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Milí farníci,

dostáváte do rukou toto číslo farního zpravodaje v době počínajícího podzimu. 
Příroda je již trošku unavená, kvůli horkému létu listy začaly uvadat, později v bou-
řích a deštivých chladných dnech byly mnohé roztrhány. Kvůli své službě přinášení 
plodů se větve stromů nahnuly.
I my lidé jsme unavení – nejen kvůli horkému létu a prudkým změnám počasí, ale 
i kvůli covidu, kvůli rouškám a dalším nekončícím opatřením, kvůli politice, kvůli 
rozdělení společnosti i naší bezmoci, kvůli úpadku lásky, slušnosti a víry.
Svatí, jako zářijoví sv. Václav a sv. Ludmila, nám ukazují, jak máme žít, jak odpočívat 
a jak pracovat. Život s Bohem přináší člověku energii, skrze modlitbu čerpáme sílu, 
tak jako ratolest z vinného kmene. 
Pro člověka, který žije s Bohem, platí slova proroka Izajáše: Mladíci jsou zemdlení a una-
vení, jinoši se potácejí a klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, 
vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení (Iz 40,30).
Vyprosme si sílu pro další dny, přicházejme k Ježíši, který je pramenem života věč-
ného a dárcem Ducha sv. 

To Vám přeje a k tomu žehná Váš farář Ludvík Bradáč 
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Panně Marii
Jan Štych, Praha

Ave Maria Hvězdo jitřní
Já z hloubi noci tebe vzývám

když tíseň svírá duši mou 
prosbu svou v své bezradnosti zpívám 

Kéž všechno zlé se v dobré zvrátí
kéž vzejde v temnotě nadějný svit

kéž slunko štěstí opět k nám se vrátí
ať znovu vládne u nás mír a klid.

Ave Maria

Ave Maria Uzdravení nemocných
Když zdá se, že léku pro nás není

že chvíle bolesti nelze už snést
vzpomínka Kristova utrpení naší posilou jest 

Ty s ním jsi sdílela tu žalost
když kříž svůj na svá ramena bral

jak úžasnou jsi cítila radost
když v slávě vítězně z hrobu vstal. 

Ave Maria

Ave Maria míru královno 
Zdravím tvůj obraz na oltáři,

jenž stářím neztrácí půvab svůj, 
klid a mír vidím ve tvé soucitné tváři. 

Tak vlídně k nám otvíráš náruč, 
jež chránit před hříchem touží nás. 

Ó Máti svatá v lásce žít nás nauč,
by nezničil nás nenávisti mráz. 

Ave Maria.
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KALENDÁŘ BOHOSLUŽEB A AKCÍ PODZIM 2021
P. Ludvík Bradáč

Sv. Václava, 
mučedníka, hlavního 

patrona českého 
národa

úterý
28. 9.

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

v 18:00.

Koncert 
Mezinárodního 

varhanního festivalu

sobota 
9. 10.

Od 18. 9. až do 16. 10. probíhá již 17. ročník 
Mezinárodního varhanního festivalu v České 

Třebové. Předposlední z koncertů 9. 10. v kos-
tele sv. Jakuba Většího v České Třebové začí-

ná v 19 hodin. Vystoupí na něm studenti praž-
ské AMU. Zazní skladby Bedřicha Antonína 

Wiedermanna, Otmara Máchy, Zdeňka 
Pololáníka aj.

Slavnost posvěcení 
kostela

neděle
10. 10.

V neděli 10. října budou mše sv. podle obvyklé-
ho pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich 

za naše kostely.

Poslední koncert 
Mezinárodního 

varhanního festivalu

sobota
16. 10.

Poslední koncert festivalu nese název „Zdeněk 
Pololáník Jubilejní“ (je zde řeč o jubileu pana 

Pololáníka z minulého roku, ve kterém se festival 
kvůli covidu nemohl konat) a vystoupí na něm 

Petr Kolař (dirigent), Beseda brněnská (Brněnský 
filharmonický sbor) a Drahomíra Matznerová 
(varhany). Koncert se koná v kostele sv. Jakuba 

Většího v České Třebové začíná v 19 hodin.

Drakiáda neděle
17. 10.

Proběhne jako každoročně v Říčanech u rekla-
my U Dálnice. Začátek je v 14:30.

Adorační den farnosti 
Veverské Knínice

čtvrtek
21. 10.

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

Nejsvětější Svátosti.

Den modliteb za misie neděle
24. 10.

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

modlit za misie a rovněž bude sbírka na tento 
účel.

Dušičková pobožnost 
v Říčanech 

a v Ostrovačicích

neděle
31. 10.

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

na hřbitově v Ostrovačicích



5

Všech svatých, 
slavnost

pondělí
1. 11.

Na slavnost Všech svatých bude mše sv. 
v Říčanech v 18:00.

Vzpomínka na 
všechny věrné 

zemřelé, památka

úterý
2. 11.

