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Milí farníci,

jako obvykle v září začal nový školní rok. Začal ale jinak než obvykle: s rouškami 
a množstvím otazníků ohledně hygienických opatření i samotné výuky a jejího smy-
slu. 

Škola má být přípravou na život. Jak se ale na život připravit? Život se vyvíjí čas-
to nepředpokládaným směrem, stejně jako svět, ve kterém žijeme. A občas přijdou 
tak nepředvídatelné věci, že se najednou ve světě cítíme úplně jinak než předtím.

Čeho se chytnout, kde se učit a připravovat na život? My křesťané „máme něco 
spolehlivějšího“ (viz 2 Pt 1,19) než jsou učitelé a školy tohoto světa, totiž Písmo sva-
té a jeho moudrost. A rovněž svaté, kteří podle Bible žili a kteří nám dávají příklad 
toho, jak obstát ve svém životě.

Zářijoví světci Václav a Ludmila už na úsvitu českých dějin vytyčili cestu života 
pro náš národ. Tím, že se drželi nadčasových hodnot, nás všechny, nejen děti ško-
lou povinné, připravují na to, co nás ještě v životě čeká. Sv. Václav nás učí kralovat, 
tj. dobře prožít svůj střední věk, dobu, kdy je člověk na vrcholu a kdy má spíš sloužit, 
než si nechat sloužit. Sv. Ludmila nás připravuje na stáří, učí nás být dobrými babič-
kami a dědečky, moudře a láskou prožívat celý svůj život.

Choďme rádi do školy, nezanedbávejme přirozené vzdělávání, které by nemělo 
nikdy skončit. Učme se však taky z Bible a od svatých, protože především díky tomu 
v našem životě a ve všech jeho zkouškách obstojíme.

To Vám přeje a žehná k tomu Váš farář Ludvík Bradáč 
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Nový Mariánský sloup v Praze
Jan Štych, z dopisu příteli Zd. Pololáníkovi 

Ahoj Zdeňku.
Občas se jdu podívat na Staroměstské náměstí, zda ještě nezbořili sochu Panny Marie. 
Stále tam stojí a krásně zdobí naše památné náměstí, teď skoro prázdné, jak jsme na 
něj byli zvyklí za našeho mládí, když do Prahy ještě nejezdily davy zvědavých turistů. 
Když ten sloup stavěli, rád jsem přicházel obhlížet staveniště a v den dokončení jsem 
měl velkou radost a pocit zadostiučinění. 
Hned ten večer jsem si svůj dojem popsal takto:

4. června 2020.
Matičko boží tvoje jméno
tak často bývá uráženo....
Dnes ale týnské zvony znějí 
o tvojí slávě vyprávějí
a zbožná píseň českých kůrů
z náměstí stoupá k tobě vzhůru.
 
Jeřáb tvou sochou pohupuje
jež zvolna k výši vystupuje
sochař s ní stoupá a ji chrání
vždyť vytvořil ji svojí dlaní.
 
Dospěli vzhůru, už socha stojí 
dělníci se sloupem ji pojí,
neb ona musí pevně stát 
vichrům i bleskům vzdorovat. 
 
Patronko rodin, kněžno míru
upevni naši vlažnou víru.
Pomoz ať všichni bratři v Kristu 
vzhlížejí s láskou k tomu místu
kde nad sousoším kněze Jana
bdí socha matky Krista Pána. 
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KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB A AKCÍ PODZIM 2020
P. Ludvík Bradáč

Sv. Václava, 
mučedníka, 

hlavního patrona 
českého národa

pondělí 
28. 9.

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

v 18:00.

Koncert 
Brněnského 
varhanního 

festivalu

středa 
30. 9.

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník 
Brněnského varhanního festivalu. Skladby našeho 
varhaníka pana Zdeňka Pololáníka zazní na dvou 
koncertech: 16. 9. v 19:30 v Brně u sv. Augustina 
a 30. 9. v 19:30 v jezuitském kostele Nanebevzetí 

Panny Marie.

Koncert 
Mezinárodního 

varhanního 
festivalu

sobota 
10. 10.

Od 12. 9. do 10. 10. probíhá již 16. ročník 
Mezinárodního varhanního festivalu v České 

Třebové. Letošní ročník je věnován patronu to-
hoto festivalu, Zdeňku Pololáníkovi, k jeho ži-

votnímu jubileu. Jednou týdně, v sobotu ve-
čer, se koná v jednom z kostelů České Třebové 

koncert. Poslední z koncertů 10. 10. v koste-
le sv. Jakuba v 19 hodin nese název „Jubilant 
Zdeněk Pololáník“ a vystoupí na něm Petr 

Kolař (dirigent) a Brněnský filharmonický sbor 
a Drahomíra Matznerová (varhany).

Slavnost posvěcení 
kostela

neděle 
11. 10.

V neděli 11. října budou mše sv. podle obvyklého 
pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich za 

naše kostely.

Den modliteb za 
misie

neděle 
18. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle ob-
vyklého nedělního pořádku. Při nich se bude-

me modlit za misie a rovněž bude sbírka na tento 
účel.

Drakiáda
neděle 
18. 10.

Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy 
U Dálnice. Začátek je v 14:30.

Adorační den 
farnosti Veverské 

Knínice

středa 
21. 10.

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

Nejsvětější Svátosti.

Pouť do Svaté 
země

Ve dnech 21. – 28. října je naplánovaná pouť do 
Svaté Země. Jestli se uskuteční anebo ne, záleží 

na vývoji infekce Covidu19.

Všech svatých, 
slavnost

neděle 
1. 11.

Slavnost Všech svatých vyšla v tomto roce na ne-
děli, oslavíme ji při mších sv. podle obvyklého ne-

dělního pořádku.
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Dušičková 
pobožnost 
v Říčanech 

a v Ostrovačicích

neděle 
1. 11.

V neděli ve 14:00 se bude konat dušičková pobož-
nost na hřbitově v Říčanech a potom v 15:00 na 

hřbitově v Ostrovačicích

Dušičková 
pobožnost ve 
Veverských 
Knínicích

pondělí 
2. 11.

V pondělí v 16:15 se bude konat dušičková pobož-
nost na hřbitově ve Veverských Knínicích.

Vzpomínka na 
všechny věrné 

zemřelé, památka

pondělí 
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se bude-
me za naše drahé zemřelé modlit při mších sva-
tých v 17:00 ve Veverských Knínicích a v 18:00 

v Ostrovačicích.

Setkání seniorů
středa 
11. 11.

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

Adventní zdobení
sobota 
28. 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 
29. 11.

O první neděli adventní vstupujeme do posvát-
ného období přípravy na Vánoce. Na začátku mší 

svatých budou požehnány adventní věnce.
Adorační 

den farnosti 
Ostrovačice

středa 
2. 12.

V tento den bude kostel v Ostrovačicích 
i Říčanech několik hodin otevřen k modlitbě 

a adoraci Nejsvětější Svátosti
Sv. Mikuláše, 

patrona kostela 
ve Veverských 

Knínicích

neděle 
6. 12.

Sv. Mikuláše, patrona kostela ve Veverských 
Knínicích, si v tomto kostele připomeneme při 

mši sv. v 10:30.

Předvánoční 
svátost smíření

pátek 
18. 12.

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude 
v pátek 18. 12. v 17 hodin.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Kulaté narozeniny farníků a jiné společenské události
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se řada členů na-
šeho farního společenství z Ostrovačic, Říčan a Knínic dožila významného životní-

ho výročí. Pokusíme se je všechny jmenovitě připomenout.
Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost, štěstí, hodně 

zdraví, spokojenost, a především hojnost Božího požehnání.

V dubnu se Božena Rambousková z Říčan dožila 65 let. 
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V květnu oslavila Marie Ráčková z Říčan 80 let a 
Zdeněk Buršík také z Říčan 50 let. 

V červnu se Ivo Ďásek z Říčan dožil 55 let a 
Irena Buršíková z Říčan 50 let. 

V měsíci červenci oslavila Leonora Řezaninová z Ostrovačic 50 let a 
Miriam Lepilová z Ostrovačic 55 let. 

V srpnu se Jan Malášek z Říčan dožil 75 let a 
Pavlína Kadlčková z Veverských Knínic 55 let. 

V měsíci září oslavil Josef Ondráček z Říčan 50 let a 
náš pan farář P. Ludvík Bradáč 55 let. 

Sedmdesáti let se v září dožil pan František Ingr ze Starého Města, 
který se mnohokrát s námi zúčastnil pěší poutě z Ratíškovic na Velehrad

a který tuto i jiné významné církevní události zachytil svým fotoaparátem. 

Během období od posledního FZ se dožili kulatého výročí také někteří kněží, 
kteří osobně nebo z pozice svého postavení mají blízký vztah k našim farnos-

tem. Srdečně blahopřejeme a vyprošujeme stálou pomoc a podporu Panny Marie 
a všech svatých:

V květnu se 60 let dožil P. Martin Holík, ředitel Rádia Proglas, 
v červenci oslavil P. Jan Peřina z Vysokých Popovic 75 let a 

jáhen Vladimír Večeřa ze Zbraslavi 65 let. 
V srpnu oslavil 70 let Mons. František Koutný z Troubska, děkan rosický. 

V měsíci dubnu završili manželé Řezaninovi z Ostrovačic 30 let společného života. 
Gratulujeme a přejeme zdraví, hodně dalších krásných společných let a 

podporu Matky Boží!

Sváteční a všední dny pana faráře 
Jarmila Pololáníková 

Náš milý pan farář ThDr. Ludvík Bradáč oslavil v neděli 6. září mší svatou své 
55. narozeniny. Nedávno jsme si v kostele připomněli jeho 30. výročí kněžství. Je 
úctyhodné, že po magisterském studiu na bohoslovecké fakultě pokračoval ještě cí-
levědomě ve svém vzdělání a dosáhl doktorátu teologie. Krásná léta středního věku 
a kus duchovní praxe má už za sebou. Pan farář se řídil radou svých rodičů, kte-
ří ho už v dětství vedli k modlitbě a k účelnému využití volného času, ať se už jed-
nalo o dlouholetou hru na housle, četbu knih nebo sledování sportovních aktivit. 
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Benediktinské heslo „Modli se a pracuj“ zapustilo v jeho životě hluboké kořeny a na-
směrovalo celý jeho život.

