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Milí farníci, přátelé!

Přichází svátky pokoje a míru. Vánoce jsou považovány za svátky pokoje, 
protože přišel na zem Kníže pokoje, kterého o Vánocích oslavujeme. Ježíš 
sestoupil, ne aby bojoval o moc jako jiní vládcové, ale aby daroval pokoj 
lidským srdcím. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle – tak 
zpívali andělé při narození Ježíše.

I když jsme si nedávno s radostí připomněli 100 let od konce 1. světové 
války, neznamená to, že ta strašná válka byla výjimkou a že od té doby na 
zemi panuje mír. Naopak. I dnes, 2000 let po příchodu Knížete pokoje, stále 
na různých místech světa probíhají války. 

A jestliže v naší vlasti, Bohu díky, není žádná válka, neznamená to, že zde 
panuje pravý pokoj. Naopak, existují tu různé propasti a příkopy mezi jed-
notlivými lidmi či skupinami. Je zapotřebí smíření mezi křesťany a nekřes-
ťany v naší společnosti (v tomto čísle se věnujeme události stržení Marián-
ského sloupu v r. 1918, která je aktuální dodnes), je taky tolik třeba smíření 
mezi dvěma politickými tábory u nás (dělící čára probíhá např. v tom, jak se 
lidé staví k osobě současného prezidenta republiky) apod.

Království pokoje, které přinesl Ježíš, se stále nemůže prosadit. Je to kvůli 
respektu Boha vůči člověku, který má od něj svobodu rozhodnout se i pro 
válku a pro boj. Pravý mír naopak znamená, že má člověk pokoj ve svém 
srdci a tento pokoj šíří kolem sebe. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou 
nazváni Božími syny!

Chtěl bych Vám popřát opravdový vánoční pokoj, pocit bezpečí a blíz-
kost milujících lidí! Požehnání posílá

Váš farář Ludvík Bradáč



3

Pražská legenda V. Renče
Část 

Po léta, po věky kolem ní proudí křesťané pražští.
Jedněmi vzývána, druhými míjena, u mnohých v zášti,

pozorně hledí a pokorně sahá v osudy všech.
Vítězná od věků, vítězství svého, ví, že se dočká

i ve vzpurném srdci hornatých Čech!

V desítkách rukou... octnou se lana
a první horlivci zlézají kamenný sloup.

Už vážou smyčku na štíhlou šíji.
Už od hlavy k patě je omotána

Maria Panna.

Přibylo paží. „Hej rup! A jedem!“
Prasklo to, skříplo. Štíhlý sloup se kloní.

Prask, třesk... a na dlažbě v kusech podoba líbezná.
„Zúčtovali jsme! - Je po ní!“

Pros za nás, Královno vítězná!
Salve Regina, Maria Ave!...
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POŘAD  VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB  2018
P. Ludvík Bradáč

neděle 
23.12.

4. neděle adventní

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

pondělí 
24.12.

Štědrý den

16:00 Říčany

20:30 Ostrovačice

22:00 Veverské Knínice

úterý 
25.12.

Boží hod vánoční

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

středa 
26.12.

sv. Štěpána, 
prvomučedníka, svátek

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

neděle 
30.12.

Sv. Rodiny

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

pondělí 
31.12.

Poděkování 
za uplynulý rok

15:00 Ostrovačice

16:30 Říčany

úterý 
1.1.

Slavnost 
Matky Boží, 
Panny Marie

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

neděle 
6.1.

Slavnost
Zjevení Páně

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice

neděle 
13.1.

Svátek Křtu Páně

 7:45 Ostrovačice

 9:00 Říčany

10:30 Veverské Knínice
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KALENDÁRIUM  bohoslužeb  a  akcí  ZIMA 2018/19
P. Ludvík Bradáč

Předvánoční rozjímání 
se Zensemble

čtvrtek 
20. 12. 
19:00

Hudební soubor Zensemble zahraje hudbu přede-
vším ze 17. a 18. stol. a pomůže nám připravit se 

a naladit na vánoční svátky

Vánoční svátostné 
požehnání

úterý 
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 středa 
26. 12.

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

sv. Jana Evangelisty.
Tříkrálová sbírka 
v Ostrovačicích

sobota 
5. 1.

V Ostrovačicích v sobotu dopoledne proběhne 
obvyklá sbírka na chudé a potřebné. 

Tříkrálový koncert neděle 
6. 1.

V neděli odpoledne v 15:30 hodin v kostele ve Vever-
ských Knínicích se bude konat Tříkrálový koncert.

Tříkrálová sbírka
 v Říčanech

sobota 
12. 1.

V Říčanech v sobotu dopoledne proběhne obvyklá 
sbírka na chudé a potřebné.

Tříkrálová sbírka 
ve Veverských Knínicích

neděle 
13. 1.

Ve Veverských Knínicích v neděli odpoledne 
proběhne obvyklá sbírka na chudé a potřebné.

Týden modliteb 
za jednotu křesťanů

pátek 
18. 1.

V pátek 18. 1. začíná Týden modliteb 
za jednotu křesťanů. 

Třešťské betlémy sobota 
19. 1.

Třešť je známa svými krásnými betlémy, a proto 
po více než 10 letech se na ně opět chceme zajet 

podívat. 

Přednáška 
o. Marka Váchy

neděle 
20. 1.

V neděli 20. ledna 2019 v 17 hodin se v Kulturním 
domě v Říčanech bude konat přednáška 

o. Marka Orko Váchy „Chuť žít“ (je doporučena 
všem věkovým kategoriím)

Pomazání 
nemocných

neděle 
10. 2.

Při všech třech nedělních mších svatých bude 
udělována svátost nemocných farníkům, kteří 

potřebují tuto posilu.

Setkání seniorů středa 
13. 2.

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

Popeleční středa středa 
6. 3.

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

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

a v 18:30 v Ostrovačicích. Při nich budou věřící 
označováni posvátným popelem.
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Postní duchovní obnova sobota 
9. 3.

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

na Velikonoce.

Předvelikonoční zpovídání pátek 
12. 4.

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 
13. 4.

Tak jako každý rok se i letos mládež setká se svým 
diecézním biskupem. Setkání proběhne 
v brněnské katedrále a začíná v 8:30.

Květná neděle neděle 
14. 4.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. 
Bohoslužby se budou konat takto: 

v Ostrovačicích v 7.30, 
v Říčanech v 9:00 

a ve Veverských Knínicích v 10:30. 
Na začátku každé bohoslužby bude průvod 
s ratolestmi, který symbolizuje slavný vjezd 

Ježíše Krista do Jeruzaléma.

Sederová večeře neděle 
14. 4.

Znovu obohatíme své prožívání Svatého týdne 
společným setkáním s modlitbami a jídlem 

židovské velikonoční tradice. Večeře se bude 
konat ve farním sále a začíná v 16 hodin.
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Nebe na zemi – k Vánocům 2018  
Petr Žaloudek, Vídeň, Vánoce 2018 

Ze všech katastrof, které letos postihly zeměkouli (a to nepočítám extrém-
ní vedra, sucho a drastický nedostatek vody, které postihly Českou republiku, 
což, zopakuje-li se to i příští rok, bude opravdová katastrofa jak pro přírodu, 
tak pro lidi), mají zvláštní podtón: v květnu zničila havajská sopka Kilauea 
v oblasti Leilani, poblíž Pahoy, část ostrova, které se říkalo Paradise, nebe. Již 
samotný název Leilani se skládá z výjimečných havajských slov: Lei = věneček 
krásných, voňavých květin, Lani = kousek ráje, nebe na zemi. Láva vyhnala 
z příbytků tisíce lidí, zničila kolem 700 domů a obrovské množství nejúrodněj-
ší půdy, kde se pěstovaly banány, papáje a jiné ovoce, jimiž bylo zásobováno 
celé havajské souostroví. V listopadu zase oheň a požáry kompletně zničily 
Malibu v Kalifornii, které bylo rovněž přirovnáváno k ráji. Oheň tu srovnal se 
zemí asi 200 domů a o život připravil 44 lidí, což je nejvyšší počet lidských obě-
tí, jaký kdy v USA požár zaznamenal. Onu přezdívku si vysloužilo z toho dů-
vodu, že bylo postavené na kopci, kde vždy povívá poněkud chladnější větřík 
od Tichého oceánu, je tam ale zároveň teplo, nádherné výhledy a bezpečno, 
neboť většinu obyvatel představují známé a bohaté osobnosti, herci, zpěváci, 
umělci, kvůli nimž zde byla zavedena speciální bezpečnostní opatření. (Jen pro 
dokreslení dodávám, že jsem byl letos na Havaji právě v době, kdy zde zmíněná sopka 
Kilauea vybuchla, a z bezprostřední blízkosti zažil všechny hrůzy erupce. Na internetové 
stránce OŘÍKU jsou o této katastrofě dva mé texty. V osadě Malibu jsem byl před mnoha 
lety při jedné své návštěvě Kalifornie, když mne tam zavedla zvědavost, jak vypadají 
obydlí slavných lidí). 

Anglický výraz paradise pro tato nyní lávou a ohněm zničená obydlí, kra-
jinu a lidské životy jako by chtěl zdůraznit, že se zde žije krásně a blaze, jako 
v nebi. Člověk ani nemusí na „paradise“ nutně věřit. Každý si pod tím něco 
představuje, a i když se jedná jen o „hmotu“ - prostředí, způsob bydlení, stra-
vování, kulturní vyžití atd., přece jen ta představa nějakým způsobem evokuje 
to, v co věří křesťané či příslušníci jiných náboženství. Pro křesťany platí: „Ani 
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil v nebi těm, kteří ho milují.“ 
V souvislosti s Vánocemi zase křesťané věří, že Bůh tak miloval svět, že nám 
poslal z nebe svého jediného syna.   

Nebe. Co to ale ve skutečnosti je? Místo, úroveň života, anebo duševní stav? 
Od té doby, co existuje křesťanství, o tom diskutují teologové, avšak nic kon-
krétního, definitivního nevymysleli a neobjevili, pouze to tajuplné tvrzení, které 
nám všem předkládá Bible. Přesto je ale nebe pořád, napříč věky a generacemi, 
jakýmsi hnacím motorem, vizí a neustálou metou, po které všichni toužíme. 
Ony dvě zničené oblasti, o kterých se zmiňuji, nám spíše dokazují, že na této 
zemi, ať děláme, co děláme, paradise není a nebude. Země, tento vesmírný 
koráb, jak ji nazval Marek Orko Vácha ve své knize LOĎ, je se vším, co s sebou 
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nese, v neustálém pohybu, v neustálé proměně, nic na ní nemá definitivní, trva-
lou, nepomíjející formu a hodnotu. A proto tedy i záležitosti, jimž se přisuzuje 
jistá nebeskost, se mohou ve zlomku vteřiny změnit v katastrofu, obrazně řečeno 
v peklo. Stačí si vzpomenout na další letošní katastrofu, kdy se v v krátké době 
z krásné sicilské přímořské krajiny stala země totálně zdevastovaná prudkým 
deštěm. Z malého potůčku se bleskově vzdula obrovská řeka, která smetla kro-
mě jiného i dům s devíti lidskými životy.   