V úterý v 16:15 se bude konat dušičková pobož-
nost na hřbitově ve Veverských Knínicích. Pak 
se budeme za naše drahé zemřelé modlit při 

mších svatých v 17:00 ve Veverských Knínicích 
a v 18:00 v Ostrovačicích.

Setkání seniorů středa
10. 11.

V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají star-
ší farníci.

Adventní zdobení sobota
27. 11.

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou 
adventních ozdob a přátelským posezením za-

čne na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.

1. neděle adventní neděle
28. 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

čtvrtek
2. 12.

V tento den budou kostely v Ostrovačicích 
i Říčanech několik hodin otevřeny k modlitbě 

a adoraci Nejsvětější Svátosti

Sv. Mikuláše, patrona 
kostela ve Veverských 

Knínicích

pondělí
6. 12.

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

mši sv. v 17:00.

Předvánoční svátost 
smíření

pátek
17. 12.

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

Vzkaz od papeže
Převzato z internetu, připravil Zd. Pololáník – „Nemusíte být katolíky, abyste to pochopili“

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že:
– Hodinky za 3000 ! ukazují stejný čas jako hodinky za 30 !. 

– Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky za 30 EUR.

– Osamělost doma v 70 m2 je stejná jako ve 300 m2.

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiál-
ních věcí světa...

Zda cestujete první třídou nebo ekonomickou; na tom nezáleží, když letadlo spadne. 
Doufám, že si uvědomíte, že když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete 
bavit, smát se a zpívat, že to je to pravé štěstí. 
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5 nesporných skutečností štěstí:

1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděly 
hodnotu věcí, ne jejich cenu. 

2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo. 

3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí, i když existuje 100 důvodů, proč ode-
jít, najde si důvod, proč zůstat. 

4. Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to chápe jen málo lidí. 

5. Byl jsi milován, když ses narodil, a budeš milován po smrti. Co je mezi tím, je na 
každém z nás.

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědo-
mí a... přátelé. 

Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. 

Pro člověka je to těžké - nežádá o narození, nemůže žít věčně a nechce zemřít! 

Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas, snažte se, aby byl dán vaší 
rodině nebo přátelům. 

Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, příteli nebo 
kamarádovi! Možná můžeme něco změnit. 

Papež František



7

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. 
Boží podporu a pomoc Ducha svatého přejeme též církevním představeným, 

jejichž životní jubilea spadají také do tohoto časového období. 
Jmenovitě jsou uvedeni na závěr ve výčtu našich jubilantů. 

V měsíci květnu se dožila Marie Polanská z Říčan 80 let svého života,
Petra Vysočanová také z Říčan 50 let a 

Renata Ostřížková z Ostrovačic též 50 let. 

V červnu oslavil své 90. narozeniny Leoš Buršík z Říčan,
Marie Jelínková 75. narozeniny a Josef Jelínek 80. narozeniny, oba z Ostrovačic 

a Milan Kryštof také z Ostrovačic 50. narozeniny. 

V červenci slavila 90 let svého života Marie Jedličková z Veverských Knínic, 
Ursula Polanská z Říčan 80 let, 

František Smutný z Ostrovačic také 80 let a 
Jiří Cabal z Ostrovačic 55 let. 

V srpnu se dožil 70 let Aleš Knoll z Domašova, 
Marie Chybová a Věra Vaverková, obě z Říčan, obě 75 let. 

V měsíci září oslavila Beáta Jandáková z Veverských Knínic 65 let a 
Květoslava Kubešová z Ostrovačic 55 let. 

Jáhen Miroslav Bareš z blízké Zbraslavi oslavil už v dubnu 60 let,
bývalá technická administrátorka našeho děkanství Lenka Peková v červnu 60 let. 

V červnu oslavil své 70. narozeniny také Mons. Jan Peňáz z Nového Veselí, 
zakladatel a organizátor každoroční celostátní hvězdicové poutě na Velehrad. 

V srpnu se dožil 75 let Mons. Vojtěch Cikrle, 13. sídelní biskup brněnský. 
Tuto službu Bohu a diecézi vykonává již 31 roků, a je nejdéle sloužícím sídelním 

biskupem diecéze za dobu jejího trvání. 
(Podrobnější pohled na činnost otce Vojtěcha obsahuje samostatný příspěvek na 

str. 24.) 
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Covidová atmosféra v Praze – převzato z Katolického týdeníku č. 13 / 2021

Křesťanský tábor Radost na Americe v Orlických horách
Jiří Koch

V prázdninovém 32. čísle Katolického týdeníku jsme si mohli přečíst krátkou upo-
mínku doprovázenou dobovou fotografií na letní dětské tábory Radost konané 
v křesťanském pojetí na Americe v Klášterci nad Orlicí v Orlických horách. Ta vzpo-
mínka měla hořkou příchuť, neboť ji o týden dřív předcházela smutná zpráva o úmr-
tí P. Františka Fráni (* 11. 2. 1938, + 11. 7. 2021), zakladatele a dlouholetého vedou-
cího tohoto tábora. 

