22. PROSINCE

2019

ČÍSLO 36

Milí farníci, přátelé!
Narození našeho Pána Ježíše Krista, které se chystáme oslavit, bylo novým začátkem v dějinách světa. Bůh vkročil tělesně na tento svět, a jelikož neodešel – protože
po svém Nanebevstoupení zůstává stále mezi námi, např. v eucharistii – je zde neustále přítomen. Svět je od chvíle Ježíšova narození jiný. Vstoupili jsme touto událostí do nové éry.
V dějinách naší země nám byl také darován nový začátek – nedávno jsme oslavili
30. výročí Sametové revoluce, díky které jsme vstoupili do nového období života ve
svobodě a demokracii.
Tyto zmíněné nové začátky – v dějinách naší země i neporovnatelně důležitější
v dějinách celého světa – jsou darem a současně i úkolem. Člověk může Boha pro
nás narozeného pověsit na kříž a zabít, může ho odmítnout a nevšímat si jej, žít jako
kdyby neexistoval. Nabytou svobodu může národ promrhat, pokud ji zneužívá jen
pro sebe a své obohacení, pokud nedbá o pravdu a demokracii.
Kéž jsou všechny naše oslavy a připomínky pokorné: Zhřešili jsme, mnoha darů
jsme si nevážili, odmítali jsme Boha a jeho obrovské dary. Kéž, na druhé straně,
přijmeme nový dar, obsažený v samotném slavení. Jaký je to dar? Nemůžeme se samozřejmě vrátit zpět k oněm velkým začátkům, abychom věci udělali jinak – dějiny
nejdou posunout zpět. Přesto oslavy, zvláště církevní liturgické slavnosti, obsahují
v sobě zvláštní milost, díky které můžeme skutečně „začít znova“. „Jdi a už nehřeš“
– říká Ježíš dnes nám. „Vstaň a choď“. Začni znova. Já ti k tomu dávám svou milost.
Kéž se tak stane! Krásné a požehnané svátky všem Vám přeje
Ludvík Bradáč, farář

KOLEDY
Jiří Wolker

Na náměstí vyhrávají koledy
tři přesmutné trumpety:
A na konci města
vede do chaloupky cesta.
Třebas právě nový člověk po ní na svět přišel
a rozhazuje bílý křik na nahé stěny,
už je tu,
malý, živý, narozený,
maminčinou bolestí požehnaný.
Že se narodil z rány,
tak na něj dýchají, tak jej zahřívají
z jedné strany krev
a Pánbůh z druhé strany.
Svatý Štěpáne,
smutný den přinesl jsi ve džbáně,
promáčené boty děrami pláčí,
ale to jsou přec nejvděčnější posluchači
poselství radostného,
chlebíčka na černé míse přineseného,
protože jsou nejblíže trumpet tvých přesmutných,
jako je: mlha, bláto a sníh.
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2019
P. Ludvík Bradáč

neděle
22. 12.

úterý
24. 12.

středa
25. 12.

čtvrtek
26. 12.

neděle
29. 12.

4. neděle adventní

Štědrý den

Boží hod vánoční

sv. Štěpána,
prvomučedníka, svátek

Sv. Rodiny

úterý
31. 12.

Poděkování za uplynulý rok

středa
1. 1.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

neděle
5. 1.

neděle
12. 1.

Slavnost
Zjevení Páně

Svátek Křtu Páně
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7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

16:00

Říčany

20:30

Ostrovačice

22:00

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

15:00

Ostrovačice

16:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

7:45

Ostrovačice

9:00

Říčany

10:30

Veverské Knínice

Hymnus k Anežce České
Z Liturgie hodin

Anežko naše blažená, milá,
tys naší země růžička bílá,
taková vzkvete za řadu věků,
my voláme k tobě, naděje Čechů.
Čistotou tvoje srdce se skvělo,
pro vášně lidské dost vytrpělo.
Buď naším vzorem, nevěsto Krista,
naše srdce kéž jsou svatá a čistá.
Diadém zlatý noha tvá šlape,
zašlápni pýchu, na nás se sápe.
Z bohatství dáváš plničkou dlaní,
změň mamonu kletbu nám v požehnání.
Chudobu volíš, chudým jsi matkou,
pohrdat nás uč rozkoší vratkou,
v trpícím bratru poznávat Krista,
který za to v nebi odměnu chystá.
Smířilas hněvy, vyplela sváry,
zhoj našich duší ten neduh starý,
jímž český národ nebe dal v sázku,
nám u Boha vypros svornost a lásku.
Modlitbou znalas vznášet se k Pánu,
obléhat nás uč nebeskou bránu,
myšlením správným, slovy i činy
kéž v kajícím duchu smiřujem viny.

Foto z upoutávky na výstavu „Sv. Anežka Česká a obrazy její úcty v jižních
Čechách“. Převzato z webu muzeumcb.cz.
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KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ ZIMA 2019/20
P. Ludvík Bradáč

Vánoční svátostné
požehnání

středa
25. 12.

Na Boží hod vánoční odpoledne ve 14:30 se
v kostele v Ostrovačicích bude konat pobožnost,
při které zazpíváme pár koled, pomodlíme se
a přijmeme svátostné požehnání.

Žehnání vína

čtvrtek
26. 12.

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

Tříkrálová sbírka

sobota
5. 1.

V našich obcích proběhne obvyklá sbírka na
chudé a potřebné. Datum bude upřesněno.

Týden modliteb
za jednotu
křesťanů

sobota
18. 1.

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

Pomazání
nemocných

neděle
9. 2.

Při všech třech nedělních mších svatých bude
udělována svátost nemocných farníkům, kteří
potřebují tuto posilu.

Setkání seniorů

středa
12. 2.

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

Popeleční středa

středa
26. 2.

Na Popeleční středu, kdy je den přísného
postu, začínáme dobu postní, dobu přípravy
na největší svátky, Velikonoce. Mše sv. budou
takto: v 17 hodin ve Veverských Knínicích
a v 18:30 v Ostrovačicích. Při nich budou věřící
označováni posvátným popelem.

Postní duchovní
obnova

sobota
29. 2.

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

Předvelikonoční
zpovídání

pátek
3. 4.

V pátek před Květnou nedělí bude příležitost
ke svátosti smíření přede mší sv. v Ostrovačicích
o něco dříve než obvykle.

Setkání mládeže
s o. biskupem

sobota
4. 4.

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

neděle
5. 4.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého
týdne. Bohoslužby se budou konat takto:
v Ostrovačicích v 7.30, v Říčanech v 9:00 a ve
Veverských Knínicích v 10:30. Na začátku
každé bohoslužby bude průvod s ratolestmi,
který symbolizuje slavný vjezd Ježíše Krista do
Jeruzaléma.