Ano, toto je svět, ve kterém žijeme. Nebyl jiný ani před sto, pěti sty či dvěma 
tisíci lety, kdy nám Bůh z nebe poslal svého jednorozeného syna. V nespočet-
ných církevních modlitbách a zpěvech se tato skutečnost v průběhu let vždy 
znovu opakovala, tak jako i dnes, když v jedné modlitbě říkáme: „Bůh se stal 
člověkem, aby se člověk stal Bohem.“ Jinými slovy: Ježíš se narodil, abychom 
se my stali božími dětmi a našli příbytek v jeho nekonečně velkém a pro všech-
ny dostačujícím nebeském domě. Ježíš se narodil jako to nejchudší dítě a již 
jako nemluvně musel na sobě zakusit úděl uprchlíka, když mu o život usiloval 
Herodes. Židé museli prchat do arabské země, aby si zachránili život. Jaký to 
paradox! A ta země jim poskytne azyl. Jako dítě zažil Ježíš tu největší bídu a jeho 
rodiče byli plni obav o svou bezpečnost a živobytí, plni strachu před dalšími per-
zekucemi. Jako dospělý mladý muž zažil nenávist, osočování, že se jen vydává za 
syna Božího, že nemá tu správnou víru jako jeho národ, že je samotář a jde proti 
proudu. Ta nenávist šla tak daleko, že ti, kteří mu vyčítali, že si nepočíná jako 
zbožný, starozákonní Žid, ho přinutili vytrpět týrání a zemřít krutou smrtí. 

Ano, až tak daleko může zajít nenávist: nejdříve se někdo podezíravě ptá, 
jak je možné, že prostý syn tesaře si takto dovoluje mluvit, veřejně vystupovat, 
nato si z něho většina jinak smýšlejících dělá úšklebky a posmívá se mu, začne 
mu vyčítat, že jeho náboženství není jejich oficiálním náboženstvím, a když ani 
to nepomůže, obviní jej z velezrady a rouhání proti Bohu, vymyslí si důvody pro 
odsouzení. Nenávist se ze dne na den stupňuje, je stále radikálnější, extrém-
nější, až vyústí v justiční vraždu… Davová psychóza, populismus a extrémismus 
před 2000 lety odsoudí k smrti nevinného člověka.   

Přestože od této historie uplynuly již dva tisíce let, Ježíš stále žije, stále je 
vzorem a inspirátorem pro mnohé. Tehdy i dnes věříme, že nám přinesl nebe, 
protože nám přišel říci o Lásce, která je bez hranic a trvá neustále, bez přestání, 
a dává nám zbavit se jakéhokoliv strachu a odevzdat se cele Bohu, protože jen 
v něm je trvalý život, život radosti, život lásky - život nebeský.   

Přeji všem radostné, požehnané a nebesky krásné Vánoce! 

P. S.: V době, kdy jsem psal tento text, řádil v Kalifornii stále ještě oheň, statistiky uvádějí k 23. 
listopadu velké ztráty na životech i majetku: 
– 84 mrtvých
– 563 nezvěstných (počet mrtvých bude zřejmě ještě stoupat)
– 13.600 zničených domů
– stalo se na ploše 62.000 hektarů

Je možné, že po uzávěrce OŘÍKU počet obětí a ztráty na majetku ještě vzrostly… 
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Poděkování 
Ludvík Bradáč

I v roce 2018 pokračovaly práce na kostele i prelatuře v Ostrovači-
cích. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za dotace a dary, bez kte-
rých by opravy nebyly vůbec možné.

Od Městyse Ostrovačice jsme obdrželi 120 000,- Kč na opravu kos-
tela. Z Jihomoravského kraje jsme přijali dotaci ve výši 300 000,- Kč na 
prelaturu. Z Ministerstva kultury jsme přijali účelový finanční příspěvek 
950 000,- Kč na prelaturu a 390 000,- na kostel. Upřímně děkujeme za 
tyto štědré prostředky!

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 Vilma Smutná z Ostrovačic 75 let svého života.

V listopadu měla Marie Koutná z Troubska také 75 roků.

V prosinci se Hana Cvrkalová z Ostrovačic dožila 55 let
a Jaruška Škvařilová z Říčan 70 let.

Krásných 55 let společného života 
oslavili v říjnu manželé Stanislav a Marie Polanští z Říčan. Gratulujeme!

Rádi připomínáme 80. výročí narození 
P. Františka Provazníka. 

Tohoto požehnaného věku se dožívá v posled-
ní kalendářní den roku. 

Do našich farností jezdíval už v době zdejšího 
působení svého bratra Mons. Bedřicha Provaz-
níka, aby ho zastoupil v době jeho nepřítom-
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nosti při slavení mší sv. Rád a obětavě tak činí i ve stávajícím období. Jsme 
mu za to vděční my farníci i současný pan farář P. Ludvík Bradáč. Upřímně 

a od srdce mu všichni přejeme hodně zdraví, hojnost Božích požehnání, 
přímluvy Panny Marie a posilu Ducha svatého! 

 

Modlitby za republiku
Jiří Koch 

V den stého výročí vzniku Československé republiky byly v mnoha čes-
kých a moravských katedrálách, ale i v obyčejných kostelích po celé zemi 
slouženy děkovné mše svaté za vznik tohoto prvního samostatného státu 
Čechů a Slováků. 

Mezi ně se zařadila také pravidelná nedělní mše sv. v knínickém kostele 
28. října 2018. Na přání farníků byla obětována Bohu jako poděkování za 
ustavení samostatné a svobodné Československé republiky před 100 lety a za 
její zakladatele. 

Byla sloužena za všechny naše předky, kteří se o to svou prací a případ-
nou účastí v bojích 1. světové války zasloužili, za duše padlých a raněných. 

Také za současnou Českou republiku, která je pokračovatelkou tehdej-
šího státu. Za její další svobodný a demokratický rozvoj v souručenství ostat-
ních evropských národů. Za naše spoluobčany, za jejich zdraví a šťastnou 
budoucnost. 

Průběh bohoslužby připomeneme třemi charakteristickými částmi: 
vstupní modlitbou, přímluvami a promluvou pana faráře L. Bradáče. 

Vstupní modlitba
Bože, ty všechno řídíš

s obdivuhodnou moudrostí a láskou;
dovoláváme se tvé prozřetelnosti

a prosíme tě za naši vlast:
dej ducha moudrosti a spravedlnosti

těm, kdo mají v rukou moc
a jsou odpovědni za blaho společnosti,

všechny občany veď k svědomitosti a poctivosti,
abychom ve vzájemné svornosti

usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost.
Prosíme o to skrze tvého Syna...
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Přímluvy
Je naším přáním, aby se v naší vlasti všichni cítili šťastni a spokojeni. Za to 

také prosme: Bože, náš Otče!

1. Posiluj církev, aby svým duchovním působením přispívala k rozkvětu celé 
vlasti a stala se kvasem její stálé duchovní obnovy a jejího růstu.

 Posílej našemu národu biskupy a kněze, aby vychovávali lid ve spravedl-
nosti a úctě jednoho k druhému.

2. Pomoz uspořádat život našich občanů tak, aby naše vlast dosáhla vážnosti 
u jiných národů.

 Upevňuj vnitřní pokoj v našem národě, aby přispíval k trvalému míru ve 
světě.

3. Pomáhej veřejným činitelům, aby moudře a spravedlivě řešili záležitosti 
občanů.

 Dopřej lidem, aby prožívali radost z poctivě a svědomitě vykonané práce.
4. Ovlivni nás věřící, abychom vzájemnou svorností přetvářeli sebe i celé 

prostředí.
Dej milost těm, kdo se přičiňují o dobro společnosti, aby je čekala šťastná 

věčnost.

Bože, náš nebeský Otče, vedeš nás životem zde na zemi k životu v nebes-
kém domově; dávej nám sílu, abychom svou obětavostí přispívali k pokoj-
nému a radostnému životu ve své vlasti. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen.

Promluva P. Ludvíka Bradáče – zkráceno a mírně upraveno  

Pan farář ve své promluvě vycházel z veršů žalmu 126, který se zpíval mezi 
prvním a druhým čtením. 

Žalm začíná slovy: Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, byli jsme jako ve 
snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.

V tomto žalmu/modlitbě vzpomíná vyvolený národ na dobu, kdy perský 
král Kýros v prvním roce své vlády (r. 538 př. Kr.) dává souhlas izraelským za-
jatcům v Babylonu, aby se mohli vrátit do své vlasti. Byl to důsledek vítězství 
Peršanů nad Babyloňany, čímž v tehdejším světě nastala zcela nová situace, 
dnešními pojmy vyjádřeno jedna velmoc porazila jinou. Dosavadní úděl iz-
raelského lidu v babylonském zajetí byl tvrdý a život namáhavý. Proto nad 
touto změnou jásali a radovali se. Nesnadno chápali, zda se jedná o skuteč-
nost nebo je to pouhý sen (Byli jsme jako ve snách). Podle jejich přesvědčení 
Hospodin vyplnil svůj slib, doba těžké zkoušky byla u konce! (Tehdy byla naše 
ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu).
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Tehdy se říkalo mezi pohany: Velkou věc s nimi učinil Hospodin! Dějiny téměř 
každého národa byly ve starověku v představách spojovány s jeho bohy. Když 
byl národ poražen, znamenalo to, že jeho bůh je slabý – a proto byl národ 
poražen. Proto také v mnohých případech poražení převzali bohy vítězů. 
Nyní Hospodin – Bůh Izraele „udělal se svým lidem velikou věc“ – vrací své-
mu lidu zemi i svobodu. A to je důvod k nesmírné radosti. 

Najednou však v písni nastává zlom: Hospodine, změň náš osud, jako se mění 
údolí na jihu země. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. Babylonští zajatci se 
vrací do Jeruzaléma, a co vidí? Země je zpustošená, chrám v troskách, město 
v rozvalinách. Jejich radost a nadšení byly vystřídány zklamáním. Místo pod-
pory od těch, kteří v zemi zůstali, se setkávají s nepřátelstvím a odporem proti 
znovuvybudování chrámu, po němž v babylonském zajetí tolik toužili. Přichází 
chudoba a nedostatek. To jsou důvody, aby se obrátili znova na Hospodina. 

Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. 
Jih izraelské země má pouštní charakter. Po celé léto jsou tam koryta 

potoků vyschlá, naplní se až v době dešťů. Celá země se tím změní. Jako se 
tato řečiště naplňují vodou, když přichází déšť, a voda dává vláhu vegetaci, 
tak obdobně má Hospodin udělat se svým lidem. 

Přes vodu žalmista přechází k dalšímu přirovnání - rozsévači. Kdo sejí v sl-
zách, žnout budou s jásotem. Když hospodář svěřuje zrno zemi, má radost, ale 
i starost, aby semeno vzešlo a přineslo úrodu. Je to velmi namáhavá práce, ta 
se však vrátí, až se obilí bude sklízet. Navrátilci z Babylona zasévali se slzami, 
a s utrpením obnovovali chrám. Podle biblického vyprávění jednou rukou 
stavěli, v druhé drželi meč, aby bránili nejen sebe, ale i dílo obnovy. Kéž by 
„sklízeli“ s radostí! 

