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Milí farníci,
vzpomínám si na dobu před 30 lety: Někdy ke konci září nebo na začátku října jsme
se my bohoslovci (byl jsem v posledním, pátém ročníku semináře) dověděli, že se
budeme moci v listopadu zúčastnit svatořečení Anežky České v Římě. Nerozuměli
jsme, co se to děje. Politiku jsme většinou příliš nesledovali a neuvědomovali jsme si
ono postupné uvolňování pout a slábnutí komunistického režimu. Každopádně jsme
se radovali, že pojedeme do Říma.
Tam jsme zažili něco nepředstavitelného – nejen ono svatořečení Anežky České,
ale v přímém přenosu v italské televizi jsme viděli bourání Berlínské zdi. A pak jsme
se vrátili domů, a nejen jsme se mohli účastnit velikých demonstrací v Litoměřicích,
ale díky některým představeným jsme mohli jezdit i do Prahy na první listopadové
demonstrace.
Prožívejme toto období jako vzpomínku, jako onen překvapivý a úžasný růst svobody před 30 lety. Ale současně přijměme výzvu k obraně svobody a k prohlubování
jejího duchovního rozměru.
Svatá Anežka nám vyprosila svobodu, abychom si jí vážili, dobře s ní nakládali
a neztratili ji. Kéž se za nás i nyní přimlouvá!
Váš farář Ludvík Bradáč

Píseň ke sv. Anežce
Složil ji básník Jan Zahradníček v době vězení na Pankráci. Zhudebnil ji hudební skladatel Zdeněk Pololáník.
Píseň měla premiéru 13. listopadu 2009 při mši sv. v katedrále Svatého Ducha
v Hradci Králové. Mši sloužil tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka
k 20. výročí svatořečení Anežky České.
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KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB A AKCÍ PODZIM 2019
P. Ludvík Bradáč

Sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa

sobota
28. 9.

O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v 7:45
v Ostrovačicích, v kostele zasvěceném sv.
Václavu.

Slavnost posvěcení kostela

neděle
6. 10.

V neděli 6. října budou mše sv. podle obvyklého pořádku bohoslužeb a poděkujeme při
nich za naše kostely.

Drakiáda

neděle
13. 10.

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

Den modliteb za misie

neděle
20. 10.

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

V tento den bude kostel ve Veverských
Adorační den farnosti pondělí
Knínicích několik hodin otevřen k modlitVeverské Knínice
21. 10.
bě a adoraci Nejsvětější Svátosti.

Všech svatých, slavnost

pátek
1. 11.

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

Dušičková pobožnost ve
Veverských Knínicích

pátek
1. 11.

V pátek v 16:15 se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově ve Veverských
Knínicích.

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé, památka

sobota
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se
budeme za naše drahé zemřelé modlit při
mších svatých v 7:45 v Ostrovačicích a v 9 hodin v Říčanech.

Dušičková
pobožnost
v Ostrovačicích

sobota
2. 11.

V sobotu ve 14 hodin se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově v Ostrovačicích.

Dušičková
pobožnost
v Říčanech

neděle
3. 11.

V neděli ve 14 hodin se bude konat dušičková pobožnost na hřbitově v Říčanech.

Setkání seniorů

středa
13. 11.

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

sobota
30. 11.

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

1. neděle adventní

neděle
1. 12.

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

V tento den bude kostel v Ostrovačicích
Adorační den farnosti pondělí
i Říčanech několik hodin otevřen k modlitOstrovačice
2. 12.
bě a adoraci Nejsvětější Svátosti
Sv. Mikuláše, patrona
kostela ve Veverských
Knínicích

pátek
6. 12.

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

Předvánoční svátost smíření

pátek
20. 12.

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření
bude v pátek 20. 12. v 17 hodin.

Kulaté narozeniny farníků a jiné společenské události
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 květnu se Jana Benešovská ze Zastávky,
která se pravidelně účastní zdejších bohoslužeb, dožila 65 let.
V červnu oslavily shodné výročí svého 85. narození
Zdeňka Křížová z Veverských Knínic,
a Oldřiška Buršíková z Říčan.
V červenci se dožil MUDr. Zdeněk Zatočil z Popůvek 70 let života.
V srpnu měl 65. narozeniny P. Jaroslav Horák,
který v našich farnostech jako kněz působil v letech 1984-85.
V současné době je farářem v Dambořicích.
Před 80 lety se v srpnu narodila Helena Malášková,
která v našich farnostech v době působení Mons. B. Provazníka
pracovala jako pastorační asistentka.
V červenci oslavili diamantových 60 let společného života manželé
Oldřiška a Leoš Buršíkovi z Říčan.
5

V září si připomínali 25 let společného života
Irena a Zdeněk Buršíkovi také z Říčan.
V témže měsíci oslavili 20. výročí své svatby
Vladimír a Terezie Brázdovi z Babic.
Všem těmto manželským párům do dalších let přejeme vše dobré,
stálé zdraví a hojnost Božího požehnání!

Ještě k narozeninám Helenky Maláškové
Helena Kochová

V srpnu oslavila Helenka Malášková krásné 80. narozeniny. Při této příležitosti
jsme jí my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic poslali blahopřání. Předal
jí je spolu s malým dárkem pan farář Ludvík Bradáč spolu s paní Chrástovou z Říčan.

Helenka byla a stále je moje „poslední útočiště“. Ať jsem ji požádala o cokoliv,
vždycky mi pomohla nejen radou, ale i okamžitým činem. Přitom měla sama starostí nad hlavu.
Do našich farností přišla jako pastorační asistentka s panem farářem Provazníkem.
Starala se o výuku náboženství, připravovala děti k prvnímu sv. přijímání, dohlížela na přípravu ke svátosti biřmování a vůbec na všechno, co bylo ve farnostech zapotřebí. V těžké nemoci pana faráře Provazníka se o něho svědomitě starala, i když
sama měla zdravotní potíže. A to nemluvím o její činnosti v komunitě Emmanuel či
o práci pastorační asistentky v hospici sv. Alžběty v Brně. Všude se uplatnily její organizační schopnosti a maximální nasazení pro danou věc.
Milá Helenko, přejeme Ti ještě jednou do dalších let všechno nejlepší, pevnou
víru v lásku a milosrdenství Boží a stálou ochranu Panny Marie. Doufáme, že se ještě dlouho budeme těšit z Tvého přátelství.
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Ladislav Schovanec

Zdeněk Pololáník, Erkul - zkráceno pro Ořík
Ladislav Schovanec byl akademický malíř, jehož obrazy s náboženskou tématikou
se vyskytují v řadě světových galerií a výstavních síních včetně Vatikánu. Narodil se
ve Strážkovicích u Kyjova 12. února roku 1941. Již jako žák měšťanské školy patřil
k nejlepším z výtvarné výchovy. Začal se proto soukromě vzdělávat u malíře Jano
Köhlera. Studoval pak na Střední průmyslové škole textilní v Brně, pak přešel na
vysokou školu Umělecko - průmyslovou do Prahy. Další studia přenesl na Universitu
Cyrila a Metoděje, odkud si odnesl diplom učitele katechismu. Scénografii studoval
na DAMU v Praze. Již jako student pracoval jako malíř dekorací a herec v divadle
Svatoboj v Brně - Husovicích a od roku 1960 do roku 1973 byl scénografem Státního
divadla v Brně.
V roce 1973 využil svého pobytu v zahraničí k emigraci a po krátkém pobytu
v Itálii se usadil ve Francii. Jeho díla vykazují techniky malby počínaje akvarelem,
přes temperu, koláže až po olejomalbu a kombinovanou techniku. Vytvářel díla magického lyrismu, ale odmítal, aby byl řazen mezi abstraktní malíře. Vynikal jako knižní ilustrátor. Svými ilustracemi přispíval do časopisů Nový život, Hlas domova, České
slovo a dalších. Stal se profesorem mezinárodní akademie věd a umění Greci-Marino
v italském Verbanu. Zastoupen je ve sbírkách Georgetown University Washington,
National Library Ottawa, Moravská galerie Brno aj. Opakovaně samostatně i kolektivně vystavoval jak v cizině, tak i v Česku.

Zemřel 20. května 2019 ve věku 78 let, dva měsíce po smrti své manželky, básnířky Běly Schovancové, jejíž sbírky básní většinou ilustroval. 28. května se konal církevní obřad rozloučení v chrámu Notre Dame v Paříži. Pochován je na hřbitově na
předměstí Paříže v Alfortville.
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K výročí svatořečení Anežky Přemyslovny
Převzato z webu Anezka2019.cz

„Ještě dnes v prostorách kláštera někdy se mi zdává,
že jsou slyšet na kamenné dlažbě lehké údery berle a šelest střevíců
když její hedvábný stín spěchá k nedělní bohoslužbě
a svou berlou rozhrnuje zlatou mlhu ráje,
kde se už potkává s anděly…“
Jaroslav Seifert

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

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

20. 4.

farnost

7700

-

2790

21. 4.

farnost

7200

8310

3820

26. 5.

Blízký Východ

4350

5000

5910

9. 6.

charitativní
účely

3300

2970

2300

23. 6.

bohoslovci

6100

-

3610

28. 7.

farnost

13100

3750

2540
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Fond PULS pro podporu kněží a pastorace naší diecéze

V měsíci září oslaví fond Puls své druhé narozeniny. Tato velká rodina malých
dárců se již rozrostla na více než 3200 donátorů, kteří v letošním roce darovali už
4,1 mil. Kč.
Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem
našim podporovatelům, zvláště donátorům poděkovat.
Staňte se spolu s námi PULSem diecéze! Přihlásit se můžete na www.donator.cz
nebo prostřednictvím přihlášky v kostele.
Více informací najdete na stránkách donator.cz
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Vystudovaný adoptivní syn Sri Nidhi
Pavlína Kadlčková

Je mi milou povinností poděkovat těmito řádky všem z řad farníků z Veverských
Knínic, kteří přispívali v rámci projektu Adopce na dálku na vzdělávání indických
chlapců a dívek. Přispívat jsme začali v roce 2001 a celkově tak umožnili vzdělání
dvěma dívkám a čtyřem hochům. Poslední z našich adoptivních chlapců Sri Nidhi
Bhat úspěšně ukončil v létě tohoto roku svá studia. Ve svých 23 letech se tedy vydává na novou etapu svého života a my mu na dálku přejeme hodně štěstí a úspěchů.

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Vladimír Kokolia laureátem ceny Michala Ranného

Jiří Koch

Cena, o jejímž udělení chceme krátce seznámit čtenáře Oříku, nese jméno předčasně zemřelého malíře Michala Ranného, představitele české lyrické abstrakce.
Ocenění vyhlašuje od roku 2000 vždy po dvou letech Moravská galerie, aby poukázala na výraznou tvůrčí osobnost, jejíž dílo a myšlení ovlivňuje nastupující generaci umělců.
Prvním laureátem byl Dalibor Chatrný, následovali Miroslav Šnajdr starší,
Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán,
Václav Stratil a Marian Palla.
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Slavnostní vyhlášení a předání této ceny za rok 2018 se uskutečnilo 4. září 2019
v Místodržitelském paláci v Brně. Letošním laureátem Ceny Michala Ranného se stal
dvaašedesátiletý brněnský rodák Vladimír Kokolia. Tak to uvádí oficiální zpráva. Nás
Kníničany ovšem při této příležitosti naplňuje radostnou hrdostí skutečnost, že jeho
rod pochází z Veverských Knínic, kde i on od příjezdu z brněnské porodnice trávil své
dětství a dospívání a kde se svojí rodinou bydlí celý život. Je tedy bezesporu jedním
z nás, i když nadanější a svým dílem významnější! Jak píše ve své doprovodné stati
prof. dr. Jiří Kroupa, jde o „jednoho z významných a jistě nejinspirativnějších brněnských umělců současnosti.“ Vladimír je už řadu let profesorem Akademie výtvarných
umění v Praze a tudíž je přirozené, že hodně času tráví mimo domov na svém pracovišti v hlavním městě. K významnému ocenění Vladimírovi upřímně gratulujeme!
Organizátoři ocenění o něm uvádějí, že uspořádal už přes 100 samostatných výstav, a podílel se na více než čtyř stech skupinových výstavách v Česku i zahraničí.
Rádi k tomu připomeneme, jak právě před 10 lety při oslavách 750letého trvání
ŘK farnosti uspořádali v prostorách OÚ spolu s dalším místním rodákem, ak. sochařem Nikosem Armutidisem, společnou doprovodnou výstavu svých prací. Nutno
dodat, že návštěvností velmi úspěšnou.
Před dvěma lety osobně doprovázel plný autobus spoluobčanů a přátel ze společenství Oříku, kteří si jeli prohlédnout nový katolický kostel v Sazovicích u Zlína. Návrhem
i realizací se podílel na jeho vnitřní výzdobě. Představil se nám jako zdatný průvodce.
Svým výkladem objasnil záměry své i záměry a práci architekta, autora stavby.
Zatím poslední výstavou, kterou jsme v jeho přítomnosti coby průvodce mohli
navštívit, byla loňská výstava ve Faitově galerii v Brně ve Vaňkovce. Konala se pod
názvem To nezbytné z Kokolii. Získali jsme celistvý přehled o jeho díle, které zahrnuje malbu, kresbu i grafiku. Jedna z účastnic se se svými dojmy podělila krátkým
článkem na stránkách Oříku.
Nutno připomenout, že Vladimír vynikal už na počátku své umělecké kariéry.
V roce 1990 se stal prvním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého udělované mladým nadějným tvůrcům. S ní byla spojena tvůrčí stáž ve Spojených státech. V této
souvislosti se aktuální Cena M. Ranného může jevit jak důstojné dovršení dosavadní
linie jeho tvůrčí činnosti. Věříme však, že zdaleka nikoliv její ukončení!
Jako důkaz, že se s jeho působením ve veřejném uměleckém prostoru budeme
setkávat i nadále, může posloužit krátká zpráva ve sdělovacích prostředcích o výstavbě trasy D pražského metra.
„Stanici metra D na pražské Pankráci by měla ozdobit umělecká práce Jakuba
Nepraše, o výzdobu sousední stanice Olbrachtova se postará Vladimír Kokolia.
Rozhodla o tom výtvarná soutěž, kterou městský dopravní podnik vypsal po kritice
původních architektonických návrhů stanic metra D. Výtvarná soutěž bude pokračovat na podzim, kdy chce dopravní podnik najít autory výzdoby pro zbývající tři
stanice prvního úseku trasy D.“
Malíř Vladimír Kokolia, který vyzdobí Olbrachtovu, pracoval s pojmy každodennost a všednost. Nechtěl, aby jeho dílo bylo do očí bijící – má být vnímáno spíše podprahově. „Klíčem se pro mě stala situace čekání na příjezd soupravy, kdy cestující prostě hledí nějakým směrem, zírá do zdi či do dlažby, a různě zabíjí čas,“ poznamenal.
Možná nás za pár let čeká „inspekční“ cesta do Prahy.
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Své široké rozkročení i do ostatních oborů dokazuje vydáním několika knih, či
pravidelnými komentáři na blogu. V období před rokem 1989 vystupoval v alternativních hudebních skupinách. Osobně jsem tenkrát přehrávku zaslechl na Svobodné
Evropě. Při náhodném setkání jsem se mu o tom zmínil, ale skutečnost jsem maskoval tím, že to bylo na „stanici Kroměříž“. S chápavým úsměvem přitakal, souhlasil.