Květná neděle
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Kulaté narozeniny farníků a další výročí
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik farníků našeho společenství dožilo významného životního výročí. Při této příležitosti
jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost, štěstí, hodně zdraví, spokojenost,
a především hojnost Božího požehnání. Toto přání se v plném rozsahu samozřejmě
vztahuje i na ostatní uvedené jubilanty.
V říjnu oslavil František Čertek 80 let svého života,
František Tomáš Piškula 75 let, oba z Veverských Knínic
a Josef Mokren z Říčan 55 roků.
V prosinci se Ludmila Valešová z Vev. Knínic dožila 90 let
a Jan Řezanina z Ostrovačic 55 let.
Manželé Mikuláškovi z Ostrovačic oslavili v říjnu 55 let společného života,
manželé Pospíšilovi z Říčan děkovali spolu s námi za 15 let společného života.

Potěšující skutečnost
Anna Žaloudková, Vídeň

Asi před sedmi lety studoval ve Vídni jeden mladík z Českých Budějovic na konzervatoři housle. Chodil k nám do českého kostela a po mši i do našeho klubu.
Vždy hladový, tak jsem ho občas pozvala na jídlo. Po roce studia se vrátil do
Prahy, kde ukončil své magisterské studium. Hned na první pokus se dostal do České
filharmonie. Jaká to radost!
Když hned nato přijel do Vídně, už jako filharmonik, volal, že má pro mne dvě
vstupenky. Navrhla jsem za místo předání český kostel, zrovna tam byla večer mše,
a hotel, kde byli ubytováni, byl blízko. Nepřišel sám, přivedl s sebou jedenáct kolegů!
Nezůstalo to bez povšimnutí. Vše v taktu a unisono, pěkný zážitek! Na konci mše se
na ně obrátil náš tehdejší kněz a pravil: „Vítám vás v našem kostele, pánové. Dovolte
mi otázku, máte snad nějaké hudební vzdělání?” Jeden z nich skromně odpověděl:
„My jsme Česká filharmonie”.
Před odchodem do kostela jsem zrovna dopekla bábovku, tak jsem potom oznámila: „Mám doma ještě teplou bábovku, snad i dobrou, kdo má chuť, ať jde se mnou.“
Šli tři.
S kamarádkou jsme se rozhodly, že při každém jejich pobytu pro ně spolu uvaříme oběd. Naše skupina se rozrůstala. Další rok přibyla jedna houslistka a tento týden již filharmoniků bylo šest - čtvery housle a dvě violy.
Dozvěděly jsme se, že ČF má svého duchovního, a to biskupa Malého a že na mše,
které s ním občas mívají přímo v Rudolfinu, přichází asi třetina celého orchestru.
Potěšující skutečnost!
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Z celého srdce
Ludvík Bradáč

Měl jsem možnost spolu s paní Evou Kokoliovou zúčastnit se slavnostního zahájení výstavy k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Vernisáž se konala
5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka v Boskovicích.
Přijeli jsme až na poslední chvíli, taky kvůli bloudění v samotných Boskovicích.
Sál již byl plný, a sotva jsme vstoupili, slavnostní program začal.
Nejprve promluvila paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která spolu s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem celou výstavu zaštiťuje. Následovaly projevy hlavního organizátora celé výstavy Ing. arch. Jiřího Šťasty a prof. Dr. Richarda
Čemuse, SJ, žáka a pokračovatele kard. Špidlíka v jeho vědecké a pedagogické činnosti.

Pod fotografií kard. Špidlíka na panelu je P. Čemus, senátorka Vítková a sestra P. Čemuse Petronilla.

Obě tyto řeči nám přiblížily hlavní myšlenky kard. Špidlíka i jeho osobu, především jeho veliké srdce. A jestliže se kard. Špidlík ve svých dílech často zabýval úlohou srdce ve východní spiritualitě či v životě vůbec, je jasné, že název celé výstavy
„Z celého srdce“ není náhodný.
Jednotlivé vstupy byly prokládány krásným zpěvem Moravského cherubínského
sboru Proglas, většinou z byzantské liturgie, ale taky např. skladbou Duše Kristova,
což je modlitba od sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů (zkratka tohoto řádu je
SJ – Societas Jesu).
Pak jsme se rozešli do jednotlivých síní muzea, kde jsme mohli vidět různé fotografie ze života kard. Špidlíka i úryvky jeho textů, knihy, obrazy a spoustu dalších
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předmětů. Vlastně jsme to jen tak prolétli, protože jsme už neměli příliš času, s tím,
že na výstavu ještě můžeme někdy přijet. Výstava totiž trvá až do 23. února 2020
a srdečně zvu kohokoliv, aby se jí zúčastnil.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili u malého pomníčku u rodného domu kard.
Špidlíka (ve tvaru srdce!) a cestou domů jsme si pochvalovali, jak je dobře, že jsme
byli na tak krásném setkání.

O KŘESŤANSKÉ POMOCI
„Naše“ Tříkrálové sbírky v období 2006 – 2019 v řeči čísel
Jiří Koch
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Suma za 2006-19

Ostrovačice
17 750
18 015
19 022
19 893
22 521
23 022
23 510
23 360
22 779
23 272
27 300
27 891
25 686
28 100
322 121

Říčany
48 534
49 590
48 965
53 299
59 146
59 145
61 589
60 723
68 227
73 335
73 365
79 437
85 178
93 131
913 664

Vev. Knínice
19 846
22 400
22 257
25 041
24 283
25 363
25 676
29 798
25 061
29 370
28 697
27 698
30 692
35 055
371 237

Za 3 obce
86 130
90 005
90 244
98 233
105 950
107 530
110 775
113 881
116 067
125 977
129 362
135 026
141 556
156 286
1 607 022

Třikrálová sbírka vznikla, jak známo, v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a už
v roce následujícím proběhla úspěšně i v brněnské diecézi, která se přidala jako jedna z prvních. V našich třech obcích se sbírka uskutečnila poprvé v roce 2006 a od
té doby každým rokem. Kolik peněz za tu dobu věnovali naši spoluobčané touto formou na dobročinné účely, zobrazuje předchozí tabulka. V souhrnu je to za uplynulých 14 let víc jak milion šest set tisíc korun.
Všem štědrým dárcům, byť přispěli sebemenším obnosem, patří upřímné poděkování!
Děkujeme též malým koledníkům, kteří v přestrojení za tři krále, obcházejí vesnici a koledami vyprošují dary pro podporu bližních. Mnohdy museli překonávat
nepříznivé počasí a vzepřít se vlastní pohodlnosti.
Věříme, že i začátkem příštího roku se dětští koledníci se svými patrony vydají do
ulic našich obcí, aby do domácností přinesli dík za poskytnuté dary, pohodu a požehnání do celého roku 2020!
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Výsledky sbírek v našich kostelích za uplynulé období
P. Ludvík Bradáč
Datum

Účel

Ostrovačice

Říčany

Vev. Knínice

1. 9.

Farnost

3300

6310

2870

22. 9.

Podpora pastorace

3700

4420

3150

20. 10.