Na tábor původně od konce šedesátých let jezdilo společenství ministrantů a dal-
ších dětí od kostela sv. Augustina v Brně, o které se tam staral právě P. Fráňa, zva-
ný otec Tišek. Po celou dobu komunistického režimu byl tábor organizován tajně. 
Otci Tiškovi v celé věci pomáhala řada mladších kněží a „odrostlejších absolventů“ 
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tábora. Ze známých osobností to byli např. Mons. Martin Holík, dnes ředitel Radia 
Proglas nebo Mons. Josef Suchár, který se později zasloužil o obnovu mariánského 
poutního místa Neratov. O životě a aktivitách otce Tiška si čtenáři další zajímavé 
podrobnosti mohou lehce nalézt na webu BB, na Wikipedii či „vyguglovat“. Dozvíte 
se například, že byl spoluzakladatelem Biskupského gymnázia v Brně, kde pak ně-
kolik let působil, potom také na BiGy ve Žďáře n/S. Pomáhal i při rozjezdu Radia 
Proglas. Po zásluze mu president republiky udělil vyznamenání za zásluhy o stát v ob-
lasti vzdělávání a školství. 

Zde bych chtěl pouze připomenout začátek devadesátých let, kdy došlo k velkému 
rozmachu tábora a kdy se už křesťanský způsob vedení a provozování tábora nemu-
sel skrývat. V tomto období se tábora v prázdninových měsících po několik let zú-
častňovaly i děti z našich farností. Jen namátkou vzpomenu z Knínic kluky Čertkovy 
a téměř všechna naše vnoučata (Kadlčkova). 

Při této příležitosti nemohu nevzpomenout na paní Jaroslavu Čertkovou (+ 13. 7. 
2009), dlouholetou knínickou varhanici a úspěšnou a oblíbenou starostku obce 
(1998 – 2009). Ta se zapojovala do činnosti tábora v době dětského věku svých synů, 
ale pokračovala i v letech následujících. Každým rokem věnovala tehdy zdarma je-
den až dva týdny své dovolené práci v táboře. Všude tam, kde to bylo momentálně 
potřeba, nejčastěji v kuchyni. A nebyla sama, každoročně ji věrně doprovázela také 
Hana Kozlová, rozená Mikšová, tehdy čerstvá absolventka zdravotní školy. A tak ti 
naši dětští účastníci přijížděli domů vždy i s hezkou a živou vzpomínkou na tetu Jarku 
a milou sestřičku Hanku. 

Závěrem prosím čtenáře, aby na oba již zemřelé – otce Tiška a Jarku Čertkovou – 
vzpomněli krátkou modlitbou, i když je třeba osobně neznali. Díky vám - tímto způ-
sobem jim vyprošujme věčnou spásu! 

OKŘESŤANSKÉ POMOCI

Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

9. 5.
křesťané na Blízkém 

Východě
4600 4080 3600

31. 5. charitativní účely 3100 4410 2270

28. 6.
pomoc lidem zasa-
ženým tornádem

55000 23420 34600

5. 7. bohoslovci 3900 2620 3660
5. 9. farnost 2800 9600 3630
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Chtěl bych Vám moc poděkovat za Vaše dary a za Vaši štědrost. Do kostela nás chodí 
o něco méně než před pandemií, v Ostrovačicích již, tak jako v Říčanech, už nevy-
bírají peníze ministranti, pouze je košík vzadu v kostele, přesto jsou výsledky sbírek 
podobné jako předtím. 

Díky rovněž za peníze poslané na fond PULS, kterými též hodně pomáháte naší far-
nosti. Na základě počtu farníků z předchozích sčítání, a též množství peněz, které do-
stáváme z nájmů, farnost Ostrovačice odvádí letos na biskupství 59888,- Kč. Z těchto 
peněz jste již poslali přímo do fondu 35050,- Kč, zbývá tedy ještě 24838,- Kč. Farnost 
Veverské Knínice letos musí odvést 21078,- Kč. Donátoři již poslali 12200,- Kč, zbývá 
ještě zaplatit 8878,- Kč. To je stav na začátku září letošního roku. 
Moc Vám děkuji za všechny Vaše příspěvky a za každou pomoc farnosti!
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Jak pomoci farnosti v době pandemie? 

Tuto otázku si jistě klade nejeden farník. Také my v PULSu jsme hledali nové ces-
ty, jak podpořit farnosti v době omezeného konání bohoslužeb, které s sebou nese 
i omezení příjmů z kostelních sbírek. Proto v rámci pomoci farnostem nabízíme no-
vou možnost, kterou můžete využít i vy. Za každého donátora, který se přihlásí do 
konce letošního roku, získá farnost navíc bonus 500 Kč. Staňte se donátory a pod-
pořte svou farnost. Věřím, že využitím této možnosti můžete výrazně pomoct hos-
podaření vaší farností. Přihlásit se můžete na www.donator.cz nebo využít přihlášky 
z letáčku v kostele. 