Dnes si připomínáme vznik Československa před 100 roky. Najdeme zde 
prvky podobné těm ze žalmu 126. Čeští politici i český národ byli tenkrát 
v rámci c. – k. monarchie smířeni s tehdejším stavem, bezprostředně taky 
kvůli probíhající válce. V cizině ale pracovala hrstka zapálených idealistů 

v čele s Masarykem, který už byl té-
měř sedmdesátník, ale svou ener-
gií vydal za několik dvacátníků. 
Díky úsilí těchto lidí vznikl nový 
stát docela najednou. Bylo to těžko 
uvěřitelné. Tehdy si taky lidé u nás 
připadali jako ve snách, nemohli 
tomu uvěřit. 

Ve městech i v obcích se konaly 
oslavy, slavnostní průvody a bo-
hoslužby. Lid jásal nad nabytou 
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samostatností i nad koncem války. Velkou věc s námi učinil Hospodin! (Co to 
znamená připadat si jako ve snách pocítila i nynější žijící generace. Stačí při-
pomenout první polovinu roku 1968 nebo průběh a nádherné měsíce po 
sametové revoluci 1989.) 

Nastaly ale problémy. Už při samotných oslavách vzniku nového státu 
docházelo k ničení, především symbolů Rakouska-Uherska. Ale též k ničení 
věcí, které habsburskou monarchii připomínaly jen vzdáleně. 3. listopadu se 
vydal dav pod vedením anarchisty Franty Sauera zničit historickou památku 
- Mariánský sloup, který stál na Staroměstském náměstí v Praze jako připo-
mínka na švédské obléhání Prahy roku 1648. 

Ještě horší to bylo na Moravě. Češi se zde střetávali s početnou německou 
menšinou. Na mnoha místech se zde v říjnu 1918 vůbec neslavilo. Protesty, 
ale i rabování či ozbrojené střety provázely vznik Československa po celé 
Moravě.

Když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, může někoho napad-
nout otázka, je-li toho v souvislosti se vznikem nového státu až tak moc ke 
slavení!? Mohli se tak ptát katolíci tehdy, i dnes? Odpověď ale zní: ale ano, 
je co slavit, přece velké věci učinil Hospodin. Patří mu za to chvála. To, že na-
staly problémy, na tom nic nemění. Problémy vždycky byly a budou. Měli je 
navrátivší se babylonští zajatci, měli je lidé za první republiky, máme je dnes 
i my. 

Ať nás nepřekvapí těžkosti, nepochopení, pronásledování! Všechno to 
bylo předpovězeno v Bibli a opakuje se to znovu a znovu. Modleme se při-
tom k Pánu: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. 

To nezbytné z Kokolii 
Helena Kochová

V neděli odpoledne 18. 11. 2018 se skupinka farníků spolu s panem 
farářem vypravila do Brna zhlédnout výstavu našeho rodáka akademického 
malíře Vladimíra Kokolii. Výstava 
je umístěna ve Faitově galerii ve 
Vaňkovce a otevřena je do 12. 1. 
2019, vždy od úterý do soboty v 11 - 
18 hod. Její název jsme použili pro 
pojmenování tohoto příspěvku. 

Výstavu jsme navštívili díky Vla-
dimírovi a Evě Kokoliovým v nedě-
li. Cestou jsem si v duchu říkala: 
„Modernímu umění nerozumím. 
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Jaké to bude?” Byla jsem moc zvědavá. Již dopředu musím říci, že skutečnost 
překonala mé očekávání. Sama galerie na mne učinila velký dojem. Krásné 
vzdušné prostory působily velmi příjemně. 

Vladimír nás přivítal a provedl celou výstavou. Přiznávám, že bez jeho 
vysvětlujícího výkladu by byl zážitek mnohem menší. U každého obrazu 
či grafiky nám podal vysvětlení a sdělil své pocity coby tvůrce. Naráz bylo 
všechno zřetelnější a pochopitelnější. Něčemu jsem i přesto nerozuměla, 
ale i tak mě hřál pocit pohody a uvolnění. Stačilo se dívat a nechat na sebe 
obrazy působit. 

Odpoledne rychle uběhlo a my jsme odjížděli s pocitem příjemně pro-
žitého svátečního listopadového dne. Ještě jednou: Vladimíre a Evo, moc 
děkujeme!

Připomínky konce první světové války
Jiří Koch, s využitím Wikipedie, přílohy Perspektivy Katolického týdeníku č. 46 a we-
bových stránek orik.cz 

První světová válka zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadí-
lech a na všech světových mořích. Konflikt postihl 38 států. Zahynulo v něm 
téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jejím výsledkem bylo 
zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Rozpadly se staré monarchie (Ra-
kousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových 
států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). 
Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, světově se do popředí dostaly Spo-
jené státy americké a postupně se začaly rozpadat koloniální říše. Výsledky 
války byly právně zakotveny mírovou smlouvou, která byla sjednána v letech 
1919 až 1921 ve Versailles u Paříže. 

Za definitivní konec války se však pokládá a celosvětově oslavuje 
11. listopad 1918, kdy od 11 hodin na všech frontách zavládlo příměří 
(11. 11. v 11). Příměří bylo podepsané téhož dne již v časných ranních 
hodinách (5:05) německou generalitou v přítomnosti vrchního velitele 
vítězných dohodových vojsk francouzského maršála Ferdinanda Focheho 
v železničním vagonu v lese u Compiegne. 

Tento významný mírový krok je od té doby každoročně oslavován ve Velké 
Británii tím, že v tento den a v uvedený čas po celé zemi vyzvánějí zvony. Letos 
Angličané vyzvali ostatní národy a státy Evropy, aby také ony tímto způsobem 
připomněly 100. výročí ukončení této do té doby nevídané válečné hrůzy. 

K výzvě se přidala i Česká republika. A tak také zvony všech tří kostelů 
našich farností se za tímto účelem mimořádně rozezvučely v neděli 11. listo-
padu 2018 v 13:30 hod. 
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Později odpoledne téhož dne 
se pak konalo v Ostrovačicích 
u pomníku padlých pietní setkání 
k 100. výročí ukončení 1. světové 
války. Akci zorganizovali občané 
z Rosic, kteří chtěli tímto způso-
bem vzpomenout na své předky 
zemřelé během války. Učinili tak 
v Ostrovačicích, protože v Rosicích 
se podobný památník k 1. světové 
válce nenachází. 

Na začátku setkání byl k poctě 
padlým položen věnec. Následova-
la krátká pobožnost s čtením z Bible a modlitbami. Setkání bylo zakončeno 
českou státní hymnou. 

Modlitba
Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj, 

a on za nás prolil krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu. 
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, 
kteří položili životy v bojích první světové války. 

Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého, a dáš jim svůj věčný mír. 
Prosíme tě i za ty, 

kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu. 
Zahlaď tyto bolestné rány. 
Prosíme tě za smíření zla, 

které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo. 
Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír. 

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. 
Amen. 

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice
23. 9. Podpora pastorace 3100 3220 1610
7. 10. Farnost 4100 3240 1470

21. 10. Misie 4700 4120 3290
25. 11. Farnost 3800 3090 1800
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Prosím pomozte s vytvořením soch sv. Cyrila a Metoděje do 
průčelí poutního areálu na Velehradě 
Jan Peňáz, předseda Matice velehradské  
Martin Kučera, koordinátor sbírky a člen výboru Matice velehradské 

Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, 
Matky Unie, podařilo vybudovat Poutní cestu růžence. Požehnal ji arcibis-
kup Jan Graubner v roce 2010, stála skoro 3 miliony a navrhl ji Milivoj Husák 
z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce vytesal Josef Kozel z Klepáčova  
u Blanska.

Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí 
poutního areálu. Zde bylo třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo 
Arcibiskupství olomoucké, které do komise samozřejmě pozvalo i zástupce 
Matice. Byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima 
Horáka za necelé tři čtvrtě milionu. Matice pak vyzvala své členy a přátele 
k finanční pomoci. 

Ukázalo se však, že to je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné 
sbírky. Proto se všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro 
veřejnou sbírku zvláštní účet. Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy 
vybrala. Teď už se přispívá přímo na účet 44336622/0800, který je pro potřeby 
sbírky veden u České spořitelny. Dary zaslané Matici pro tento účel jsou tam 
pravidelně odesílány. Prozatím byly uhrazeny dvě dílčí faktury za 310 tis.

Financí stále není dostatek. 
Proto jsme požádali o pomoc 
s propagací sbírky Televizi Noe 
a s ní navštívili autory díla. Na-
táčení proběhlo v Blansku ve 
venkovním atelieru kameníka 
Jana Leitgeba, který s autory ná-
vrhu spolupracuje. Před mnoha 
měsíci sem byly přivezeny dva 
bloky vytěženého vyhnanovského 
pískovce a podle modelů a plánů, 
které dodala autorská dvojice, 
pan kameník Leitgeb průběžně 
pracuje na hrubé podobě soch. 
Autoři ji pak doladí. Podle jejich 
slov je ještě dost času, aby se dílo 
stihlo dokončit a instalovat v roce 
1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, které 
připadá na rok 2019.
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Vyhnanov není daleko od Božanova, jsou to všechno lomy kolem Hořic 
ve východních Čechách. Božanovský pískovec je hrubozrnný, ten z poměr-
ně nového lomu ve Vyhnanově naopak jemnozrnný. Božanovský pískovec 
má zrníčka písku stmelená vápencem, ten náš křemenem. Je tedy mnohem 
vhodnější, z velmi podobného druhu kamene jsou i proslulé Braunovy so-
chy v Kuksu.

Jen ještě najít vhodný počet dárců. Všem vám, minulým, současným i bu-
doucím Pán Bůh zaplať.

A přeji zdraví, ale i víru, naději a lásku! Mons. Jan Peňáz 

Cesta 121 
Redakce

Cesta 121 je občanské sdružení, které si vytyčilo za cíl pomáhat stárnou-
cím kněžím v nouzi. Ve stáří a v nemoci jim poskytuje zdravotní pomůcky 
(chodítka, polohovací lůžka, ...), přispívá na léky nehrazené pojišťovnami, 
na operace, přispívá na ozdravné pobyty, zprostředkovává úpravu farních 
prostor, spolupracuje s kněžskými domovy a hospici, atd. K zakladatelům 
sdružení patří bývalý šéfredaktor Katolického týdeníku Antonín Randa 
a Mons. Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera. 

Cesta 121 vykonává tyto záslužné dobročinné činnosti už deset let. Ja-
kýmkoliv, byť malým, finančním darem je může podpořit každý kdykoliv, 
adventní doba je k tomu zvláště příznivá. Děkujeme! 

Kontaktní údaje: Cesta 121, Antala Staška 511/40, 140 00, Praha 4, 
e-mail: randa@cesta121.cz, tel.: 224 250 395. 
Bankovní spojení: 2102001767/2700.

