v klášteře beru jako velmi dobrou zkušenost
a myslím, že se tam ještě ukážu. Také jsem si uvědomila váhu rodiny a zázemí. A s voláním domů jsem to taky nevydržela a zavolala.
S Bohem jsem se nepotkala, ani více nesblížila. Jeden kněz mi ale řekl,
že můj vztah s Bohem je jiný, než sedět v lavici a modlit se růženec a čekat,
že přijde Pán. Na to si Bůh vybral jiné. Moje setkání s Bohem je ve společenství, já hledám Boha v ostatních a mluvím s ním i skrze ně. A já vím, že to
tak doopravdy je. A pokud to dokážete pochopit, tak jsem tam Ježíše vlastně
potkala. Byl tam. V těch řeholních sestřičkách byl.
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Kritika populistických plánů rakouské vlády
ze strany křesťanských církví
S počátkem půlročního předsednictví Rakouska v Evropské unii se množí kritiky mířené na rakouskou vládu za její populistické plány, které mají vzbudit strach před jakýmikoliv uprchlíky. Nedávno za to rakouskou vládu kritizoval kardinál Schönborn ve
své připomínce Mezinárodního dne uprchlíků, a dnes se k tomuto tématu v pravidelném nedělním duchovním komentáři rakouského rozhlasu Ö1 vyjádřila také evangelická superintendantní kurátorka Dr. Gisela Malekpour. Uvádím doslovný překlad:
„Kde jste byli 9. listopadu 1989 večer? Lidé mojí generace odpovídají
téměř jednohlasně: před televizí. Dojatí scénami, které živě dokumentovaly
pád berlínské zdi, symbol rozdělení dosavadního Německa a také Evropy.
Moje matka, jíž tehdy bylo 72 let a pocházela z Frankfurtu nad Odrou v bývalé NDR, seděla před televizí jako přikovaná a nepřetržitě plakala. A dnes,
kdy od té doby uplynulo již téměř 30 let a Evropská unie byla před několika
lety odměněna Nobelovou cenou za šíření míru, tolerance, solidarity a demokracie? Zdá se, že se začínají natahovat dráty nové železné opony. Mluví
se o „evropské pevnosti“, o „ose ochotných bojovat proti přijímaní uprchlíků
mezi Německem, Rakouskem a Itálií.“ Tyto a podobné výroky znají dnes nejenom ti, kteří studovali historii, ale také ti, kteří na vlastní kůži zažili, jaké to
bylo před 70 lety. A tak nám musí být jasné, že škrtání rozpočtů pro pomoc
rozvojovým zemím, jakož i neochota podílet se finančně na chodu uprchlických táborů v Jordánsku, Libanonu a jinde, ignorování klimatických změn,
automaticky povede k dalším utečeneckým proudům. Ze začátku nepřipravená Evropa reagovala v roce 2015 na uprchlickou krizi tak, jak se dalo
očekávat od křesťansky formovaných zemí: ochotou pomáhat, pohostinností, milosrdenstvím a láskou k bližnímu. Dnes, o tři roky později, se zdá, že
priority politiků jsou zcela odlišné. Jejich záměrem již není integrace, nýbrž
deportace uprchlíků do zemí, které svým občanům rakouské ministerstvo
zahraničí nedoporučuje navštěvovat z důvodu nedostatečné bezpečnosti,
nestability a nedemokratičnosti režimu. Najednou se už vyhýbá integračním
plánům a metodám, mezi něž patřil na prvním místě kurz němčiny. Nyní
se hovoří o přemístění problému z Rakouska do tzv. třetích zemí, které již
tak či tak patří mezi nejchudší země světa. Je v tomto kontextu vůbec ještě
věrohodné hovořit o záchraně křesťanských principů Evropy? Třímání křížů v rukou na politických mítincích či předvolebních kampaních, jak jsme
tomu byli svědky u mnohých politiků (hlavně pana Stracheho a jiných členů
FPÖ) je absurdní, zavádějící a falešné. K historickým faktům dnes musíme
přiřadit také fakta geografická: křesťanství Západu se zrodilo kdysi, před
mnoha staletími v Malé Asii, na Předním východě, který býval označován
za země Východu a tím také za region, ze kterého dnes přichází uprchlíků
36

nejvíce. ,S mým Bohem mohu přeskakovat zdi,‘ čteme ve třicátém verši 18.
žalmu. Zůstává už jenom naděje, že mnozí, kteří se odvolávají na křesťanství,
dokážou přeskočit zeď alespoň ve své vlastní hlavě, a že Rakousko, které teď
převzalo na půl roku vedení Evropské unie, nevejde do dějin jako země,
která si položila za svůj nejvyšší cíl její rozdělení či dokonce rozbití.“
Zwischenruf, neděle, 15. července 2018, radio Ö1, 6:55 hod, Dr. Gisela Malekpour,
evangelická superintendantní kurátorka
Překlad z němčiny Peter Žaloudek, Vídeň, 15. července 2018