Akce – věž

Kvarda Bohumil
V roce 2017 – 2018 byla firmou STŘECHY s.r.o. generálně opravena vrchní část
věže. Shnilá výdřeva byla nahrazena novou dřevěnou konstrukcí a potažena hliníkovým plechem krytým speciální folií. Následně celá tato část byla jeřábem posazena
na věž. Potud vše v pořádku.
Poté pan Jelínek Josef, který se stará o věžní hodiny zjistil, že v horním patře věže
zůstalo po odbourání podezdívky velké množství cihel, stavební sutě a odřezků dřeva. Usilovně jsme přemýšleli, jak tento materiál, který věž zbytečně zatěžuje, dostat
dolů. Nápadů bylo více, ale žádný jsme nedokázali realizovat. Nakonec zvítězila varianta podávání cihel z ruky do ruky, a to nejprve z nejvyššího patra nad hodinami
do patra, kde jsou hodiny. Následně do dalšího patra ke zvonům, odkud jsme půlky
cihel házeli do kontejneru (cihle jsme museli půlit, protože celé jsme nedohodili do
přistaveného kontejneru vedle křížku.). Suť jsme spouštěli v kbelících pomocí lana
na strop Barborky a nosili k dopravníku, který tam má firma, co opravuje střechu
nad Barborkou, a spouštěli na zem. Její dva pracovníci nám to ochotně umožnili,
i když jsme je částečně omezovali. Práce to byla velice těžká, namáhavá a nebezpečná. Schody jsou ve věži velice strmé s krátkým nášlapem a dosti sešlapané. Nabírání
sutě v báni jsme prováděli vkleče nebo leželi na břiše a v prachu. Materiálu jsme
sundali odhadem 3 t v počtu 4 mužů, dvěma je více než 70 roků. Práce nám trvala
2 dny a provedli ji: Jelínek Josef, Odvářka Oldřich, Krška Václav a Kvarda Bohumil.
Všem velké díky.
A proč o tom píši? Firma, která prováděla opravu svršku věže, určitě měla i povinnost alespoň hrubý úklid a měla za to zaplaceno. Bývá též určen stavební dozor,
i ten dostal zaplaceno. Je jedno, jestli jde o peníze z dotací kraje, městyse nebo mimořádné sbírky.
Do budoucna je nutné si tyto akce pohlídat.

Od Panny Marie Vítězné k Pražskému Jezulátku
Zdeňka Nejezchlebová

V první polovině prázdnin, v týdnu, kdy měla svátek Panna Maria Karmelská,
jsem po mnoha letech navštívila Prahu. Měla jsem jen dva cíle, i když Praha nabízí
tolik zajímavostí a památek. Cestu tam jsem absolvovala se svojí známou, která byla
na Moravě a vracela se domů do Prahy, do okrajové části Řepy. Opravdu jsem chtěla
navštívit jen Emauzský klášter a Pražské Jezulátko, ale když jste v Praze, nemáte šanci
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uniknout dalším krásným místům, takže jako bonus jsem dostala celkovou prohlídku kláštera boromejek v Praze - Řepích, jen zdálky kostel Panny Marie Vítězné na
Bílé hoře, Hradčany velmi zblízka pohledem ze šaliny (pardon z tramvaje - nejsme
v Brně ), kostel jezuitů, Vltavu, Karlův most, Národní divadlo a další, další… Stejně
jsem se ale nejvíc těšila na prohlídku Emauzského kláštera, kde působí P. Dominik,
který byl ještě před 2 roky v nedalekém Domašově, a samozřejmě na ten největší zlatý hřeb mojí cesty – moje milované Pražské Jezulátko. Provázelo mě počasí jak ve
Španělsku - několik stupňů nad třicítkou, což jsem považovala za velmi příhodné –
Jezulátko k nám doputovalo až ze Španělska.
Pražské Emauzy mi připadaly jako ostrov ticha a usebrání v tomto velmi rušném
hlavním městě. Při příchodu na dopolední mši sv. mě uvítal P. Dominik velmi milým
přivítáním a já se zase cítila jako doma. Klášterní kostel návštěvníky zaujme stejným
stylem jako svatovítská katedrála a je patrné, že byl postaven v době Karla IV. Jen dvě
novodobé věže z poválečného období připomínají konec druhé světové války, kdy byl
klášter zasažen bombou. Podle mého názoru se kombinace novodobého stylu věží
a staré architektury kláštera velmi povedla.

☺

Zd. Nejezchlebová u Emauz v Praze

Poté už moje kroky směřovaly k tomu - Tomu, koho považuji za největší český
národní poklad. Pražské Jezulátko bylo ten den oblečené do bílomodrých šatečků
a moje známá, která viděla, že mám podobné barvy na mých šatech, se mnou souhlasila, že asi opravdu patříme s Jezulátkem hodně k sobě. Byla jsem velmi dojatá
13

návštěvníky tohoto karmelského kostela s titulem taktéž Panny Marie Vítězné. Byli to
převážně samí cizinci, zvláště z Jižní Ameriky, kde na jejich gestech vidíte to „echt!“
katolické, co mi tak moc chybí v našem národě – kdy se lidé nebojí a nestydí pokleknout a pokřižovat se nejen v kostele, což je veřejným projevem víry. Už je to 10 let,
kdy Jezulátko navštívil papež Benedikt XVI. Můžeme tak trochu bilancovat, co se
u nás od té doby změnilo. Nepropadejme pesimismu (což je asi naše národní vlastnost), když hned nevidíme ty dobré věci, mějme víru nejen v Pána, ale taky že dá
našemu národu to potřebné…
Tyto svoje dojmy z mé letní „španělské“ kratinké dovolené v Praze zakončím kratinkou modlitbou, která mě kdysi napadla a kterou si už několik let opakuji a kterou jsem ve vzpomínkách na Jezulátko opakovala potichu cestou autobusem domů:
„Jezulátko sladké z čistého klína, smiluj se nade mnou a nad mým národem“.

Pouť do Říma
Stáňa Volavá

Na konci srpna jsme se s několika dalšími přáteli vydali na cestu do Říma. Někteří
jsme letěli letadlem poprvé, takže už to byl zážitek . Část přijela do města už
v úterý dopoledne, část až večer. Měli jsme všichni společně pronajatou vilu v části
Trastevere, asi 10 minut od nádraží a zastávky MHD. Celkem nás bylo 17. Díky otci
Milanovi jsme měli každý den mši svatou.
Ve středu ráno jsme se vydali do
Vatikánu na audienci ke Svatému otci.
Velkým zážitkem bylo vidět Svatého
otce Františka na vlastní oči, jak projíždí mezi lidmi a zdraví se s nimi.
Pokračovalo to pak další den (pátek), kdy jsme přímo v bazilice mohli mít mši svatou. Otec Milan ji sloužil u oltáře svatého Václava, na konci
jsme si mohli zazpívat i svatováclavský
chorál. Bazilika sama o sobě je úchvatná, v 7 hodin ráno, kdy tam bylo málo
lidí, to bylo cítit ještě víc. Navštívili
jsme i kryptu pod bazilikou a pomodlili se u hrobu svatého Petra. Kolem
zdí z původního chrámu z doby císaře Konstantina jsme vyšli ven a ti odvážnější ještě vystoupali na kopuli
sv. Petra.
Dalším silným zážitkem byla návštěva Kalistových katakomb. Místo Lateránská bazilika - interiér

☺
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spravují salesiáni, jedná se vlastně o velké pohřebiště z prvních století. Je zde pohřbeno přes půl milionu křesťanů, a to jak z doby pronásledování, tak z dob pozdějších. V chodbách jsou vyhrabány jednotlivé komůrky pro ukládání těl, několik nad
sebou. Bývaly často i zdobeny obrázky, např. ryby, holubice, Ježíše s ovečkami, modlitebníka, znaky chýró (Krista Spasitele) – všechna výzdoba znamenala život, nikde
se neobjevují znamení smrti. I zde jsme mohli v jedné z místností slavit mši svatou.
Cestou zpět do města jsme navštívili Lateránskou baziliku – původní sídlo papežů. I ta dokáže uchvátit, když si člověk uvědomí, jaké zde procházely dějiny… prostřední dveře jsou například vzaty ze starořímské budovy senátu. Vedle Lateránské
baziliky je původní starořímská křtitelnice a z druhé strany kaple se svatými schody.
Krásy Říma jsme objevovali i po turistické stránce – Andělský hrad, Španělské
schody, fontána di Trevi, Pantheon (jeden z nejstarších chrámů ve městě), Palatin,
Koloseum, Forum Romanum a další. V úzkých římských uličkách jsme co chvíli narazili na nějaký kostel, kde jsme se mohli zastavit a pomodlit za všechny své blízké
a potřebné. I když byla velká horka, dalo se to vydržet. Řím je totiž prošpikovaný pítky s chladnou a výbornou vodou přiváděnou do města z hor. Mohli jsme se tak často
nejen napojit, ale i zchladit rozpálené hlavy .
Někteří z nás se vydali na cesty i k moři, kam není z Říma daleko a dá se tam dojet vlakem. I tato koupel a mořský vzduch dokáží dobře osvěžit.
Všude jsme mysleli na všechny, kteří naši modlitbu potřebují, k modlitbám jsme
přidali i naše bolavé nohy a slabosti. Tímto tedy vyřizujeme i spoustu pozdravů a požehnání z Věčného města

☺

☺

Letní pouť ke sv. Liborovi
Pavlína Kadlčková

Prázdniny 2019. Už jsou pomalu za námi, a když si je promítnu zpět, tak nám
z nich zůstalo několik krásných duchovních zážitků. První, hned z počátku prázdnin
z tradiční pouti v Radějově na svátek sv. Cyrila a Metoděje. A bylo milé překvapení,
že hlavním celebrantem byl arciopat břevnovského kláštera, benediktinský mnich
P. Petr Prokop Siostrzonek. Vzpomínal, že na pouti v Radějově byl již jednou, a to
před 30 lety, v červenci 1989. Výročí a vzpomínky na sametovou revoluci se tak staly nedílnou součástí jeho poselství k poutníkům, kterých se v této malé vesnici na
moravsko-slovenském pomezí sešlo opravdu hodně. Hlavním mottem jeho homilie
byl vztah mezi slovy pokora (humilitatem) – člověk (homo) a úvaha, že teprve díky
pokoře se člověk stává člověkem. Moravští Slováci, kteří mají nejen víno, ale i zpěv
ve své krvi od narození, se P. Siostrzonkovi i místnímu duchovnímu otci Jackovi odvděčili krásným a mohutným zpěvem.
Další letní poutí, které jsme se zúčastnili, byla pouť ke sv. Liborovi v Jesenci
u Prostějova. Sv. Libor zřejmě nepatří mezi všeobecně známé svaté. Od roku 348
byl biskupem v Le Mans ve Francii. Vypráví se o něm, že měl schopnost uzdravovat,
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a dodnes je uctíván jako patron nemocných s bolestivými kameny. Žlučovými, ledvinovými. Zemřel v Le Mans a asi o 600 let později byly jeho ostatky převezeny do
Paderbornu v severozápadním Německu. A tak je celkem raritou, že jediné evropské dva kostely zasvěcené tomuto světci jsou právě v Německu, a na Moravě v Jesenci.