Rozpočet Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské  
diecéze pro rok 2018 (převzato z web. stránek BD)

Rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu podle předpokládaných 
příjmů a výdajů fondu. Aktivity a činnosti podporované fondem jsou součás-
tí rozpočtu Biskupství brněnského.

Příjmy

 Příspěvky farností a kapi-
tul brněnské diecéze 
včetně sbírky 23. 9. 2018 
a darů fyzických a práv-
nických osob

23 500 000 Kč
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Výdaje

Výdaje na mzdy 
kněžím 

17 670 000 Kč

 Zajištění technické 
a ekonomické agendy 
farností

5 750 000 Kč

 Diecézní setkání 
ministrantů

80 000 Kč

Kromě příspěvku na mzdy kněží a na technický a ekonomický servis farností při-
spívá fond na jeden vybraný diecézní projekt. V letošním roce to bylo diecézní setká-
ní ministrantů. V roce 2019 byl ze tří navržených projektů (PROMĚNA FARNOS-
TI, DUCHOVNÍ V NEMOCNICÍCH A VSTUPY DO ŠKOL) vybrán poslední.

Garantem projektu „VSTUPY DO ŠKOL“ je vedoucí Diecézního katechetického 
centra ThLic. Tomáš Koumal. Cílem projektu je představovat ve školách témata 
spojená s křesťanstvím. Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří 
mají potřebné vzdělání a praxi. Nabízené programy v rámci projektu Vstupy do škol 
oslovují vždy celou třídu a nejsou určeny jen pro věřící.

Pokud se rozhodnete pravidelně podporovat kněze, farnosti a život v brněnské die-
cézi, staňte se DONÁTORY. Vyberte si podle svých možností donátorský program a po 
registraci vám bude mailem zasláno dárcovské číslo, které použijete jako variabilní 
symbol pro identifikaci plateb. 

Adopce na dálku® pomáhá již čtvrt století
Pavlína Kadlčková (s podporou Bulletinu Arcidiecézní charity Praha)

Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku® je v našich farnos-
tech dobře známý. Mnoho farníků z Veverských Knínic i Říčan se jej aktivně 
účastnilo či účastní. V letošním roce slavil projekt 25 let svého trvání. První 
indičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou dnes 
už třicátníci. Během 25 let zaplatili Češi vzdělání 31 622 dětem ze sociálně 
slabých rodin v osmi zemích světa. Je to takové jedno okresní město. A to 
není úplně špatný výsledek, nemyslíte?

Adopce na dálku® se však věnuje i rozvojové pomoci přímo v místech, 
kam míří z České republiky finanční pomoc na podporu školáků. Za uplynu-
lé čtvrtstoletí postavila devět škol a založila a provozuje nemocnici v Ugandě, 
která ročně zachrání životy a zdraví dvěma desítkám tisíc pacientů. 

Do rozvojové pomoci v rámci Adopce na dálku® se v České republice 
zapojily desítky tisíc štědrých dárců. Přispívají jednotlivci, rodiny, pracovní 
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kolektivy, skautské oddíly, spolky i farnosti. Všem patří velký dík za to, že 
nejsou lhostejní k okolnímu světu, a rozhodli se přijmout starost o vzdělání 
konkrétních školáků a studentů. 

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Setkání sborů k poctě svaté Cecílie 
Marie Pilátová

Dne 25. 11. 2018 v 15 hodin se v kostele svatých Petra a Pavla v Říčanech 
konalo setkání pěveckých sborů k poctě svaté Cecílie. K naší „Schole svaté-
ho Petra a Pavla“ přibyl ještě „Chrámový sbor od svatého Martina“ z Kralic 
nad Oslavou. Hosty byli duchovní otcové obou farností, o. Josef Požár a o. 
Ludvík Bradáč. Návštěva na koncertě byla slušná, i když někteří zmínili, že 
byla slabší než v minulých letech. Připomněli jsme si dvě letošní výročí, a to: 
5. výročí setkání našich sborů a 25. výročí založení říčanské scholy. Služebně 
nejstarší členkou sboru je naše vedoucí, paní Mgr. Dagmar Ryšánková, její 
manžel, tenorista, pan Antonín Ryšánek. O rok méně má na svém kontě 
další člen – tentokrát basista, pan Ladislav Drápal. Na koncertě se naopak 
představila i naše nová, nejmladší zpěvačka Helenka Staňková. Zazněly 
i krátké vtípky, takže můžeme říci, že bylo i veselo. Doufáme, že se koncert 
všem posluchačům líbil, a zpříjemnil jim nedělní odpoledne. 

Po ukončení koncertu se sbory i s hosty sešly na ostrovačické faře k malé-
mu občerstvení a posezení, kde jsme si rovněž ještě i zazpívali.

V příštím roce se bude setkání sborů konat v Kralicích nad Oslavou, kam 
jsme byli kralickým sborem pozváni. O termínu setkání se naši příznivci 
a posluchači včas dozví, aby měli příležitost (v případě zájmu) tento koncert 
opět navštívit.
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Informace ke koncertu v Ostrovačicích
Pořadatelé

Soubor Zensemble je seskupením mladých hudebníků se zaměřením 
především na hudbu 17. a 18. století. Hnací silou je pro ně potěšení z hudby 
a společného hraní, díky kterému se rozhodli spojit své síly a vytvořit dnes již 
fungující a pravidelně koncertující soubor. Předvánoční koncert v Ostrova-
čicích pro ně nebude prvním vystoupením v tomto krásném kostele s přívě-
tivou atmosférou a vynikajícími akustickými vlastnostmi. Ve zdejším kostele 
již vystoupili několikrát, na posledním koncertě v létě letošního roku zde 
dokonce jeho členové provedli premiéru své autorské kompozice. Předvá-
noční rozjímání se Zensemble se uskutečnilo již minulý rok a pokud se opět 
setká s ohlasem publika, může se stát novou vánoční ostrovačickou tradicí. 

Soubor Zensemble vás srdečně zve ke společnému zklidnění prostřed-
nictvím hudby a vnitřního naladění k oslavám Vánoc již 20. prosince 2018 
v 19 hodin.

Castello in Aria
Castello in Aria je sdružením hudebníků, kteří se zabývají barokní hud-

bou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.
Barokní hudebníci své doby, tj. v 17. a 18. století, měli k dispozici bohatý in-

strumentář, čítající cinky, housle, sackbuty, dulciány, violy da gamba, violy d’amo-
re, regály a mnohé další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby. Běžnou pří-
činou vyhynutí mnoha nástrojů byla nejen změna hudebního vkusu s nástupem 
klasicismu, ale také technické obtíže hry. V sedmdesátých létech minulého století 
dochází k oživení zájmu o autentické provozování barokní hudby a s tím spojené-
mu znovuvynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje a jak na ně hrát.

Z doby baroka se do dnešní doby zachovalo obrovské množství hudební-
ho materiálu. Jsou to jak světské, tak církevní skladby a dokonce i školy hry 
na různé nástroje.

Instrumentalisté souboru Castello in Aria hrají na cink, barokní housle, 
sackbut, violu da gamba, cembalo a další nástroje.

Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario 
Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená 
v italštině přelud, jakým je i naše hudba, po tu dobu, co zní, je velmi skuteč-
ná a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka.

Na našem Tříkrálovém koncertě zazní pozdně renesanční a raně barok-
ní vánoční písně.

Těšíme se na společný zážitek v krásném kostele svatého Mikuláše ve 
Veverských Knínicích 6. ledna 2019 v 15:30.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Kulaté výročí od schválení staroslověnštiny papežem 
Jiří Koch, inspirující předlohou k příspěvku byl nabídkový text Národní pokladnice, 
která k uvedenému výročí vydala pamětní medaili 

V letošním roce si připomínáme 1 150. výročí od schválení staroslověn-
štiny oficiálním liturgickým jazykem. Učinil tak papež Hadrián II. v roce 868 
na žádost slovanských věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje. 

Svatý Konstantin, který později přijal řeholní jméno Cyril, a jeho bratr 
Metoděj, pocházeli ze Soluně. Na Velkou Moravu byli vysláni cařihradským 
císařem Michalem na základě písemného pozvání od knížete Rastislava. 
Jím byli pověřeni, aby zde šířili křesťanství. Pro tento náročný úkol vytvořili 
nové písmo, hlaholici, pomocí něhož zapsali všechny texty potřebné k litur-
gickým úkonům. Přeložili do něho také znění bible, jemuž pak zdejší lidé 
dobře rozuměli. 

V roce 867 se oba bratři vydali 
z Moravy na cestu do Říma. Jejich 
úkolem a cílem bylo získat schvá-
lení staroslověnštiny k používání 
v liturgii římskokatolického obřadu, 
vysvěcení učedníků na kněze a zříze-
ní samostatné církevní kolonie pro 
Velkou Moravu, která by byla závislá 
přímo na papeži. 

V následujícím roce byli přijati 
papežem Hadriánem II. a ten jejich 
požadavkům bez výjimky vyhověl. 

Po pádu Velkomoravské říše 
nahradila staroslověnštinu na mo-
ravském území latina, která se zde 
stala nadále trvale používaným litur-
gickým jazykem. 

Díky žákům soluňských bratrů se však staroslověnština udržela na Balká-
ně. Rozšířila se do Bulharska, Rumunska a Kyjevské Rusi. V těchto oblastech 
si získala nejen funkci liturgickou, ale i úřední. Svatí Cyril a Metoděj se tím 
významně zasloužili o šíření křesťanské víry, ale též o rozvoj kultury a vzděla-
nosti slovanských národů. 

Od 14. století jsou Cyril a Metoděj uctívaní jako patroni Velké Moravy. 
V 19. století byli oba bratři vyhlášeni patrony všech slovanských národů. Pa-
pež Jan Pavel II. je vyhlásil za spolupatrony celé Evropy. 
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Boj o Mariánský sloup
Jarmila Pololáníková, z časopisu Milujme se 47. číslo, zkráceno

Barokní Mariánský sloup zdobil Staroměstské náměstí v Praze už od polo-
viny 17. století. Býval označován za symbol germanizace, násilné rekatolizace 
a habsburské nadvlády nad českými zeměmi. Během 1. světové války kvůli 
všeobecné bídě zesílily protirakouské nálady ve společnosti a začalo se opako-
vat tvrzení, že sloup byl postaven jako triumf habsburské nadvlády v českých 
zemích. Po vzniku Československé republiky 28. října 1918 bylo pátý den 
svoláno shromáždění lidu na Bílou horu. 3. listopadu se u mohyly na bojišti 
shromáždilo na 30 000 lidí. Několik dní před shromážděním se konaly přípra-
vy ke stržení Mariánského sloupu. Hlavními organizátory byli občané Žižkova, 
žižkovský bohém, rebel Fr. Sauer, který měl vše organizačně připravit. Ten 
2. listopadu navštívil ředitele obecního dvora na Žižkově, aby mu dodal vše 
potřebné: hasičský vůz se čtyřmi hasiči a technické vybavení včetně žebříku. 
Když se dav rozcházel z Bílé hory, organizátoři ho dirigovali na Staroměstské 
náměstí. Hasiči zajeli za Husův pomník, aby nebyli nápadní. Začalo se stmívat, 
když dav došel na náměstí, spoře osvětlené šesti obloukovými lampami. Brzy 
bylo okolo sloupu uvázáno lano. Pod sloup Žižkováci zaráželi klíny, aby se 
sloup dole uvolnil. Na jeho vrcholu stála socha Panny Marie. Chtěli ji strhnout 
k nohám pomníku Jana Husa, ale nevěděli, že Jan Hus byl velkým ctitelem 
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P. Marie. Jedna skupina se chopila lana, druhá s holemi a železnými tyčemi 
udělala obranný kruh proti místním obyvatelům, kteří šli sloup bránit. Všem 
velel opilý Fr. Sauer a několik nenápadných mužů v pozadí. 