Misie

3200

5170

4100

25. 11.

Farnost

4700

4690

2460

1. 12.

Církevní školství

3700

4000

4840

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Naše rodina 17. listopadu 1989
Jarmila Pololáníková

Byli jsme s manželem doma, když se ozvali naši adolescenti studující tou dobou
v Brně, že není výuka, je chaos a srocení lidí na náměstí Svobody. Avizovali, že půjde
o manifestaci v Brně, jejíž význam zatím nebyl zřejmý. Chtěla jsem, aby přijeli domů,
pokud ještě jezdí pravidelné autobusové spoje.
Po návratu domů nás informovali, co se děje na jejich školách. Tušili jsme mimořádnost situace v zemi a hned jsme začali sledovat zprávy a informace střídavě v rozhlase a televizi. Byla jsem událostmi rozrušena, můj manžel zachovával stoický klid.
Jak se postupně vyvíjely události v neprospěch jediné vládnoucí strany v republice,
zpozorněli jsme. Každý z nás měl v paměti ústrky z té doby.
V té době dceru Janu čekala ještě poslední zkouška z marxizmu-leninizmu na
JAMU. Sedly jsme si spolu k televizi a jako napínavou kriminální detektivku jsme sledovaly zprávy o ukončení vlády jedné strany. V ten moment jsme se začaly objímat
radostí, že zkouška z marxizmu definitivně odpadá. Jaká to úleva pro studenty, kteří
žili hudbou! Celodenně jsme všichni sledovali dění a změny, které nastaly.
Našeho Petra nejvíce zaujala možnost volného pohybu v zahraničí. Manžel mu
ještě nedávno koupil kýženého Simsona (motorku) v době, kdy dostávali maximálně jen několik kusů. Musel už o půl páté stát před zavřenou prodejnou, aby se na
něho dostalo zboží.
Syn s otevřením hranic byl velmi spokojen a první myšlenka, která ho napadla, byla cesta do Vídně na Simsonovi. Měla jsem pochopitelně obavy, jak se bude
na motorce pohybovat v provozu velkoměsta, ale on mne ujistil, že nepojede sám,
ale s Tomášem Hájkem, který byl jeho spolužákem a kamarádem ze základní školy.
Začala mne pronásledovat myšlenka, že vlastně bereme odpovědnost i za Tomáše
a přemlouvala jsem Petra, ať nejezdí do Vídně, ale do jiného, méně frekventovaného města. Odpověděl mi, „neboj se“ a odjeli.
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K mému překvapení přijeli záhy po poledni. Petr mi s nadšením vyprávěl, že hned
za hranicemi v Laa uviděl za výlohou bílé sportovní auto značky Mazda, které se mu
tak zalíbilo, že už ho nic jiného nezajímalo, než aby nám sdělil tuto zprávu. Neměli
jsme tehdy hotovost na auto, tak jsem tuto myšlenku hned zapudila. V té době vysílala německá televize seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Přišel honorář za hudbu.
Petr si okamžitě zvážil přišedší hotovost otce s cenou vyhlédnutého auta v Rakousku
a jeli jsme do Laa. Cestou jsme přemýšleli, jak se domluvíme s majitelem prodejny automobilů, když nám ještě menší částka chyběla. Majitel byl nadšený, že platíme v hotovosti, navíc v markách a poskytl nám všechny slevové výhody. V neposlední řadě ho
velmi potěšilo, že prodal první auto se svou firmou do sousedního Československa.
Tím začal náš první zahraniční výjezd po sametové revoluci.

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Masarykova universita v Brně slavila letos 100 let své existence
Jiří Koch

Masarykova universita v Brně byla založena právě před sto lety. Právním vyjádřením tohoto kroku byl zákon č. 50 Sb. z. a nař. ze dne 28. ledna 1919. Zákon stanovil, že universita bude mít čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou
a filosofickou. Také, že studium na právnické a lékařské fakultě bude zahájeno studijním rokem 1919 – 20, na zbývajících dvou fakultách nejpozději rokem 1921 – 22.
Tomuto významnému kulatému výročí byla během roku vedením university věnována velká pozornost. Od ledna až k těmto dnům probíhala celá řada vzpomínkových akcí.
Jako absolvent Přírodovědecké fakulty jsem se několika věřejně přístupných zúčastnil. Blíže si všimnu dvou.
* K těm nejrozsáhlejším a také nejvíce navštíveným patřila celodenní slavnost
pod názvem Festival MUNI100, která se konala na Výstavišti 15. června 2019. Bylo
to velké mezigenerační setkání stávajících studentů, absolventů, učitelů a ostatních
pracovníků napříč fakultami a obory.
Součástí slavnosti byly „otevřené dveře“ jednotlivých fakult. Této možnosti využili
především dřívější absolventi, kteří tak měli možnost po delší době navštívit a prohlédnout si místa, kde kdysi strávili při studiu pět let života.
Patřím do této kategorie a tak jsem po 54 letech od promoce vyrazil „na místo
činu“. S několika tehdejšími spolužáky, kamarády a kamarádkami jsme se sešli na
vrátnici „historického“ areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici.
Hledali jsme „náš“ matematický pavilon, protože v jeho původní budově sídlí nyní
jiné obory. Někteří si úvodem zašli na přednášku o historii fakulty, ostatní si prohlíželi obrazovou dokumentaci, mezi jiným tablo děkanů.
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Jenže sluníčko svítilo a hřálo stále silněji, nakonec jsme se sešli ke vzpomínkám
ve stínu letitých lip před pavilonem děkanátu.
V debatě rezonovaly informace z té přednášky, a rok 1960, který byl vstupním
ročníkem našeho studia. Navíc v něm došlo k velké změně. Přihlášku ke studiu jsme
podávali na Masarykově universitě, skládali jsme tam přijímací zkoušky (19. března
1960, to si pamatuji přesně, dokonce i její průběh). Byli jsme přijati, a v červnu jsme
už jako studenti MU odjížděli na třítýdenní brigádu na seno do vojenských lesů na
Šumavě.
K zahájení školního roku jsme se sešli začátkem října. Studentům prvého ročníku
bylo umožněno, aby si vyřizovali administrativní záležitosti vč. ubytování na kolejích.
Ostatní odešli do Mahenova divadla, kde se konalo zahájení nového školního roku.
Při té příležitosti tam tehdejší ministr školství František Kahuda oznámil změnu názvu. Jméno prvního československého prezidenta bylo nežádoucí, universita od toho
dne nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně. K původnímu názvu se mohla vrátit až
za svobodných poměrů po Listopadu 1989. Bylo to pro nás v tom roce 1960 hluboké
zklamání, i když jsme samozřejmě věděli, že J. E. Purkyně byl svého času vynikající
vědec, známý v celé Evropě. Dodatečně jsme se pak později z neoficiálních zdrojů
dověděli, že to se změnou jména mohlo dopadnout daleko hůř. Zasvěcenci, kteří v šedesátých letech viděli do zákulisí víc, tvrdili, že tenkrát bylo ve hře jméno kteréhosi vysokého komunistického funkcionáře. Naštěstí pár let předtím došlo k odhalení
kultu osobnosti, takže J. E. Purkyně měl přece jenom navrch.
Vzhledem k tomu, že některé vědní obory (biologie, chemie) byly z prostorů PřF
na Kotlářské úplně nebo částečně přestěhovány do nového universitního kampusu
v Bohunicích, rozjeli jsme se to prohlédnout i tam. Jednoduše řečeno, čekal nás velký
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a trvalý obdiv, něco tak úžasného nikdo z nás nečekal. Skvělé prostorné učebny a laboratorní pracoviště se zařízením na vysoké úrovni. Světlé prosklené chodby s veškerým vybavením ke studiu i krátké relaxaci. Většinou díky podpoře Evropské unie.