Poutní kostel sv. Libora je barokní stavba a byl postaven z odkazu šlechtičny
Zuzany Kateřiny Liborie ze Zástřizl. Tato zbožná dáma odkázala klášteru premonstrátů v Zábrdovicích svůj statek v Jesenci pro financování nových kostelů ve Křtinách
a v Jesenci. V minulosti se dokonce mělo za to, že kostel v Jesenci vystavěl známý český
architekt Jan Blažej Santini. Tato domněnka byla v devadesátých letech minulého století vyvrácena, což však nic nemění na tom, že se jedná o krásnou, zajímavou stavbu
s nádhernou výzdobou. V létech 1926 – 1927 zde byl duchovním správcem od roku
2018 blahořečný P. Josef Hlouch. Pouť „k Libórkovi“, jak se v širokém okolí Jesence
říká, je zřejmě velmi oblíbená, o čemž svědčila šňůra zaparkovaných aut přes celou
vesnici a fakt, že poutní mše byly za sebou od rána tři. My jsme se zúčastnili právě
té třetí, kterou celebroval P. Pavel Dokládal. A opět se i tato homilie nesla částečně
ve vzpomínkách na situaci před 30 lety, na svatořečení sv. Anežky České a následné znovunabytí svobody v naší zemi. A také o tom, jak je důležité usilovat o návrat
k pevným křesťanským kořenům Evropy.
Po mši sv. jsme mohli přispět ke sbírce na sochu sv. Anežky pro papeže Františka
a otisknout svůj ukazováček do plástve replikační hmoty, z níž bude plášť podstavce sochy připraven na odlití. A to byl takový příjemný bonus k naší pouti z Knínic
k Libórkovi.
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Návštěva Jeseníků
Kvarda Bohumil

V první polovině srpna jsem s přítelkyní Marcelou zajel na několik dní do
Jeseníků. Počasí nám přálo, a tak jsme si troufli jít na poměrně náročnou cestu
nespoutanou a divokou přírodou z Karlovy Studánky na chatu Barborku a zpět do
Studánky. Cesta je vedena kolem říčky Bílé Opavy, částečně se jde po lávkách, žebřících, schodech. Občerstvení je až po 5,5 km. Následující den jsme si vyšlápli na lehčí
túru jen 3,5 km na Praděd. Daleké výhledy a námaha stály za to.
Ale proč o tom píši? Trasu do Jeseníků jsme zvolili přes Svitavy. Zde jsme si prohlédli krásné náměstí, lemované domy s podloubím, kostel a morový sloup.
Asi 6 km od Svitav se nachází vesnice Koclířov – poutní místo a centrum Světového
apoštolátu Fatimy. Od jara do podzimu se zde koná mnoho akcí. Každou první sobotu v měsíci bývá program rozšířen. V 10.30 hod. se koná mše sv., kterou celebruje
Mons. Pavel Dokládal. Dále je možné navštívit dva kostely, videokavárnu, cukrárnu,
přírodní areál s tribunou pro bohoslužby či jiné akce. Určitě mnozí z vás Koclířov
znají, ale i tak je to typ, kam v příštím roce vyjet některou první sobotu na pouť.

Farní pouť na Českou Kanadu
Jiří Koch

Cílem naší letošní farní pouti byla oblast na jihozápad od Telče - 18. července
jsme se vydali autobusem do oblasti České Kanady.
Česká Kanada
Rozkládá se převážně na jihozápadním cípu Moravy při hranicích s Rakouskem,
částečně zasahuje do přilehlé části jižních Čech. Zeměpisně se jedná přibližně o území mezi Českým Rudolcem, Slavonicemi, Dačicemi, Novou Bystřicí a Kunžakem.
Kvůli charakteru krajiny, kde se nacházejí početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní
komplexy, i pro poněkud sychravější podnebný ráz, je tento název docela přiléhavý.
S oblibou ho používají turisté a čundráci všeho druhu.
Z pohledu věřících lidí je to území, kde se nachází řada historických sídel, stojí tu
několik známých klášterů, a v městech i vesnicích lze vidět zajímavé stavby starobylých
kostelů či kaplí. Během své poutě jsme navštívili pět lokalit. Postupně si připomeneme několik dojmů z této poutě, především historii a nelehký osud jednotlivých míst.
Klášter Panny Marie v Nové Říši
Byl založen na začátku 13. století, byl určen sestrám premonstrátkám, tedy řádu,
jehož zakladatelem byl sv. Norbert.
Během husitských válek byl klášter několikrát vypleněn a téměř srovnán se zemí.
Později byl klášter přeměněn na klášter mužský. V roce 1733 byl povýšen na opatství.
V následujících stoletích klášter několikrát vyhořel. Ohromným úsilím se ho bratřím podařilo vždy znovu opravit a přivést opětovně k životu. Velká rána postihla
klášter v minulém století, a to hned dvakrát.
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Za 2. světové války v rámci heydrichiády v roce 1942 byli všichni bratři odvezeni
do Kounicových kolejí v Brně. Devět jich pak bylo transportováno do koncentračního
tábora v Osvětimi. Tam na následky zdravotních komplikací nebo v plynové komoře
zemřelo pět bratří, mezi nimi i opat Pavel Souček. (V roce 2013 byl otevřen beatifikační proces k „blahořečení opata Pavla a druhů, svědků víry“.) Ostatní přeživší byli
převezeni do Buchenwaldu a následně do Dachau.
Po válce v říjnu 1945 byl novým opatem kláštera zvolen Augustin Machalka. Po
únoru 1948 došlo k další perzekuci. V úzké návaznosti na události v Číhošti byli začátkem roku 1950 zatčeni želivský opat Bohumil Vít Tajovský i novoříšský opat Augustin
Machalka. Byli převezeni do věznice ve Valdicích, kde je čekaly brutální výslechy. Ani
jeden však nepodepsal to, co vyšetřovatelé požadovali. Ve vykonstruovaném „Procesu
Machalka a spol.“ byl novoříšský opat odsouzen k 25 letům odnětí svobody za velezradu. V procesu bylo odsouzeno ještě dalších 8 řeholníků. Tento proces měl být
předehrou k tzv. Akci "K", která byla zaměřena proti mužským klášterům. Vojáci během ní 14. dubna 1950 odvedli z klášterů v celé republice 2367 řeholníků a internovali je v několika předem vytypovaných klášterech (např. v Králíkách či na Želivě).
Z budov novoříšského kláštera se stalo na 40 let skladiště. Bratři, kteří měli státní
souhlas, vykonávali kněžskou službu ve farnostech. Ti, kteří neměli státní souhlas,
pracovali v různých fabrikách.
Po sametové revoluci došlo v únoru 1991 k předání kláštera zpět do rukou řeholníků. Kněží slouží ve farnostech přiléhajících ke klášteru, ale také na odlehlejších farách.
Současným opatem kláštera je Mons. Marian Rudolf Kosík. Ten naši skupinu
sám osobně přivítal a zúčastnil se i mše sv., kterou pro poutníky sloužil otec Ludvík.
Po ní nám pan opat výkladem přiblížil historii kláštera a popsal jeho dnešní stav.

Nástropní freska se sv. Norbertem
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S podrobným výkladem nás provedl kostelem, kde největší zájem poutaly chórové lavice, kazatelna a barokní varhany, na něž Zd. Nejezchlebová doprovázela mši svatou.
Zavedl nás i do přilehlé kaple, kde jsme mohli nad oltářem obdivovat krásný obraz Sv. Anna Samotřetí. Je na něm zobrazena sv. Anna se svou dcerou P. Marií a svým
vnoučkem Ježíškem v náručí.
Velmi dobrým stavem nás překvapila klášterní knihovna, kde se nachází obrovské
množství knih s teologickým, filosofickým, ale i botanickým zaměřením. Na stropě
jsme obdivovali krásné barevné fresky, zejména situaci, kdy sv. Norbert přebírá glejt
tehdejšího papeže se souhlasem k založení premonstrátského řádu.
Kostelní Vydří
Už ve středověku se v kraji na jih od Telče mezi lidmi vyprávělo, že se kolem Boží
muky na kopci nad vesnicí Kostelní Vydří někdy ukazuje zvláštní záře. Kolem roku
1700 nechal proto zbožný majitel panství na tomto místě postavit kapli a do ní umístil obraz Panny Marie Karmelské. Od té doby přicházejí na toto místo poutníci prosit
Pannu Marii o přímluvu. Rozmach poutí se stále zvyšoval a jejich oblíbenost rostla.
Už po necelých 50 letech se mohlo přistoupit k přestavbě s úmyslem vybudovat
tu klášter. Řeholnímu společenství byla služba při zdejší mariánské svatyni svěřena
teprve v roce 1908. Baron Dalberg z Dačic pozval karmelitány z Rakouska, aby se tu
ujali duchovní správy. K bratřím německé národnosti se později postupně přidávali čeští karmelitáni.
Když se po druhé světové válce rýsovaly příznivější vyhlídky, nástup komunistů
k moci je zmařil. V roce 1950 byla zdejší komunita rozehnána, zůstat zde mohl pouze jeden z nich.

Poutníci všichni vespolek
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Po změně společenských poměrů v roce 1989 předal brněnský biskup správu
poutního místa, farnosti i klášter znovu karmelitánům. Prvním převorem se stal
známý teolog a kazatel P. Vojtěch Kodet. V současnosti tvoří komunitu celkem pět
bratří, převorem je P. Václav Brož.
V době našeho příjezdu probíhaly v kostele dva křty. Po ukončení příslušných obřadů nás pan převor pozval k modlitbě a k plánované prohlídce s výkladem.
Interiér kostela se do značné míry nachází ve stavu, do něhož ho karmelitáni
uvedli na počátku tohoto století. Bratři nechali celý kostel vymalovat obrazy s mariánskou a karmelitánskou tematikou, byly pořízeny nové lavice a zpovědnice. Ze staršího vybavení zůstala křtitelnice, kazatelna a dva boční oltáře.
Od svého založení zde sídlilo Karmelitánské nakladatelství. Později bylo přestěhováno do Prahy. V ambitech kláštera se nachází jeho prodejna, kde jsme měli možno zakoupit církevní literaturu, modlitební a upomínkové předměty.
Město Dačice
Leží 12 km jižně od Telče v nejzazším cípu jihozápadní Moravy na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Dačice jsou přirozeným centrem kraje. Mají přibližně
7300 obyvatel. Malebný charakter města dotváří okolní krajina, protéká jím řeka
Moravská Dyje.
Kromě starších gotických památek zde nalezneme mnoho renesančních budov.
Významnou barokní památkou je také františkánský klášter s kostelem sv. Antonína
Paduánského.
Kolem roku 1830 vznikl v nedalekém Kostelním Vydří první řepný cukrovar v našich zemích. V jeho dačické rafinérii byl roku 1841 vyroben první kostkový cukr na
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světě. Patentován byl o dva roky později. Tuto skutečnost připomíná žulový památník kostky cukru postavený na malém náměstí před věží farního kostela. A také malá
expozice v městském muzeu, které jsme navštívili a exponáty si prohlédli. U pomníku kostky cukru se téměř všichni po malých skupinkách vyfotili (neboť, jak tvrdí
místní slogan „kdo byl v Dačicích a nevyfotil se u kostky cukru, jakoby tam nebyl“).
A v blízké restauraci U Malínků jsme si odpočinuli, občerstvili a dobrým obědem
posilnili tělo.
V polovině 19. století se Dačice staly sídlem okresu, který zabíral jihozápadní kout
Moravy se 180 obcemi. Sídlem okresního úřadu zůstaly s výjimkou let válečných 19401945 až do roku 1960. Tehdy se spolu s dalšími moravskými obcemi ocitly v Čechách,
administrativně pod okresním úřadem v Jindřichově Hradci.
Od 1. ledna 2000 jsou podle nového státoprávního uspořádání součástí
Jihočeského kraje. A to přesto, že leží na historickém území Moravy. Na připomínku této skutečnosti samospráva města podle zápisu na webu od roku 2011 vyvěšuje
pravidelně vždy 5. července moravskou vlajku.
Romantická zřícenina hradu Landštejna
Je považovaná za hlavní turistickou dominantu jižní části České Kanady.
Každopádně je to přirozený průsečík turistických tras, cyklotras, a vyhledávané místo návštěvníků tohoto regionu.
Hrad byl vybudován na počátku 13. století českým králem Přemyslem Otakarem
I. jako opěrný bod na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Je jedním z mála dochovaných románských hradů u nás a jednou z nejvýznamnějších románských památek
ve střední Evropě.