Tato událost byla dosvědčena pět let po promlčení události samotným Fr. 
Sauerem v jeho brožurce „Naše luza“ jezuité a diplomaté. Zdrojem informací 
byl také dopis muže, který přišel se ženou a dvěma syny na Staroměstské ná-
městí. Když viděl shluk lidí a slyšel rány kladivem, běžel do Obecního domu, 
kde sídlil národní výbor, aby zavolal pomoc. Reakce na zprávu byla pasivní, 
váhavá, pouze mladý historik Václav Vil. Štech odjel na Staroměstské náměstí 
se dvěma členy výboru. Žádali shromážděné jménem Národního výboru, aby 
strhávání zanechali. Setkali se však jen s posměchem Žižkováků. Stržení chtěl 
zabránit i hrabě Václav Kounic, byl ztlučen a musel ustoupit. Mladý Štech 
zachránil z dutiny sloupu gotický deskový obraz Panny Marie Rynecké a stří-
brné svícny. (Tento obraz byl namalován r. 1410 a byl původně zavěšen na 
domě č.p. 20. U tohoto obrazu se modlili Pražané v době švédského obléhání 
v r.1648. Ubránění města připisovali pomoci shůry…) Žižkováci napjali lano 
a asi 100 lidí ho tahalo. Po chvíli prasklo. Lidé upadli a sloup stál. Manipulace 
s ním nebyla jednoduchá. Sauer řval. Lidé křičeli - jedni pro stržení - druzí 
proti. Sloup se kolébal, až byl vykloněn z rovnováhy směrem k Týnu. Ve vzdu-
chu se rozpůlil, roztříštil na sedm kusů. Desítky hrdel vyrazily v nenávistný 
vítězný pokřik. Socha Panny Marie spadla na záda z výšky 13,5m. Hlava se 
odlomila, s rachotem se kutálela po dlažbě a zastavila se u nohou sedmnác-
tiletého mladíka, žižkovského rodáka Jaroslava Seiferta, budoucího básníka 
a nositele Nobelovy ceny za literaturu. J. Seifert byl touto událostí na celý život 
citově poznamenán. Když v r. 1978 přišel navštívit básníka Vladimíra Holana, 
uviděl v jeho pokoji odlitek hlavy Panny Marie ze sloupu. Nechal si jej také 
zhotovit a měl jej na knihovně ve své pracovně. Ne stojící, ale položený, jak se 
k němu hlava dokutálela. Na troskách sloupu se na druhý den objevil trnový 
věnec s připevněnou vizitkou „Plným jménem protestuji Zdenka Braunerová“ 
(vynikající malířka a grafička). Ve dne v noci byly poslední kusy sloupu roze-
bírány a odváženy. 21. prosince 1918, kdy se po letech v cizině vrátil do Prahy 
prezident T. G. Masaryk s doprovodem, nezůstala ani stopa po Mariánském 
sloupu. Skandální vandalský čin i po letech se hluboce dotkl řady lidí. Básník 
Václav Renč napsal r. 1956 ve věznici Leopoldov sbírku dvanácti básní s ná-
zvem Pražská legenda, oslavující Boží lásku.

Předposlední báseň končí veršem: „Láskou je raněn, kdo mě zraní“. 
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 

v Praze je podporována velkým množstvím lidí doma i v zahraničí. Novou 
sochu Panny Marie Immaculaty už zhotovil akademický sochař Petr Váňa. 
Pražské zastupitelstvo však obnovu Mariánského sloupu zamítlo. Nepochy-
bujeme, že se tam jednou vrátí! 
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Uběhlo 40 let od počátku pontifikátu Jana Pavla II. 
Jiří Koch 

Před 40 lety na konkláve 16. října 1978 byl papežem Římskokatolické 
církve zvolen krakovský arcibiskup Karol Wojtyla. První Slovan – Polák v his-
torii církve, po 450 letech opět papež ne italského původu. Navíc ve věku 
pouhých 51 let. Ukázalo se, člověk nesmírně lidský, ale ve svých postojích 
pevný. 

Před několika roky byl spolu s jedním ze svých předchůdců, Janem 
XXIII., prohlášen za svatého. I my, obyčejní laici, jsme přesvědčeni, že to 
bylo zcela jistě plným právem. Vzpomínáme na něho, protože jsme ho milo-
vali od prvního okamžiku až do jeho úmrtí. 

Navždy v nás utkvěla první slova, kterými po svém zvolení jasným hlasem 
pozdravil davy věřících z balkonu papežského paláce ve Vatikánu. „Nebojte 
se!“ Místní - Římany a ostatní Italy - si podmanil na konci tohoto vystoupení, 
když se ostýchavě omlouval za chyby ve své italštině, a slíbil, že se bude jejich 
jazyk více učit. 

Dodnes si dokážeme v paměti jasně vybavit jeho milou a stále usměvavou 
tvář, to, jak lidsky dokázal hovořit se starcem i s malým dítětem, a třeba ho 
i něžně pohladit po tváři. Svým úsměvem a srdečným chováním si brzy získal 
sympatie celého světa. Děkujeme mu za návštěvu naší země, za to, že k nám 
přijel dokonce třikrát, a vždy upevňoval víru, a přinášel naději a lásku. 

Jeho dobrosrdečnost a lidskost se projevovala mnoha způsoby, i vtipnými 
glosami a komentáři. Některé budeme citovat z knihy Stalo se ve Vatikánu 

(Zajímavosti ze života papežů 20. sto-
letí), vydalo Karmelitánské nakladatel-
ství Kostelní Vydří 2000. 

Začneme příhodou, která se vyprá-
ví už dlouho: 

Když po třiatřiceti dnech svého 
pontifikátu zemřel jeho předchůdce 
Jan Pavel I., začali mezi sebou kardi-
nálové hledat jeho nástupce už před 
zahájením oficiální volby. Návrh na 
kandidaturu Karola Wojtyly s velkou 
obětavostí podporoval tehdejší vídeň-
ský arcibiskup a kardinál Franz Kõnig. 
Navštívil také varšavského arcibiskupa, 
polského primase Štefana Wyszynské-
ho, legendárního obhájce církve proti 
komunistické moci. 
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Mezi řečí k danému tématu mu položil otázku: „Nemyslíte Eminence, 
že by si Polsko nezasloužilo mít ze svých řad papeže?“ Wyszynski se zamyslel 
a skromně odpověděl: „Ale na to já jsem Eminence už příliš starý.“ Kardinál 
Kõnig na to: „Ale Polsko má přece ještě jednoho kardinála!“ Uslyšel odpo-
věď: „Vy myslíte Wojtylu z Krakova? Ale ten je zase příliš mladý.“ 

Jan Pavel II. byl sportovec, velký milovník lyžování, kterému se oddával 
už v Krakově. Jeden novinář se ho tehdy dotázal, zda není nedůstojné, aby 
kardinál provozoval takový sport. 

Wojtyla odpověděl: „Podívejte se, u nás se to považuje za něco zcela nor-
málního. Uvažte, že polovina polských kardinálů běžně lyžuje.“ (V Polsku 
byli tenkrát právě dva kardinálové, je o nich řeč v předchozí epizodě.) 

Pár dní po svém zvolení začal papež navštěvovat úřady státního sekreta-
riátu a další vatikánské instituce. Jeden starý jezuita začal při papežově pří-
chodu mluvit polsky. Moc mu to však nešlo. Jan Pavel II. se k němu obrátil 
a s úsměvem prohodil: „Vidím, otče, že mluvíte polsky stejně dobře jako já 
korejsky.“ 

Když vešlo ve známost, že papež chce v letním papežském sídle Castel 
Gandolfu postavit bazén, prohlašovali to někteří za vyhozené peníze. 

Jan Pavel II. na to prý reagoval slovy: „Je daleko bezpečnější koupat se 
v bazénu než plavat v otevřeném moři. A bude to stát méně, než by bylo po-
třeba na volbu nového papeže.“ 

Sdělovací prostředky udělaly i z tohoto papeže VIP. Všichni jej sledovali, 
byli zvědaví, co dělá, kam jde, jak je na tom se zdravím, atd. 

Světový ohlas měla poznámka Jana Pavla II., který v lednu 1998 během 
své cesty na Kubu v letadle prohlásil: „Chci li vědět, jak jsem na tom se zdra-
vím, ptám se novinářů.“ 

Jan Pavel II. přijal jednou k audienci jednoho čerstvě jmenovaného bis-
kupa z Ameriky. Protože věděl, že byl kapucín, a nyní ho viděl bez vousů, 
s úsměvem prohodil: „Kapucín bez vousů je jako auto bez poznávací znač-
ky.“ 
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ZÁŽITKY A PROŽITKY 
Naděje… 
Peter Žaloudek, listopad 2018, Vídeň

Devátého listopadu si celý svět připomněl hrůzy pogromu zvaného Křiš-
ťálová noc. V noci z 9. na 10. listopad 1938 hořely v Německu, Rakousku 
a oblasti Sudet v Československu stovky židovských synagog, řinčelo sklo 
oken a výloh tisíců židovských obchůdků a bytů. Hitlerem zfanatizovaní lidé 
tehdy rozpoutali pronásledování Židů s cílem je úplně zlikvidovat. Jejich 
umírněnější spoluobčané řádění jen tiše a se strachem přihlíželi a čekali, 
co bude dál. Rok nato vypukla nejkrutější válka všech dob, vyvolaná Hitle-
rovými štvavými řečmi, nadšeně přijímanými jeho zaslepenými přisluhovači 
s otupeným svědomím. 

K výročí této smutné události se nyní v Rakousku konalo mnoho piet-
ních akcí. Rakouský rozhlas i další média téměř denně připomínala, co se 
tenkrát před 80 lety dělo. Jak uvedla jedna paní učitelka v rozhlase, cílem 
všech těchto akcí bylo, aby si dnešní děti a mládež uvědomily, kam až může 
vést nebezpečná politika osočování, svádění viny na druhé, pronásledování 
příslušníků jakýchkoliv menšin či těch, kteří „se nehodí“. Byl jsem svědkem 
dvou malých událostí, o jejichž průběhu bych se teď rád podělil.   