Pan farář má v kostele v Ostrovačicích svůj rituál, pokud jde o přípravu na mši 
svatou. Ve všední dny půl hodiny přede mší si chystá bohoslužebné nádoby na oltář, 
misál, lekcionář, přímluvy, aby poté odešel do zpovědnice zpovídat nebo se modlit 
breviář. V neděli a o svátcích má ochotné ministranty, sourozence Brázdovy z Babic, 
kteří tuto činnost svědomitě vykonávají. Pan farář začíná mši svatou v přesně stano-
venou dobu, čímž decentně upozorňuje farníky na včasný příchod k bohoslužbě. 

Tu začíná s klidnou a usměvavou tváří, nevynechá kázání ani ve všední dny. Mši 
sv. ukončuje poučením pro všechny, sebe nevyjímaje. Po mši sv. odchází (kromě ne-
děle a svátků) s posledními, pokud ho nezdrží nějaký host, kterého náhoda zaved-
la do kostela, nebo věřící z okolí. Každému věnuje pozornost a poté zase běží na 
faru za svými povinnostmi, co vyžaduje jeho profese. Má vytříbený smysl pro povin-
nost, dochvilnost, životní řád, který zohled-
ňuje s požadavky farníků. Na svých farnících 
hledá především dobré stránky a oceňuje ka-
ždého pochvalou, kdo se podílí na jakékoliv 
práci v kostele, na faře a okolí kostela. Při 
farních poutích nechává čas a prostor dětem 
pro jejich uplatnění, ačkoli říká, že to s dět-
mi neumí. Děti ho mají rády a jejich počet na 
prázdninovém pobytu na faře se stále navyšu-
je. V hodinách náboženství pro dospělé, při 
setkání mládeže nebo seniorů a jiných akcích 
spojených s církevním rokem pozoruje účast-
níky, aniž by chtěl hrát prim. K častým záli-
bám pana faráře patří nečekané fotografo-
vání farníků, jejichž fotografie uplatňuje na 
webových stránkách Oříku. Bystře reaguje na 
jednání farníků a často je okoření nenásil-
ným vtípkem. Pan farář společnost sám ne-
vyhledává, pokud je do ní vtažen, podřizuje 
se jí. Postačí mu chvíle s knihou, pobývat v ti-
chu přírody a žít modlitbou. Vážíme si naše-
ho pana faráře pro jeho úsměv a povzbudivá 
slova v našich problémech, se kterými se všichni setkáváme, byť každý v jiné životní 
situaci.

Děkuji p. farářovi, že plně respektuje mnohaleté zkušenosti mého manžela, var-
haníka a skladatele a duchovně ho podporuje svým zájmem o jeho činnost.

Milý pane faráři, za Vaši upřímnost, čistotu srdce a laskavé jednání s farníky 
Vám z celého srdce děkuji a P. Boha prosím za Vaše zdraví a ochranu Matky Boží 
do dalších let.

Ludvík Bradáč
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Kniha Ostrovačice během tisíciletí
Tomáš Hájek, starosta

Městys Ostrovačice vydal v roce 2020 zcela novou knihu mapující velmi zajímavou 
historii Ostrovačic. Kniha je rozdělena na dvě základní části, a to textovou a obra-
zovou. Kromě fotografií ze současnosti jsou v ní uveřejněny i historické fotografie, 
mapy, projekty a listiny. Ve většině případů se jedná o obrázky, které většina čtenářů 
neměla dosud nikdy možnost vidět. Historické fotografie domů, ale i z různých spo-
lečenských akcí, poskytli obyvatelé Ostrovačic, kterým za to patří velké díky. Textová 
část je pak rozdělena do 25 hlavních kapitol. 

Tato kniha navazuje na brožuru z roku 1998, která byla nazvána Ostrovačice 
během staletí. Oproti této brožuře však kniha obsahuje zcela nové informace, kte-
ré se podařilo za uplynulých 20 let získat, nebo které byly skryty v různých archi-
vech. První kontakt s historikem Jaroslavem Sadílkem, který je autorem význam-
né části knihy o historii Ostrovačic od prvních písemných zmínek až do poloviny 
19. století, byl navázán už v roce 2014. Na základě svého zkoumání vytvořil práci 
o historickém vývoji stavebních památek a osídlení obce. Jako dvě stěžejní budovy 
byly samozřejmě vybrány kostel a fara s prelaturou. Studiem archiválií však dospěl 
ke zcela novým a nečekaným zjištěním, která jsou veřejnosti poprvé představena 
právě v této knize. Dosud jsme například netušili, čím byl původně dům naproti 
základní škole s pseudogotickými okny – nikdo z nás nevěděl, že se jednalo o stře-
dověkou dědičnou rychtu, která měla povinnost ubytovat a pohostit konvent raj-
hradského kláštera. Netušili jsme také, že rajhradští benediktini tuto rychtu kon-
cem 16. století odkoupili a chtěli ji přestavět na své sídlo. Nakonec však od tohoto 
záměru ustoupili a tzv. prelaturu přistavěli k původní faře. Neměli jsme ani poně-
tí, že tato původní fara nestála v místech, kde ji známe dnes, ale přesně na opač-
né straně farní budovy a že její zbytky byly po velkém požáru roku 1849 zbourány 
a tím byla pravděpodobně narušena statika zadní části prelatury. Díky historickým 
pramenům víme, že ostrovačický kostel, respektive jeho základy, patří k nejstarším 
církevním památkám v dalekém okolí a pochází již z druhé poloviny 12. století. 
Jak původně tento kostel před svojí barokní přestavbou vypadal, nám však zůstává 
nadále skryto. Ale čtenář se v knize může například dozvědět, že kostelní věž byla 
původně samostatně stojící zvonicí a k propojení s kostelem došlo až počátkem 18. 
století, kdy vznikla i kaple sv. Barbory, která je v některých záznamech uváděna do-
konce jako samostatný kostel. 

Kromě základních geografických a statistických údajů obsahuje kniha samo-
statnou kapitolu o tom, jak vypadal život nejenom na území dnešních Ostrovačic 
v údolí Boskovické brázdy před přibližně 290 miliony let v období přelomu prvohor 
a druhohor. Na tuto nejstarší historii našeho území pak navazuje samostatná kapi-
tola, která je dílem archeologů a odráží významné archeologické objevy, které byly 
uskutečněny náhodou při pokládce elektrických kabelů do země v roce 2017 přímo 
na náměstí. Další kapitoly jsou věnovány historii Ostrovačic od prvních písemných 
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zmínek až po současnost, konkrétně do roku 2018. Díky nálezu historické kroniky 
Ostrovačic z let 1918–1943 mají čtenáři možnost dozvědět se více i o životě v obci 
v první polovině 20. století – v meziválečném období, za 2. světové války a také 
o událostech poválečných. 

Další kapitoly jsou věnovány významným informacím ze života městyse – Vilému 
Mrštíkovi a jeho Pohádce máje, historii Masarykova okruhu, základní i mateřské ško-
le, kulturním a místním památkám, třem nejstarším spolkům (hasiči, sokol a ochot-
nické divadlo) či přírodě v okolí Ostrovačic. Nechybí ani výčet významných rodáků, 
osobností a čestných občanů, nebo soupis rychtářů, starostů a předsedů národního 
výboru. Samostatná kapitola je pak věnována nejstarším domům a jejich vlastníkům 
v letech 1657–1861. 

Jak jsem se již zmínil, kniha vznikala přibližně 5 let. Ale tato doba se určitě vy-
platila, protože díky ní jsme postupně získali unikátní a dosud nevídaný náhled na 
Ostrovačice a jejich historii. Kromě historika Jaroslava Sadílka se na její tvorbě podí-
leli archeologové Zdeněk Hájek a Alžběta Čerevková, na mně pak byl úkol dát všech-
ny informace dohromady a doplnit je o další. Práce to byla opravdu velmi zajímavá 
a přinášela mi stále nové poznatky. Velmi poučné pro mne byly i hodiny strávené ve 
Státním okresním archivu v Rajhradu, kde jsem měl možnost v historických listinách, 
zápisech i obecních kronikách získat velké množství nových informací. Grafická část 
knihy je pak dílem vydavatelství F.R.Z. agency z Brna, konkrétně pana Petera Aka, 
který na základě mých podkladů a pokynů umístil jednotlivé obrázky na příslušné 
stránky, ale který se také velmi citlivě snažil, aby každá strana byla jiná a získané ob-
rázky velmi kvalitně upravil. Protože je kniha vytištěna na křídovém papíru, je vý-
sledek nádherný a staré fotografie díky moderním technologiím získaly zcela nový 
vzhled. To platí i o galerii kněží, kteří v Ostrovačicích působili. Tyto portréty jsou 
umístěny na chodbě zdejší fary, a i přes jejich nafocení přes sklo se podařilo foto-
grafie vyčistit a zvýraznit podoby mnohdy velmi významných osobností benediktin-
ského řádu. I díky této galerii jsou v knize umístěny fotografie všech zde působících 
kněží od roku 1748 (s jedinou výjimkou Bernarda Josefa Pivoňky, jehož portrét se 
mi získat nepodařilo). 

Mým velkým přáním je, aby kniha potěšila a poučila všechny své čtenáře a aby 
při její četbě prožívali podobné vzrušení, jaké jsem prožíval při čtení podkladů od 
pana historika či archeologů, při bádání v archivech a pročítání starých ostrovačic-
kých kronik, a pak i při samotném sepisování knihy, neustálém pročítání napsaných 
textů, jejich úpravách a korekcích. Pokud Vás tento článek navnadil a rádi byste si 
knihu zakoupili, je k dispozici na Úřadu městyse Ostrovačice. Kniha má 320 stran 
textu a fotografií, má velikost formátu A4 a její cena je 650 Kč. 