Odhodlaný nástup ke zteči hradu Landštejna
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Horní část vyšší věže je upravena jako vyhlídková plošina. Těm, kteří tam vystoupali, se dostalo odměny v podobě nádherných výhledů do širokého okolí. Kdosi poznamenal, že už samotný výstup vyvolal pocit srovnatelný s pocitem olympijského
vítězství.
Slavonice
Jsou malebné město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Renesanční domy jsou
zdobené psaníčkovými sgrafity i složitými figurálními scénami, lemují obě náměstí
v centru města. Zachovalá je i část hradeb a dvě městské brány. Díky tomuto historickému jádru se Slavonicím někdy přezdívá „malá Telč“.
V roce 1953 bylo město zahrnuto do tzv. hraničního pásma, což zapříčinilo jeho
značnou izolaci od ostatní vnitrozemské civilizace.
Až v roce 1960 při reorganizaci okresů a krajů bylo zastavěné území města vyjmuto z hraničního pásma a mohlo začít využívat i přednosti cestovního ruchu. Od tohoto roku náležejí Slavonice k Jihočeskému kraji, okresu Jindřichův Hradec - stejně jako
Dačice. 31. srpna 1961 byly Slavonice prohlášeny městskou památkovou rezervací.
Prošli jsme obě náměstí, odpočinuli na sluníčku, a především obdivovali tu krásu vytvořenou našimi předky.
Nejvíce obdivu získala slavná sklípková klenba „Slavonická růže“ ve „forhouzu“
jednoho z měšťanských domů. Její sádrová kopie byla vystavena na Světové výstavě
1958 v Bruselu. Pro ČSR získala tehdy zlatou medaili.
I tento den měl pro nás jen 12 aktivních hodin. Ale byl naplněn bohatým duchovním obsahem a krásnými zážitky. Díky Bohu!
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Letošní oslavy Dne Brna
Jiří Koch

Ve čtvrtek 15. srpna proběhla v Brně duchovní část oslav Dne Brna, která byla
pojata jako celodenní pouť. Tyto oslavy se konají pravidelně už od roku 1995 a připomínají významnou událost z konce třicetileté války.
Švédská armáda vedená generálem Torstensonem dorazila tenkrát k Brnu, které
pro Švédy představovalo jedinou překážku ve vítězném tažení na císařskou Vídeň.
Proti bezmála třiceti tisícům profesionálních vojáků bránila hradby města pětistovka vojáků a zhruba tisíc civilistů, mezi které patřili ozbrojení měšťané, řemeslníci, a studenti z jezuitské koleje. V čele obránců stál francouzský plukovník Ludvík
Raduit de Souches, vyznáním kalvinista, který patřil k nejschopnějším vojevůdcům
třicetileté války. Na počátku kariéry bojoval v rodné Francii v řadách hugenotů, pak
přestoupil do švédského vojska, aby nakonec skončil na straně Habsburků. V jejich
službách se stal velitelem Brna a získal nezměrné zásluhy na tom, že se město proti
velké přesile ubránilo. Zemřel v roce 1682 a podle svého přání v závěti byl pochován
v kostele sv. Jakuba v Brně.
Duchovní oporu obráncům i jejich veliteli podával jezuitský kněz Martin Středa,
který pocházel ze Slezska. V Brně působil v letech 1641 – 46 jako rektor jezuitské
koleje. V době, kdy utichala vřava, věnoval svůj čas bohoslužbám a prosebné modlitbě, za těžkých bojů prý obcházel pozice na hradbách, obránce posiloval útěšným
slovem, organizoval ošetřování raněných. Povzbuzoval je k odvaze a k odhodlání
vroucí modlitbou k Panně Marii Svatotomské a odkazem na její mocnou sílu. Svým
přesvědčením a vírou udržoval naději vyčerpaných mužů na vítězství.
Přesně 15. srpna roku 1645, tedy na svátek Nanebevzetí Panny Marie, po téměř
třech měsících těžkých bojů, proběhla rozhodující bitva, po níž Švédové další obléhání Brna vzdali a odtáhli s nepořízenou. Některé prameny k tomu uvádějí, že poslední koule vypálená na Brno z největšího švédského děla dopadla k nohám P. Martina
Středy a zůstala tam nehybně ležet. Brňané toto vítězství připisovali modlitbám patera Středy a přímluvě Panny Marie. Raduit de Souches, který byl původně kalvinistou, se prý díky Martinu Středovi po válce stal katolíkem.
Sám Martin Středa odešel v roce 1646 do Prahy a stal se hlavním představeným
České jezuitské provincie. Roku 1649 při vizitaci ve Slezsku přepadla M. Středu slabost způsobená souchotinami. Přál si zemřít v Brně, proto ho převezli na Moravu.
Podle dochovaných zápisů 26. srpna 1649 po půlnoci odešel na věčnost. Pochován
byl v kryptě zdejšího jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Později bylo jeho
tělo přemístěno do prosklené rakve, kde odpočívá dodnes.
V Brně je po pateru Středovi pojmenována ulice v centru města spojující ulici
Českou (při jejím ústí do náměstí Svobody) se souběžnou ulicí Veselou.
(Další podrobnosti o životě a díle M. Středy lze najít na webu jesuit.cz nebo v pojednání
P. Josefa Koláčka „Martin Středa, obránce Brna“, Refugium Olomouc 2009).
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Podle rozšířené legendy sehrála ve vítězné bitvě 15. srpna svou roli také jedna
malá lest. Torstenson už měl toho dlouhého neúčinného obléhání dost, a tak prý
toho dne ráno prohlásil, že pokud se jim nepodaří hradby zdolat do poledne, obléhání ukončí. Tento záměr se dověděli obránci, a tak během bitvy, kdy byli už na
pokraji svých sil, a kdy sluníčko bylo už vysoko nad jižním obzorem, začali vyzvánět
ze zvonů na znamení, že je poledne. Ve skutečnosti bylo pouze 11 hodin. Švédové
opravdu zahájili ústup.

Na letošní rok připadá 370. výročí úmrtí P. Martina Středy, jehož tělesné pozůstatky, jak bylo uvedeno, jsou uloženy v jezuitském kostele v Brně. Jeho osobě byla
proto věnována podstatná část letošních oslav.
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Ve čtvrtek 15. srpna se účastníci slavnosti v 10:30 sešli na prostranství před katedrálou na Petrově, kde úvodem zazněly krátké slavnostní projevy pana biskupa
a zástupce Magistrátu města Brna. Poté zazněly „poslední výstřely“ z pušek „vojáků“
v historických uniformách. V 11 hodin začaly zvony katedrály vyzvánět ono „pravé
petrovské“ poledne. Pak slavnostní fanfáry z věže katedrály a z radnice připomněly
Brňanům, že byl nepřítel odražen.
K připomenutému výročí smrti P. Martina Středy byla v 12:15 slavena v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie pontifikální bohoslužba, kterou celebroval
otec biskup Vojtěch za účasti mnoha kněží, jáhnů a ministrantů. Účastni byli také
členové historických klubů v dobových stejnokrojích.
Další poutní bohoslužba proběhla týž den večer v 18 hodin v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně. V blízkosti obrazu Panny Marie Svatotomské, palladia
města Brna, ji sloužil světící biskup Mons. Pavel Konzbul.
Příspěvek ukončíme slovy otce biskupa z dopisu věřícím, který byl čten při nedělních bohoslužbách v kostelích diecéze 11. 8. 2019. A kterým pan biskup Vojtěch
zval všechny k účasti na této pouti:
„Milé sestry a milí bratři,
jednota, odvaha a odhodlání našich předků se může stát vzorem i pro každého
z nás. Přijďme tedy společně poděkovat za ty, na jejichž dědictví navazujeme. A také
za nás, abychom měli stejnou víru, odhodlání a odvahu neutíkat před překážkami
jako oni. Abychom v jednotě s Bohem i se sebou navzájem mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.
Za to se modlím a každému z Vás žehnám.“

Karel Kryl

Vzpomínka na Karla Kryla a osobní komentář k výročí jeho úmrtí
Peter Žaloudek, Vídeň, březen 2019
3. března jsme si připomněli 25 let od smrti Karla Kryla - jak ho nazývá jeho
skvělý životopisec Vojtěch Klimt „nechtěným svědomím českého národa“. Kryla jsem
miloval. To kvůli němu jsem se naučil hrát na začátku svého gymnaziálního studia
v roce 1973 na kytaru a dlouhá léta jsem pak hrával jeho písně, a také výtvory jiných
autorů, především Jaroslava Hutky a Vlastimila Třešňáka. Kryl je pro mne člověkem,
se kterým jsem byl bytostně téměř ve všem „zajedno“.
Na Kryla nadával již začátkem 70. let kdekdo. Neměla ho ráda velká část česko-slovenské populace a vadil i části tehdejší emigrace, lezl jí na nervy. Když přišel do
Prahy při lámání režimu v roce 1989, byl slavnou osobou. Dodnes si pamatuji jeho
vystoupení na Václavském náměstí po boku Václava Havla i trapné setkání s Karlem
Gottem. Brzy však upadl do nemilosti jak u Havla a tehdejší vládní garnitury, tak, žel,
i u velké části českého národa. Byl to prorok. Jeho protestsongy z let 1967-1970 patří mezi to nejlepší, co kdy český básník napsal (připomíná mi to písňové texty Boba
Dylana, který za ně dostal v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu). Jeho politické
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komentáře z let působení v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově, ale i ty z doby po
pádu komunismu, patří mezi ty nejbrilantnější, jsou nekompromisně pravdivé vůči
ohýbání hřbetů většiny československé populace v letech tzv. normalizace, tedy po invazi vojsk sovětské armády do Československa. Říkal věci narovinu. Zpět do republiky
se vrátil po 20 letech, obohacený o zkušenost exilového života ve fungující německé
demokratické společnosti, viděl dopředu a věděl také, o čem je demokracie. Stal se
nepohodlným, nechtěným, vykázaným kamsi do kouta, mnozí ho oštemplovali razítkem „zatrpklý“. Z mého pohledu, ale i z pohledu pana Vojtěcha Klimta, však zatrpklým nebyl. Byl jen zhrozený z toho, jakým směrem se český národ ubírá. Dovolím si
citovat pana Klimta: „Kryl pojmenovával jasně už tenkrát, dávno před amnestií v roce
2013, že klausovské komputerové myšlení s heslem „peníze nesmrdí“ legalizovalo investice nových a staronových mafií a transformaci kapitálu a silnou ruku. Říkal tomu
‚arogance mocných a moc opilých‘, ‚ukradená revoluce‘, ‚gangsterský stát’. Dnes to
zní skoro banálně a neobjevně, tenkrát ale za to byl vystrčen na hanbu do kouta zapomnění, za to, že ruší klid k práci. Přitom jen málokdo si ve službě vlasti odsloužil
tolik co on, jen málokdo onu službu bral tak vážně a neslevil z principů a hodnot.
Co našel po návratu do rodné země a uklidnění situace? Zemi LHOSTEJNOST, tak
tomu říkával. Zemi lidí, co jdou s davem, nechají se vést a všechno jim dokáže být
jedno i ve svobodných poměrech. Nemají zájem sami k něčemu společnému přispět,
nesnesou pohled do nastaveného zrcadla. Kryl tvrdil, že demokracie je nepohodlná
a vyžaduje angažovaného občana. Kdo o to stál? Ostatně, kdo o to stojí dnes? Není
divu, že pak dokázal být protivný, zklamaný, frustrovaný a smutný. Dávali mu to pěkně sežrat! Dnes by Kryl vadil úplně stejně. Říkal by to, co nechceme slyšet. Boural
by svůj pomník, který si kdekdo chce přivlastnit ve jménu úplně jiných cílů. Vyzýval
by k aktivitě, k protestu proti narušeným principům, volal by mocné i nás samotné k odpovědnosti. Zpíval by, že jsou „šerif i soudce – gangster, oba řádně zvolený,
a lidi strachem nezdraví“. Ptal by se, proč už zas „vrah o morálce káže“ a proč nám
to nevadí. Kdo se zeptá místo něj?
Vzpomínám si na svoje setkání s Karlem Krylem krátce před jeho smrtí. Byl jsem
zrovna v Praze a v knihkupectví si zakoupil knihu Půlkacíř, kterou mi za zcela výjimečných okolností podepsal. Bylo to v době, kdy na Kryla již kdekdo nadával. Upadl
do nemilosti jak u politiků, tak u velké části národa, a novináři se vyžívali v tom, jak
ho co nejlépe pomluvit, zesměšnit, zkritizovat jako „zatrpklého, mentálně zestárlého,
neschopného přizpůsobit se novým demokratickým podmínkám v Československu”.
Jako člověka neustále kritizujícího, člověka, který se nedokáže těšit z výdobytků „sametové revoluce“…
Po pádu komunismu jsem mnoho let jezdíval s manželkou jednou za měsíc do
Prahy navštěvovat její staré rodiče, a při té příležitosti jsem si vždycky koupil několikery noviny, deníky i týdeníky, abych měl o dění v Československu jakýs-takýs přehled. V týdeníku Reflex (datum vydání si již nepamatuji) byl o Krylovi dlouhý, nepříjemně kritický článek odpovídající duchu těch, u kterých upadl v nemilost. Pobouřil
mě natolik, že jsem doma ve Vídni sedl k psacímu stolu a napsal jakousi Krylovu obhajobu a snažil se vysvětlit, proč je takový. Že je to z mého pohledu zcela normální,
když člověk jako on vidí tu masu zdeformovaných lidských charakterů od začátku
tzv. normalizačních opatření režimu v 70. letech až do pádu komunismu v roce 1989.
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Manželka můj text četla, korigovala mou češtinu, a zároveň mě upozornila, že mi to
asi nikdo nevytiskne, protože zcela otevřeně kritizuji českou společnost. Text opravdu nevytiskli, ale redaktor Reflexu byl natolik seriózní, že jej poslal Karlu Krylovi do
Německa. Kryl mi pak napsal nádherný list. Bylo evidentní, že má „obhajoba“ pohladila jeho duši. Svůj dopis nadepsal slovy: „Petře, chlapi nebrečí, chlapi se perou…”
No a krátce nato jsem byl v Praze, v knihkupectví si koupím knihu Půlkacíř, jdu
zamyšlený Celetnou ulicí a proti mně kráčí Kryl. On neznal mne, já znal jeho. Celý
u vytržení jdu k němu, představuji se mu a říkám: „Pane Kryle, já jsem nějaký Žaloudek
z Vídně, nedávno jsem se vás pokoušel zastat v Reflexu, a vy jste mi pak napsal krásný
dopis.” Kryl, zjevně potěšený a dojatý, mne objal. Bylo to nádherné setkání…
Za všechny dva Krylovy citáty:
1) „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří,
je idiot!“
2) „Sametem se dá krásně škrtit a dusit. A do sametu se koneckonců balily uťaté
hlavy. Tady ale jako by nebyl nikdo vinen zradou, stavem této země. Lidé vidí bývalého tajemníka, jak si hoví dál, momentálně coby podnikatel. Jak chcete, aby vyrostla nová, lepší generace, když se každý může přesvědčit, že se vyplácí lumpárna, a ne
poctivost, a že žádné přikázaní není svaté, že morálka je přežitek. Nelze očekávat
jakékoli vzepjetí ducha…”
Závěr
Nemohu se v žádném případě s Krylem srovnávat, jsem až příliš obyčejným člověkem, ale jedno vím jistě: Jsme si bytostně podobní v tom, že i já jdu již od svých
gymnaziálních studií cestou, kterou většina nechodí, a říkám věci, které většina neříká a nechce slyšet. Vím velice dobře, že narážím, že jdu proti zdi, jak tehdy za komunismu, tak i nyní u mnoha lidí. Ale ani já jsem nikdy nechápal tu ztrátu paměti u oné většiny národa, která volila Klause, později notorického alkoholika a lháře
Zemana, nedávno Babiše, a nyní, téměř 30 let od pádu komunismu jí nevadí vláda
vedená tímto bývalým spolupracovníkem StB (slovenský ÚPN to řekl jasnou řečí!),
člověkem, který lže ohledně evropských dotací na jeho tzv. Čapí hnízdo, jemuž patří
některá média a téměř půl republiky. Dochází tím k tzv. střetu zájmů a on by v žádném případě neměl být premiérem vlády. Nechápu, jak to může být většině českého
národa lhostejné, když akceptuje vládu podporovanou komunisty, vládu, která chce
zdaňovat finanční restituce církvi za ukradené majetky. Ani já jsem nikdy nechápal
tu českou vypočítavost – někdy se tomu říká „vyčůranost”: na jedné straně chtějí být
v Evropské unii, čerpat peníze (kde by dnes byla česká ekonomika bez finanční pomoci EU!), ale na druhé straně ignorovat, bojkotovat politiku solidarity EU, nechat
se zmanipulovat strachem a falešnou propagandou o zločinnosti muslimů, atd…
Ano, je to nepohodlné, když se k tomu všemu vyjadřuji, je mi jasné, že to skoro nikdo nechce slyšet. Ale ani já jinak jít a smýšlet nemohu. Svědomí, přes které,
a tomu pevně věřím, ke mně promlouvá Bůh, je pro mne svaté. Díky, Karle Kryle, za
tvé svědectví, za všechny tvé nádherné písně a politické komentáře, za tvou inspiraci
pro mne a také, jak věřím, i pro mnohé jiné!
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Slovo otce biskupa Vojtěcha