Odpoledne vrcholil program na Výstavišti, takže jsme se po malém občerstvení
přemístili tam. A byl to opravdu festival, nejen podle jména. Těch různých vystoupení, scének, písniček, člověk nevěděl u čeho postát.
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Na vše dohlížel osobně president Masaryk – zakladatel republiky i naší university - představovaný jedním z brněnských herců. Postavou, podobou i oblečením jakoby originálu z oka vypadl. Odpolední program z tribuny zahajoval, vítal návštěvníky a spolu s legionářskou ochrankou se procházel mezi davy akademického lidu.
** Dne 12. listopadu 1919 proběhlo slavnostní zahájení běžné výuky na Masarykově
universitě v Brně. Úvodní přednášku proslovil první rektor prof. Karel Engliš. Proto
se 12. 11. 2019 uskutečnila v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální mše sv. Byla sloužena ke 100. výročí této události, k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad
akademiků a studentů, a k 30 výročí nabytí svobody a svatořečení Anežky České.
Výtěžek sbírky ve výši víc jak 18 tisíc korun byl věnován Hospicu sv. Alzběty. Mši
celebroval pomocný biskup Pavel Konzbul, zúčastnili se jí učitelé, absolventi a především studenti Masarykovy university.
Prvního čtení v rámci bohoslužby slova se ujal současný rektor Martin Bareš,
druhé čtení měla mladá studentka. Při přednesu přímluv se střídali děkan Fakulty
sociálních studií Stanislav Balík a děkan Fakulty sportovních studií Martin Zvonař.

Na fotografii všichni tři akademici, zleva v opačném pořadí než jsou uvedeni v textu.
Fotil Martin Indruch, převzato z www.muni.

Jedna z přímluv (podle V. Štauda v příloze KT č. 47) zněla: „Prosme za ty, kteří
byli popraveni a vězněni v době komunistického teroru. Dej, abychom si tyto skutečnosti uvědomovali a pamatovali na to, že budeme-li v každé situaci a v každém
sebemenším případě podporovat a chránit demokracii, nebude zapotřebí krvavých
obětí, jaké byly ty jejich.“
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ZÁŽITKY A PROŽITKY
Vánoce! Vánoce?
Helena Kochová

Je advent, čas těšení se na příchod Dítěte. Uklízíme v duši i v domácnosti.
Sháníme dárky pro své blízké. Chceme, aby byly co nejlepší, aby udělaly radost, bez
ohledu na vynaložené finance. Vždyť jsou to svátky radosti, štěstí, pohody, narození Pána Ježíše. Scházíme se u stolů plných dobrot a rodinného štěstí. Máme radost
z radosti našich dětí.
A úplně zapomínáme na to, že je velká spousta dětí, kterým se o takovém štěstí
nemůže ani zdát. Člověku vhání slzy do očí, když v televizi sleduje záběry z uprchlických táborů, kde děti živoří v bídě, špíně, v naprosto otřesných podmínkách. Jaké
asi budou jejich Vánoce?
Domnívám se, že tyto děti jsou mnohem víc podobné malému Ježíši, daleko víc
než ty naše. Vždyť i on se narodil v chudobě, ve chlévě, ve špíně, jistě ne tak, jak
to znázorňujeme v našich betlémech. Už jako malý byl uprchlíkem, migrantem do
Egypta. A tam jistě nikdo neprověřoval, z jaké rodiny pochází, jaký je důvod, že
opustil rodnou zemi.
Stydím se za naši vládu, za nás všechny, že nejsme ochotni přijmout alespoň symbolicky 40 sirotků ze Sýrie, že se vláda dokonce chlubí tím, že je v žádném případě
nepřijmeme. A přitom i v Katolickém týdeníku je uvedeno, že je na 200 rodin, které
jsou ochotny si tyto děti vzít do svých domovů. Kde je naše křesťanská víra? Kdo poslouchá slova papeže Františka? Proč nechceme, aby alespoň 40 dětí zakusilo kouzlo
Vánoc? Opravdu se stydím před sebou i před Bohem.
Přeji požehnané Vánoce všem lidem dobré vůle.

Adventní roráty v kostele sv. Janů
Pavlína Kadlčková

Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek z loňského adventu. Ono totiž
v době, kdy o této vzpomínce píši, je letošní doba adventní teprve před námi . Již
několik let jsem si přála zajít v adventní době alespoň jednou na roráty. Nikdy se
mi to nedařilo – naše farnice to jistě znají – plno práce doma, v zaměstnání, blížící se svátky, člověk neví, co dřív. A když se mi podaří probudit se dříve, než zazvoní
budík, musím raději žehlit, nebo odjet do zaměstnání, kde se kupí povinnosti stejně jako doma to nevyžehlené prádlo?! Loni jsem si ale dala „adventní předsevzetí“,
že se prostě MUSÍM na ty roráty už konečně dostat. Advent utíkal, nastal 4. týden
a poslední možnost.
Na internetu jsem si našla, že v kostele sv. Janů u minoritů probíhají ranní roráty.
Podařilo se mi včas vstát a odjet do Brna. Cestou tmavým brzkým a velmi mlhavým
ránem jsem se rozmýšlela, jestli mám jet k minoritům, nebo raději do kanceláře. Ten

☺
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poťouchlý vnitřní hlas mi našeptával, že je potřeba před Vánoci ještě vyřídit plno
důležitých věcí, stůl v kanceláři že je plný papírů a úkolů k řešení a zkrátka každá
minuta dobrá. A jak se to ve mně bilo a já jsem se rozmýšlela co a jak, tak jsem v té
mlze najednou zjistila, že míjím výjezd z dálnice na Bohunice, a budu muset tedy jet
až na další exit. To rozhodlo. Je to znamení, že mám jít na roráty. Dojela jsem pod
hlavní vlakové nádraží a podchodem jsem se vydala na ulici Josefskou.
A tam jsem se ocitla skoro v jiném světě. Setmělá ulice jen s párem chodců,
nízká, stará zástavba, vlastní kroky rozeznívaly dlažbu – výjev jak z knih Charlese
Dickense. A pak to přišlo. Vešla jsem do kostela sv. Janů, který byl jen vpředu ozářen svíčkami, a celou lodí se ozýval zpěv a modlitba. Jako by se čas zastavil a nebylo žádného shonu a nervozity, jen klid a pokoj v duši. Na ten zvláštní, krásný pocit
asi nikdy v životě nezapomenu. Na další část mše se sice rozžala světla, ale konec
patřil opět jen svícím. Účastníci ranních rorátů se pak v tichu rozcházeli ještě za
tmy do ulic, do škol a svých zaměstnání plni pokoje, klidu a pravého adventního
očekávání zázraku dní příštích.