Zároveň chci poděkovat všem stávajícím donátorům za jejich podporu. I přes obtíž-
nou situaci, ve které se všichni nacházíme, se velká rodina malých dárců rozrostla 
na 6 300 donátorů a během prvního čtvrtletí darovala 5 mil. Kč. 

Věřím, že společným úsilím se nám podaří nejen překonat všechny obtíže současné 
doby, ale bude to i další krok na cestě k zajištění života celé naší diecéze. 

S přáním Božího požehnání
Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu PULS 

Vzpomínka na paní Marii Mikšovou z Veverských Knínic 
J. Pololáníková 

Katolický týdeník, dříve Katolické noviny, odebírám nepřetržitě už více než půl sto-
letí. Těší mě, že jeho úroveň se velmi zkvalitnila.

Se zájmem čtu o řadě představitelů z církevní hierarchie, o jejich výročí narození, 
duchovní službě nebo úmrtí. Pozastavím se nad zprávou o příjezdu papeže Františka 
na Slovensko, oceňuji příkladný hrdinský čin P. Kolbeho a jiných svatých. Týdeník 
nás seznamuje s řadou osobností z literatury a filozofie, ať už z dávné minulosti nebo 
současnosti. Za zmínku stojí hudební festivaly, výstavy a duchovní akce v jednotlivých 
diecézích. Všechny tyto informace jsou zajímavé, často poučné neb nás pojí s dobou, 
kterou prožíváme každý po svém. Co mě tentokrát velmi překvapilo v KT č.34, že 
jedna celá stránka novin byla věnována kostelnímu prádlu. Opravám, žehlení, vý-
šivkám a vyloženě praktickým radám týkajících se liturgického prádla a jeho péči. 
Kromě poučení o názvosloví jednotlivých částí kalichového prádla se seznamujeme 
s řadou cenných rad na jejich údržbu. Málo z nás ocení službu nadmíru záslužnou, 
kterou mnohé ženy vykonávají s velkou láskou, plným nasazením, bez ohledu na čas 
a odměnu. To je ta pravá křesťanská pomoc.

V souvislosti s četbou těchto řádků jsem si vzpomněla na ženu, které jsem byla nedáv-
no s manželem na pohřbu ve Veverských Knínicích. Proč se o tom zmiňuji? Prokázala 
mi velkou službu. Při významných výročích mého muže se na hudebních provedeních 
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podílelo často hodně zpěváků nebo orchestrálních hráčů. Chtěla jsem zpříjemnit 
chvíle hudebníkům, kteří věnovali čas nácviku a provedení jeho skladeb. S důvěrou 
jsem se obrátila na paní Marii Mikšovou s objednávkou na pohoštění. Ona, ač měla 
doma i v kostele hodně práce, nikdy mě neodbyla, pokud jí to zdraví dovolovalo. 
A já jsem jí doposud vděčná za stovky vynikajících koláčků, které přispěly k sváteční 
náladě a pohodě po koncertě. 

Tato asociace se ve mně silně probudila při hojné účasti lidí na pohřební mši svaté 
za paní Marii Mikšovou a při čtení obsáhlých článků Terezy Zavadilové v Katolickém 
týdeníku č. 34.

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ

Hrst zajímavostí o koncertním souboru ZENSEMBLE 
Jarmila Pololáníková 

Po těžkém období covidu se zase otvírají dveře kultuře, což většina lidí přijímá jako 
milou změnu v dnešní „nemocné době“. 21. srpna 2021 jsme se v hojném počtu účast-
nili komorního koncertu souboru ZENSEMBLE sestávajícího ze tří hráčů: Anežky 
Levové, Piotra Waclawika a Filipa Hrubého. Byl to už jejich čtvrtý koncert v ostrova-
čickém kostele. Všechny koncerty byly velmi příznivě přijaty. Z vlastního zájmu jsem 
oslovila mladou, půvabnou slečnu Anežku, aby nám všem něco pověděla o jejich triu. 

Proč jste si vybrala právě náš kostel?
Prvotní nápad uspořádat v ostrovačickém kostele koncert vznikl už v někdy v zimních 
měsících roku 2017. Připravovali jsme tehdy program pod názvem Předvánoční roz-
jímání, kde jsme představili ochutnávku poměrně širokého spektra tzv. staré hudby 
(Ortiz, Castello, Händel, Sammartini, Abel, Leclair…). K samotnému výběru místa 
mě přivedla má rodina. Moji prarodiče totiž pravidelně navštěvují mše pana faráře 
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Ludvíka Bradáče a rodiče dokonce právě v ostrovačickém kostele už více než před 
čtvrt stoletím uzavřeli sňatek. Prarodiče mi tehdy pomohli navázat kontakt s panem 
farářem, který nás poté dva dny před vánočními svátky přivítal v krásném ostrova-
čickém kostele. Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích se od té doby 
pro Zensemble stal už téměř druhým domovem, a to především díky vždy vřelému 
a empatickému přijetí pana faráře a samozřejmě také věrnému publiku, které se na 
naše koncerty (snad) rádo vrací. Nemohu opomenout ani perfektní akustiku koste-
la, která zkrátka hudbě sluší. 