k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
Milé sestry, milí bratři,
zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy naši diecézi
poprvé v její historii navštívil Svatý otec. Pro mnohé, kdo byli přítomni, patří bohoslužba papeže Benedikta XVI. na tuřanském letišti pro více než sto dvacet tisíc
poutníků ke stále živým vzpomínkám. Od mnoha lidí, se kterými jsem se od té doby
setkal, jsem slyšel, že to pro ně byl hluboký zážitek a významná chvíle jejich života.
Papež přijel, aby nás povzbudil pro každodenní život, kde se stýká naše lidství
(s radostmi i strastmi) s šancemi života v duchu evangelia. Konkrétně s vírou, nadějí
a láskou, což byla témata jednotlivých dnů papežské návštěvy.
Někteří se tehdy zabývali jen vnějšími okolnostmi akce (co se kde jedlo, kolik
to stálo, kolik policistů a záchranářů bylo ve službě) a jiní vnímali především to, co
nám Svatý otec chtěl sdělit.

V Brně Svatý otec Benedikt XVI. promlouval o naději, o kterou touží každý člověk opřít svou budoucnost. Z jeho homilie mi nejvíce utkvěla v paměti tato slova: „Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí
Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání ... Je nutné svou svobodu stále
znovu a znovu zaměřovat k dobru.“ Papež se však nevyjadřoval jen k věcem náboženským, ale všeobecně lidským a jsem přesvědčen, že svým úhlem pohledu inspiroval
jak katolíky či lidi vyznávající jinou víru, tak také ty, kteří se považovali za nevěřící.
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V pátek 27. září 2019 v 17.30 hodin bude v katedrále slavena děkovná mše při
příležitosti 10. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně. Jste na ni všichni srdečně zváni. A prosím, abyste současného papeže Františka provázeli ve svých
modlitbách a děkovali také za jeho předchůdce.
Žehná Vám
Váš biskup Vojtěch

Svatá Anežka Česká a sametová revoluce
Jiří Koch, starší text k tomuto výročí, mírně aktualizovaný

V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce, která v naší zemi
nastolila demokracii. Už od léta se v televizi a ostatních médiích vzpomíná na události, které u nás tenkrát probíhaly. Ten zájem je pochopitelný, protože tehdy se v naší
zemi zhroutila totalitní moc, která si dělala ambice být tu „na věčné časy“. V jednom
článku v Lidových novinách z roku 2014 (rozhovor Jany Machalické s B. Rychlíkem,
13. 11.) jsem četl celkem jasnou, stručnou a výstižnou charakteristiku režimu, ve
kterém jsme do té doby žili: „Byla to okupovaná země obehnaná ostnatým drátem,
hlídaná samopalníky a psy, v područí starců z Kremlu, s všemocnou tajnou policií,
cenzurou, v ústavě uzákoněnou vládou jedné strany, monopolem jediné vládní ideologie, kdy v obchodech nic nebylo a nic se nesmělo.“ Během několika týdnů jakoby
zázrakem se vše změnilo a nastala nečekaná svoboda.
Zaslouženě a s úctou se vzpomíná na odhodlané studenty, herce a především disidenty, kteří se v druhé polovině listopadu 1989 operativně chopili příležitosti, založili široké lidové hnutí – Občanské fórum - a povstali proti totalitě. Svým odhodláním, nadšením a euforií strhli téměř celý národ. Během několika týdnů došlo ke
změnám, které si předtím nikdo nedokázal představit: Komunistická strana jakožto
nositelka moci musela kapitulovat – odstoupilo všemocné předsednictvo včetně generálního tajemníka, byla zrušena ústavní klauzule o vedoucí úloze strany ve státě, byla
ustavena vláda „národního porozumění“, abdikoval komunistický prezident a novým
prezidentem se stal Václav Havel.
Jisté je, že československá „sametová“ revoluce probíhala v „přející“ atmosféře postupné demontáže komunismu a jeho „přestavby“ panující v okolních zemích východního bloku. Podstatný vliv na průběh těchto událostí mělo bezesporu ovzduší už několik
let probíhající „perestrojky a glasnosti“ v Sovětském svazu zahájené M. Gorbačovem.
Mnoho lidí, hlavně křesťanů, bylo a je pevně přesvědčeno, že za ten nenásilný,
nečekaný a téměř zázračný přechod ke svobodě v naší zemi máme být vděčni Anežce
Přemyslovně, která byla tehdy právě čerstvě svatořečena. Toto přesvědčení a víra vycházejí z dávného proroctví, které říkalo, že v Čechách bude dobře, až bude Anežka
Přemyslovna prohlášená za svatou.
Akt kanonizace je v církvi dlouhotrvající proces, a i v této konkrétní podobě byl
připravován už několik let před rokem 1989 a před jeho listopadovými událostmi.
Nikdo neměl tušení, co se v té době bude v zemi dít.
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Samotné svatořečení proběhlo v neděli 12. listopadu 1989 v Římě v bazilice
sv. Petra. Doma ve vlasti jsme průběh slavnosti mohli sledovat, protože ji vysílala ČT.
Přímo na místě se jí zúčastnilo na deset tisíc českých poutníků. Mezi účastníky byl
samozřejmě pražský arcibiskup František kardinál Tomášek, několik biskupů, kněží, a to i těch, co žili v té době v emigraci. S českými poutníky se promíchali Poláci,
protože spolu současně s Anežkou byl svatořečen polský kapucín Adam Chmielowski.
Jedna známá, která se kanonizace také jako poutnice zúčastnila, vyjádřila ve své
pozdější vzpomínce jasně a stručně, co poutníci tam na místě cítili: Radost, naději,
a sílu Ducha svatého!
Po vyslovení kanonizační formule papežem Janem Pavlem II. se chrám sv. Petra
ve Vatikánu naplnil dlouhotrvajícím potleskem. Na znamení svých díků poté čeští
poutníci zapěli hymnus Chvála Bohu na výsostech.
V pondělí, druhý den po kanonizaci, proběhla pro české poutníky generální audience se Svatým otcem v aule Pavla VI. Jan Pavel II. svůj projev zahájil slovy: „Toto
je den, který připravil Pán!“. Nadšení přítomných bylo obrovské, velmi dopodrobna
mi to po návratu domů popisoval jeden z mladších spolupracovníků, který se poutě také zúčastnil.
Umím si dobře představit, jaké to muselo být. S manželkou jsme zažili asi něco podobného o rok později. Pražské arcibiskupství pořádalo od listopadu 1990 do února
1991 k 1. výročí svatořečení Anežky týdenní poutě do Říma. Zařadili nás do turnusu
v lednu 1991. Jádrem programu byla návštěva Vatikánu a setkání se Svatým otcem.
Rád na to dodnes vzpomínám jako na jeden z nejsilnějších zážitků svého života!
Různé bohoslužby vyjadřující poděkování Bohu za svatořečení Anežky České se
konaly v těch listopadových dnech roku 1989 po celé zemi. My jsme se s rodinou a několika přáteli zúčastnili přesně v onu neděli 12. listopadu 1989 odpolední slavnostní
bohoslužby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli v Předklášteří
u Tišnova. Prostor baziliky byl do posledního místečka naplněn lidmi, kteří modlitbou a zpěvem děkovali nadšeně Bohu za Anežčino svatořečení a pozorně sledovali
průběh mše a promluvu hlavního celebranta. Byl jím Michael J. Pojezdný, opat premonstrátského kláštera v Praze na Strahově. Výrazně byla připomínána také královna Konstancie, matka Anežky a zakladatelka kláštera, nad jejímž hrobem se bohoslužba konala.
Po skončení bohoslužby jsme z baziliky odcházeli nadšeni a plni velkého očekávání. To se začalo naplňovat hned následujícího dne. Z televize jsme se dověděli, že
Němci začali bourat berlínskou zeď. A u nás stále nic – ale, jak se brzy ukázalo, jen
nakrátko.
Od začátku příštího týdne se lidé v Praze začali shromažďovat v ulicích, po večerech manifestovali stále ve větším počtu na Václavském náměstí. Byla to reakce na
brutální zákrok bezpečnostních složek proti studentům při manifestaci konané v pátek 17. listopadu, pouhých pět dní po svatořečení Anežky.
Pád režimu nastal! Na počátku tohoto procesu bylo svatořečení Anežky České.
Když koncem tohoto týdne kardinál Tomášek při návratu z Říma vystoupil na letišti v Praze z letadla, první slova, která prý uslyšel, byla: „Eminence, tady je revoluce.“
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25. 11. 1989 - kardinál Tomášek přichází do katedrály sv. Víta

Arcibiskup František Tomášek byl v sobotu 25. listopadu dopoledne hlavním celebrantem mše sv., kterou domácí slavnosti Anežčina svatořečení vrcholily. Sloužil ji
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Mše vyzněla jako vděčné poděkování českého
národa Bohu za dar svatořečení Anežky Přemyslovny. Pan kardinál ji končil odhodlaným zvoláním „Kristus – pravda – vítězství!“ a přitom ve zdvižené pravici držel historický kříž pocházející z vykopávek na Velké Moravě. Týž večer, když mu manifestanti přišli poděkovat, z balkonu arcibiskupství je ujistil slovy „Bůh je na vaší straně“.
Téhož dne v sobotu 25. listopadu odpoledne se na letenské pláni v Praze konala
obrovská manifestace. Údajně bylo přítomno osm set tisíc lidí. Mluvili politici, herci,
spisovatelé, zpívali známí zpěváci. K osobnosti Anežky České se vrátil oblíbený herec Radoslav Brzobohatý, když zarecitoval několik následujících veršů: „Už aby svědomí nehladovělo v celách, Už aby Anežka Česká požehnala své zemi, Už abychom se
mohli podívat Bohu do očí, že jsme se nezpronevěřili.“ (Verše jsou součástí rozsáhlé sbírky s názvem Anežka Česká básníka Jaromíra Hořce. Autor ji dokončil v roce
1987. Příznačné pro tehdejší režim bylo, že oficiálně nesměla být u nás vydána. Mezi
lidmi se šířila opisováním.)
A to vše se odehrálo za pouhých 13 dnů od Anežčina svatořečení, no řekněte,
nebyl to opravdu zázrak?!
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I po 30 letech musím znovu a znovu děkovat Bohu, že jsem mohl spolu se svým
zetěm prožít tento listopadový den osobně v Praze a zúčastnit se jak bohoslužby v katedrále, tak manifestace na Letné. Po návratu domů jsme radostně celé rodině hlásili:
Jasná věc = máme svobodu!
Od památné listopadové mše sv. v roce 1989, konané v bazilice kláštera Porta
coeli v den kanonizace sv. Anežky se nad místem posledního odpočinku královny
Konstancie touto dobou rok co rok scházejí lidé, aby si připomněli svatořečení její
dcery Anežky, a poděkovali za dar svobody, který je s jejím svatořečením spojován.
Jsou to i naše díky. Zároveň chceme prosit Pána, abychom si všech nabytých svobod
jako národ i jako jednotlivci uměli vážit. S modlitbami a prosbami se obracíme ke svaté Anežce, aby se za nás u Boha přimlouvala. Činíme tak podle doporučení Svatého
otce Jana Pavla II., které vyslovil při jejím svatořečení:
„Svatá Anežka je nebeskou ochránkyní na naší každodenní cestě plné překážek.
Můžeme se k ní tedy obracet s velkou důvěrou a nadějí.“
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ZÁŽITKY A PROŽITKY
Moje návštěvy Prahy