Vánoční aneb Ze života dětí
Psát o tom, jak blahodárný vliv mají malé děti na dospělé, je něco jako přilévání
kapek vody do moře. Každý, kdo děti má nebo je s nimi v pravidelném kontaktu, to
ví. Někdy je ale přece jen dobré všimnout si i těch malých kapek, protože v každé se
třpytí tolik krásy a průzračnosti, že je to téměř malý zázrak…
Občas doprovázím malého Konráda, coby svého vnuka, do školy. Chodí do první třídy a naše asi desetiminutová cesta vede relativně klidnými ulicemi prvního vídeňského okresu, v nichž není velký automobilový provoz ani neproudí davy turistů.
A to je možná i jedním z důvodů, proč právě tady bydlí v některých místech bezdomovci. Jsou zabalení do množství hadrů, které mají v tomto chladném a momentálně deštivém počasí přikryté umělohmotnými plachtami, aby se ubránili vlhku. Tato
jejich nanejvýš prostá obydlí bývají nenápadně schovaná v koutech vstupních hal do
velkých, většinou opuštěných domů, anebo kolem úřadů, ve kterých je v noci klid. Já
tuto zónu tak dobře neznám, neboť sem přicházím jen tehdy, když Konráda i s jeho
sestrou Mathildou doprovázím domů k rodičům, po tom, co si dvakrát v týdnu odpoledne po školce a škole hrají u nás, anebo když občas, jak už jsem uvedl, ráno
Konráda doprovázím do školy. Vlastně jsem si zatím ani těch občasných bezdomovců nevšiml. Až včera ráno, když pršelo, mi najednou Konrád říká: „Té paní musí být
velká zima.“ „Jaké paní?“ „No přece té, kolem které jsme tady za rohem právě prošli.“
„Ale vždyť já jsem nikoho neviděl,“ odpověděl jsem nechápavě. „Tak se pojď podívat!“
Vrátili jsme se tedy pár kroků zpátky a opravdu, na rohu ulice, z druhé strany domu,
kolem kterého jsme právě prošli, seděla zababušená žena, jíž z hadrů vykukovala jen
hlava v kulichu. Usmála se na nás.
Pokračovali jsme dál a říkali si, jak je to smutné, když nemá kde bydlet, nemá co
jíst, a teď je zimní období a chladno, i když zatím bez sněhu. Také jsme se zamýšleli
nad tím, co se asi té paní přihodilo, že takhle žije. Konrádovi jsem řekl, že až zase
někdy půjdeme kolem, tak se u ní zastavíme a zeptáme se, jestli jí můžeme nějak
pomoci. Souhlasil.
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Shodou okolností jsme tudy šli hned nazítří, když jsem ho doprovázel do školy
mimo plán. Řekli jsme si, že když tam ta paní bude, tak za ní zajdeme. Tak se i stalo. Ještě předtím jsem se Konráda zeptal, jestli jí mám dát peníze, rozumí se, že ne
drobné, ale papírové, za které si opravdu může něco koupit. Souhlasil. A tak jsme
k paní přistoupili, vlastně Konrád trochu za mnou, ale držel se mě celou dobu za
ruku. Říkám jí, že bychom jí rádi nějak pomohli a že si ten malý chlapec vedle mne
přeje, abych jí dal peníze. Paní se na mne pousmála a řekla: „To je od vás milé, ale
děkuji, já žádné peníze nepřijmu. Když má někdo děti, vychovává je, stará se o ně,
to je to nejhezčí a nejpotřebnější, co člověk může dělat, a já na tom vůbec nejsem
tak špatně…“ Ta její upřímnost, příjemný, tichý hlas, usměvavá tvář mi skoro vyrazily dech. Pokračovali jsme s Konrádem dál.
Tato zdánlivě bezvýznamná událost se mi silně vryla do hlavy. Znovu mi došlo, jak
jsou malé děti citlivé, vnímavé, a vidí i věci, které nám dospělým unikají. Kdysi jsme
také byli dětmi a vnímali to podobně. Když se z nás časem stali dospělí lidé, zhrubli jsme a mnohé, zdánlivě bezvýznamné dětské postřehy už nevnímáme. Na jednom
místě v Evangeliu mluví Ježíš o tom, aby lidé nebránili malým dětem k němu přijít,
protože jim patří Boží království, načež dodal, že jestliže nebudeme jako děti, tak
ani my nevejdeme do Božího království. Dětský svět je plný her, plný radosti, zpěvu, plný upřímnosti, čistoty a krásy, jakou snad už nikde jinde nenacházíme. Dětský
svět nám připomíná, že náš rozum, naše moc, naše vzdělání a zkušenosti, jakkoliv
rozsáhlé, oproti prostotě, citu a jasnozřivosti ducha malého dítěte vždycky pokulhávají. Kdyby se nám dospělým více dařilo zabudovávat dětský svět (a každý člověk tím
světem prošel a má tedy vlastní zkušenosti) do světa dospěláků, ubylo by válek, hladu, bídy a veškeré nelaskavosti vůči lidem jiné pleti, názorů i náboženství…O tom
jsem přesvědčen.
A také jsem si nad touto paní uvědomil, že není bezdomovec jako bezdomovec.
Ve Vídni jsme zvyklí na to, že téměř na každém rohu někdo žebrá. Ve skutečnosti je
ale jen velice málo bezdomovců, kteří žebrají. Žebráky jsou v drtivé většině občané
romského původu pocházející ze zemí Balkánu, hlavně z Rumunska a Bulharska, které sem organizovaně přivážejí lidé z tohoto druhu byznysu profitující. Ti také z toho
všeho mají největší užitek. Jde vlastně o organizované kriminální jednání. Netvrdím,
že ti, co žebrají, nejsou chudáci. Jsou, a dvojnásobně. Jednak proto, že v jejich vlastní zemi zřejmě neexistuje způsob (sociální systém, charitativní instituce), jak těmto
ubožákům pomoci. Chudáky jsou ale také proto, že se nechají zmanipulovat a houfně, ve velkém, dovážet do Rakouska. Tady je auty rozvezou po celém městě, oni tam,
aniž by znali slůvko německy, i za toho nejdrsnějšího počasí sedí, aby pak večer všechno, co vyžebrali, odevzdali svým vykořisťovatelům. A záleží jen na benevolenci jejich
bossů, kolik jim z toho, co vyžebrali, ponechají.
Skuteční bezdomovci, a to byl očividně i případ výše zmíněné ženy, kterou jsme
s Konrádem oslovili, jsou většinou Rakušané, často lidé s dobrým vzděláním, kteří
ještě donedávna vedli zcela běžný, normální život, tak jako každý jiný. Najednou se
ale stalo něco, co je zcela vykolejilo a zavedlo do boje o přežití: ztratili práci, opustil je partner či partnerka, následoval rozvod, dluhy a neschopnost je splácet, těžká
nemoc, zvláště ta psychická. V dnešním světě je tak snadné stát se bezdomovcem! Ve
světě, který nabízí všechno: blaženost na zemi, štěstí, bohatství. A stačí jen neodolat
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všudypřítomným lákadlům. Zvláště teď, v předvánoční době, je to všude zřejmé.
Neodolat lákadlům obchodních center nabízejících jakékoliv zboží na splátky, prý
jen ať si všichni užívají „radost z bohatého Ježíška“, radost z Vánoc.
Dnešní lidé jako by ztratili pojem o hodnotách. Jak těžce se např. vydělává na
chléb. Anebo, že práce šlechtí člověka a že jeho předním zájmem by mělo být hledat
pro sebe takovou, z níž má pocit zadostiučinění a radost, i když ta práce není třeba
finančně moc atraktivní. Nechci teď sklouznout ani k moralizování, ani ke zjednodušování faktů. Chci jen říci, že je tak strašně, strašně lehké a jednoduché stát se
dnes, v tomto zdánlivě blahobytném světě, bezdomovcem. Ať už jsou důvody, které
k tomu vedly jakékoli, bezdomovci jsou pořád lidmi, tak jako já či kdokoliv jiný, kdo
teď náhodou čte tyto řádky. Každý z nás potřebuje lidské pohlazení, lidské slovo,
trochu úsměvu a pochopení.
Myslel jsem si, že s Konrádem toto darujeme té paní. Jaké ale bylo naše překvapení, když ona svými moudrými slovy, pohlazením a úsměvem obdarovala nás….
Přeji všem radostné Vánoce!
Peter Žaloudek, Vídeň. Napsané 21. listopadu 2019.