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Moje návštěvy v Praze
Úryvek z ručně psaného textu pí Ludmily Franzové
Již několikrát a jinde bylo zmíněno, jaký byl náš tatínek (Ladislav Polanský, nar. 18. 6. 1908) velký vlastenec. Kdysi, ještě jako mladý učeň strávil
v Praze jistý čas. A tak měl k Praze osobní vztah. Od něho jsem získala vřelý
vztah k Praze i já. Každou její návštěvu mám v živé paměti. Bylo jich čtrnáct.
(Tento text se týká prvních tří).
1.
V květnu 1945 skončila ta hrozná válka a už v červnu mě (měla jsem 10
roků) a bratra Luďu (8 roků) vzal tatínek do Prahy. To byl pro mne úžasný
zážitek. Cesta v nákladním vagonu „dobytčáku“, dřevěná lavice a houně na
zemi. Po východu z Wilsonova nádraží první pohled od muzea na Václavské
náměstí! Na všech domech se houpaly dlouhé girlandy, okna zářila různými
vlajkami. Pravidelně se střídaly české, americké, ruské i anglické. Americká
a anglická byly pro mne neznámé. To byl radostný pohled. Ale pohled na
chodník, po kterém jsme pak šli, vyvolával v mé citlivé duši soucit a smutek.
Bylo tu plno čerstvých kytic a hořících svíček označujících, kde kdo padl při
povstání a osvobozování Prahy. U mnohých stáli lidé (možná pozůstalí) s pohnutím a smutkem. Tento můj první pohled na Václavské náměstí se dvěma
rozbombardovanými domy si v sobě nesu celý život. Pak jsou moje vzpomínky útržkovité, pamatuji si vyhořelou radnici na Staroměstském náměstí, a jak
s tatínkem obcházíme v kostkované dlažbě 27 bílých křížků.
Tatínek zajistil ubytování v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře. Utkvěla mi
v hlavě otázka rázovitého pana „hostinského“ – nevím, čím tam tehdy byl.
A ten se zeptal: A vy Moravané se tady na Bílé Hoře nebojíte? V duchu jsem
se moc styděla, že nevím, proč bychom se měli bát. Tam je začátek mého
zájmu o historii.
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Pak se stalo, že nás tatínek brzy ráno, před východem slunce, vzbudil
a jeli jsme na Petřín. Z rozhledny byl dechberoucí pohled na stříbřící se
Vltavu, a tatínek, výborný zpěvák, tak pro nás zpíval procítěně píseň „Praha
je krásná, když se den rozednívá, za noci, když se stmívá nad Vltavou...“. To
bylo tak silné, že jsem rozechvělá i dnes, po 72 letech.
2.
Druhá návštěva Prahy byla v r. 1947. Jako primánka Řádového dívčího
gymnasia v Brně na Lerchové v Masarykově čtvrti jsem jela na „Předsletové
studentské tělovýchovné slavnosti“. Vzpomínka: bílá trička, modré baňaté
trenýrky, na hlavě širší modrá stužka. Její mašličku jsme za zvuku hudby na
značkách rozvazovali (stáli jsme v červené obruči) a z amplionů zaznělo „My
děti z velkých měst i z vesnic s poli a zahradami zdravíme tuto zem“. Bylo to
nádherné.
3.
Přišel „Únor 1948“, který změnil mnoho lidských životů, i můj, ale o tom
jinde. V naší rodině milovaný pan prezident Beneš onemocněl a 3. září 1948
zemřel. A protože tatínek pracoval u ČSD (říkali jsme „u dráhy“), měl několik volných jízdenek pro celou rodinu. Tak jsme jeli znovu do Prahy, na
pohřeb, tentokrát s maminkou, Luďa a já.
Pan prezident byl vystaven v památníku na Vítkově. Tehdy to byl vrch,
opravdu strmější holá pláň. A po jejím úbočí se hadovitě vinula dlouhá,
dlouhatánská fronta těch, co se chtěli panu prezidentovi poklonit. Řada
byla nekonečná a stáčela se po vrstevnici do menších zákrut. A tak se mohlo
stát, že ty zákruty byly místy od sebe jen 5-6m. Ale nikoho nenapadlo si polepšit a přeběhnout do zákrutu bližšího. Vnímala jsem tehdy tu vzájemnou
úctu všech lidí, jejich soudržnost. Všichni cítili stejně. Bavili se mezi sebou,
a já 13letá naslouchala, kdo jeho smrt zavinil, co mu nejvíc ublížilo, že to byl
Vyšinský... Já si to už všechno nepamatuji, ale vzpomínám najednou na veliký šum – po cestě od katafalku odjížděla dolů paní Hana Benešová. Mávali
jsme jí a celý dav plakal. A tak zcela určitě vím, že jsem od té chvíle začala víc
vnímat jména politiků (těch hlavních), všímat si, co se kolem děje a vytvářet
si svůj úsudek.
Přespali jsme v nějaké drážní ubytovně a druhý den jsme se maminka,
Luďa a já zúčastnili pohřbu. Vyrazili jsme brzo na Václavské náměstí, abychom dobře viděli. Stáli jsme na kraji chodníku a byli rádi. Jenže připochodovali Sokoli v uniformách a utvořili poměrně hustý špalír před námi.
A nakonec připochodovala milice a stoupla si před ně, aby je překryla. Za
námi byl strom a nějaká budka (asi novinová). Luďa, šikovný, vylezl po stromě na tu budku, a tak si myslím, že on viděl krásně. Já jsem nějakou škvírou
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taky něco viděla. Když náměstím projížděl průvod, nemohla jsem odtrhnout
oči od lafety s rakví a hlavně od paní Hany. Po jejím boku kráčel bratr pana
prezidenta Vojta Beneš. Na rozdíl od svého bratra byl vysoký, štíhlý. Ve své
dětské fantazii jsem si ho připodobnila k TGM. Jeho důstojnost na mne
zapůsobila.
Za dva roky, 11. března 1950, se narodil můj nejmladší bratr. Tatínek
ho radostně běžel přihlásit na Národní výbor (dnes Obecní úřad), a že 19.
března má svátek Josef, tak si to jméno přinesl a byl zapsán jako Josef. Když
jsem to slyšela, rozbrečela jsem se, že „žádnýho Pepka nechcu,“ že jsem chtěla Vojtu! No, byla jsem nejstarší, skoro slečna, tak na mě dali a tatínek šel
na obec znovu, aby jméno přepsali. Toho byla svědkem porodní babka pí
Tomková a najednou šla po Říčanech zvěst, že jsme nechtěli Josefa, protože
se tak jmenuje Stalin. A bylo to. Vojta je Vojta!