Ludmila Franzová - pokračování vzpomínek z pozůstalosti, první část zveřejněna v č. 32.
Uvádíme k 1. výročí úmrtí autorky.
A přišel slavný rok 1989. Já sama už jsem nedoufala, že se dočkám změny, v mých
očích, falešného režimu, ale stalo se.
Shodou okolností nastoupil do školy (13. listopadu v pondělí) v Říčanech nový
učitel, Ondra Žák. Přijížděl z Prahy každé ráno stopem. Byl svéráz. Jeho bratr byl
v čele studentského průvodu z Albertova, a tak jsme hned v pondělí 20. listopadu věděli, co se v pátek 17. listopadu v Praze stalo. Ondra přišel do školy s připnutou trikolorou a ředitelka Eva Lánská se mnou v ředitelně řešila, co s ním má udělat. Řekla
jsem jí, že jsou to přece naše národní barvy, tak proč by něco dělala.
Měla jsem v té době na starosti kulturu v ROH pro všechny základní školy, spadající do Ostrovačic. Už od r. 1983, kdy bylo znovuotevřeno po opravě Národní divadlo v Praze, jsem měla objednanou návštěvu jeho představení. Od září jsme věděli,
že to bude 10. prosince 1989. Jenže přišla změna a na ten den herci vyhlásili stávku. Ředitelka Eva Lánská prohlásila, že není zvědavá na stávkující herce, a odhlásila
se. S ní se odhlásili i další učitelé, kteří byli stejného názoru. Tak jsem pozvala každého, kdo měl zájem. Z Říčan to byl mezi jinými pan Jirka Stojan. Vzala jsem také
svoji maminku.
24. listopadu se narodila Haničce dcera Barborka. Bylo to večer, kdy odstoupil/
byl odvolán z funkce generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš. Režim se hroutil.
Já jsem už v pátek jela do Písku podívat se na novou vnučku, a s maminkou jsem se
domluvila, že v neděli 10. 12. přijede do Prahy se zájezdem z Říčan a sejdeme se večer u Národního divadla.
Odjížděla jsem z Písku po obědě a do Prahy jsem přijela odpoledne. Potkávala
jsem proudy lidí s ještě smotanými vlajkami. Vraceli se domů z manifestace na
Václavském náměstí – byl totiž Mezinárodní den lidských práv. Všude kolem mne byly
vylepené různé plakátky s vtipnými hesly – ve vstupu do metra, ve stanici, no všude.
A té radosti! Tento zážitek si ponesu v sobě do smrti. Ale přišly ještě další a silnější.
Vystoupila jsem z metra na stanici Museum s úmyslem se projít po „Václaváku“,
a pak jít po Národní k divadlu. Rozhlédnu se, a co vidím: U pomníku sv. Václava
stojí moje maminka uprostřed hloučku lidí a fotografů. Běžím k ní, a ona: Liduško,
já jsem tady zapalovala svíčku a fotili si mě Japonci!
Šly jsme pak spolu dolů po náměstí a pak po Národní třídě k divadlu. Procházely
jsme oním podloubím, kde 17. listopadu skončil průvod studentů. V podloubí
u Mikulantské ulice hořely stovky svíček a kupy vosku. Na zdi jsme viděly ještě zaschlé a zčernalé stopy krve.
Konečně jsme došly k Národnímu divadlu. Už při vstupu do budovy byla maminka dojatá a děkovala, že jsem ji do Prahy vzala.
V divadle se opravdu nehrálo žádné představení, ale byla beseda s herci. Mluvil
k nám pan Miroslav Macháček, pan Alois Švehlík – ten radostně oznamoval, že jeho
syn chce studovat bohosloví. (Později svůj záměr změnil a je z něho můj oblíbený
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herec). Mnozí jiní vystupovali, ale to mi už v paměti splynulo. Na závěr přišla výzva,
ať zazpíváme „Narodil se Kristus Pán“ a pak naši hymnu. S jakou vroucností a slzami v očích maminka zpívala si umí představit jen ten, kdo ji znal.
V noci jsme se vraceli z Prahy domů. V autobuse prohlásil náš svérázný p. Jirka
Stojan: „Mluvil jsem s taxikáři, a ti říkali, že Havel bude prezidentem“. No a stalo
se: 29. prosince 1989 byl zvolen prezidentem Václav Havel. A pak o jeho novoročním
projevu zaznělo: „Naše země nevzkvétá, lhali nám“. Kolik jsme měli naděje, tolik jsme
se v dalších letech zklamali… Život jde dál.

Další hrst vzpomínek k nedožitým 80. narozeninám Arne Linky
Jiří Koch, za redakční radu

Arne Linka byl podle vyjádření mnohých, kteří měli štěstí se s ním poznat, nádhernou osobností s neobvyklým hudebním talentem. Setkání s ním zanechalo nesmazatelné stopy, a i po letech po jeho odchodu na věčnost na něho s uznáním, obdivem a láskou mnoho lidí stále vzpomíná. Už v předchozích číslech Oříku jsme zveřejnili několik příspěvků s tímto zaměřením. Nyní
uvádíme další, abychom jeho osobnost co nejvěrněji přiblížili našim čtenářům.

Dopis bratrovi
Jarmila Pololáníková

Milý Arne,
jak bolestné bylo pro nás nečekané oznámení, že předešels na Věčnost svou více než
90letou maminku. Ona však zprávu přijala obdivuhodně statečně s dovětkem: „Teď je
už o něj postaráno.“ S nebývalou naléhavostí a rozhodnutím mě a mou sestru Mladu
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vybídla, abychom Ti našli nové místo odpočinku na hřbitově v Kroměříži. Podařilo
se. Jako čestnému občanu města Kroměříže Ti byla přidělena část pozemku proti
hrobu prezidenta L. Svobody.
Na popud naší maminky vznikla i kniha Svět hudby Arne Linky, která zachycuje
Tvůj život od mládí, Tvou činnost koncertní, hudebně vědeckou, muzikoterapeutickou a pedagogickou v Praze a v Brně.
Jistě Tě potěšilo, že na Tebe vzpomněl Klub moravských skladatelů vloni v únoru koncertem z Tvých skladeb s názvem Pocta Arne Linkovi. Do sálu Konzervatoře
v Brně přijel na provedení skladeb i celý autobus posluchačů z Kroměříže, byť bylo
velmi nehostinné mrazivé počasí.
Tento rok zazněly Tvé skladby na XXX. festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC
v červnu v Kroměříži. Koncert byl večer ve Sněmovním sále kroměřížského zámku.
Skladbám předcházely i Tvoje úvodníky ke vzniku těchto skladeb, navíc prokomponované Tvými dosud nezveřejněnými myšlenkami a pocity odhalujícími Tvoje bolavé nitro. O nevšední, poetickou atmosféru večera se zasloužily především Tvoje neteře z Kroměříže. Červnový koncertní večer byl uzavřený Tvými improvizacemi na
Debussyho Svit luny ze záznamu Českého rozhlasu Brno.
Po letech se zase vracím ke knize Svět hudby Arne Linky, listuji v ní, pročítám ji se
stejným pohnutím, jako kdysi při jejím vzniku. Možná, že někteří z čtenářů OŘIKU,
kteří Tě nepoznali, si se zájmem nebo pouhé zvědavosti přečtou několik zkrácených
dopisů přátel, kteří byli hluboce zasaženi Tvým odchodem.
Přeji Ti, drahý Arne, ochranu svatých andělů a láskyplnou komunikaci s Bohem!
Mnohé další vzpomínky lze nalézt v knize Jiřího Stehlíka Svět hudby Arne Linky, vydané
nakladatelstvím Šimon Ryšavý, Česká 31 Brno, r. 2000. Z ní jsou převzaty i dva následující příspěvky.
Pak zveřejňujeme dopis prof. Hornofa z Kanady. Celý sled je završen osobním vyznáním
Arne Linky o hudební improvizaci, které se věnoval velmi často a s nevšedním obdivem naslouchajících.
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Chci Ti často naslouchat, Arne

PhDr. Olga Kittnarová (*1937), pedagožka na Ped. fak. UK v Praze, hudební recenzentka
Po dobu společného působení na pražské konzervatoři jsem doc. PhDr. Arne
Linku, CSc. vnímala nejen jako všestranně vzdělaného a erudovaného kolegu, ale
cítila jsem potřebu být mu i lidsky blízko. Při charakteristice okolí Arne někdy říkával: „to je takový útulný člověk“. Myslím, že to platilo především o něm. Byl srdečný,
tolerantní, nezáludně přímý, lidský, se smyslem pro humor a s touhou po společenské
harmonii sypal z rukávu bezpočet historek, ilustrujících konverzační témata. S bezpečným zázemím vzdělance a bystrým úsudkem pak obohatil odborná diskusní pléna
a polemiky. Obdivovala jsem šíři jeho zájmů a profesí: teoretik, pedagog, spisovatel,
skladatel, muzikoterapeut, koncertní klavírista a improvizátor - byl špičkovým profesionálem svých oborů. Atmosféru Arneho improvizací nelze zapomenout. I dnes
záznam koncertů hraný před studenty pražských vysokých škol vyvolává bezdechou
pozornost, extatický úžas a výroky, že jde o bezkonkurenční, geniální talent. Arne
byl sopka, vulkán, gejzír nápadů bouřlivých i kontemplativních, měl úžasnou a stále
se regenerující energii, vnitřní žár, přesvědčivou pravdivost, grácii i eleganci. Sama
jsem Arne Linku nazývala moravským démonem, ne nepodobným L. Janáčkovi.

Několik slov

Mgr. Sylvie Bodorová (*1954), hudební skladatelka
Arne byl typem člověka a umělce, který se ve vás obtiskne, nechá nesmazatelnou
stopu. Jako řada fenomenálních lidí byl až dětsky bezbranný, život byl často k němu
krutý a nespravedlivý.
Usmýkáni povinnostmi nemáme často čas na dialog s těmi, kterých si skutečně vážíme. Potom se najednou stane, že se ten druhý hlas navždy odmlčí. V případě Arneho mne to zaskočilo a strašně zabolelo. Odešel hluboký člověk a skvělý
muzikant.

Setkání s geniem

Prof. Ing. Vladimír Hornof, Ottawa, Kanada, psáno pro Nový domov č. 4, 25. 2. 2010
„Linka, Arne, pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog, muzikoterapeut, narozen 6. 2. 1938 Zborovice, okres Kroměříž, zemřel 6. 3. 1999 Brno.“
Tolik nám říká úvodem Český hudební slovník osob a institucí vydaný Ústavem
hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (pokud chcete číst
dále, navštivte http://www.ceskyhudebnislovnik.cz). Zdá se to téměř neuvěřitelné:
umřeme a náš celý život se smrskne do několika řádek. Ať jsme občané průměrní
a zcela obyčejní, nebo géniové hvězdné úrovně, všichni jsme si v tomhle rovni.
Slovník nám však dále říká, že Arne rozhodně patřil do té druhé kategorie. Už
v dětství projevoval zázračný talent. Měl absolutní sluch. Od čtyř let hrál na klavír
a četl noty, od osmi let improvizoval. Od devíti let vystupoval veřejně a od dvanácti
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let získával ceny v hudebních soutěžích. Jeho celý následující život byl věnován hudbě – skládal, koncertoval, publikoval a proslavil se zejména svými improvizacemi.
Osobně jsem Arneho Linku viděl jen jednou v životě. O jeho předčasné smrti
jsem se dozvěděl jen zcela náhodně při „googlování“ na svém počítači. Přesto to byl
člověk, který měl na vývoj mého vlastního života, a zejména mé životní pohody, obrovský vliv, jaký mohou mít jen géniové.
Stalo se to zcela náhodou. Když mi bylo asi 12 let, jeli jsme s bratrem a s rodiči
navštívit tetu a strýčka na Moravě. Můj strýček, právník a bilanční poradce pro soukromé podniky, pochopitelně přišel o místo s příchodem rudé záře. S tetou se přestěhovali do malého městečka blízko Kroměříže, kde teta dostala místo jako učitelka
na střední škole. Teta milovala hudbu, krásně zpívala, a aby nějak vykompenzovala
svého buržoazního manžela, věnovala se ve volném čase přípravě hudebních pořadů pro budovatelské slavnosti. Spřátelila se s hudebně založenou učitelskou rodinou
Linků a během našeho pobytu ji pozvala na návštěvu.
Musím vysvětlit, že jsem se v té době učil hrát na piáno. Nemohu říci, že by mne
to bylo moc bavilo. Možná, že jsem nebyl úplně bez talentu, ale ty věčné etudy a sonatiny mi, mírně řečeno, lezly krkem. Jednou jsem zkoušel brnkat nějakou populární
melodii, když pan učitel v hudební škole odešel do kanceláře telefonovat, a byl jsem
za to dost přísně pokárán. Mou chuť se nadále učit na piáno to rozhodně neposílilo.