Na rozhlasové stanici Ö1 se hovořilo o rakouských koncentračních tá-
borech v Mauthausenu a poblíž ležícím Gusenu. Zatímco o Mauthausenu 
ví celý svět již dávno, o Gusenu se začal dovídat teprve koncem šedesátých 
let minulého století. Po válce bylo Rakousko deprivované a chudé. Deprivo-
vané morálně, protože mnoho lidí fandilo Hitlerovi a nacistům. A chudé, 
protože tu bylo všechno rozbombardované buď letadly USA, nebo ruskou 
armádou. Lidé žijící poblíž Gusenu si neměli v zimě čím topit, takže praktic-
ky rozebrali dřevěné baráky, ve kterých za války našlo smrt 71 tisíc Židů a Slo-
vanů. Nikdo při tom nemyslel na vystavění nějakého pomníku. Ti, co válku 
přežili, chtěli co nejdříve zapomenout a totálně vytěsnit z mysli vše, co bylo. 
Až když začaly do Mauthausenu i Gusenu přicházet tisíce „turistů“ z různých 
zemí Evropy, hlavně ti z Polska, Ruska, Ukrajiny, Francie, aby se podívali na 
místa, kde byli vězněni a zemřeli jejich rodinní příslušníci, začaly se téměř 
20 let po válce ptát i malé děti z této oblasti, proč tam chodí tolik lidí. Jejich 
rodiče je odkázali na prarodiče a ti, dvacet let po válce, našli konečně odva-
hu promluvit o tom, co se tam v minulosti událo. Možná je hryzalo svědomí, 
možná tušili, že jejich život se chýlí ke konci, a tak tedy začali vyprávět o tom, 
co viděli, čemu (i kdyby chtěli) nemohli zabránit. Pokud se některému věz-
ni přece jen podařilo utéct, někdo ho musel ukrýt a schovat, aby ho fašisté 
nezastřelili. Vina-spoluvina, uvědomění vlastní odpovědnosti, přihlížení, 
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mlčení, strach, zbabělost, slzy, hořký, srdcervoucí pláč. Takto popisují dneš-
ní penzisté, tehdy děti, co prožívali, když jim babička, dědeček nebo třeba 
teta vykládali o tom, jaké to bylo, když byl v jejich okolí zřízen koncentrační 
tábor, když viděli na poli pracovat vězně či zažili bestiální honbu po zuby 
ozbrojených vojáků a dravých psů, pátrajících dům od domu po vězni, 
kterému se podařilo utéct. Mužů k dotazování bylo velice málo, protože ti 
byli za války buď nasazeni v hitlerovské armádě, anebo skončili na dlouhá 
léta v ruském zajetí. Ovšem díky tomu, že se děti začaly ptát a chtěly o tom 
mluvit, se najednou téměř 20 let po válce začalo hovořit o něčem, co bylo 
od konce války až dosud tabu. A byly to právě tyto děti, kterým dnes vděčíme 
za to, že se začaly opravovat zbytky koncentračních táborů v Mauthausenu 
a v Gusenu, přeměňovat v pomníky a muzea, připomínky válečných hrůz 
pro další generace. 

Dnes tam pomníky již stojí, místa je možné navštívit a udělat si obraz 
o utrpení, jaké tam za války vězně sužovalo. Jedna dnes již 65letá paní v roz-
hlase vzpomínala: „Bylo mi deset let, když mi jedna stará paní vyprávěla 
o tom, co se zde dělo. Se strachem a napětím, ale i s velikou zvědavostí jsem 
se jí vyptávala dál a dál, bylo to v určitém smyslu fascinující. Dnes mohu říct, 
že to tehdy změnilo můj pohled na život a že jsem od té doby jiným člově-
kem.“ Na dotaz redaktora, jak ji to konkrétně ovlivnilo, odpověděla: „Před 



28

několika lety jsem potkávala na ulici uprchlickou rodinu z Afganistánu. Mu-
žovi chyběly obě ruce a matka byla neustále smutná. Měli ale šestileté dítě, 
které bylo velice živé. Vídávala jsem je v parku, kde si bezstarostně hrálo 
s rakouskými dětmi. Pak ale najednou zmizeli a už jsem je nikdy neviděla. 
Začala jsem se vyptávat, co se stalo, jestli o nich někdo něco ví. Dozvěděla 
jsem se, že matka měla silné deprese a je na psychiatrii, otce dali do nějaké-
ho ústavu, protože sám by nebyl schopen se o sebe postarat, a dítě umístili 
do dětského domova. To mi rvalo srdce. Šla jsem na úřad a chodila jsem 
tam tak dlouho, dokud mi nedovolili dítě adoptovat. A co ještě to se mnou 
udělalo? Už nemohu ani slyšet o tom, jak dnes kdekdo nadává na uprchlíky: 
I skoro každý politik, protože se to stalo módou, a nikdo by ho nevolil, tak 
nadává na uprchlíky. Dělá se mi z toho zle! 

Několik dní po letošním 9. listopadu jsem šel s naším Konrádkem, kte-
rého jsem coby jeho dědeček vyzvedl ve školce, kolem jednoho pomníku 
židovským obětem ve Vídni. Tvoří jej velké betonové koleje, které směřují 
do tmavého bunkru. Před vchodem do bunkru svítilo v tu chvíli množství 
zapálených svíček. Pomník, nazývaný Aspangmahnmal, se nachází na místě 
někdejší železniční stanice Aspangbahnhof, odkud vyvezli v letech 1938 až 
1942 více než 45 tisíc Židů v dobytčích vagonech do koncentračních táborů 
střední Evropy. Když jsme šli kolem těch mnoha svíček, ptá se mně Konrád, 
proč tam ty svíčky hoří, vždyť tady není hřbitov. Zkuste teď vysvětlit šestile-
tému dítěti, co ty svíčky znamenají, jak mu vysvětlíte hrůzy holokaustu? Ale 
nic mi nezbývalo, pokusil jsem se o to: „Konráde, máte ve školce někoho, 
kdo má jinou barvu pleti než ty?“ „Ano, je tam Sarah, její rodiče jsou z Afri-
ky a ona je černá.“ „A máte tam ještě jiné děti, které vypadají jinak?“ „Ano, 
Can je z Číny a má šikmé oči.“ „A ještě někoho jiného?“ „No…,“ na chvíli se 
zamyslel, „je tam Leila, její rodiče jsou z Turecka, a ona taky vypadá trochu 
jinak.“ „A tyto děti, o kterých mluvíš, jsou tvoji kamarádi? Ano? Hraješ se 
s nimi rád?“ „Ano, a Can hraje dobře fotbal, možná dokonce líp než já.“ 
„A dovedeš si představit, že by teď někdo přišel a řekl, že každý, kdo vypadá 
jinak než Rakušan, musí pryč, protože jej tady už nechceme?“ „Nerozumím 
tomu, proč by měli jít pryč, vždyť to jsou moji kamarádi a nic špatného ne-
dělají.“ „No, protože něco takového se, žel, někdy stává, a stalo se to i za 
války, kdy žili ve Vídni tisíce Židů a najednou někdo přišel a řekl: už vás 
tady nechceme, musíte jít pryč a nejen to, musíme vás zabít.“ „Opravdu?!? 
A proč???“ Pokouším se teď zeširoka a spíš obrazně než fakticky popsat, jak 
může být někdy lidská zloba tak zlá, ale vidím, že se mi to nedaří a že Konrád 
pořád říká to jeho Ale proč? Proč? 

Z debaty nás vyrušily kolemjdoucí děti, které Konrád znal. Já jsem si tro-
chu vydechl, ale to jeho proč mi stále rezonuje v uších. Není to však nepří-
jemná rezonance, spíše opatrná radost z toho, že toto dítě a s ním i jiné děti, 
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pokud budou dobře a slušně vychovávané a vzdělávané svými rodiči a škol-
kou či školou, se snad jednou budou dívat na svět otevřeněji, tolerantněji 
a přátelštěji, než to bylo u mé generace, nebo u těch lidí, kteří neměli žádný 
problém sympatizovat s fašismem, či zločineckým estébáckým komunismem 
a jinými nedobrými systémy.   

Ano, děti jsou pro mne nadějí, že ten zítřejší svět bude jiný, lepší, než je 
ten, ve kterém žijeme dnes. Ale zároveň jsem i trochu posmutnělý, protože 
nevím, jestli je zde dnes, právě teď, když se rozhoduje o „zítřku světa“, dosta-
tek těch, kteří vychovají z dětí lepší občany… 

Co znamená mít otevřené srdce 
Racek 

Snad se shodneme, že člověk, který má, nebo chce mít otevřené srdce, 
tak touží po boží lásce.

Rád bych se s vámi podělil o moji zkušenost. V mém dosavadním životě 
jsem prožil hodně těžkých ran, ale zároveň i spoustu radostí. Ta největší 
byla, když jsem ucítil hmatatelnou boží blízkost. Uvědomil jsem si, že kdy-
bych neprožil těžké pády, opravdovou boží lásku bych možná nikdy nepo-
znal. Neznamená to ovšem, že pokud prožijeme nějakou bolest, tak automa-
ticky dostaneme více lásky. To nestačí. Mně pomohly k odražení se ode dna 
a následně prožitou boží blízkost dvě věci. 

1. Sebrat odvahu a sdělit se se svým problémem s kamarádem, či kama-
rádkou, kterým důvěřuji. 

2. Začít některé věci dělat jinak. Naším vzorem by měl být Ježíš. Snažme 
se ho co nejvíce napodobovat.

Je to především, ale o našem ROZHODNUTÍ, jestli se chceme z bolesti, 
nebo stavu beznaděje dostat. Já jsem se rozhodl, že chci a upřímně vám 
říkám, že jsem se musel neskutečně překonávat. Přenastavil jsem některé 
své zvyklosti. Začal jsem dělat věci, které jsem dříve nedělal. Vůbec to neby-
lo a není jednoduché. Zpětně, ale vidím, že nejdůležitější ovšem bylo, TO 
MOJE ROZHODNUTÍ začít opravdu PRAKTIKOVAT… To byl největší boj. 
Ale když se mi podařilo učinit první krůčky najednou jinak, než jsem dělal 
dosud, tak jsem postupně cítil, jak mi ze srdce padají balvany a já se začínám 
cítit tak lehce… Uvědomil jsem si, jak důležité je mít srdce otevřené pro 
Ježíše. Někdo to dokáže bez bolesti, někdo - jako já, holt s bolestí. Mít otevře-
né srdce je něco úžasného, Krista najednou vidíme daleko jasněji a je nám 
lehčeji a krásněji… Tím zdaleka neříkám, že mám srdce úplně otevřené, ale 
snažím se, abych ho měl otevřené co možná nejvíce….
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Jak se dá srdce tedy otevřít?
V mém případě jsem si uvědomil, že moje snažení o překonání stavu 

bolesti a beznaděje přímo souviselo s otevřením mého srdce. Klíče k jeho 
otevření spočívají i v níže uvedených bodech. Věřím, že se snad dají použít 
i pro vás ostatní…

– Sdílejme svoje bolesti i radosti s přáteli
– Buďme odvážní
– Snažme se žít v lásce a pravdě
– Snažme se konat pouze dobro a pokoj
– Nemějme nenávist k těm, kteří nám ublížili, ani k těm, kteří mají na 

svědomí životy lidí
– Odpouštějme
– Mějme lítost nad strádajícími
– Pomáhejme nemocným a potřebným
– Neprahněme po majetku
– Nereptejme, když se nám něco nepovede
– Mějme tužbu po spravedlnosti
– Nesrovnávejme a nerozdělujme
– Za všechno děkujme
– Radujme se
– Žijme naplno každý okamžik života
– Milujme se
– Otevřme se světlu
Přiznávám, že jsem slabý a nezvládám podle těchto „pravidel“ stopro-

centně žít. Ale snažím se, abych se jim alespoň co nejvíce přiblížil…

Poznal jsem, že čím více se budeme ztotožňovat s výše uvedenými body 
a budeme je hlavně praktikovat, tím více se bude naše srdce otvírat. Budeme 
mít zároveň větší lásku a budeme blíž Bohu.