Před několika roky jsem o Vás slyšela od dědečka, že hrajete úspěšně na klavír. Kdy jste se rozhod-
la právě pro flétnu a kde jste ji studovala?
Hře na klavír jsem se intenzivněji věnovala asi před deseti lety, kdy mě velmi inspi-
rovala moje tehdejší učitelka klavíru Jolana Zedeková. Ráda jsem u klavíru relaxo-
vala a hrála si doslova, co mě napadlo. Nepřemýšlela jsem totiž nikdy o klavíru jako 
o nástroji, kterému bych se chtěla věnovat profesionálně, na to jsem tehdy měla už 
pěkných pár let zpoždění. Nicméně ke klavíru se dodnes ráda vracím třeba při do-
provodu žáků a studentů.
Flétna si mě našla možná trochu náhodou, ale zejména za to vděčím opět mým rodi-
čům, kteří mě už v první třídě základní školy přihlásili do lekcí zobcové flétny. V čes-
kém prostředí je zobcová flétna velmi obvyklým prvním nástrojem mnoha dětí. Není už 
ovšem tak obvyklé, aby dítě s nástrojem vyrostlo až do dospělosti, jak tomu bylo třeba 
v mém případě. Dodnes vzpomínám na svého prvního učitele flétny, dnes již zesnulé-
ho pana Vysekala, který vždy snil o tom, že mě konečně přesvědčí ke hře na „pořádný“ 
nástroj - hoboj. Dokázal ve mně však probudit lásku právě k zobcové flétně, skrz kterou 
jsem mohla vyjádřit vše, co jsem chtěla. Často lituji, že už jsem neměla možnost ho po-
zvat na některý ze svých koncertů a uklidnit ho, že to s tou zobcovou flétnou vlastně není 
tak zlé. Před deseti lety jsem se začala zajímat o jinou flétnu, tentokrát příčnou. Moderní 
flétna mě tehdy neoslovila, ale měla jsem to štěstí vyzkoušet si příčnou flétnu dřevěnou, 
barokní, která mi svým vzhledem, materiálem a reakcemi byla mnohem bližší. 
Zobcovou flétnu jsem studovala na brněnské konzervatoři a díky otevření oboru 
Historická interpretace na Janáčkově akademii múzických umění jsem mohla v po-
sledních ročnících konzervatoře kombinovat studium zobcové i barokní příčné flét-
ny. V rámci studia na Janáčkově akademii v Brně jsem pak měla možnost vycestovat 
na půlroční studijní stáž na jednu z nejprestižnějších světových škol zabývajících se 
hrou na historické nástroje – Královskou konzervatoř v nizozemském Den Haagu. 
Pobyt v Holandsku byl pro mě (i přes neustálý déšť a pochmurné počasí) natolik 
inspirativní, že jsem se rozhodla vrátit, a tak za necelý týden odjíždím tentokrát do 
Amsterdamu, kde strávím opět půl roku. 

Kdo Vás nejvíce ovlivnil, abyste se věnovala koncertní činnosti v tomto ansámblu?
Bezpochyby sami jeho členové! Zensemble vznikl díky tomu, že se ve správný čas na 
správném místě setkali tři lidé, kteří si měli co říct. První skladbou, která nás svedla 
dohromady, byla flétnová sonáta A. D. Philidora. Po prvních zkouškách jsme zjistili, 
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že si rozumíme nejenom lidsky, ale také hudebně. Začali jsme aktivně vyhledávat pří-
ležitosti k dalšímu setkávání a muzicírování, no a dnes už tomu bude 5 let od naší 
první zkoušky. Za tu dobu se z nás stali, troufám si říct nejlepší přátelé a na zkouš-
kách vlastně čím dál tím méně cítíme potřebu mluvit. Známe se už tak dobře, že 
často komunikujeme beze slov, což je neskutečně osvobozující. 