A tu se objevil Arne. Obklopen rodiči a dvěma hezkými sestrami vstoupil do tetina bytu. Na první pohled bylo vidět, že to není obyčejný 15-letý kluk. Po seznámení
a troše konverzace ho teta požádala, aby nám něco zahrál. Usedl k piánu a rozehřál
nás mistrovsky zahraným Chačaturjanovým Šavlovým tancem. Pak přidal nějaký jazz.
Následovala čtvrthodinka, kdy jsme mu jmenovali písničky lidové i taneční, a on na
ně hrál nádherné a zcela nezvyklé variace. Já jsem prostě jen čuměl. Nikdy před tím
mne nenapadlo, že je něco takového vůbec možné...
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Že to hraní na piáno k něčemu je, a že není absolutně nutné hrát jenom něco,
co je v notách. Přišel jsem na to, že je to docela pěkná zábava, při které si může člověk volně vymýšlet, improvizovat, prostě aktivně něco tvořit.
Nemusím ani dodávat, že jsem v hraní na piáno pokračoval. Už mi tolik nevadilo hrát sonatiny a etudy, když jsem věděl, že až přijdu domů, poslechnu si v rádiu
Karla Vlacha nebo písničky Suchého a Šlitra, a pak se ty melodie pokusím zahrát na
piáno. Časem jsem se v tom docela vypracoval. Samozřejmě, dobře vím, že se nikdy
nedostanu na tu úroveň, kterou jsme tehdy obdivovali na Moravě.
Ale stačí mi to. Není na světě lepšího uvolnění než si po práci či po nějaké stresové situaci sednout k piánu a improvizovat si nekonečné variace na své oblíbené
melodie. Arne, děkuji!

Autentická improvizace

Upřímné osobní vyjádření Arne Linky k improvizaci při hře na klavír, kterou rád používal.
Bylo též přečteno v úvodu koncertu k 20. výročí jeho úmrtí a nedožitých 80. narozenin.
Hudbu produkuji spontánně, jako bych maloval obraz, respektive modeloval
zvuk. Vnitřní hlas mi předzpěvuje, co mám hrát. Současně ale vždy předem vím, co
se mi ozve, byť by šlo o sebesložitější akord, disonantní vertikálu nebo třeba klastr.
Mám dokonalou představu každé tóniny, každého modu, anebo dvanáctitónové řady,
takže na nic takového už nemusím myslet.
To pak přistupujete a usedáte k nástroji, aniž ještě tušíte, co budete hrát, a jste
sami zvědavi, co vám nadiktuje váš vnitřní hlas, ukrytý kdesi v hlubinách podvědomí. Navázat s ním pravý kontakt je alfou a omegou a také největší záhadou improvizačního umění.
Stejně jako skladba i improvizace má být nejen technikou, nýbrž poselstvím, obrazem, zázrakem, básní, zpěvem srdce, průhledem do dílny ducha. Kobercem utkaným z tónů, zásnubou hlasů, katedrálou z oblouků neviditelných gest, nejdůvěrnějším z důvěrných rozhovorů.
Patřím k účinkujícím, kteří se svým posluchačem rozmlouvají. Mám rád bezprostřední kontakt. Do hudby vkládám veškerou energii, neboť si svého posluchače vážím.
Stejně však musím říci, že za skutečnou „chvíli slávy“ pokládám něco úplně jiného. To, když sedíte u klavíru doma úplně sami a ve štědré chvilce vás napadne něco,
co byste sami v sobě nikdy nehledali. Nikdo to kromě vás neslyší, nikdo vám za to
nezatleská, nikdo vás za to nehonoruje, ani jinak neodmění, a přece máte tiché uspokojení, že jste právě teď uskutečnili jistý velmi důležitý rozhovor.

Hrob Paula Harady

Narozen 7. srpna 1926 v Kauai, zemřel 4. ledna 2008 v Kalaupapě Peter Žaloudek, napsáno v Kalaupapě 4. února 2019
Neoddělitelnou součástí mých cest je také návštěva hřbitovů. Hřbitovy vypovídají
leccos o kultuře národa, jak se kde žije a pohřbívá, jak nad zemřelými jejich příbuzní
truchlí a jak je uctívají. Vypovídají také o zesnulých samých. Ještě před smrtí si sám
umírající připraví krátký text o svém životě, a ten je pak umístěný na náhrobním
38

kameni. Hřbitovy jsou také místem pokoje a míru. Zde se již nehledí na životní boje,
problémy, bolesti, utrpení, zde je všemu zlému konec, zde jsou si všichni rovni. Ti,
kteří ubližovali jiným i ti, kteří byli týráni, pronásledováni, ti, kterým se v životě vedlo
dobře, měli všeho dostatek, hezké bydlení, jídlo, studium, dobrou práci, ale i takoví,
kteří byli chudí, bez peněz přežívali v bídě a nouzi. Ať už měl člověk jakýkoliv úděl,
byl nemocný anebo zdravý, dožil se vysokého věku či zemřel mladý, náhle, vlivem nějaké nehody, zde jsou si všichni rovni. Do hrobu si nikdo nic nevzal, jen své vlastní
tělo, zem ho pokorně přijala, přikryla a dopřává mu klidný spánek…
Rád si na hřbitovech čtu různé průpovídky. Někdy jsou dokonce docela humorné,
vždy ale vážné a nesmírně zajímavé. Rád se zastavím u nějakého zvláštního náhrobku,
kříže či sochy, někdy se jedná o skutečné umělecké dílo. Ze všech hřbitovů, které jsem
kdy navštívil, mne nejvíce fascinují hřbitovy mezi Kalawao a Kalaupapou na ostrove
Molokai, kde jsou pohřbeny tisíce malomocných. Člověk musí tu kulisu a scenérii vidět,
aby pochopil, o čem mluvím. Ze všech stran je slyšet hlučné vlnobití mocného Pacifiku,
šumění stromů, se kterými si pohrává téměř nepřetržitý vítr či alespoň vánek. Lidé zde
žili ve vyhnanství a země je zde přijala dvakrát: nejdříve, když sem byli násilně odtržení od rodin, posláni do vyhnanství, a později, když si jejich bolavá těla potřebovala
konečně a definitivně odpočinout. Stovky hrobů se již nezachovaly, rozpadly se pod
žhavým havajským sluncem a masami vod padajících z nebe či z tříštících se vln oceánu. Další zase zničilo tsunami. Ty, které se zachovaly, hovoří samy o sobě již svou prostou existencí. Někde ještě dokonce najdete i fotografii a čitelné informace o zesnulém.
Při svých procházkách po hřbitovech jsem narazil na jeden zcela zvláštní pomník, který mne přiměl k zamyšlení. Kromě jména, data narození a smrti, vytesaných květin, které zde pohřbený člověk miloval, zobrazení házení sítě při lovu ryb,
jímž se za života často zabýval, zde stál celý text modlitby Zdrávas Maria. Je to hrob
pana Paula Tadashi Haradu, který zemřel 4. ledna 2008. Pocházel z chudé rodiny
žijící na ostrově Kauai a měl devět sourozenců. On jediný byl postižený malomocenstvím, které u něho zjistili v roce 1941. Po několika dalších letech byl vyslán v roce
1945 do Kalaupapy, bylo to ještě před objevením léků. Zde se seznámil s paní Winnie
a v roce 1955 se vzali.
Ve své knize Aina hemolele – svatá zem – Molokai v kapitole o Paulovi a Winnie kromě jiného píšu: „Lidé v Kalaupapě žijí svým každodenním životem, tak jako každý
z nás. Mají své starosti, nedostatky, slabosti, nemoci. Musí se s nimi denně vyrovnávat, musí s nimi denně žít. Čím menší je komunita, tím více vycházejí najevo i různé
nešvary. Pomluvy a závist jsou snad nejčastější neduhy, které doprovázejí každou společnost. Ani církev, ani řeholní společenství, o kterých by se předpokládalo, že žijí
příkladným životem, se nedokáží vyhnout lidským slabostem. Jsme lidé a dopouštět
se chyb je lidské. Ale to, co dělá člověka krásným či dokonce přímo božským, je fakt,
že se dokáže povznést nad chyby jiných, že dokáže odpouštět a navzdory slabostem
milovat. Život v izolaci, opuštěnosti, materiální omezenosti, ale i omezenosti svobody
v pohybu a volbě místa jej naučil být spokojený s tím, co má. Ve skromnosti, jednoduchosti, v duchu spolupatřičnosti a vzájemné pomoci. A ještě jedna skutečnost - že
všichni, bez ohledu na své náboženské přesvědčení, věří v Boha a v posmrtný život.
Vědí, že Bůh to vše dopustil pro jejich duchovní dobro…”
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Na hřbitovy chodíme, abychom uctili zesnulé, které jsme měli rádi. Jsou již mrtví,
nic jim nemůžeme dát. Nevíme, jestli, kde a v jakém stavu se nacházejí jejich duše.
Ale stejně tak jako mrtví si s sebou nikdy nic do hrobu nevezmou a zůstávají jen jejich dobré skutky či skutky konané ze slabosti a nedostatku dobra, tak ani my, jejich
pozůstalí, jim nemůžeme ani nic přidat, ale ani odebrat. Dle prastarého křesťanského zvyku se ale můžeme za zesnulé modlit, protože věříme, že modlitbou jim přece
jen pomoci můžeme, i když přesně nevíme jak, prostě to jen intuitivně cítíme.
Modlitbu na hrobě pana Paula Harady jsem se zcela spontánně pomodlil a zároveň jsem si připomněl i všechna naše setkání v minulosti. Hlavně mu ale chci poděkovat za nádhernou inspiraci a příklad jeho hluboké víry, že na hřbitovy se má
chodit především proto, abychom se s láskou za zemřelé modlili.

Taxikář a stařenka

Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska k člověku, sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro vzájemné
spolužití.....
Text k zařazení připravil Zdeněk Pololáník
Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách čekání jsem
zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne, a tak jsem si říkal, že
bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal.
„Chviličku“, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco táhne po zemi.
Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, přibližně devadesátiletá žena. Byla oblečená v hedvábných šatech a klobouček se síťkou, jako v nějakém filmu ze čtyřicátých let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako
by v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly.
Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky ani nějaké ozdůbky.
V rohu stála kartónová krabice plná fotografií a skleněného nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“, požádala mě.
Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě.
Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost.
„To přece nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen chovat ke svým pasažérům tak, jak
bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce“.
„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. „To ale není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím“, řekla. „Já nespěchám. Jsem na cestě do hospice“.
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Už nemám žádnou rodinu“, pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi nezůstává moc času“. Pomalu
jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. „Jakou cestou byste chtěla jet?“, zeptal jsem se.
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno
pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě
40

jako malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo
uličkou. Seděla schoulená v koutku, beze slova. Najednou řekla: „Jsem již unavená,
asi pojedeme“.
Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu
dva ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli čekat. Otevřel jsem kufr a zanesl její malé zavazadlo do dveří. Žena už seděla na kolečkovém křesle. „Kolik vám
dlužím“, ptala se a vytáhla kabelku. „Nic“, řekl jsem.
„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla. „Mám i jiné pasažéry“, odpověděl jsem. Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také pevně
objala. „Daroval jsi staré ženě trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající další knihu života.
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho
čekat? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel?
Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale
ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené
tím, co někteří mohou považovat za maličkost.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Nebojte se!“
(čteno při bohoslužbách 6. neděle velikonoční 26. května 2019)