Kdo má srdce úplně zavřené, ten je závistivý, touží po moci a majetku, 
nechce odpouštět, záměrně lže a vnímá pouze materiální svět, který je bez 
lásky. Takový člověk vymýšlí jen různé podrazy, a někdy dokonce i vraždy 
lidí, jen, aby se měl co nejlépe, aby si mohl dovolit mít co nejvíce hmotných 
věcí jen pro sebe a mohl si je užívat. Tento člověk nemiluje ostatní lidi, ale 
jen sám sebe a svůj majetek. Je chamtivý, Boha nezná, nebo se mu vysmívá. 
Chce být pánem na této Zemi. 

Kdo má srdce otevřené je pravým opakem člověka bez lásky. Tento člo-
věk prahne po Bohu a miluje všechny lidi bez rozdílu. Nechce, aby někdo 
strádal, myslí tedy především na ostatní. Materiální svět bere jako dočasný. 
Žití v opravdové lásce a pravdě, spolu s ostatními lidmi, je pro něj nejvíc, co 
si může přát. 
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Pohlédněme každý na své srdce, jak moc je máme otevřené. Chci milovat 
a žít v lásce, nebo si chci jen užívat majetku, který mnohdy pochází z nepo-
ctivě nabytých peněz?

Přeji Vám všem krásný den! 

O jedné svatbě….
Zdeněk Pololáník 
Zkráceno i doplněno podle článku měsíčníku České misie Hlasy národa Nr.3/2018

Kdo by z  obyvatel našeho kraje neznal místo mezi Domašovem a Vel-
kou Bíteší, kde stojí při staré silnici v lese devět křížů. Svou velikostí jsou 
nepřehlédnutelné každému, kdo kolem projíždí. Ale ne každému je známá 
událost, která se tam stala v roce 1539. Vznikaly různé legendy, ba dokonce 
i divadelní hra. Připravoval se i filmový scénář, neboť tragická událost skýtá 
pro umělecké zpracování nevšední námět. Situace a postavy se různí, ale 
hlavní průběh celé události je totožný. Sám jsem se několikrát vracel k úva-
hám o složité situaci mladé dvojice, která zde našla společný hrob. 

Nebude snad těžké představit si 
příběh tak, jak se pravděpodobně 
odehrál. 

Na místě, kde dnes stojí devět 
křížů, projížděl uherský obchod-
ník, koňský handlíř. Byl přepaden 
a zraněn loupeživou hordou. V bez-
vědomí ho našel sedlák, který si ho 
odvezl na svůj statek do Lesní Hlu-
boké. Brzy zpozoroval, že mezi ním 
a jeho dcerou, která jej ošetřovala, 
vznikl citový vztah. Poznal ale, že 
mladíkův majetek neodpovídá jeho 
představám pro ženicha své dcery 
a vystrnadil ho z domu. Při rozloučení si mladá dvojice slíbila věrnost a mladík 
přislíbil brzký návrat s dostatkem  peněz, požadovaných budoucím tchánem. 

Doma prodal svůj majetek, udělal několik výnosných obchodů, a navra-
cel se s pocitem jistoty a radosti požádat o ruku své milované. V Domašově 
ho však zastihla zdrcující zpráva. Jeho dívka se bude vdávat, jelikož její otec 
dohodl sňatek s bohatým mladíkem z Velké Bíteše. Uherský obchodník to 
pocítil  jako velkou nespravedlnost a rozhodl se pro krvavý plán. 

Celé své jmění nabídl místnímu hajnému za obstarání  zbraní a osobní 
pomoc. Dva vozy svatebčanů vyjely od bítešského kostela a mířily k sedlákovu 



32

statku. Na jejich příjezd  čekali  ozbrojení handlíř a hajný. Vozy se zastavily. 
Když se pak nic netušící svatební průvod ubíral lesní pěšinou, začala palba. 
První dvě rány mířily na hlavu nevěstina otce a na hrudník ženichovy matky. 
V hluku, křiku a zmatku zazněly další výstřely a místo se zahalilo prachem 
zvířené pěšiny. Hrůza i vztek popadly handlíře, když viděl i svou vyvolenou 
s prostřelenou hlavou, která měla zůstat naživu, aby si ji mohl vzít za manžel-
ku. Obrátil se na svého pomocníka, který zřejmě nevěstu zasáhl, a zastřelil 
ho. Sám pak pokleká k nevěstě, otáčí svou pistoli ke svému srdci a zmáčkne 
spoušť. 

Všech devět zúčastněných bylo na tom místě pochováno. Nad hroby bylo 
vztyčeno devět křížů. Nevěsta leží uprostřed, po stranách jsou oba ženiši. 
Levý kříž je často obnovován. Má snad pod ním ležet vrah. 

Kříže zde nechali postavit benediktini z rajhradského kláštera, do jejichž 
majetku spadal Domašov i Ostrovačice. Kříže se obnovují každých sto roků. 
Naposledy byly obnoveny a slavnostně posvěceny 18. září 1887. Velkolepé 
slavnosti se zúčastnilo mnoho tisíc lidí v řadě procesí až z Brna. 

Rok po krvavé svatbě se v okolí začal objevovat přízrak nevěsty všem, kdo 
měli něco společného s nějakou svatbou. Údajně se bílá postava nevěsty 
zjevuje dodnes, často i řidičům na nedaleké dálnici z Brna do Prahy. Úsek 
u devíti křížů bývá místem častých dopravních nehod. Zřejmě to ale nemá 
na svědomí „záhadné zjevení“. 

Vzpomínky na cestu do jiného světa
Pavlína Kadlčková

V letošním roce nám bylo s manželem dopřáno podívat se do dalekých 
koutů jihovýchodní Asie, konkrétně do Kambodži. Asi bychom si úplně 
tuto destinaci ke své dovolené nevybrali, ale sešla se možnost kombinace 
pracovní cesty a dovolené. A tak jsme mohli strávit čtrnáct dnů v zemi, jejíž 
minulost je velmi bohatá a pestrá, ale i ponurá a drsná. Od dávné mocné 
Khmérské říše, která ovládala většinu území dnešního Laosu, Thajska 
a Vietnamu, její úpadek a naopak staletí v područí Thajců a Vietnamců, 
přes francouzskou kolonii, řádění Rudých Khmérů, až po dnešní dny, kdy 
se země snaží upevnit svoji politickou situaci a hospodářský rozvoj. My 
jsme při své cestě nenavštívili hlavní město Phnom Penh, pohybovali jsme 
se nejvíce v Severozápadní Kambodži ve městech Siem Reap v blízkosti 
chrámů Angkoru, Battambang a Sisophon v blízkosti thajských hranic. 
V Sisophonu i Battambangu jsme navštívili tamější univerzity v rámci 
pracovní části naší cesty. Přesto, že je člověk připraven na to, že všech-
no bude jiné, přesto Vás mnoho věcí úplně odzbrojí. Ať už architektura 
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– obě univerzity jsou v podstatě nové, cca 20 let a jejich budovy jsou spíše 
„panelákového“ typu. Společné prostory často bez oken, protože je zde 
stále teplo, klimatizace výjimečná, dveře kanceláří zamykané na petlici. 
Studentů málo, kdo už může studovat, míří raději do hlavního města než 
na tyto provinční univerzity. Před každou univerzitou však panovala ob-
rovská socha krále Súrjavarmana II, zakladatele chrámu Angor Wat, který 
symbolizuje moc a slávu khmérské říše, z jejíž historie čerpají sílu a hrdost 
dnešní obyvatelé Kambodže. I řidiči tuk-tuků, kteří vozí obyvatele a turis-
ty měli svá vozítka vyzdobeny nápisy „Jsem hrdý, že jsem se narodil jako 
Khmér“. V provincii Battambang se pěstuje hodně rýže, ale protože naše 
návštěva proběhla před obdobím dešťů, pole byla suchá, nahrubo zoraná, 
čekající na monzun a novou sadbu. Všude, na každém kousku trávy se pásl 
skot, který jsme do té doby viděli snad jen v dokumentech z Afriky. Kostna-
té, světlé krávy. Mezi nimi psi, občas opice. A mezi tím barevné, pestrými 
látkami vyzdobené buddhistické chrámy. Při svých přesunech jsme se také 
jednou zeptali řidiče, zda vyzdobené zlato-bílé stany se stejně barevnými 
stoly a židlemi jsou připraveny na svatební hostinu. Odpověď zněla, ne, to 
je pohřeb! Inu, jiný kraj, jiný mrav. Ze severozápadní Kambodže jsme se na 
pár dnů podívali na jih, k břehům Indického oceánu a pak jsme se vrátili 
zpět do oblasti Angkoru a jeho chrámů. 
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Angkor je velkolepý a výjimečný, každého ohromí. Prohlídka celého 
komplexu zabere dva až tři dny, ale stojí opravdu za to. Stojí zde největší ná-
boženská stavba světa Angkor Wat, velké množství chrámů a rozlehlé, dlou-
ho opuštěné město Angkor Thom opevněné hradbami, které bylo zřejmě 
první metropolí jihovýchodní Asie. Každý chrám je něčím výjimečný, odlišný 
od ostatních. Zajímavá je také historie z restaurování jednoho z chrámů. 
Po té, co byl chrám v džungli objeven, byl kvádr po kvádru rozebrán, každý 
kvádr očištěn a očíslován, byly zakresleny plány pro znovu postavení. Ovšem 
pak přišla hrůzovláda Rudých Khmérů, kteří plány zničili a expertům tak 
zůstala hromada 300 tisíc kamenných kvádrů, které bylo potřeba uložit na 
původní místo. Obnovená rekonstrukce začala až v roce 1995. Chrám je také 
dnes přezdíván jako „největší puzzle světa“. Při prohlídce komplexu Angko-
ru člověk žasne a uvědomuje si, jak vyspělá musela být tehdejší Khmérská 
říše, když se realizovaly takové stavby. Ale i víra, která vedla tehdejší vládce 
a stavitele k vytvoření těchto nádherných staveb. 