Samozřejmě stále zůstává mnohé z historie Ostrovačic nezodpovězeno a s nej-
větší pravděpodobností se některé souvislosti a detaily už asi nikdy nedozvíme. Tato 
nevědomost však otevírá prostor pro naši fantazii. Věřím, že při čtení knihy tedy po-
myslnou uzdu své vlastní fantazie budete moci popustit a přenesete se do dob dávno 
minulých i těch docela nedávných. Historie je totiž nikdy nekončící příběh – vždyť 
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI

Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

17. 5.
pronásledovaní 

křesťané
3100 5970 2270

31. 5.
charitativní 

účely
3200 3210 3300

28. 6. bohoslovci 2800 5450 2370

5. 7. farnost 4100 4270 2660

9. 8. farnost 3900 4180 2650

Zamyšlení se v modlitbě chval 
a ohlédnutí se za letošními Velikonocemi
Anežka Ondráčková

V sobotu 4. 4. 2020 před Květnou nedělí jsem měla možnost být součástí online 
večeru chval. Pořádal ho můj kamarád, tehdy ještě bohoslovec, dnes již vysvěcený 
kněz, se svými přáteli. V průvodním slově mezi písněmi se zamýšlel na způsobem, ja-
kým chválíme Boha, jaký k němu máme vztah, a také nad blížícími se Velikonocemi. 
Jeho myšlenky mne velmi zaujaly, a proto jsem se rozhodla se s nimi podělit i s vámi 
v tomto článku. Následující odstavce jsou citací jeho slov.

Známe tu větu z Písma - Kde jsou dva nebo tři, tam je Bůh uprostřed nich. Ale 
není někde v aritmetickém průsečíku, ale uprostřed každého z nás, když se spoju-
jeme v modlitbě.

Když jsem přemýšlel nad nějakým návodem, tak jsem zjistil, že píseň: “Zde jsem, 
chci Tě chválit”, má ve svém refrénu daný návod, jak se spojit v modlitbě chval. Na 

včerejší den, uplynulá hodina, minuta, a dokonce i sekunda už se stává její součás-
tí. Pokud si knihu zakoupíte, přeji vám zajímavé počtení, získání nových vědomostí 
a doufám, že listování touto knihou pro vás nebude ztrátou času, ale chvíle, které 
s ní strávíte, uchováte ve své mysli a budete, stejně jako já, hrdi na naše předky, na to, 
co v mnohdy těžkých dobách dokázali, a čím se mohou Ostrovačice pyšnit dodnes. 
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prvním místě - zde jsem. Teď a tady, nezávisle na místě i čase. Teď jsem zde, abych 
chválil Pána. Dalším slovem je - chci. Modlitba je i úkonem vůle, ne jen pocitu, že 
se mi zrovna chce modlit, ale chci se rozhodnout vstoupit do modlitby. Něco pro to 
udělat, vypnout mobil, zavřít dveře, vzít si křížek nebo i zapálit svíčku. Ale to hlavní 
v té větě je - Tě chválit. Chceme chválit Toho, který za nás dal svůj život. V modlitbě 
chval nejde o nic jiného než o Pána.

 ... Pane, zde jsem a chci Tě chválit, jsem rozhodnutý Tebe chválit. Takový, jaký 
jsem, se všemi svými nedokonalostmi, tě chci oslavit...“

V další části chval přišlo zamyšlení po přečtení úryvku, který se čte před koste-
lem na Květnou neděli (Mt 21, 1-11)

Často se říká, že ten lid, který teď volá „hosana“, za pár dní bude volat „ukřižuj“. 
Lidé opravdu volali hosana, ale volali své představě o Ježíši, ne Ježíši. Ježíš byl a je 
Mesiáš, ale lidé očekávali tak trochu jiného Mesiáše. Jeden náš vyučující v semináři 
to nazval: „Židé očekávali takového židovského Adolfa Hitlera.“ Vojevůdce, který vy-
žene Římany, a osvoboditele, který osvobodí národ. A téhle své představě volali ho-
sana. Ale Ježíš je jiný, vjíždí na oslátku, což je symbol té jinakosti království. A když 
se za pár dní ukáže, že je jiný Mesiáš než se zdálo, tak lidé volají: „Pryč s ním, toho 
nechceme“. A jediná otázka, kterou si kladu, je - jakému Ježíši volám hosana já? 
Nějaké karikatuře, nějaké své představě, někomu, kdo přijde a vše vyřeší? Nebo vo-
lám hosana Ježíši podle jeho představ, takovému, jaký opravdu je? Můžeme vyznat, 
že Ježíš je král. Ale je potřeba si uvědomit, že to je jiný král než si představujeme, je 
vždycky větší, je vždycky lepší, než si dokážeme představit. Položme si otázku - Kdo 
je pro mě Ježíš? Je to král králů a jeho mesiášství bylo podle boží představy, ne po-
dle lidské představy.

Teď si troufnu říct větu. Co když tyhle Velikonoce nejsou sice podle lidské (naší) 
představy, ale jsou podle Boží představy. A co nám to tedy má říct?“

Ježíši ty jsi král a nejsi jen tak nějaký král, ale ty jsi můj král. Kým je pro mě Ježíš?
Ježíši, jsi pro mě...
Nejlepším přítelem
Budoucností
Jistotou v nejistém světě
Tím, kdo mě volá k novým věcem
Stvořitel
Tím, kdo mě miluje
Tím, kdo mi odpouští
Tím, kdo mě zachrání
... Vším

Chválím tě Pane, za to jaký jsi, za to, že jsi nad moje představy. Za to, že svou lás-
kou jsi změnil celý život můj.
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Chvála je nejlepší prosba. Boha můžu postavit nad každou situaci. Nad všechno, 
co na mě doléhá, můžu postavit Boha. Pokud žiju s Bohem, můžu být i já nad tou 
věcí. Říká se, buď nad věcí a s Bohem můžeme. Boha můžeme vyvýšit nad vše, co nás 
trápí, nad vše, o čem přemýšlíme, dokonce i nad svůj život.
Vyvyšuji tebe Pane, tvoje jméno nad...
Tímto dnem
Každým člověkem
Vším, co stvořeno je
I nad svým životem
Všechny starosti
Všechny radosti
Mládeží
Mojí budoucností
Mými jistotami
Mojí rodinou
Mojí prací nebo studiem
Každým strachem
Politickou situací
Mými osobními úmysly
Mými vztahy s ostatními
Mojí bolesti
Mojí modlitbou
Vším, co prožívám
Všechna zranění
Každým selháním
... Vším“

Ráda bych povzbudila každého, kdo tento článek bude číst, aby si na chvíli sedl 
a zamyslel se. Co nám Bůh chtěl říct těmito Velikonocemi, jaký měl asi záměr. A po-
kud by měl někdo zájem, záznam těchto chval je stále dostupný online na Youtube 
pod názvem Modlitba chval - Vítání Krále.
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velká RODINA malých DÁRCŮ

PODPOŘIT

Milí přátelé,

děkujeme vám 
všem, kdo jste 
přijali pozvání do 
s t á l e  ro s t o u c í 
v e l k é  r o d i n y 
m a l ý c h  d á r c ů 

fondu PULS. Děkujeme za vaši štěd-
rost, se kterou přispíváte na mzdy 
kněží a také na zajištění nutných 
služeb pro farnos�. Vyjadřujete �m, 
že se cí�te být součás� své diecéze. 
Hodnota vašich darů nespočívá 
v jejich výši, ale je především proje-
vem vaší spoluodpovědnos� za její 
budoucnost.  

P. Mgr. Pavel Kaa
správce fondu

Procento donátorů
z návštěvníků bohoslužeb

děkanství procenta

Mikulov 21,8 % 

Blansko 14,3 % 

Břeclav 14,3 % 

Hustopeče 13,8 % 

Slavkov 12,9 % 

Rosice 10,2 % 

Modřice 9,6 % 

Boskovice 9,6 %

Hodonín 9,1 % 

Brno 8,7 % 

Mor. Krumlov 8,2 %

Znojmo 6,9 %

Třebíč 6,4 %

Vel. Meziříčí 5,9 %

Žďár n. Sázavou 5,6 %

Tišnov 5,6 %

Jihlava 5,4 %

Vranov 5,2 %

Telč 3,5 %

Mor. Budějovice 2,5 %

Jak vaše dary v diecézi pomáhají

326 451 1403

2 124
dětí 

u prvního 
svatého
přjiímání

827
biřmování

1 284
svatebních

obřadů

4 524
pohřebních
rozloučení4 445

křtů 13 279
dětí a mládeže
v náboženství

kněží farností kostelů
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CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ

Ministerstvo zavádí roušky ve vnitřních prostorách po celé ČR
Převzato z webu BB. Autor článku: Monika Klimentová

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epide-
miologů dochází od 10. září opětovně k povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních 
prostorách budov, a to na území celé ČR.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účin-
ností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál 
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách 
staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované 
v tomto opatření.

Z tohoto nařízení vyplývá, že od uvedeného data jsou povinné roušky i v prosto-
rách kostelů pro účastníky bohoslužeb. Roušku je možné sundat před přijetím sva-
tého přijímání.

Doporučujeme sledovat vývoj situace pandemie koronaviru a aktualizovaná opat-
ření ze strany ministerstva zdravotnictví na webu https://koronavirus.mzcr.cz. 