Katedrála, Letná a Národní třída - opět po 30 letech
Jiří Koch

Celý letošní rok si naše společnost postupně připomínala události roku 1989.
Četnost i gradace oslavných aktů se stupňovaly. Zcela zaslouženě. Protože tehdy se
nečekaně a nenadále rodila naše současná svoboda. Najednou jsme se ocitli před
samotným vrcholem – 30. výročím vzplanutí Sametové revoluce.
Její průběh jsme tehdy před 30 lety každodenně sledovali, z počátku s obavami,
ale pak s narůstajícím nadšením. 17. listopadu bylo tenkrát v pátek. Za týden nato
jsme se zetěm uháněli autem po dálnici, abychom se o následující sobotě 25. 11. 1989
mohli v Praze zúčastnit děkovné bohoslužby za svatořečení Anežky České a demonstrace za svobodu na Letenské pláni.
Náplň letošních vzpomínek o výročním víkendu se nám zdála být téměř paralelní
s tím, jak to probíhalo před těmi třiceti lety, i když to možná ani nebyl záměr organizátorů. A tak jsme si narychlo rezervovali na dvě noci hotel v Praze a v rozšířené
sestavě spolu s dcerou a vnučkou jsme se po třiceti letech opět v pátek večer vydali
na cestu do hlavního města.
V sobotu 16. listopadu jsme se hned po ránu přesunuli z hotelu do prostor
Pražského hradu. V 10 hodin tam v katedrále začínala slavnostní bohoslužba, která byla vrcholem církevních oslav 30. výročí svatořečení Anežky České, a současně
i poděkováním za 30 let trvajícího svobodného života. Mši celebroval polský kardinál
Stanislav Dziwisz, dlouholetý osobní tajemník papeže Jana Pavla II., který se obřadu
kanonizace svaté Anežky po boku papeže tehdy v Římě zúčastnil. Vzpomínkové bohoslužby byli přítomni téměř všichni čeští biskupové, mnoho kněží, řádových bratrů
a sester, malých i dospělých ministrantů.
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Přijeli jsme tam o půl hodiny dřív, ale katedrála byla již téměř plná. Lidé si chtěli včasným příchodem zajistit výhodná místa k prožití bohoslužby. Ale také úvodem
vyslechnout Kantátu ke sv. Anežce, kterou přednesl Severočeský filharmonický sbor
Česká Lípa – Liberec, Cantores Gradecenses a mužský sbor smíšeného sboru Jitro
Hradec Králové pod vedením dirigenta Josefa Zadiny a za varhanního doprovodu
Jiřího Kudrny. Pro nás to bylo navíc přitažlivé z toho důvodu, že autorem díla je
skladatel a ostrovačický varhaník prof. Zdeněk Pololáník. Vystoupení, které skončilo
asi pět minut před zahájením bohoslužby, odměnili přítomní dlouhým potleskem.