Na koncertech hrajete především barokní hudbu. Čím je pro vás tak přitažlivá?
Každý z naší trojice si cestu k barokní hudbě našel trochu jinak, ale všichni se asi 
shodneme na tom, že pro nás byla přitažlivá tím, že byla zkrátka jiná, tak trochu ta-
jemná a někdy divoká. Někteří teenageři promítají svoji potřebu se odlišovat třeba 
do stylu oblékání, my jsme prostě chtěli hrát „divnou“ hudbu na ještě podivnější ná-
stroje, z kterých si často bohužel nejen naši vrstevníci, ale i starší profesionálové dě-
lali legraci. Postupem času však tato pouhá potřeba se odlišit přerostla v něco jiného. 
Myslím si, že každý, kdo se věnuje tzv. poučené interpretaci na historické nástroje, 
je svým způsobem zvídavý, chce se dozvědět co nejvíce o tom, v jakém prostředí, při 
jaké příležitosti, pro koho, a především JAK se asi hudba mohla hrát v době, kdy byla 
zkomponována a jakou zvukovou představu skladatel mohl mít. Je to často taková 
malá pátrací akce a to je pro nás v hudbě starších stylových období tak přitažlivé. 
Nesnažíme se však jen o zhotovení zvukového muzejního exponátu. Uvědomujeme 
si, že hudba je a má zůstat stále živá, a tak se rádi necháváme inspirovat také přítom-
ným okamžikem, emocemi, místem a vytváříme tak vlastně okolnosti nové. 

Co nám můžete říct o svých spoluhráčích?
Piotr s Filipem jsou ukázkovými příklady multitalentů. Piotr začínal jako houslista 
a pokračoval studiem gamby a dirigování. V současnosti se věnuje hlavně dirigování 
a gambě a není pro něj problém během jednoho týdne zadirigovat operu, kde zod-
povídá za desítky lidí v orchestřišti i na scéně, a poté zahrát sólový recitál na violu da 
gamba. Filipa jsem zase poznala ještě v době, kdy hrál výborně na hoboj. Postupem 
času si našel přes klavír cestu k cembalu a dnes patří k nejlepším hráčům na tento ná-
stroj u nás. V současnosti cembalo studuje na nejprestižnější světové škole zabývající 
se historickou interpretací, tedy na švýcarské Schole Cantorum Basiliensis. Je ale také 
schopný sednout si ke klavíru a dlouhé chvíle improvizovat na jazzové standardy… 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
S příchodem podzimu se Zensemble zase pomalu vrhá do víru pracovních povin-
ností, i když naštěstí stále s hudbou spojených. Filip se v následujících dnech vrací 
do Basileje za studiem, bude se však také často vracet do Česka kvůli množství kon-
certů. Piotra čeká pokračování doktorského studia na JAMU, v rámci kterého také 
právě otevírá nový předmět Základy hry na violu da gamba, kde bude předávat své 
zkušenosti například hráčům na violoncello. Já se zase vydávám na půlroční studij-
ní stáž do Amsterdamu, kde budu sbírat další zkušenosti a nasávat inspiraci na dal-
ší léta. No a až se zase sejdeme a všechny tyhle zážitky zpracujeme a přetvoříme do 
hudební formy, rádi se vrátíme třeba na další koncert do Ostrovačic…

Rádi Vás opět uslyšíme. Děkuji za rozhovor. 
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Vzpomínka na Jaroslava Hájka
Ing. Tomáš Hájek

V sobotu 21. srpna 2021 nás navždy opustil první polistopadový starosta Ostrovačic 
pan Jaroslav Hájek. Svůj úřad zastával jako neuvolněný starosta (tj. při svém hlav-
ním zaměstnání) 3 volební období, tedy 12 let (1990 – 2002). Další 4 roky byl ještě 
členem zastupitelstva obce. 
Jaroslav Hájek se narodil 28. listopadu 1948 v Miroslavi na znojemsku, kde také do 
svých šesti let vyrůstal. Nástup do základní školy pro něj znamenal přesun do rodi-
ště a bydliště jeho otce – do Rosic. Jako své zaměstnání si od střední školy vybral po 
vzoru svého otce práci s elektřinou, které zůstal věrný po celý svůj profesní život. 
A protože byl odborníkem na vysoké napětí, i po odchodu do důchodu až do jara 
letošního roku působil jako dozor na stavbách, které byly realizovány v jeho blízkos-
ti. V srpnu 1972 se po svatbě s manželkou Zdeňkou odstěhoval do Ostrovačic a zde 
společně prožili 49 let, vychovali spolu 3 syny a těšit se mohli z 6 vnoučat. 

Po celý svůj život v Ostrovačicích rád a nezištně pomá-
hal svým příbuzným, sousedům, přátelům a kamarádům, 
mnozí se na něj obraceli s prosbou o opravu či vybudování 
elektrického vedení v domě, naprosto samozřejmě se zú-
častňoval brigád v obci a vždy se velmi zajímal i o život ve-
řejný. Velmi ochotně působil v ostrovačické Tělovýchovné 
jednotě Sokol, kde, stejně jako jeho manželka, dvakrát týd-
ně cvičil žáky a jezdil s nimi i na letní tábory. Již v osmde-
sátých létech se začal angažovat i veřejně, když byl členem 
stavební komise Místního národního výboru v Říčanech. 