Pobyt v Kambodži zůstane dlouho v našich vzpomínkách, ale je pravdou, 
že jsem se rádi a s pokorou vraceli zpět, do civilizované (snad) Evropy a naší 
malebné krajiny.

Světlo v temnotách 
Zuzana Pospíšilová 

Nedávno jsem vyslechla rozhovor dvou pečujících o nemocné, ve kte-
rém hodnotily zkušenosti s nemocničním prostředím. Byl to trochu takový 
povzdech nad momentální situací českého zdravotnictví. Na jedné straně 
stojí pacienti a jejich blízcí, kteří jsou vystaveni stresu ze situací, které zrovna 
prožívají. Na druhé straně zdravotníci, kteří jsou vystaveni tlaku ze strany za-
městnavatele – mnoho služeb, málo ošetřujícího personálu a spousta nedo-
statečně ohodnocené práce. Na empatii a citlivý přístup už často nezbývá.

Situaci jsem si promítla do ostatních oborů a všude, kde se pracuje s lid-
mi je to podobné. Ve školství, v nejrůznějších sociálních službách…. Rozho-
vor mě velice zasáhl, protože mám sama čerstvou zkušenost s nemocničním 
zařízením. Skládala jsem si všechny zážitky jako střípky do mozaiky a uvědo-
mila jsem si, jak moc jsem ovlivněna lidmi, se kterými se setkávám. Spoustě 
z nich jsem vděčná za podanou ruku, vlídné slovo či „jen“ úsměv na rtech, 
ale taky jsem potkala ty, kteří byli prostě unaveni.  

Nyní chápu, jak moc záleží na každém z nás. Dennodenně se vydáváme 
do nejrůznějších společenství, jsme součástí míst, kde žijeme, kde pracu-
jeme, ovlivňujeme ty, se kterými se setkáváme. A tak každý z nás může být 
svíce, která vnáší světlo do stínů a temnot. 
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V těchto dnech vrcholí doba adventní a na stolech nám svítí svíce na ad-
ventních věncích. Tak jako postupně na nich přibývalo světlo, můžeme i my 
vnášet světlo, tam kam přicházíme. A můžeme to být právě my, od kterých je 
rozžata další svíce a od té další a další. 

V jedné současné moderní písni se zpívá „další jed plodí další jed“. Platí 
to i obráceně – dobro může přinášet další dobro. Záleží jen na nás…

Ranní modlitba posledních optinských starců 
Racek

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese 
tento den.

Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle.
Každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou 

myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem co říkám, veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všech-

no jsi seslal ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych niko-

ho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události 

v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen

Přání 
Redakční rada

V tomto krásném období, kdy očekáváme příchod 
Spasitele, přeje redakční rada všem farníkům ze 
společenství Oříku, ostatním občanům a čtená-
řům tohoto farního zpravodaje klidné a požeh-
nané dny adventní doby. 

Přejeme radostné a požehnané Vánoce 2018, 
a do následujícího roku hodně zdraví, hojnost 
Božího požehnání a stálou pomoc a podporu Pan-
ny Marie! 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
A co Franta Sauer? 
Jiří Koch 

Žižkovský bohém, rebel a anarchista Franta Sauer byl hlavním organizátorem str-
žení Mariánského sloupu v Praze. Jeho osud v závěru svého článku o průběhu této 
barbarské akce popisuje ak. sochař Jan Bradna v časopise Milujte se 47. číslo. Text 
přepisujeme beze změny. 

Franta Sauer měl za své angažmá ve stržení Mariánského sloupu slíbe-
nou odměnu: dvanáct hvězd ze svatozáře okolo hlavy Panny Marie. Bylo mu 
řečeno, že jsou zlaté a budou jeho. Když zjistil, že hvězdy jsou měděné a jen 
pozlacené, hrozně zuřil a nadával. Existuje písemný doklad, že se o hvězdy 
podělil v jisté pražské vinárně se svým přítelem Jaroslavem Haškem. 

Na Staroměstské náměstí již Sauer nesměl vkročit. Trhovkyně jej hned 
zasypaly shnilým ovocem a tvrdě vyhnaly. 

Konec jeho života byl ale jiný, než se čekalo. 
V srpnu 1947 zazvonil u fortny kláštera františkánů u kostela Panny Ma-

rie Sněžné v Praze sešlý stařec. Vrátný myslel, že jde žebrat. On ale požádal 
o kněze, že se chce vyzpovídat. V tu chvíli byl v klášteře pouze mladý no-
vokněz, čerstvě vysvěcený P. Norbert Šamárek. Sauer u něj vykonal životní 
svatou zpověď. V roce 1948 pak zemřel zaopatřen svatými svátostmi a smířen 
s Bohem v nemocnici sester boromejek v Praze pod Petřínem. I někteří další 
aktéři stržení sloupu trpěli do smrti výčitkami svědomí. 

Kéž podobnou cestu k Boží lásce najdou i ti, kteří nyní nepravdivými 
tvrzeními oddalují nové postavení sloupu a odčinění urážky Panny Marie od 
našeho národa. Té, která byla vždy naší ochránkyní a útočištěm v nejtěžších 
chvílích. 

Mistr Jan Hus o Panně Marii 
Jiří Koch 

Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, na jehož vrcholu stála socha 
Panny Marie, chtěli strhnout k nohám pomníku Jana Husa. Asi netušili, co ani do-
dnes spousta lidí neví: Jan Hus jako katolický kněz byl velkým ctitelem Panny Marie. 
Sám se k ní modlil a slova, která o ní napsal, jsou stále aktuální, živá a krásná. 
Převzato z časopisu Milujte se č. 47, str. 3: 

Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie 
a pozdravujme Ji. 
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Já ubohý, jak budu schopen chválit 
Svatou Pannu, která je větší než všech-
na chvála? Nikdo nemůže dostatečně 
pozdravit Tu, kterou pozdravil anděl, 
kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil 
Duch svatý a kterou obdivuje celý svět. 

Máme k Ní tedy přistupovat s bázní 
a úctou a chválit Ji. Jestliže spravedliví 
nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? 
A přece by ani spravedliví ani hříšníci 
neměli ustávat v Její chvále. Neboť v Ní 
je všechna milost Otce, Syna i Ducha 
svatého, je v Ní plnost milosti pro ni samu 
i milost, která se vylévá na nás.  

HUMOR ZA KOSTELEM 
Tři vtipy z rubriky „pobavte čtenáře“, Katolický týdeník 

Benedikt XVI. Schummacher 
SR. Jana Mlada Heislerová

Jednoho dne se papež rozhodl, že si vyrazí na projížďku automobilem. 
Samozřejmě, za volantem sedí šofér, papež vzadu. Šofér jede pomalu, opatr-
ně… Papež po nějaké chvíli začíná zívat nudou. Ťuká na šoféra a říká: „Vy-
lez, vyměníme si místa, teď budu řídit já!“ „Ale, Svatý otče, to přece nejde,“ 
namítá šofér. „A kdo tu šéfuje? Ty, nebo já?“ odpovídá Benedikt.

Na to šofér nevěděl, co by řekl, takže si místa vyměnili. 
Na rovině to papež rozpálil na dvě stě čtyřicet, zatáčky vybíral po dvou 

kolech, když brzdil, od pneumatik se jen kouřilo, nebezpečně předjížděl… 
Bylo zkrátka vidět, že nad ním Pán bůh drží ochrannou ruku, jinak by se už 
dávno musel zabít. 

Nakonec je zastavuje policista. Přichází k automobilu (s kouřovými skly), 
klepe na okénko, to se otevírá a za ním Jeho Svatost. „Co je, je nějaký pro-
blém?“ ptá se papež. „Okamžik,“ odpovídá zkoprnělý policista, vrací se ke 
svému vozu a vysílačkou hlásí svému nadřízenému: „Veliteli, zadržel jsem 
vysoce postavenou osobnost a teď nevím, co…“
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„Kohos zadržel,“ táže se rozčilený velitel: „Premiéra?“ „Ne,“ odpovídá po-
licista. „Tak koho? Prezidenta?“ ptá se velitel a hlas se mu chvěje strachem. 
„Ne.“ „Tak sakrment, chlape, koho jsi tedy zadržel!“ křičí úplně hotový veli-
tel. „Nevím koho, ale papež mu dělá šoféra…“

Kněz a vdova
P. Peter Fořt, farář v Kraslicích

V Německu byl jeden pater dotčený, že bohaté vdovy zřejmě kvůli krizi 
nějak nedávají intence za zemřelé manžely. Tak jim to nandal z kazatelny. 
Jedna z nich si dodala odvahy, zašla za ním do sakristie a povídá: „Důstoj-
nosti, prosím vás, proč bych dávala za starýho na mši svatou?“ Pater na to: 
„Ženská, jste přeci věřící, jak se můžete tak hloupě ptát?!“ 

Žena si založila ruce v bok a jala se to knězi vysvětlovat: „Podívejte se, po-
kud je tem můj starej v nebi, tak to nepotřebuje. Pokud je v pekle, tak mu to 
nepomůže. A že by byl v očistci? Ten měl celý život se mnou, je na to zvyklý. 
Tak ho tam klidně nechme.“ 

Letní byt s WC
Antonín Randa

Jistá anglická dáma chtěla před 1. světovou válkou strávit dovolenou na 
letním bytě v Německu, a tak napsala jednomu venkovskému učiteli. Tázala 
se i na pohodlí. Chtěla vědět, mají-li v domě, kde měla bydlet, WC. 

Učitel neovládal angličtinu moc dobře a neznal význam té zkratky. Ze-
ptal se starosty, ale ten také nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že 
to patrně znamená Wesley Church (kostel). A tak odepsal: 

WC se u nás nachází 7 mil od domu uprostřed jedlového háje. Je ote-
vřen 2x týdně v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro vás nepříjemné, je-li 
vaším zvykem chodit pravidelně. Ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný 
výlet. Hodně lidí si sebou bere oběd a zůstává tam i delší dobu. V létě je 
návštěvnost veliká, proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst 
k sezení, pokud přijdete pozdě, je dost míst i k stání. Radil bych vám, abyste 
chodila ve čtvrtek, protože v ten den je i varhanní doprovod. V celém okolí 
jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opatřím vám to nejlepší místo a bude mi 
potěšením sedět vedle vás. 

P. S.: Zapomněl jsem dodat, že zpěvníky visí na dveřích. 
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OKÉNKO PRO DĚTI 
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Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka;
to přicházelo do světa.

(Jan 1,9)

Vánoce jsou dobou, kdy intenzívněji vnímáme
kontrast chladu a tepla, tmy a světla,
a to nejen v jejich fyzické podobě,

ale především v té nejvlastnější, lidské.
Křesťanská vánoční radost je radostí ze světla,

které žádná tma nepohltí.
Je radostí z obdarování Ježíšem Kristem,
předpovězeným a očekávaným světlem.

Aby světlo této události prozařovalo nejen sváteční,
ale i všední dny příštího roku,

ze srdce přeje

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Velikonocemi 2019.
Uzávěrka příspěvků je 24. 3. 2019.
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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