Už jsme si to přece s dobrými výsledky vyzkoušeli na jaře 
Jiří Koch 

Uvedeným opatřením se náš život bezesporu komplikuje. Přesto bychom si měli 
uvědomit, že jde o jednoduchý a jednoznačně rozumný návod k relativně velmi účin-
né ochraně proti nákaze tou nemilou infekční chorobou, která se šíří světem. Ten 
virus je opravdu velmi nebezpečný. Nastupující opatření nejsou až tak překvapivá, 
neboť na možnost této situace nás odborníci už dlouho připravují. S obdobím pod-
zimu, který právě nastává, sledujeme i masivnější nástup epidemie. 

Přesvědčivá fakta k fungování a použití roušek uvádí také autor následujícího 
článku. 

Jen bych si zde dovolil soubor opatření proti covidu ještě stručně doplnit o dal-
ší dvě, která odborníci, hygienici a imunologové neustále a opakovaně doporučují: 
rozestupy (na 1,5 až 2 m) + čistota rukou. Tedy jak oni ve zkratce říkají – pravidlo 
3R (roušky, rozestupy, ruce)! Dodržovat je, není přece tak obtížné. A je lépe se jím 
řídit, než se nemocí nakazit či dokonce lehkovážně přijít o život! 

Není to pro nás vlastně nic nového, protože jsme si těmito opatřeními prošli už 
před několika měsíci. Takže víme, jakého stupně naléhavosti mohou dosáhnout. 
A hlavně jsme se přesvědčili, že jsou účinná. 
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Roušky, aerodynamika a lidská vzájemnost
Stanislav Kubiš

Z aerodynamiky je všeobecně známo, že mísení tekutin s různou měrnou hmot-
ností probíhá poměrně pomalu. Uvedená zákonitost je občas prezentována např. 
v akváriu, kde jsou dvě tekutiny s rozdílnou měrnou hmotností, oddělené pevnou 
přepážkou. Po jejím vysunutí lze pozorovat, že se tekutiny nepromíchají, ale po sobě 
se posouvají, jako by byly odděleny např. pružnou folií.

Uvedený úkaz lze sledovat i v přírodě např. v meteorologii pohyb teplého vzdu-
chu nad studeným, méně slaná – lehčí voda u břehů moře, než na moři širém, mí-
sení výfukových plynů za motory proudových letadel na obloze, mísení kouře z ko-
mínů se vzduchem…

Ve všech těchto případech se chovají tyto tekutiny jako v případě akvária – jako 
by byly odděleny dokonale pružnou membránou.

Tento jev lze pozorovat i u dýchání člověka. Při nádechu proudí zpravidla homo-
genní chladnější vzduch z okolního prostředí malou rychlostí do úst.

Při výdechu proudí směs plynů (dusík, oxid uhličitý, vodní pára včetně aeroso-
lu), které mají vyšší teplotu – jinou měrnou hmotnost, ústy do okolí o vyšší rychlos-
ti. S ohledem na jinou měrnou hmotnost, než má vzduch v okolí a vyšší kinetickou 
energii, se nepromíchají tyto plyny bezprostředně za ústy s okolním vzduchem, ale 
mísení probíhá až do větší vzdálenosti. 

Uvedené lze ověřit jednoduchým pokusem. Pokud si dáme před ústa do vzdále-
nosti cca 20 - 50 mm ruku - dlaň a nadechneme se, necítíme žádný pohyb vzduchu, 
pokud vydechneme, cítíme teplé odcházející plyny.
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Uvedené se výrazně projevuje při intenzivní námaze, kýchání nebo kašli.
Z výše uvedeného je zřejmé, že roušky na nose a ústech a dostatečná vzájemná 

vzdálenost osob výrazně snižují možnost, že infikované vydechované plyny jednoho 
člověka bude nadechovat druhý člověk. 

Pokud se náš národ hlásí ke křesťanství a jeho tradicím, měli by se lidé řídit 
Božím přikázáním „Miluj svého bližního jako sebe samého“ a nosit roušky bez rep-
tání. Je to levný a účinný způsob jak zamezit intenzivnímu šíření koronaviru se vše-
mi jeho důsledky.

Lesní mše u Helenčiny studánky 
Pavlína Kadlčková

V letošním červenci se již podvanácté konala lesní mše svatá u Helenčiny stu-
dánky v Podkomorských lesích. Myslím, že všichni, kdo se zúčastnili, byli rádi, že se 
konečně volně a svobodně po koronavirových opatřeních můžeme setkat ve větším 
počtu bez jakýchkoli ochranných pomůcek. 

Jako každý rok velkou skupinu tvořily děti trávící část prázdnin na ostrovačické 
faře, které nám průběh mše zpestřovaly zpěvem, a před závěrečným požehnáním 
i představením letošního tématu tábora – cestování kolem světa. 

Letos nám také po mnoha letech sprchlo, jednu chvíli i celkem mohutně, ale 
díky všem, kdo se modlili za dobré počasí, se nakonec mraky umoudřily a problesk-
lo i sluníčko. 

Kázání otce Ludvíka bylo jako vždy moc pěkné a uvědomovali jsme si, že Boží 
láska je stálá, věčná a bezpodmínečná. 

Pěší pouť na Velehrad 2020 
MarOn

Letošní jubilejní 20. pěší pouť na Velehrad se uskutečnila ve dnech 
20.–22. 8. 2020. Z našich farností se zúčastnilo 7 poutníků. Začátek pouti proběhl 
tradičně v Ratíškovicích při mši svaté, kde nás přivítal P. Jiří Čekal, který také neo-
pomněl připomenout svátek a blížící se půlkulaté narozeniny otce Ludvíka. Společně 
s osmi ratíškovickými poutníky jsme poté zahájili naši pouť. I když nás vyšlo méně 
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než obvykle, cítili jsme velké spojení a alespoň v myšlenkách jsme s sebou měli nejen 
úmysly naší pouti, ale i ostatní poutníky, kteří se s námi nemohli zúčastnit.

Letos, kvůli nastalé situaci v Boršicích a koronavirovým opatřením, jsme změ-
nili naši druhou zastávku pro přenocování a došli jsme na faru v Nedakonicích. 
Zde nás velmi srdečně přivítal místní pan farář P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar. Nabídl 
nám nejen nocleh, ale i výborné pohoštění, milé přijetí i spoustu veselých historek 
a vtipů. Večer nás poctil svojí návštěvou největší poutník - Mons. Jan Peňáz, který 
s úsměvem na tváři vítal nové poutníky a předával kovové křížky i další mosazné oz-
doby. V Nedakonicích jsme také potkali naši bývalou říčanskou farnici Kristýnku 
Hrichovou, která se sem s rodinou přestěhovala (někteří si ji mohou pamatovat, jak 
vedla dětské ochotnické divadlo) a nabídla 5 poutníkům nocleh. 

V soboru ráno jsme vyšli na poslední úsek naší pouti. Ve Zlechově, kudy obvyk-
le prochází už spojené proudy poutníků z Boršic, přivítali zdejší farníci naši malou 
skupinku za mohutného vyzvánění zvonů s velkým přijetím i milým pohoštěním. 
V Tupesích jsme se spojili s celým proudem poutníků a došli společně až na Velehrad. 
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Při mši svaté, kterou celebroval Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, mne velice oslo-
vila jeho myšlenka z kázání, že poutníci často vzpomínají a myslí na útrapy, které 
na pouti zažívají – velké vedro nebo zima, déšť nebo silný žár sluníčka, oteklé nohy 
nebo puchýře, bolavá záda, nevyspání, štípání komárů nebo jiného otravného hmy-
zu, místo toho, aby měli na paměti úmysl, se kterým se na pouť vydali. To by měla 
být ta nejsilnější myšlenka, která nás na cestě provází, dává nám sílu a také pomáhá 
překonávat nepříjemné pocity. Nebojme se přijmout za oběť útrapy pro úmysly, kte-
ré skrze naši pouť Bohu předkládáme.

Pouť na Velehrad pohledem „prvopoutnice“ 
Petra Janoušková 

Vážení čtenáři OŘÍKU, byla jsem požádána, abych napsala několik dojmů ze své 
první pouti na Velehrad, která se i přes pandemii s covidem-19 přece jen uskutečnila. 

Kapitola první: Vyrážíme.
Po téměř třídenním maratonu shánění věcí a vybavení na mou první opravdovou 

pouť, nastal den D. Ve čtvrtek 20. srpna odpoledne jsme se vydali do Ratíškovic, po-
čátečnímu bodu naší pouti, kde jsme se po mši svaté setkali s ostatními spolupout-
níky. Nastalo vřelé přivítání. Poté už nám nic nebránilo nasadit si na záda batohy 
s občerstvením a vydat se na cestu. Odtud jsme nešli ale sami. Společně s námi se 
na ni vydaly i zástupy komárů, kteří byli obzvláště první den velice vytrvalí. K veče-
ru, někteří z nás jsouce již značně zmoženi, jsme dorazili do Bzence, kde jsme pro-
žili příjemný večer obohacený jídlem a pitím z vlastních zásob. Nastal večer, nastalo 
jitro - den druhý.

 

Kapitola druhá: Čeká nás dlouhá cesta.
Dalšího dne jsme se hned brzy ráno vydali na nejdelší část našeho putování. Cesta 

to byla náročná – nejprve převážně po silnici, poté kolem trati, kde nám každou 
chvíli dělal společnost projíždějící, houkající vlak. Později, když se ráz okolní kraji-
ny změnil, jsem již mohla naplno obdivovat přírodu kolem nás, slunečnicová pole, 
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upravené vesnice, úrodné vinohrady, či svěže zelené lesy. Poutník si tak při chvíli 
ztišení uvědomí, jak krásnou přírodu a zemi nám Bůh daroval. Na stinných lesních 
cestách nás čekalo nejedno překvapení, ať již v podobě velkých kalužin či vyvráce-
ného stromu. Nás však nic nezastavilo. Šťastný příchod do Nedakonic, kde jsme se 
málem ztratili, jsme oslavili mší svatou v tamním kostele. Poté nás již čekalo vlídné 
a přátelské přivítání na faře zdejším panem farářem. Velkým zážitkem pro mě bylo 
i večerní předávání malého poutnického křížku přímo z rukou samotného Mons. 
Jana Peňáze. Nastal večer, nastalo jitro - den třetí.