V roce 1990 po Sametové revoluci byl místními osloven, 
aby kandidoval v komunálních volbách a bylo mu navrh-

nuto, aby se ucházel o funkci starosty. S obrovskou kuráží a vervou vstoupil do na-
prosto neznámých vod – Ostrovačice po oddělení od Říčan (pod společný Místní 
národní výbor i s Veverskými Knínicemi patřily v letech 1980 – 1990) neměly žádné 
finanční prostředky a vše musel se svými spolupracovníky v obecním zastupitelstvu 
budovat doslova od nuly. Priority byly jasné – zanedbanou a nepříliš vzhlednou obec 
bylo třeba co nejdříve dostat do dobré kondice a začít budovat to, na co se v minulé 
době zapomínalo. Ať už to byla oprava a přístavba základní školy, výstavba napros-
to chybějících chodníků, opravy místních komunikací, výstavba potřebného vodovo-
du, a nakonec i první části splaškové kanalizace v přibližně polovině obce. Když se 
v roce 1998 konaly velké obecní oslavy, jmenovalo jej zastupitelstvo obce za vše, co 
pro Ostrovačice vykonal, čestným občanem městyse. 

Po více než 40 letech budování socialismu v Československu byly ve velmi špatném 
stavu i církevní stavby a památky. Příchod nového faráře Mons. Bedřicha Provazníka 
do Ostrovačic znamenal velkou naději pro zahájení oprav těchto zanedbaných budov. 
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A protože zdejší farnost, která získala v roce 1994 právní subjektivitu, nebyla z vlast-
ních zdrojů a sbírek od věřících schopna financovat tyto nákladné stavby, bylo sa-
mozřejmě třeba, aby se k opravě těchto kulturních památek postavila čelem i obec 
a pomohla s jejich financováním. Již v roce 1993 byly zahájeny první práce na gene-
rální opravě kostela – nejdříve byl zrenovován krov barokní střechy, následně byly 
budovy kostela i fary staticky zajištěny a staženy ocelovými lany. Po tomto základním 
zajištění střechy a statiky bylo přistoupeno k rekonstrukci fasády celého kostela. Ze 
spodní části po obvodu celého kostela byl odstraněn mramorový obklad, který měl 
původně ukrýt velký problém, a to vzlínající vlhkost. Při tomto odkrytí bylo znovuob-
jeveno i malé okénko, které vede do krypty – kostnice umístěné pod hlavním oltářem 
v presbytáři. Celkové náklady na opravy kostela dosáhly částky převyšující 500 tis. 
Kč, farnost na ně získala významnou státní dotaci, velkou měrou ji prostřednictvím 
darů a sbírek v kostele, ale i v obou farních obcích Ostrovačice a Říčany, podpořili 
místní obyvatelé a o dofinancování oprav ve výši přesahující 100 tis. Kč se postarala 
Obec Ostrovačice. Pro významnou celostátní akci putování ostatků sv. Václava, při 
které byla jedna ze zastávek i v Ostrovačicích, byl exteriér kostela již takřka komplet-
ně opraven, i když lešení kolem něj v té době ještě stálo. 

Ani v dalších letech však zájem ostrovačického starosty a obecního zastupitelstva 
o pomoc při opravách církevních památek neustával. Do této doby spadají i první 
úvahy, jak dále naložit s krásnou bývalou rezidencí rajhradských benediktinů a pře-
devším, jak ji do budoucna využít. I když dodnes není tento problém zdaleka vyřešen, 
byly položeny základy záchrany této památné budovy i pro další generace. 

V roce 1996 byla na náklady obce provedena první velká oprava barokního sousoší 
sv. Jana Nepomuckého stojícího vedle hlavního vstupu do kostela. Po dohodě obce 
a římskokatolické farnosti odkoupila v roce 2001 obec za více než 500 tis. Kč po-
zemky pod bývalou protipožární nádrží a vedle ní. Pro farnost byly tyto pozemky na-
prosto nepotřebné a z peněz získaných z jejich prodeje byla provedena generální re-
konstrukce interiéru kostela. Zejména bylo vyřešeno odvlhčení zdiva, natažena byla 
nová elektroinstalace, po celém obvodu interiéru hlavní chrámové lodi byly opraveny 
omítky, opravena byla také sakristie. V letech 2000 – 2001 realizovala obec výstav-
bu nové přístavby základní školy na místě tzv. kampeličky a dalších prostor v areálu 
školního dvora. Protože tato stavba přímo sousedí s farními pozemky a část zdemo-
lovaných budov byla ze strany fary využívána i panem farářem ke garážování auta 
a jako sklad, bylo dohodnuto, že namísto zbouraných objektů vybuduje obec na far-
ním dvoře kryté parkovací stání a později i altán pro nejrůznější setkávání v tomto 
krásném prostředí. Stále však zůstávala stát budova tzv. konírny, která byla zdemolo-
vána v roce 2010… ale to už je jiná kapitola. 