Kardinál Dziwisz se ve vstupním slově, v promluvě i v úvodu k závěrečnému požehnání zaměřil na život a význam české světice Anežky. Protože byl před třiceti léty
v nejbližším kontaktu s papežem Janem Pavlem II., zmínil se i o jeho osobním vztahu k duchovnímu odkazu Anežky a k českému národu. Vyjádřil radost z toho, že se
Česká biskupská konference připojila k žádosti polských biskupů, aby byl svatý papež Jan Pavel II. vyhlášen za učitele církve a patrona Evropy. Byla by tím podtržena
jeho zásluha o pád komunismu ve východní Evropě a jejím propojení s demokratickou západní částí kontinentu. Několikrát se zmínil o blízkém křesťanském soužití
našich národů. K tomu podle něho velmi napomohli už ve středověku svým působením slovanští věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj. Také český biskup sv. Vojtěch šířením
křesťanství na území dnešního Polska - díky za to, že byl prohlášen jedním z patronů
této katedrály. I k těmto třem českým světcům měl podle něho papež Jan Pavel II.
blízký a srdečný vztah.
Velmi na mě zapůsobila kardinálova slova, že „Svoboda je dar, který musíme dennodenně opatrovat. Vztahuje se to i na svobodu ducha a svobodu srdce, především
na svobodu od hříchu a zla, které se neustále vkrádají do našich myšlenek a činů.“
(Volně parafrázuji, jak jsem si to zapamatoval, stejně i při dalších citacích).
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V závěru bohoslužby ocenil kardinál Dominik Duka Zlatou svatovojtěšskou medailí za vynaložené úsilí o svobodu církve a národa politika Václava Bendu a biskupa Václava Malého a Jana Smrčinu za rozvoj katolické Charity. Za již dříve zesnulého V. Bendu převzala medaili jeho manželka Kamila, kterou doprovázel jejich syn
poslanec Marek Benda.
Dojalo mě, že jsme se v katedrále potkali s několika známými. A to jak z Veverských
Knínic s paní Kateřinou Janíčkovou, která do katedrály i na Letnou dorazila se skupinou přátel z Brna, tak i s lidmi, které sice neznáme jménem, ale poznali jsme v nich
účastníky našich lesních mší u Helenčiny studánky.
Po skončení bohoslužby jsme se trochu prošli areálem Hradu, osvěžili se drobnostmi, které jsme si nesli v batohu z domova, a plni dojmů se vydali k dalšímu cíli.
Ve 14 hodin totiž na Letenské pláni začínala demonstrace, kterou organizovalo
hnutí Milion chvilek pro demokracii. I ta se nesla v prvé řadě v duchu poděkování
za třicet let existující svobody.
Jako první řečník se v tomto směru vyjádřil už výše zmíněný biskup Václav Malý,
který byl jako moderátor u všech listopadových demonstrací před 30 lety, a který
sem dorazil přímo z katedrály: „Scházíme se tu, abychom podpořili úsilí o právní
stát.“ Pak také ale připomněl: „Za těch 40 let totalitní nesvobody se v nás silně zakořenila dvojtvářnost - něco jiného předstírat na veřejnosti, něco jiného říkat doma a dosud to přetrvává“. Další, kdo sem dorazil z bohoslužby jako my, byla psycholožka
a známá disidentka Dana Němcová: „Stále v sobě máme silný materialismus, neseme v sobě mnoho předsudků, zvláště proti církvi. … Hlavně však nesmíme pro další rozvoj demokracie dopustit obnovení cenzury a omezení sdělovacích prostředků“.
Některé proslovy byly daleko ostřejší. Vystoupili s nimi např. soukromí zemědělci,
sami o sobě říkali, že jsou svobodní čeští sedláci. Přijeli z různých regionů na svých
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traktorech, které měli zaparkovány na okraji Letenské pláně poblíž hlavní tribuny:
„Žádáme, aby dotace doputovaly až k malým farmám a nebyly dostupné jen velkým
agrospolečnostem a holdingům“. Jako před 30 lety, i nyní zazpíval svou populární
píseň o lidské svobodě Jaroslav Hutka. Vystoupila škála sympatizantů z řad známých
umělců a veřejných pracovníků.

Nejostřejší kritika se týkala ministryně spravedlnosti, prezidenta a především
premiéra Babiše. Konkrétní důvody formulovali organizátoři z Milionu chvilek.
Zdůrazňovali např., že premiér ke své politické podpoře využívá spolupráci s komunisty, jimž pak velmi často a zbytečně v důležitých otázkách ustupuje (např. při zdanění církevních restitucí). Což bylo označeno za nejhrubší kaz současné demokratické epochy, stejně jako osobní problémy premiéra (vyšetřování v kauze dotací pro
Čapí hnízdo, a silné podezření, že se nachází ve střetu zájmů). Zazněla řada dalších
výhrad, jsou všeobecně známé, takže je ani nebudu uvádět. Ty důvody se ve zkratce,
někdy velmi vtipné, daly číst i na mnoha transparentech.
Účastníci byli všech věkových kategorií, převažovali však mladí lidé. Při některých písních zpívali, tančili, vystoupení provázeli souhlasným potleskem. Jednoduše
řečeno, radost a odhodlání projevovali mnoha způsoby. Odhadem nás tam bylo podle policie 250 tisíc, podle organizátorů až 300 tisíc. Po plánovaných dvou hodinách
byla demonstrace ukončena. Při odchodu jsme podepsali petici Milionu chvilek s názvem „Co chceme“. Měla 3 body, ve zkratce:
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou,
nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
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3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu,
a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Na druhý den v neděli 17. listopadu jsme původně chtěli už před polednem odjet domů. Ale ještě před tím nás lákalo projít se Národní třídou, kde probíhala od
rána každoroční vzpomínková akce „Korzo Národní“. Během ní mělo svá vystoupení několik skupin. Někteří účinkující tančili, jiní zpívali, nebo recitovali. Zřídili si
k tomu provizorní tribuny a jeviště anebo stáli přímo na chodníku či v podchodech
větších domů.
Hned na začátku jsme narazili na skupinu Číňanů. Klečeli na chodníku a modlili se za lepší život utlačovaných skupin a národnostních menšin ve své vlasti, např.
Ujgurů. Jiní rozdávali dokumentační letáčky a prosili o podpis na petici s podporou svých aktivit.
Po celé Národní třídě byly rozestaveny rozměrné panely s fotografiemi a texty
autenticky připomínajícími průběh Sametové revoluce před 30 lety. O kus dál byly
v podélném směru uprostřed ulice upraveny stoly a lavice, kam si lidé mohli sednout
k odpočinutí, debatě či posilnění. Také jsme toho využili a koupili si horkou gulášovou polévku, tu kvůli zahřátí.
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Centrem dění bylo pietní místo u odbočky k Mikulandské ulici, kde tenkrát příslušníci SNB tvrdě a drasticky zasáhli proti studentům. Na fasádě budovy to připomíná známá jednoduchá plastika vztažených holých rukou. Čestnou stráž tam po dobu
oslav drželi dva mladí lidé, jeden v sokolském kroji, druhý ve skautském, tyto dvojice
se střídaly. Lidé tam zapalovali svíčky a pokládali květiny. Dalo mi velkou práci se
houfem dostat tak blízko, abych mohl učinit totéž a krátce se pomodlit. Nakonec se
mi to podařilo i vyfotografovat.

Při další chůzi směrem k Vltavě jsme cestou naráželi na malé i větší skupinky, kde lidé živě diskutovali se známými politiky, většinou pravicového zaměření.
S některými jsme se také pozdravili nebo jim alespoň zamávali. Mohu namátkově
jmenovat p. Gazdíka, Drahoše, Kalouska, Růžičku, pí Němcovou, pražského primátora p. Hřiba.
Chvíli jsme se zdrželi ještě na Náměstí V. Havla u Nové scény, kde na panelech
byly dokumentovány tehdejší aktivity herců Národního divadla. Včetně jejich účasti při založení a prvotních aktivitách Občanského fóra. Se zájmem jsme si prohlédli
panely s Václavem Havlem. Zejména výrazné připomenutí jeho hesla „Pravda a láska
musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ A bohužel, s notnou dávkou smutku, jsem si přitom
uvědomil, jak se chápání tohoto hesla z původního nadšení celým národem změnilo až na pohrdavý odsudek. Nezdá se mi, že by to bylo jen dílem „starých struktur“.
Označení „pravdoláskaři“ používají dnes posměšně mnozí veřejně vystupující činitelé
právě pro ty, kteří mu v původním významu zůstali věrni. Jsem rád, že s celou svou
rodinou patřím mezi ně, i po těch 30 letech!
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S odjezdem domů jsme se trochu opozdili. Nakonec jsme tomu byli rádi. Při zpáteční cestě k metru na Václavském náměstí jsme se zastavili u tribuny patřící skupině,
která si říká Díkyzatožemůžeme. Právě tam vystupoval známý a oblíbený saleziánský
kněz Ladislav Heryán. Jako vždy s písní a neodlučnou kytarou. Poslechem jeho vystoupení jsme svou přítomnost na letošních oslavách Sametové revoluce v Praze ukončili.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Tichá noc slaví 201. narozeniny