Kapitola třetí: U cíle naší cesty.
Za svítání, když první sluneční paprsky začaly „ťukat na okno“, znamenalo to pro 

nás jediné – vstávat! Po vydatné snídani a s požehnáním místního pana faráře jsme 
tak vyrazili vstříc našemu cíli – Velehradu. Bylo horko, slunce se do nás opíralo ze 
všech sil, ale my si ani na chvíli neodpočinuli. Posilněni modlitbou a zpěvem jsme ráz-
ným krokem směřovali k cíli naší pouti. Na posledních pár kilometrů jsme se přidru-
žili k hlavnímu proudu poutníků. Za hlaholu zpěvů a vyzvánění velehradských zvonů, 
s botami či bosí, jsme dorazili až k velehradské bazilice, kde byla sloužena závěrečná 
bohoslužba, která tak byla důstojným a krásným zakončením celé naší pouti, jež nás 
měla nejen duchovně obnovit, dodat síly do dalších větších či menších každodenních 
„bojů“, ale hlavně nás měla ještě více přiblížit k Pánu Bohu. Což se myslím podařilo. 
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Naše „domácí“ pěší pouť k Matce Boží na Šmelcovně
Jiří Koch 

O první zářijové sobotě se malá skupinka farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských 
Knínic a Domašova setkala před kaplí na Javůrku, aby pak pěšky pokračovala do údo-
lí Bílého potoka k cíli, jímž byla tamější kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. Tam 
se skupina početně rozrostla o poutníky, kteří přijeli na kolech, a o ty, kteří ze zdra-
votních důvodů či z důvodu vyššího věku dorazili na místo motorizovaně. 

Poprvé jsme tento společný „výšlap“ uskutečnili v roce 2009 z popudu paní 
Zdeňky Křížové z Knínic. Nechyběla tam ani tentokrát a i letos pro účastníky zajisti-
la v místní zahradní hospůdce dostatek výborných, a proto oblíbených řízků na zá-
věrečné posilnění před zpáteční cestou domů. 

V období oněch 12 let se jen dvakrát tato příjemná akce neuskutečnila. V roce 
2017 jsme v tomto ročním období vyrazili do Sazovic, abychom se pomodlili a pro-
hlédli nový kostel sv. Václava, jehož vnitřní výzdobu zajišťoval prof. Vl. Kokolia. 
V roce následujícím bylo tak šeredné počasí, že jsme se na Javůrku sešli pouze čtyři 
potencionální účastníci (pan farář, Aleš Knoll, já a jedna paní, která přijela autobu-
sem až z Brna). Nezbylo než se pokorně rozejít a vrátit se domů. Před tím jsme zate-
lefonovali do restaurace na Šmelcovně a svou avizovanou návštěvu odvolali. 

Letošní setkání bylo tedy jubilejní = desáté! Jako vždy proběhlo ve formě boho-
služby slova, kdy modlitby a čtení z liturgických textů střídaly písně podle kancio-
nálu. Do toho vkládal výklad některých pasáží pan farář. Ústředním motivem byla 
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zcela přirozeně Matka našeho Pána Ježíše Krista. Vždyť v první polovině září slaví-
me hned tři důležité mariánské svátky: Svátek Narození Panny Marie, Jména Panny 
Marie a svátek Panny Marie Bolestné. Atmosféra z přednášených myšlenek se pře-
nesla i mezi účastníky, cítili jsme se být pod její svrchovanou ochranou. V samot-
ném závěru jsme se modlili prosebnou modlitbu za udělení duchovního přijímání. 

 
V závěrečné části tohoto příspěvku uvádíme pro čtenáře Oříku jeden z textů po-

užitý při výkladu otcem Ludvíkem, který se zabývá samotným jménem Matky Boží. 

Před tím si dovolím ještě jednu důležitou vsuvku: 
První zářijová sobota padla letos na 5. den měsíce. Všichni samozřejmě víme, že 

následující datum, 6. září, je datem narození našeho pana faráře. P. Ludvík Bradáč 
letos slavil navíc kulaté výročí 55. narozenin. Bylo proto zcela přirozené, že po skon-
čení bohoslužby, než se odešlo k obědu, došlo k hromadným gratulacím, při nichž 
nechyběla ta nejkrásnější slova, vyjadřující dík i přání do dalších let s prosbou o po-
moc a podporu Panny Marie, jejíž narozeniny slaví celá církev jen o dva dny později. 

Pan farář byl na tuto situaci zřetelně připraven, protože hned nabídl k pohoště-
ní dobré pití i velikou krabici zákusků. Což se setkalo s uznalým přijetím a zaslouže-
nou chválou. Ta směřovala jeho prostřednictvím k jeho mamince, která toto všechno 
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stačila připravit. Paní Bradáčové děkujeme i touto cestou nejen za bohaté pohoštění, 
ale především za to, že svého syna vychovala pro církev. A potažmo i pro naše spo-
lečenství, které citlivě vede po Božích stezkách ke spáse. 

Když se řekne „A“, mělo by následovat i „B“. 
Mám tím na mysli průběh následujícího dne, což byla neděle 6. září. Ve všech 

třech našich kostelích proběhly nedělní mše svaté, všude zaměřené na poděkování 
Bohu za letošní bohatou úrodu. Kostely byly vyzdobeny květinami, na patřičných 
místech byly vystaveny různé druhy ovoce a zemědělských plodin, které tak symbo-
lizovaly dary, kterých se nám po celý rok od Pána Boha dostávalo. V liturgii byl kla-
den důraz i na plody duchovní! 

Musím připomenout či dokonce zdůraznit, že za jeden z darů, kterých se nám 
od Pána dostalo, považujeme kněžskou službu otce Ludvíka v našem společenství. 
Otec Ludvík vystupuje jemným a citlivým způsobem, zajímá se o každého farníka, 
ať je to dítě, dospělý člověk anebo člověk vyššího věku. Pro každého má laskavé slo-
vo a pokorné pochopení jeho problémů či potíží. Ve svých promluvách dokáže jasně 
a pochopitelně vysvětlit i mnohé obtížné věroučné záležitosti. 

To vše jsou důvody, proč ho lidé mají rádi. A právě v den jeho 55. narozenin to 
dávali jasně najevo. Opět lze uvést několik fotografií. Jsou z kostela v Knínicích a za-
chycují radostné okamžiky, na které budeme rádi dlouho vzpomínat. 
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O významu jména Maria
Weiss, Mariánské zrcadlo, str. 36

Výklady jména Maria - Mirjam se velmi různí. Podle některých badatelů má toto 
jméno původ již ve starověkém Egyptě a znamená milovaná Bohem. Jiní vědci se ale 
domnívají, že v aramejštině má toto slovo smysl paní nebo kapka moře. Někteří do-
konce tvrdí, že jméno Maria se dá přeložit jako hořká či jako moře hořkosti. Velký 
ctitel Bohorodičky, svatý Bernard, takto překrásně hovoří o jménu Panny Marie:

„Promluvme několik slov o tom jménu, které znamená hvězda mořská a panenské Matce 
se převýborně hodí. Velmi vhodně se Panna Maria k hvězdě přirovnává, hvězda totiž vysílá 
paprsek a její krása trvá beze změny. Nejsv. Panna porodila syna, a její panenství zůstalo bez 
poskvrny; paprsek hvězdě jejího lesku neumenšil a Syn Boží Matku o neporušenost nepřipravil. 
Maria je zářící hvězda, která se vznáší nad tímto mořem lidského života, skvěje se zásluhami 
a svým příkladem nám svítí.“

Sám osobně považuji za nejkrásnější a nejvýstižnější ten překlad jména do češti-
ny, který podává Dr. Josef Miklík, podle něhož Maria je - Bohu milá - tedy Bohumila.

Také Julius Zeyer se tomuto tématu věnuje ve své Zahradě mariánské, Vyšehrad 
Praha, 1972, s. 24. 

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ

Praha už je kompletní aneb v Brně nemáme problém 
Zdeňka Nejezchlebová

V rámci svých návštěv Karlovy univerzity v Praze jsem se šla ke konci letošních 
prázdnin podívat na Staromák na čerstvě postavený a posvěcený Mariánský sloup. 
Pokud jde o pocit, kdy se před Vámi z Celetné ulice otevře Staroměstské náměstí 
a uprostřed stojí sloup s Pannou Marií na vrcholu, tak můj pocit v tu chvíli byl….vše 
je tak, jak má být. Jako kdyby ten sloup tam stál pořád a nikdy nebyl stržen. Prošla 
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jsem mezi sloupem a sochou Husovou a další pocit byl…ironie osudu. Hus se dívá 
na Pannu Marii, Matka Boží se dívá směrem ke kostelu sv.Mikuláše, který stále patří 
Církvi československé husitské. A přes některé antipatie v rámci církví si myslím, že 
socha Husa na náměstí taky patří a že se dívá správným směrem. Znázornění Panny 
Marie na sloupu, jak už šlape po draku, je taky víc než výmluvné….zase zvítězila 
naše Královna míru a taky zvítězila víra lidí, kteří chtěli změnit další černou kaňku 
v našich národních dějinách. Stejně mi tento více jak stoletý boj přijde tak trochu 
směšný, protože zvrhlý fanatismus lidí vždycky dokáže udělat trapné chyby a pak 
s nimi chtě nechtě rozumní lidé musí bojovat. My totiž v Brně taky máme Mariánský 
sloup a nemáme s ním problém. Určitě jsou za tím, že stojí, historické souvislosti, 

ale zůstal tam, kde měl, a to je hlav-
ní. Také vznikl za vlády Habsburků, 
dokonce je částečnou kopií sloupu ve 
Vídni a důvodem bylo také poděko-
vání Panně Marii – tady za ukončení 
moru. Musím říct jako správný morav-
ský patriot, že ten náš brněnský je hezčí 
než ten pražský. U nás v Brně je Maria 
sluncem oděná a s Ježíškem v náručí, 
když jdu nebo jedu kolem „šalinó přes 
Svoboďák“, moc ráda se na ni dívám. 
Ale jsem taky moc ráda, že i Praha je 
už po této stránce zase kompletní. No, 
trvalo to opravdu dlouho, vždyť prv-
ní hlasy nespokojených občanů, že by 
sloup měl být obnoven, byly už hned 
v listopadu 1918. 