Milé sestry, milí bratři,
loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh
ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a hříchy,
z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat? Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a války všeho druhu?
Zde je třeba říct základní věc: Bůh nemá zálibu ve zlu ani v žádném hříchu. A dal
nám svobodu, protože svoboda je podmínkou lásky. Nikdo z nás není bezduchou
loutkou a v každém svém rozhodnutí můžeme volit mezi dobrem a zlem. Touhu po
svobodě Božích dětí jsme spolu se zřeknutím se ducha zla, všeho co působí a čím se
pyšní, nedávno osobně vyznali při velikonoční vigilii. Přesto stále zůstáváme křehkými lidmi.
Jak konkrétně můžeme žít z daru víry?
V evangeliu svatého Jana jsou popsány dva příběhy odehrávající se na
Genezaretském jezeře. Jeden z nich začíná po rozmnožení chlebů, kdy zázrakem
nasycení lidé chtějí Ježíše prohlásit za krále, ovšem bez souvislosti s jeho mesiášským
posláním. Ale on se od nich vzdálí a vystupuje na horu, aby se modlil, zatímco jeho
učedníci sestupují k moři, aby se vrátili domů bez něho. Při velké námaze na moři,
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které se vzdouvá nárazy silného větru, uveslují za noc jen šest kilometrů. Zůstávají
bezmocní, ve tmě, uprostřed rozbouřených vod.
Nepodobají se tak trochu nám? Se všemi okolnostmi rozbouřeného nočního
moře, beznadějným smýšlením, vyčerpáním, zklamanými nadějemi, opuštěností
a strachem, jak to dopadne?
A právě v takové chvíli přichází k učedníkům Ježíš. Jenomže oni se ho bojí. Je
zvláštní, jak právě tento druh strachu stále přetrvává. A Ježíš ustrašené vyčerpané
učedníky utěšuje: „To jsem já, nebojte se!“ Evangelní příběh pokračuje nečekaným
způsobem. Učedníci chtějí vzít Ježíše na loď – ale vtom loď přirazila ke břehu, k němuž pluli. O rozbouřeném moři se už nikdo ani slovem nezmiňuje. Je to stále stejné: když se setkáme se svým Pánem, ucítíme pod nohama pevnou zemi. (Jan 6,1-21)
Druhý příběh zaznamenává jednadvacátá kapitola Janova evangelia. Po velikonočních událostech je popsáno stejné moře. Opět v noci, ale tentokrát klidné.
Učedníci se vydávají na lov, ale celou noc se namáhají marně. Nechytili vůbec nic.
Když začíná svítat a není ještě dobře vidět, kdosi jim na břehu řekne: „Hoďte síť na
pravou stranu…“ Poslechnou a v úžasu z toho, co se děje, poznává jeden z nich v tajemném člověku Ježíše.
Jako tehdy učedníci, i my máme mít při našich každodenních námahách stejnou
citlivost, vnímavost, pokoru a touhu po Bohu. Při cestě do práce, při starostech o domácnost, při únavném sezení u monitoru, při nejrůznějších pracovních činnostech
a profesích i při prožívání řady běžných životních starostí i radostí.
Jak můžeme posílit naši víru, naději a lásku uprostřed rozbouřených vod nebo při
neúspěšné a bezvýsledné práci, do které jsme vložili všechnu svou námahu? Určitě
modlitbou. O to intenzivněji v týdnu, který budeme nyní prožívat před slavností
Seslání Ducha svatého. Dále přijímáním svátostí a pravdivým duchovním životem.
Denní modlitbou objevujeme Boha stále intenzivněji, svátosti nám v tomto objevování pomáhají.
Každé naše setkání s Kristem v modlitbě, ve svátostech nebo skrze setkání s jinými lidmi je – s nadsázkou řečeno – „pracovní schůzí“, kde se rozdělují úkoly a každý
z nás poznává, jak má a může naplňovat svůj život a své poslání.
Jaké? Dát světu pochopit, že křesťanské poselství – evangelium – je radostná
zvěst o osvobození od zla a falešných cest a zároveň silná výzva volit dobro pramenící v Bohu. Modlitba nikdy není ztráta času, ale objevováním jeho hodnoty. Modlit
se znamená počítat s Bohem, brát vážně jeho přítomnost, uznávat jeho moc a důvěřovat mu. Modlit se, to znamená dávat se Bohu k dispozici, hledat jeho vůli, odpovídat na jeho vedení v životě. Uvědomovat si, co pro náš život znamená, a děkovat mu.
Modlitbou, třeba i velmi stručnou, která není bezmyšlenkovitým odhrkáním nějakého textu, bychom měli začínat každou činnost, které se věnujeme.
Jak je to ale ve skutečnosti?
Mnohdy jsou naše modlitby jen diktováním Bohu, protože my přece zcela jasně
víme, co by měl v tom kterém okamžiku udělat. A někdy je náš prostor pro modlitbu jen chvíle, která zůstane po vypnutí televize či počítače, po odložení knihy nebo
časopisu – zkrátka čas, kdy jsme disponováni jen k jedinému, k usnutí. Často naší
modlitbě chybí to úplně základní – pokorný postoj Panny Marie. Jen v jeho důsledku mohla Maria říct: „Chci, aby se stalo to, co chceš ty…“ A jen díky tomuto postoji
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mohla přijmout Ducha svatého a dát život Spasiteli. Naším úkolem, ať se v životě zabýváme čímkoliv, je povolání ke stejnému mateřskému úkolu: dát život Kristu a přivádět ho do našeho světa.
V Písmu jsme častokrát a v mnoha souvislostech povzbuzování slovy: „Nebojte se!“
Vyjdeme-li na cestu s Bohem, octneme se na prahu velkého dobrodružství.
S překážkami i s příslibem vítězství. Nevíme, co nás čeká zítra, za měsíc, za rok.
Netušíme, jak se bude odvíjet náš život a jakým způsobem budeme povoláni ke službě. Jedinou jistotou na cestě v realitě tohoto světa bude naše srdce s důvěrou obrácené k Ježíši v Duchu, kterého nám dal.
Milé sestry, milí bratři, nebojte se! Ať se vaše srdce v žádné situaci nechvěje ani
neděsí.
Za to se modlím a k tomu každému z vás žehnám. Váš biskup Vojtěch

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Tradice a náboženství

Daniel Kroupa, převzato z Glosa Plus.rozhlas.cz, 17. dubna 2019
Jak opojný byl ten pocit svobody, když jsem se jako mladý člověk odpoutal z finanční závislosti na rodičích a říkal jsem si, že teď konečně mohu svůj život utvářet
po svém!
Domníval jsem se, že mohu ze sebe setřást všechen ten balast, kterým mě obtížila
dětská minulost a žít docela jinak než žili všichni moji předkové. Žádné zvyky, žádné
tradice, žádné opakování chyb, kterých se dopouštěli oni, nadále jsem se chtěl řídit
jenom sám sebou a žít výlučně pro budoucnost.

Autorkou snímku je Jana Přinosilová
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Teprve s postupem času jsem poznával, jak málo je nového v mém jednání a myšlení oproti tomu, v čem jsem byl vychován a do jaké bezradnosti se propadám ve
své křečovité snaze po originalitě.
Pomalu jsem poznával, že myšlenky, o nichž jsem se domníval, že jsou pouze mým
vlastním výtvorem, už někdo myslel přede mnou a že i moje vzpoura proti všem konvencím je proklatě konvenční. Tak jako já proti svým rodičům bouřili se už moji rodiče a před tím i rodiče jejich rodičů.
Poznával jsem, že moje představy o životě a o světě jsou výsledkem výchovy, které
se mi dostalo doma, ve škole, ve společnosti. Zjišťoval jsem, že i moje způsoby chování, řeči, můj vkus, ba i chutě jsem nevědomky převzal od ostatních.
A dokonce ani můj emocionální život nebyl tak docela můj. Zahrnoval vštípené
pocity sounáležitosti s rodinou, rodem, místní komunitou, městem, zemí, národem
i státem. To jsem si zvláště uvědomil, když nás v srpnu 1968 přepadla sovětská vojska
a cítil jsem národní ponížení, hněv a nenávist k nepřátelům.
Zkrátka to hlavní, co mě utvářelo jako člověka, bylo to, co jsem bezděčně převzal
od ostatních jako dar, který mi předali, protože jej sami přijali a nesli podobně, jako
jej nesu a předávám dál i já.
Toto přijímání a předávání nazýváme tradicí, která zahrnuje vše, co jsou jednotlivci schopni pojmout z kulturního bohatství místního společenství, národa a lidstva.
Jen v nepatrné míře se z tradice dokážeme vymknout a obohatit ji o něco nového.
Nejhlubším základem naší kultury a tradice je náboženství, protože tím, co vyvedlo člověka z jeho uzavřeného živočišného a instinktivního cyklu zaměřeného pouze
na obživu a rozmnožování, soustředěného na pouze přítomné žádosti a potřeby, byl
vztah k čemusi nepřítomnému, neznámému a neuchopitelnému, co nás přesahuje.
Tento vztah probudil v člověku zázračnou sílu fantazie a obrazotvornosti, z níž
se zrodila kultura, která utvářela naše lidství.
Svátky jako Velikonoce či Vánoce uchovávající duchovní obsah křesťanství, judaismu i tajemných pohanských kultů a rituálů, jsou příležitostí připomínat si význam
naší tradice pro to, kým my lidé vlastně jsme, i pro to, kým být můžeme a máme.

Cisterny, jež neudrží vodu

Ladislav Heryán, krátká úvaha ze stejnojmenné kapitoly v knize „Stopařem na této zemi O Boží velkorysosti mezi námi“, vydal Portál, 2017
Jakmile se ze společnosti někam ztratí Bůh, všechno, co by mělo normálně fungovat a vždy fungovalo, se nějak pokazí. On je totiž jako živá voda, která, když se
ztratí, najednou všude schází a těžko se dá nahradit.
Jako krajina, která – zbavena mokřadů, mezí a lesíků – najednou nemůže zadržet vodu, tak je společnost bez Boha. A jako s sebou unikající voda odnáší i tisíce
let tvořenou životadárnou ornici, tak společností křivený a vytěsňovaný obraz Boha
s sebou bere její staletí vytvářenou kulturu.
Jako je půda, kořistěná pro stále větší zisky řepkou a kukuřicí, jen dále ničena
umělými hnojivy, tak je společnost pro stále vyšší zisky ničena umělými náhražkami
za odmítnutého Boha.
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Společnost, která ztratila Boha, musí ztrátu marně nahrazovat dalšími a dalšími
zákony a dalšími institucemi. Člověk, který má v srdci Boha a k němu se vztahuje, totiž vnímá skutečnost jinak než jen skrze zákony. Jen Bůh v srdci společnosti ji může
utvářet skutečně spravedlivou, a nikoliv pouze její zákony –

spravedlnost na tomto světě totiž neexistuje. Je-li ve společnosti přítomen Bůh, rodí
se v ní étos, který se do zákonů nikdy zapsat nedá a který ovlivňuje i ty, kteří v Boha
nevěří. Je-li ve společnosti přítomen Bůh, společnost jím voní a všichni jím nějak
načichnou.

Diamant

Phill Bosmans
Je docela možné, že jsi pravý diamant.
Ale diamant září a svítí teprve tehdy, až když je vybroušený.
Jsou lidé vzácní jako diamant, ale jsou jaksi drsní a neobroušení.
Tato neopracovanost se projevuje v maličkostech: člověk všude na všechno reptá,
vidí hlavně chyby, neomaleně v dobrém upozorňuje na nedostatky, považuje většinou za dobrého jen sebe, nesmíří se s myšlenkou, že by mohl něco ztratit, mluví jen
a jen o svých nemocech, nedokáže pozorně naslouchat druhému, podceňuje starosti svých bližních.
Jak je to s tebou?
Kolik ostrých hran musíš ještě obrousit?
Radím ti, nečekej na zítřek, začni ještě dnes!
A na pomoc si vezmi pár dobrých brusných kamenů, třeba manžela, manželku, přítele či přítelkyni, dobrého kolegu.
Oni ti mohou pomoci - a vybroušený - budeš opravdu nádherný.
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30 let od svatořečení Anežky Přemyslovny
Převzato z webu Anezka2019.cz a webu Brněnského biskupství
Jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II.
v Římě Anežku Českou. Letos v listopadu, přesně 30 let od této události,
chystají věřící z celé země pouť do Říma. Předají při ní velký národní dar
papeži Františkovi - sochu koruny svaté Anežky od akademického sochaře
Daniela Ignáce Trubače.
„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní
naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách společnosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit.
Navázat na tu velkou národní duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje královéhradecký biskup Jan Vokál, který předsedá přípravnému výboru
pouti.

Modlitba k svaté Anežce České
Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala Tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti.
Prosíme Tě za Církev a za naši vlast,
abychom si vážili daru svobody,
abychom se na přímluvu svaté Anežky České
a všech našich patronů v hluboké pokoře
vrátili cestou pokání a smíru
ke svým křesťanským kořenům, a tak došli
ke šťastné budoucnosti celé naší země.
O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.
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OKÉNKO PRO DĚTI
Dokážeš rozluštit tuto tajenku?
Jenda Volavý

HUMOR
Dnes uvádíme ukázku, jak se baví farníci z Křepic
převzato z jejich FZ (č. 1, 2019)

Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „ Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel
smutně zašeptá: „Víš, Kudlanko, já nechci být spasen.“
Ráno po svatbě v Káni Galilejské... Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště „prejásaný a prepitý“ muž prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu...“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně vykřiknou: „NE! Ty už ne...“
Babička vezme vnuka poprvé do kostela a všechno mu ukazuje. Pak se zastaví
před svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho
se na ně dívá a nakonec se zeptá: „Babi, kdy tam konečně naskočí zelená, abychom
mohli jít dál?“
Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha:
„Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: „Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi
tak milosrdně posíláš do cesty...“
Apokryf ze zasedání Velerady, Jeruzalém 30(?) po Kristu, Kaifáš: „Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!“ Josef Arimatejský: „No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!“
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Jan Šlachta: Můžeš
K otištění poskytla M. Jandlová, mluvčí Brněnského biskupství
Můžeš být sám i uprostřed davu,
můžeš být vězněn, i když jsi v právu.
Můžeš mít hlad i s plným břichem,
můžeš být svatý i se svým hříchem.
Můžeš i v mrazu dát druhým teplo,
a v tmavé noci zářit jak světlo.
Můžeš mít žízeň i blízko studny,
můžeš se smát a v duši být smutný.
Můžeš se ztišit i v bouři a větru
a třást se zimou i v teplém svetru.
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci,
můžeš mít pochyby, i když jsi věřící.
Můžeš být bohatý a nemít nic,
všechno má rub, ale i líc.
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky,
nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky.

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo OŘÍKu vyjde před Vánocemi.
Uzávěrka příspěvků je 1. 12. 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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