Z farní kroniky Říčan 1917–1918
Iva Ďásková
Léto roku 1917 bylo neobyčejně horké. Velké teplo nastalo už 30. dubna
a v červnu a v červenci se vedra na slunci blížila 40°C. A nepršelo. Mnohé
řepy vyrazily teprve po 24. červnu, kdy přišel první větší déšť, další pak zase
až 9. července. První jetele a luční trávy ještě prošla, ale další vedra pak pozdější trávy a jetele vypálila. Obilí bylo v nižších polohách ještě dosti dobré, na
vyšších polích (u Říčan k Javůrku) seschlo a hlavně jařiny byly špatné. Druhé
seno, jetel a otavy byly slabé, a přece úřady chtěly vyvézt z Moravy mnoho
vagonů sena. Zemáků na vyšších místech někdy nebylo ani na semeno, v nižších polohách bylo jich více. Obcím byly stanoveny odvody – Ostrovačice 19
vagonů a Říčany 16 vagonů.
Cukrovka byla velmi špatná, obilí na podzim někde nešlo ani zasít, protože bylo velké sucho a teplo až do října, a země tvrdá tak, že se ani nedalo orat
na setí. O zeleninu byla nouze a byla velmi drahá – hlávka zelí za 3 - 4 Kor.
S ovocem to bylo lepší. Karlátek a peckového ovoce bylo prostředně, hojně
však hrušek a jablek. Vše bylo velmi drahé 60-120 K na venkově.
Válka pokračovala, lidem bylo stále hůř. Množství potravin na osobu se
stále snižovalo – pro těžce pracující osoby 36 dkg (ze 3 pouze 1 těžce pracující), ostatní 30 dkg obilí na den. Ve mlýnech velké prohlídky.
Koncem října 1917 naše rakouské vojsko s německým zahájilo šťastnou
ofensivu proti Itálii – do 11. listopadu postoupilo z Přímoří od Soče až k řece
Piavě… zajalo velké množství vojínů, ukořistilo obrovský počet děl… V prosinci zmocnili se vlády v Rusku bolševici, kteří navrhli příměří ústředním
mocnostem. Začalo se vyjednávat o mír, jednání několikrát přerušeno, ale 9.
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února 1918 uzavřela Ukrajinská republika (rada v Kyjevě) mír s Rakouskem
i Německem, ale na útraty Poláků, jimž odňato Estonsko a přiděleno Ukrajině. Poláci, kteří dříve podporovali vládu, vstoupili do opozice proti vládě.
Němci pak, ač Rusko (bolševici Lenin a Trockij) přijali jejich podmínky
míru, od 17. února znova začali válku s Ruskem, jehož slabé síly vojenské
ovšem všude ustupovaly. Německo předstíralo, že jde zachránit Němce před
hrůzovládou bolševiků.
V únoru 1918 dostal správce fary „náhradné“ za odvedené zvony, - zakoupil pro „Zvonový fond v Říčanech“ válečnou VII. čtyřicetiletou půjčku
(1 600 K), 372 + 12.69 Kor. uložil na vkl. knížku téhož fondu u Živnost. banky v Brně – a 64 Kor. na vkl. knížku „Zvonového fondu v Ostrovačicích.“
Dne 3. března 1918 Rusko podepsalo kapitulaci (mír!) v Brestě Litevském s Německem a Rak. – Uherskem, kterážto kapitulace v Rusku těžce
nesena.
Dne 7. května v Bukurešti uzavřen mír s Rumunskem, jímž nejvíc získaly
Uhry (5.000 km2 území), a Německo různé výhody.
Jaro začalo suchem. Teprve 17. dubna snesla se bouře s krupobitím a přinesla hojnou vláhu. Poté poprchávalo asi týden.
Jak bylo už dříve oznámeno, provedena také na Moravě rekvizice cínových píšťal varhan. Nejprve slíbeno, že varhan, které nemají více, než 8
registrů bude ušetřeno, ale pak zrekvírovány píšťaly všech varhan, nebyly-li
umělecky nebo historicky cenné. Dne 6. května 1918 odebral V. Káš - varhanář z Brna v Ostrovačicích 25 a v Říčanech 24 cínových prospektních píšťal.
Celkem 54,50 kg, náhrada za 1 kg – 15 Kor. a na balení a odeslání 4 Kor. za
1 kg (do 30 kg).
V zasedání říšské rady na podzim 1918 Češi už prohlásili, že jejich legionáři bojují proti Rakousku, jež poraženo v Itálii. Dne 28. října prohlášen
samostatný český stát – republika. U nás v den následující 29. října večer
průvod a slavné Te Deum – promluvu měl P. Václav Pokorný, kooperátor
zdejší. Též při slavnostech 8. 11. měl promluvu na náměstí, kde zasazeny
2 lípy. V národním shromáždění zasedli muži církvi nepřátelští, kteří s ministrem „Kultu a vyučování“, socialistou Habermanem, snažili se odstranit
náboženství ze škol, provésti rozluku manželskou, spoutat volné slovo
kazatelů…
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HUMOR
Dětské názory na lásku – pokračování z minulého čísla.
Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda,
kterého nenávidíte.
Nikka, 6 let

Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí
každý den.
Noelle, 7 let

Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé,
i přes to, že se už tak dobře znají.
Tommy, 6 let

Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem
se bála. Podívala jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali, a zahlédla jsem
mého tatínka, jak na mě mává a usmívá se. Byl jediný, kdo to dělal. Pak už
jsem se vůbec nebála.
Cindy, 8 let

Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuřete.
laine, 5 let

Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale
i tak o něm říká, že je větší fešák než Robert Retford.
Chris, 7 let

Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes to, že jste ho nechali
doma samotné celý den.
Mary Ann, 4 roky

Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají
z nich malé hvězdičky.
Karen, 7 let (obdivuhodná představivost)
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Na ukončení cyklu. Autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži, kde měl dělat porotce. Cílem soutěže bylo najít nejstarostlivější dítě.
Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi odvedle zrovna nedávno zemřela
žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu
na klín a jen tak tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl,
chlapec odpověděl: „Nic, jen jsem mu pomohl brečet.“

Zcela na závěr zařazujeme obrázky vycházející z biblických příběhů.
Počítačovou grafikou je namaloval Jenda Volavý z Říčan. Poznáte, co znázorňují?
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Děkovné mše sv. za letošní úrodu
proběhly v našich kostelích v neděli 2. září 2018. Ve Veverských Knínicých dožínkový věnec přinesly krojované stárky. Přichystaly i další obětní
dary – ovoce, zeleninu, chléb. Po skončení mše před kostelem popřály otci
Ludvíkovi slovem i písničkou k jeho blížícím se narozeninám.

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků je 25. 11. 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!
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