I ta doba, za kterou se sloup z vděč-
nosti poprvé postavil, byla dlouhá, 
i když bývá uváděno, že to bylo na po-
děkování za záchranu Prahy před ob-
léhání Švédy, přece jen už to byl konec 
třicetileté války a tedy konec velkého 
a dlouhého utrpení.

My v současné době zažíváme taky 
takové období „moru“ a netrpělivě če-

káme na konec pandemie nebo aspoň její zkrocení. Někteří vsadili na modlitby, ně-
kteří jen na dezinfekci a izolaci, někteří kombinují obojí… Všichni chceme přežít, být 
zdraví a vést normální život. Jsem přesvědčená, že Panna Maria může zase zázračně 
pomoci. Jen mám trochu obavy (pro ty hříchy z českých dějin), jestli by dostala za 
tu záchranu taky čestné místo v našem životě, když už morový sloup v Brně máme. 
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Oslavy Dne Brna v roce 2020
Jiří Koch, s částečným přepisem záznamu na webu BB

V podzimním vydání (č. 35) ročníku 2019 jsme v Oříku věnovali rozsáhlou po-
zornost loňským oslavám Dne Brna. Tyto oslavy se konají pravidelně od roku 1995 
a mají připomínat obyvatelům Brna a jeho návštěvníkům účinnou a slavnou obranu 
města na konci třicetileté války proti ohromné přesile švédských vojsk. Kromě hr-
dinných obránců z řad vojáků a občanů města tehdy významnou roli sehrály dvě vý-
razné osobnosti – plukovník Ludvík Raduit de Souches, který velel obráncům, a P. 
Martin Středa, představený brněnské jezuitské koleje, který obráncům poskytoval 
duchovní oporu. 

V roce 2020 byla slavnost Dne Brna naplánovaná jako festival ve dnech 
14.–16. srpna a po duchovní linii se přihlíželo především k odkazu P. Středy. 

V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie byla v jezuitském kos-
tele, kde je P. Středa pochován, sloužena mše svatá. Jejím celebrantem byl za velké 
účasti kněží, ministrantů i věřících brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Po mši svaté byla pak na rohu ulice poblíž kostela odhalena jeho socha, kterou 
otec biskup požehnal. 

Socha vznikla v rámci dlouholetého projektu Sochy pro Brno, kterým si měs-
to chce připomínat důležité osobnosti své historie. Jejím autorem je sochař Jan 
Šebánek, který dodal několik podrobností: 
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„Při ztvárnění Martina Středy jsem vycházel z jedné z legend, vyprávějící příběh 
o tom, že se poslední dělová koule vystřelená Švédy zastavila Martinu Středovi u no-
hou. Tento příběh mě zaujal, protože poskytuje prostor pro určitou výtvarnou zkrat-
ku, která nejlépe vystihuje osobnost Martina Středy. 

Pátera Středu jsem pojal jako morálně a mravně pevnou osobnost v okamžiku 
modlitby. Pozice modlitby by pak měla od-
kazovat k určité duchovní, meditativní síle, 
která stojí v protikladu k válečné, dobyvačné 
agresi, znázorněné dělovou koulí, která jako-
by odštípla kus z betonového podstavce, na 
kterém páter Středa stojí. 

V horní části podstavce jsou po celém 
obvodu uvedeny dva citáty pátera Středy: 
„Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. 
Stačí zlé, co přináší každý den.“ A druhý citát: 
„Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zaku-
síš velký pokoj.“ Domnívám se, že tato sděle-
ní platila v čase obléhání Brna, platí i dnes, 
a předpokládám, že budou platit i v bu-
doucnu. Z důvodu této nadčasovosti jsem 
vybral právě tyto dva citáty, nejlépe přibli-
žující způsob uvažování Martina Středy o ži-
votě.“ 

V textu na webu BB je uvedena pro nás zajímavá poznámka, že bronzová socha 
byla zhotovena v Umělecké slévárně ve Veverských Knínicích. 

Prostřednictvím jednoho z jezuitských kněží se podařilo získat fotografii přímo 
z odlévání. 

A také vyjádření autora sochy, proč volí právě tuto dílnu: Jednak jsou tam schop-
ni dělat velké výrobky, a dokonce je udělat kompletně od A do Z. A pak – je to blíz-
ko Brna. 
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Diecézní muzeum - výstava Víra, naděje, láska
Převzato z webu BB, doporučila M. Jandlová, mluvčí BB

V letošním roce si připomínáme významná výročí tří světců spjatých s brněnskou 
diecézí. Pro letní sezónu 2020 proto Diecézní muzeum v prostorách krypty brněnské 
katedrály připravilo výstavu Víra, Naděje, Láska, věnovanou sv. Janu Sarkanderovi, 
sv. Klementu Maria Hofbauerovi a sv. Zdislavě. 

„Slovo Víra v názvu výstavy symbolizuje sv. Jana Sarkandera, který pro svoji víru 
položil život. Naděje je v pojetí výstavy symbolem sv. Klementa Maria Hofbauera, jenž 
se stal pro Varšavu i Vídeň ve složité době plamenem, který ukazuje cestu. Láska pak 
připomíná patronku rodin sv. Zdislavu,“ vysvětluje ředitel Diecézního muzea v Brně 
Martin Motyčka. 

V tomto roce je tomu 800 let, co se v Křižanově narodila sv. Zdislava 
(cca 1220–1252). Její otec Přibyslav z Křižanova spravoval brněnský hrad a od 
roku 1238 byl purkrabím na hradě Veveří. Zdislava se okolo roku 1238 vdala za 
Havla z Lemberka a stala se příkladnou manželkou a matkou. Se souhlasem své-
ho manžela vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Budovala kláštery a starala 
se o chudé. 

Letos si připomínáme také 400 let od mučednické smrti kněze spjatého s půso-
bením na území brněnské diecéze sv. Jana Sarkandera (1576–1620), který byl v roce 
1609 v Brně v kostele u jezuitů vysvěcen na jáhna. V témže roce přijal kněžské svě-
cení v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově. Od roku 1615 byl ustanoven 
farářem v Boskovicích. Jelikož se nechtěl zpronevěřit pravdě a již jako holešovský 
farář vyzradit zpovědní tajemství, byl v Olomouci umučen. Sarkander byl spolu se 
sv. Zdislavou svatořečen při návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v Olomouci 21. květ-
na 1995. 

Třetím jubilujícím světcem je sv. Klement Maria Hofbauer (1751–1820), kte-
rý pocházel z Tasovic u Znojma. Vstoupil do kongregace redemptoristů a pů-
sobil ve Varšavě i ve Vídni. Zakládal nové řeholní domy, věnoval se charitativ-
ní práci a neustále působil v pastoraci prostého lidu, studentů i intelektuálů. 
Na Vídeňském kongresu v roce 1815 také významně zasáhl do směřování církve 
v Rakousko-uherské monarchii. Zemřel ve Vídni před 200 lety. Bývá nazýván apo -
štolem Varšavy a Vídně. 

Brněnská výstava reflektuje život a duchovní odkaz těchto mimořádných osob-
ností a představuje umělecká díla z období 17. – 20. století jako výraz úcty a obdi-
vu k jejich svatému životu. Návštěvníci expozice mohou mimo jiné zhlédnout jed-
nu z nejstarších soch sv. Jana Sarkandera z Vranova nad Dyjí datovanou do období 
kolem roku 1700, tedy ještě dlouho před jeho beatifikací v roce 1860. Svatý Jan je 
zde netradičně zobrazen v okamžiku mučení na skřipci. Farnost Boskovice zapůjči-
la původní Sarkanderovu kasuli se vzácnou gotickou výšivkou. Dalším unikátním 
exponátem, který ukazuje zobrazení tohoto světce, je návrh kanonizačního obra-
zu od Milivoje Husáka. Svatého Klementa Maria Hofbauera na výstavě především 
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připomíná historizující malba od pražského akademického malíře Zikmunda Rudla 
z farnosti Vnorovy z roku 1909, kdy proběhla světcova kanonizace, či dřevěná socha 
z Prosiměřic z konce 19. století s německým invokačním textem. Svatou Zdislavu 
představuje například obraz Milivoje Husáka, který je návrhem pro oltářní obraz 
kostela sv. Zdislavy v Lavičkách, stejně jako obraz ze Znojma od akademické malíř-
ky Sabiny Kratochvílové. 

Návštěvníci výstavy se na dvanácti textových panelech seznámí nejen se životy 
sv. Zdislavy, sv. Jana Sarkandera a sv. Klementa Maria Hofbauera, ale ve zkratce též 
s osudy ostatních světců, kteří zanechali svoji stopu v naší diecézi. Věřící dostanou 
také prostor ke ztišení před relikviemi všech tří jubilujících světců.

Výstava Víra, Naděje, Láska je v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla ote-
vřena denně mimo pondělí od 26. června do 4. října 2020 v časech 10–17 hodin, ve 
čtvrtek pouze do 16.15 hodin. 

Realizaci expozice finančně podpořilo statutární město Brno v rámci projektu 
Kultura v areálu Petrova 2020.

ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Svědectví Boží lásky v člověku
Marie Ševčáková

Všechna přikázání jsou shrnuta v přikázání lásky. Láska je však i něco jiného, než 
o čem se tak často mluví. Láska má mnoho podob a o té, o které se tak moc nemlu-
ví, se chci s vámi podělit. Jedná se o lásku obětavou, lásku bez výhrad.