s využitím pramenů Mladá fronta Dnes 28. 12. 2018
Pavlína Kadlčková
Snad všichni lidé z našich farností znají koledu Tichá noc. Mnozí farníci se také
zúčastnili putování po stopách vzniku této koledy s panem P. Žaloudkem, které se
uskutečnilo v roce 2010. Na Vánoce v roce 2018 slavila tato snad nejznámější vánoční skladba na světě 200. narozeniny! O letošních Vánocích, tedy 201.
Její autoři, Joseph Mohr, pomocný kněz z kostela sv. Mikuláše v rakouském
Oberndorfu, který sepsal slova, a varhaník a učitel Franz Xaver Gruber, který složil
hudbu, jistě na Vánoce v roce 1818 netušili, že vytvořili dílo, které se rozšíří do celého světa. Skladba, která vznikla jako nutná improvizace kvůli poškozeným varhanám, a byla při své premiéře hrána pouze na kytaru, se během dvou staletí rozšířila na všechny kontinenty světa a sbližuje lidi nezávisle na původu, věku či vyznání.
Obyvatele Oberndorfu Tichá noc uchvátila, nebýt náhody, mohla se však zpívat jen
v jedné vesnici. Náhodu představoval opravář varhan Mauracher z Fugenu v tyrolském Zillertalu. Naučil se Tichou noc při opravě varhan od Grubera a pak ji zpíval
a hrál doma sousedům a přátelům.
V té době tyrolští farmáři cestovali v zimě po Evropě a na jarmarcích prodávali potraviny a výrobky z kůží. Aby přilákali kupce ke svým stánkům, byli oblečeni do tyrolských krojů a zpívali lidové písně. Nyní do svého repertoáru přidali
i Tichou noc. Nejoblíbenější byly rodinné kapely a mezi nejznámější patřili Reinerovi
z Fugenu. Vystupovali nejen na vánočních trzích, měli také samostatné koncerty, mj.
v Norimberku, Lipsku, Drážďanech, zpívali Tichou noc i při vystoupení pro císaře
Franze I. a cara Alexandra I. V roce 1839 odjeli na turné do Spojených států a tehdy skladba poprvé zazněla na americké půdě. Díky překladu do angličtiny se rychle
rozšířila a v polovině 19. století se stala nejprodávanějším notovým zápisem v USA.
V roce 2011 byla píseň Tichá noc dokonce vyhlášena organizací UNESCO nehmotným kulturním dědictvím.
Jak hluboce Tichá noc na lidi působí, se projevilo také o Vánocích v roce 1914. Už
pět měsíců zuřila světová válka, na západní frontě za tu dobu padlo nebo bylo raněno
přes milion vojáků. Na Štědrý den nastalo neoficiální příměří. Muži v zákopech odložili zbraně, vytvořili provizorní vánoční stromky a dali se do zpěvu koled. Po chvíli
se nad bojištěm ve čtyřech jazycích vznášela slova písně, kterou všichni znali už od
dětství a měli ji spojenou s nejkrásnějším obdobím v roce. V magické atmosféře najednou vylezl ze zákopu první voják, zpíval a kráčel směrem k nepřátelům. A za ním
další a další. Z jedné strany Němci, z druhé Francouzi, Britové a Belgičané. Setkali
se na území nikoho a cítili, že prožívají zázrak. Rozdávali si přání, drobné dárky, cigarety, jídlo, kořalku. Na některých místech si zahráli fotbal, jinde společně pohřbívali mrtvé. Došlo i na spontánní výměnu zajatců. Účastníci setkání mezi zákopy, kteří
nakonec válečná jatka přežili, na ně vzpomínali jako na své nejdojemnější Vánoce.
V dnešní době je prý Tichá noc zpívána ve 143 jazycích po celém světě. 228 verzí
písně Tichá noc shromáždil silentnight.web.
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Omluva: V posledním čísle Oříku si zařádil tiskařský šotek. Na str. 13 pod fotografií k článku
o návštěvě Prahy mělo být správně uvedeno, že se jedná o kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na
náměstí Jiřího z Poděbrad. Autorce Zd. Nejezchlebové i čtenářům se omlouváme.

HUMOR ZA KOSTELEM
Tentokrát přinášíme „silvestrovský“ výběr výroků dětí,
jak ho zveřejnil Katolický týdeník (28. prosince 2010)
„Paní katechetko, kolik tak mohl vážit Ježíšek, když se narodil?“ „Nevím, ale to snad
není tak …“
„Já vím kolik! Tři kila! Kilo Otec, kilo Syn a kilo Duch Svatý!“
„Král stojí hodně vysoko,“ vysvětluje kněz v hodině náboženství. „Ale přece je někdo, kdo je vyšší.“
„Eso!“ vykřikne Pavel.
„Ježíš byl při poslední večeři smutný, protože jeden apoštol měl špinavé nohy.“
„Kdo sestoupil na apoštoly o letnicích?“ Chvíle ticha.
„Svatý… Svatý… d…“ „Svatý důchod!“
„Když Adam a Eva udělali hřích, tak je Pán Bůh neopustil, ale slíbil, že jim pošle
vyhubitele.“
„Ve které knize Starého zákona se dočteme o Noemovi?“ „V sedmé na kraji.“
Děti kreslí obrázek ráje s Adamem a Evou. Chlapeček nakreslil v Eviných vlasech
plno černých teček. „Co to je?“ ptá se katechetka.
„To jsou vši. Ale víte, Evě to vůbec nevadí, protože je v nebi.“
„Izraelité byli na poušti nespokojeni. Chyběl jim chléb, maso i voda. Stále reptali
proti Hospodinu. Co Bůh na to, jak reagoval?“
„Dal jim za trest Desatero!“
„Jak se jmenovali první lidé?“ „Sodoma a Gomora.“
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OKÉNKO PRO DĚTI
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„Světlo přišlo na svět…“
Jan 3, 19

Je budován most.
Vede z jakékoliv temnoty ke světlu.
Unese mne? Unese nás všechny?
Můžeme se odvážit po něm jít?
Nedokážeme se rozhodnout.
Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb.
Také nám, stejně jako Marii, Josefovi
i pastýřům, musí andělé říci:

„Nebojte se!“
Přeji Vám požehnané Vánoce i celý příští rok.
Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2019
Závěrečné upozornění redakční rady
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