Setkala jsem se s touto láskou, láskou rodiny, která se dokázala starat o svou 
maminku - babičku po celé tři roky upoutané na lůžko. Předcházely tomu i roky 
předchozí péče, kdy byly babičky dvě a potřebovaly neustálou pomoc. O nemoc-
né pečovala dcera a syn, snacha a zeť ve dvou osobách. Společně tak dávali dobrý 
příklad svým dětem i vnoučatům. A protože to byla milující rodina, dokázala si 
pomáhat navzájem. Láska byla vždy motivací i silou, dovedla překonávat všechny 
starosti, těžkosti i odříkání, kterých jistě nebylo málo. Věřím tomu, že to byla i síla 
modlitby babičky, která dokud mohla, svou modlitbou pamatovala na své blízké. 
Ti zas pamatovali na věřící babičku i s duchovní posilou a téměř pravidelně zvali 
kněze k nemocné. Když ošetřující lékařka sdělila blízkým, že přichází konec, ani 
tehdy se snacha nevzdávala se svou starostlivostí a péčí. Radovala se, když nemocné 
opět chutnalo a bylo líp. Před třemi roky zemřela první babička, letos o prázdni-
nách druhá babička. Obě se dožily požehnaného věku. Co zůstalo? Jistě prázdné 
místo uprostřed dobré rodiny, naplněné krásnými vzpomínkami a dobrým příkla-
dem dalším generacím. Kéž jim obě babičky vyprosí Boží požehnání za všechnu 
péči naplněnou láskou.
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Příběh č. 2
Mladá rodina, čítající šest členů. Najednou přijde náhlá, těžká nemoc poměrně 

mladé babičky. Oba manželé zaměstnáni. Jak vyřešit nastalou situaci? Je vůbec ně-
jaké řešení, než přesunout nemocnou do LDM? Ano, tato rodina je toho důkazem. 
Jistě, nic není zadarmo. Rodina však stojí na pevných základech, kterými jsou: VÍRA, 
NADĚJE A LÁSKA. Společnými silami, za pomoci sociálních služeb a domácí hospi-
cové péče může žít babička i nadále v kruhu svých blízkých. Společně tak prožívají 
všechny těžkosti, ale i radosti, které život přináší. Dobře vím, že je takových dobrých 
příkladů v našich rodinách víc! (Někdo namítne, vždyť je povinností dětí postarat 
se o své staré a nemocné rodiče.) Nezapomínejme však na lásku, která se dává bez 
výhrad. Není to samozřejmost, tak buďme za tuto lásku v rodinách patřičně vděčni. 

Díky za všechnu práci a službu konanou s láskou, ta se penězi nedá zaplatit, a pro-
to má vždy vyšší hodnotu. Láska je nejvyšším darem 1 Kor 13,1-13 

 
A ještě dovětek z kázání Otce Ludvíka z 23. neděle v mezidobí:
Slavíme dožínky, děkujeme Bohu za všechny jeho dary, za plody polí, zahrad, vi-

nic a nemůžeme při tom nemyslet na ovoce svého života. Prvním a nejdůležitějším 
mezi plody Ducha svatého je láska. Sv. Jan od Kříže píše: „Kde není láska, vložte lás-
ku a sklidíte lásku.“ A napsal i známý výrok: „Až nastane večer života, budeme sou-
zeni podle toho, jak jsme milovali“. Když se díváme na úrodu našich polí a zahrad, 
když hodnotíme své zásoby, když bilancujeme svůj život, přemýšlejme o lásce a o dal-
ších plodech Ducha svatého. Vzdávejme Pánu díky za jeho dary a prosme o další, 
především lásku.

Vyrůstat v láskyplném prostředí…
svědectví Borise Cyrulnika
Zpracoval dle vysílání v rakouském rozhlasu Ö1 27. června 2020 na téma „Resilienz 
a Dr. Boris Cyrulnik“ a doplnil dle jeho autobiografické knihy Rette dich, das Leben 
ruft Peter Žaloudek, Vídeň, 2. července 2020. 

Než se dostanu ke slovům, která tvoří titulek tohoto textu, musím nejprve ob-
jasnit „předehru“, tedy to, co se před jejich vyslovením odehrálo: „Narodil jsem se 
dvakrát. Mé tělo přišlo na svět 26. července 1937 v Bordeaux. Tak mi to bylo řečeno. 
Musím tomu věřit, protože si to absolutně nepamatuji. Mé druhé narození mi ale zato 
zůstalo zaevidované v paměti velice detailně. Jedné noci jsem byl vzbuzený ozbroje-
nými muži, kteří obklopili mou postel. Vzali mě se sebou, aby mne zabili. „Těmito 
slovy začíná Boris Cyrulnik svou autobiografickou knihu vydanou v roce 2012 pod 
titulem Sauve-toi, la vie t̀ appelle, přeložené do němčiny v roce 2015 pod titulem: 
Rette dich, das Leben ruft - Zachraň se, život volá. (Pokud je mi známo, kniha nevy-
šla ani v češtině, ani ve slovenštině a jméno autora je všeobecně v Česko-Slovensku 
téměř neznámé, pozn. autora textu.)
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Francouzský lékař Boris Cyrulnik, neuro-psychoanalytik a psychiatr, se narodil 
v roce 1937 v Bordeaux. Jeho rodiče byli ukrajinští Židé, kteří prchali z Ukrajiny 
nejprve ze strachu před bolševickými Sověty a následně před nacistickými vojáky 
a jejich posluhovači. Dostali se do Francie, kde měla Borisova matka tetu, svou 
vzdálenou příbuznou. Všechno probíhalo hladce až do doby, kdy ve Francii zača-
lo pronásledování Židů. Chlapcovi rodiče byli deportováni do Osvětimi, kde oba 
zemřeli násilnou smrtí. Šestiletý Boris byl v Bordeaux spolu s jinými dětmi umís-
těn do velké synagogy a všichni čekali na deportaci do koncentráku. Záchodovým 
oknem se mu však podařilo utéci a skrývat se po celou dobu války u příbuzných, 
kteří mu dali své jméno. Díky tomu si hoch zachránil život. Po válce se ke svému 
původnímu příjmení vrátil a začal studovat medicínu, protože to kdysi slíbil své 
matce. Lidé se tomu divili, od studie na vysoké škole ho odrazovali slovy: „Vždyť 
jsi ani pořádně nechodil do školy, nemáš potřebná vysvědčení ani peníze na stu-
dium, pracuj jako dělník. Skeptické komentáře jej ale neodradily, opravdu se stal 
lékařem, později i profesorem na lékařské fakultě v Toulon, a dodnes po celém svě-
tě pořádá přednášky, zejména na téma „Resilienz“, tzn. schopnosti vyjít navzdory 
traumatům z dětství, tragédiím a krutostem, které člověka potkají - z těchto situací 
a s těmito zážitky jakoby obohacen, posilněn, jako vítěz.

Jako neuropsychiatr a badatel v oblasti neurologie a psychiatrie v Tulone se pro 
něho stalo polem vědeckého výzkumu zkoumání traumatů, které zažívají malé děti 
a tím i sílu vzdoru, která některým umožňuje vyhrát nad důsledky těchto traumat. 
Až o mnoho let později našel Cyrulnik pro tento vzdor - tuto sílu - správné označe-
ní: „Teprve až v roce 1982, když jsem četl knihu jedné americké psycholožky, jsem 
poprvé zaregistroval tento výraz. Tehdy aplikovala toto slovo na sílu přírody, která 
v důsledku povodní či požárů je schopná znovu ožít a být plodnou. Zamýšlela se 
pak nad tím, jestli se něco podobného odehrává také v lidské bytosti.

Doktor Cyrulnik se celý život zamýšlí nad tím, jak je možné, že někdo v důsledku 
různých traumat a krizí selhává, nedokáže se s nimi vyrovnat, je zlomený, zatímco 
jiný člověk vychází z podobných situací silnější a vyrovnanější. Je autorem 15 knih 
a mnoha studií o dětských traumatech. Kromě jiného zkoumal psychiku dětí, které 
jsou v mnoha afrických zemích nuceny používat zbraně a zabíjet jako členové tzv. 
paramilitárních oddílů či teroristických band.

Celých 40 let Boris Cyrulnik neřekl veřejně ani slovo o tom, jak krutému údělu 
čelil v dětství. Pracoval jako lékař, psychiatr, přednášel. Mluvit začal teprve začát-
kem 90. let, kdy ve Francii proběhla celá řada tzv. pozdních procesů s lidmi, kteří se 
za války podíleli na kolaboraci s nacistickým režimem či na deportaci Židů. Kromě 
jiných byl tehdy odsouzen k 10 letům vězení i bývalý ministr financí Maurice Papon, 
za války odpovědný za deportaci právě dětí z Bordeaux. Když pak Boris Cyrulnik 
poprvé promluvil, řekl, že musel uběhnout dlouhý časový odstup, aby velká část 
generace lidí, která kdysi kolaborovala nebo se třeba i pasivně podílela na zlobách 
minulého režimu, prostě zestárla a přišla nová, válečnými událostmi nezatížená 
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generace, protože ta stará by kritiku a otevřenou faktickou debatu prostě neu-
nesla. Maurice Papon pracoval od roku 1978 do roku 1981 v kabinetu prezidenta 
Valery Giscard d`Estaing, když vyšlo najevo, že byl za války kolaborantem s fašistic-
kou okupantskou armádou a velel vojenskému oddílu, který deportoval právě Židy 
z Bordeax do koncentráku. Za tuto činnost byl teprve až koncem 80. let odsouzen 
k 10letému žaláři. Na otázku, proč Boris Cyrulnik dříve nepromluvil o své minu-
losti, odpověděl: „V době války nebylo možné mluvit o kolaborantech. Po válce ne-
byla ani ochota ani zájem o tom mluvit, protože velká část národa byla morálně 
odpovědná za kolaboranství. Nebylo jednoduše možné vydat svědectví o tom, co 
se stalo, protože nikdo by to nebyl schopný akceptovat. Francouzská armáda byla 
totálně zdecimovaná vlastní neschopností a tzv. vláda z Vichy kolaborovala s naci-
stickým režimem. Nebylo možné toto vše přijmout do kolektivní paměti národa. 
40 let po válce jsem nemohl mluvit o vlastních zkušenostech, teprve až v otevřené 
debatě o zločinech kolaborantů jsem byl najednou vyzván, abych promluvil o svých 
zážitcích a zkušenostech. Od té doby denně dostávám pozvánky z celé Francie, ale 
i ze zahraničí mluvit jen o tom“.

(Jak jen podobná zkušenost např. se zeměmi bývalého komunistického impéria, v kterých 
po 40 letech totality lid dodnes volí za politické představitele svého státu zkorumpované lidi 
minulého režimu, nebo kde dodnes tolik lidí cítí nostalgii za onou dobou…Poznámka au-
tora textu)

A tehdy, při jedné z prvních příležitostí hovořit o svém životě a zkušenostech 
za války, odpověděl na dotaz jednoho redaktora, „jak je možné, že takové krutos-
ti coby dítě přežil bez psychických následků, kde sebral sílu studovat, být úspěšný 
v životě, mít ženu a děti, když většinu lidí by takové události poznamenaly na celý 
život“… řekl toto: „Protože, jak říkáme u nás ve Francii, jsem měl to štěstí, že 
jsem vyrůstal a byl chráněn v láskyplném prostředí spravedlivých křesťanů. Ano, 
zažil jsem obrovské trauma, pronásledování, ztrátu rodičů, sám jsem byl v ohro-
žení života a netušil, co mám dělat, měl jsem strach a panikařil, nevěda kam jít. 
Jako psychiatr jsem se celý život zabýval traumaty dětí a dnes vím, že (třebaže 
jsou prožitá traumata hrozná) pokud pak dítě zažije atmosféru plnou lásky, har-
monie a pohlazení, zanechá to v lidském mozku tak hlubokou stopu, že z dítěte 
pak opravdu může vyrůst zcela zdravý a zralý člověk.“

Když si přečteme, co předcházelo Ježíšově řeči o podobenstvích, dozvíme se, jak 
byli lidé fascinováni Ježíšovou přítomností, jeho učením, jak ho následovaly zástu-
py, kudy jen šel, a nepřestáváme se divit, jak bylo v této atmosféře až nepředstavi-
telně lehké zanechat úplně všeho, zaměstnání, práce, dokonce i vlastní rodiny a jít 
za Ježíšem. Evangelista Marek uvádí řeč o podobenstvích těmito slovy: „Když šel 
jednou po břehu Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje spouš-
tět sítě do vody, byli totiž rybáři. I řekl jim: ,Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře 
lidí,. A ihned opustili sítě a šli za ním. Když pak odešel trochu dál, uviděl Jakuba 
Zebedeova a jeho bratra Jana. I oni opravovali sítě na lodi. A hned je povolal. 
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I zanechali svého otce Zebedea i s najatými pracovníky na lodi a odešli za ním.“ 
(Mk 1, 16-20) Když člověk dnes a kdykoliv jindy slyší o tom, jak výjimečným člově-
kem Ježíš byl, jak fascinoval lidi kolem sebe, jak lidé nechávali vše stát, aby jen šli, 
mohli ho vidět, slyšet, dotknout se ho, následovat ho, jak jim bylo v jeho přítom-
nosti dobře, přestávali se bát o budoucnost, o zdraví, o své děti, o své partnerky 
či partnery, jen prostě chtěli být s ním, tak se mi vždy, opravdu vždy, když se nad 
tímto faktem zamýšlím, doslova zastavuje dech. Čím to, že Ježíš tak lidi fascinoval? 
Fascinovat ovšem dovede kdekdo, většinou umělci, zpěváci, herci, sportovci. I já 
někdy žasnu nad výjimečnými výkony výjimečných umělců. Ale to nadšení časem 
opadne, řeknu si, že jsou skvělí a život jde dál. Ježíš ale fascinoval lidi tak, že se 
vnitřně přetvářeli v osobnosti naplněné odvahou, zapálené pro šíření dobra, schop-
né neustále odpouštět, nezištně milovat, zapálit jiné pro dobrou a záslužnou věc.

Ještě zpátky k panu doktoru Cyrulnikovi. Ve svém dětství prošel jedněmi z nej-
krutějších traumat, jaká vůbec dítě může zažít. Zažil válku, vraždění, útěk, pro-
následování, ztrátu rodičů… Ta krutost sama o sobě byla tak ohavná, že ho moh-
la změnit a zlomit na celý život. Ale láska a působení spravedlivých křesťanů, kteří jej 
v jeho největší bolesti a v největším osamocení přivinuli k sobě, byly tak silné, že 
mu to umožnilo stát se dobrým a zcela výjimečným člověkem. Díky svému talen-
tu a vzdělání tak dodnes navrací naději všem těm, kteří podobné krutosti zažívají 
právě teď. A tomu říkám „Podobenství o lásce Boží“.

Že jej v přednáškové činnosti letos zabrzdila koronavirová krize považuje spíše 
za dar, protože má konečně čas pro sebe a svou rodinu: „Korona ze mě udělala le-
nivce, protože už nemusím denně cestovat, přednášet, číst a odpovídat na dotazy.“ 
Přesto jej redaktoři z Francie i dalších zemí právě v této době izolace mnohokrát 
kontaktovali a přes skype s ním vedli rozhovory, z nichž některé lze zhlédnout na 
internetu. V jednom z posledních vyslovil i tuto smutnou úvahu: „Jsou lidé, kterým 
izolace v důsledku korony vnitřně prospěje, ale většině lidí onen lockdown, absolut-
ní ochrana těla na úkor psychiky, uškodí. Izolace je totiž druhem psychické agrese 
a izolovaný mozek přestává správně fungovat…“ 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Papež: Klevety jsou horší než Covid!

Před polednem o 23. neděli liturgického mezidobí se na Svatopetrském náměstí 
v Římě shromáždilo přibližně tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova 
nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Převzato z webu Brněnského biskupství (6. 9. 2020), autor článku: M. Klimentová, 
kráceno 
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Papež František komentoval evangelium 23. neděle liturgického mezidobí (srov. 
Mt 18,15-20), kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům jeden ze skutků duchovního mi-
losrdenství, totiž napomínat ty, kdo hřeší. V samotném závěru papež František řekl:

„Toto Ježíšovo učení je nám velikou pomocí. Když například vidíme u bratra či sestry 
nějaké pochybení, defekt, uklouznutí, obvykle to nejprve říkáme druhým a drbeme. A kleve-
ty zamykají srdce společenství, překážejí jednotě církve. Velký mluvka, velký mluvka je ďá-
bel, který stále hledá, co špatného říci o druhých, protože je lhář, který se snaží rozdělit cír-
kev, oddálit bratry od sebe a nevytvářet společenství. Prosím vás, bratři a sestry, snažme se 
neklevetit. Klevetění je mor horší než Covid! Horší. Vynasnažme se neklevetit. Žádné drby.

Ježíš přijímal s láskou celníky i pohany, což pohoršovalo tehdejší správně smýšlející. Nejde 
proto o neodvolatelné odsouzení, nýbrž o uznání, že naše lidské snahy mohou někdy selhat 
a že jedině, ocitne-li se bratr sám před Bohem, může stanout před svým svědomím a odpo-
vědností za svoje skutky. Pokud to nejde, pak mlčet a modlit se za chybujícího bratra či ses-
tru, ale nikdy neklevetit.

Panna Maria ať nám pomáhá činit z bratrského napomenutí zdravý návyk, aby se v na-
šich komunitách mohly vždy navazovat nové bratrské vztahy, založené na vzájemném odpuš-
tění a zejména na nepřemožitelné síle Božího milosrdenství.“

Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser
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HUMOR 

Autentické výroky dětí 
Brněnskému Diecéznímu katechetickému centru je zaslali učitelé náboženství. 

Převzato z Katolického týdeníku č. 1 z 28. 12. 2010 – 3. 1. 2011. Dnes závěrečná část 
tohoto malého „seriálu“. 

„Jako obětní dary přinášíme chléb a víno. Do vína pak kněz při obětování při-
lije trochu vody“.

Přihlásí se chlapec z jižní Moravy: „Paní katechetko, a nešlo by to, že by pan fa-
rář vzal zrovna druhák, a potom už nemusel vodu do vína přilévat?“

Pan farář se ptá dospívajícího chlapce, který při přípravě na biřmování jeví evi-
dentní nezájem o věc: „A proč chceš jít vlastně k biřmování?“

„Kdybych nešel, babka by mě vykostila!“

„Děti, všimly jste si, co říkal ženich při svatebním slibu nevěstě?“
„Budu ti věrný až po smrti.“

„Děti, co musíme udělat, aby nám byly odpuštěny hříchy?“
Děti jmenují a jmenují, covšechno musíme udělat. 
Paní katechetka se ptá: „A co ještě?“
Přihlásí se jedno děvčátko: „Ještě musíme ty hříchy vykonat!“

Hádej, kde byl pořízen tento snímek!
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Prosebná modlitba
Převzato z internetu, autor neuveden 

Pane Bože, já Tě prosím,
dej mi zdraví, duši klid,

abych mohla v každé době,
sama sobě posloužit.

Do srdce mi pro každého
upřímnost a lásku dej,

s prací, kterou budu konat,
požehnáním pomáhej.

V Tebe věřím, v Tebe doufám,
proto při mně Bože stůj,

tělo mé, i duši moji,
v milosti své opatruj.

Amen.

Redakční rada přeje všem čtenářům krásné dny 
letošního podzimu, zdraví, pohodu a štěstí, ale především 

víru, naději a lásku!