Výše uvedený malý výčet akcí, které mohly být realizovány díky osobní podpoře sta-
rosty Ostrovačic Jaroslava Hájka, dokládá, že svou prací položil základ současnému 
vzhledu a technickému vybavení Ostrovačic. To je jeho nesmazatelný odkaz, kterým 
se do historie městyse navždy vepsal. 
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Opět jsme šli na Šmelcovnu
Jiří Koch 

Již řadu let bývá zvykem, že si krásné období tří velkých mariánských svátků první 
poloviny měsíce září (Narození Panny Marie, Jména Panny Marie a Panny Marie 
Bolestné) připomínáme bohoslužbou slova u kaple na Šmelcovně, která je zasvěce-
ná Panně Marii Bolestné. Většinou se tam scházíme hned o první zářijové sobotě. 
Letos to bylo 4. září. Ovšem v ten den se konala ve veverskoknínickém kostele svatba, 
a proto se termín setkání na Šmelcovně musel posunout. Samozřejmě co nejméně. 
O týden později to však nešlo, protože ve všech kostelích se připravovalo poděkování 
Bohu za letošní úrodu. O týden dřív také ne, neboť v ten den (28. srpna) probíha-
la na Velehradě závěrečná bohoslužba letošní 21. celostátní hvězdicové pouti, jíž se 
účastnili mnozí naši farníci. Volba tedy padala na sobotu ještě o týden dřív. 
Poměrně malá skupina farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Domašova se 
setkala před kaplí na Javůrku, aby pak pěšky pokračovala do údolí Bílého potoka k vy-
tčenému cíli. Tam se skupina početně rozrostla o poutníky, kteří přijeli na kolech, a o ty, 
kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu vyššího věku dorazili na místo motorizovaně. 

Setkání účastníků na Javůrku

Poprvé jsme tuto naši malou „domácí“ pouť uskutečnili v roce 2009 z popudu paní 
Zdeňky Křížové z Knínic. Letošní setkání bylo jedenácté, neboť jsme v daném obdo-
bí od jeho konání dvakrát odstoupili. Jako vždy proběhlo ve formě bohoslužby slo-
va, kdy modlitby a čtení z liturgických textů střídaly písně z kancionálu. Ústředním 
motivem letošního výkladu pana faráře byla Panna Maria Útočiště hříšníků. Protože 
tento kult Panny Marie byl vyznáván především v dřívějších staletích, citoval otec 
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Ludvík mnohé starověké církevní autority. Výklad doplňoval příklady z moderní 
doby. Atmosféra z přednášených myšlenek se přenesla i mezi zúčastněné a naplni-
la jejich srdce. 
V samotném závěru bohoslužby jsme se modlili prosebnou modlitbu za udělení du-
chovního přijímání. 

U kaple na Šmelcovně 

Všichni samozřejmě vedeme v patrnosti, že 6. září je dnem narození našeho pana 
faráře P. Ludvíka Bradáče. Věděli jsme ovšem také, že letos je to pondělí, kdy mu 
začíná dovolená. Navíc hned po neděli, kdy v kostelích proběhnou slavnostní, ale na 
čas a přípravu i průběh, náročné „církevní dožínky“. A v sobotu před tím v Knínicích 
ta zmíněná svatba. Bylo tedy zcela přirozené, že s přáním a s gratulacemi se přihr-
nuli všichni přítomní už zde na Šmelcovně, i když se čtrnáctidenním předstihem. 
Otec Ludvík se ukázal jako dobrý stratég a taktik, zjevně byl na tuto situaci připraven. 
K pohoštění hned nabídl dobré pití a díky své mamince i velikou krabici zákusků. 
Před návratem domů se většina účastníků poutě zastavila ještě na dobrý řízek 
v Zahradní osvěžovně paní Čadíkové. Posilněni skvělým jídlem vydali se pak vzhůru 
na Javůrek k zaparkovaným dopravním prostředkům. 

Poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu – aneb - Církevní dožínky
Jiří Koch

Ve všech třech našich kostelích proběhlo poděkování Bohu za letošní úrodu o ne-
dělních mší svatých 5. září. Kostely byly vyzdobeny květinami a různými druhy ovo-
ce a zemědělských plodin, které tak symbolizovaly dary, kterých se nám po celý rok 
od Pána Boha dostávalo. 
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V promluvě otce Ludvíka pak zazněla připomínka velkých Božích darů i v duchov-
ní oblasti. Ve stručnosti řečeno, měli bychom po celý rok, ba po celý život usilovat 
a neustále Bohu děkovat především za dar víry, naděje a lásky! 

XXI. celostátní hvězdicová pěší pouť na Velehrad 26.–28. 8. 2021
Pavlína Kadlčková

Koncem srpna tohoto roku se 13 farníků ze společenství Oříku zúčastnilo XXI. pěší 
pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý rok vyšli jsme pod duchovním vedením 
otce Ludvíka ve čtvrtek 26. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Z celkového počtu 23 pěších 
poutníků, kteří tvořili tzv. jižní proud, bylo 10 farníků místních a již zmíněných 13 
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z našich farností. Tématem letošní pouti bylo „Osmero blahoslavenství“, o kterých 
jsme během našeho poutního putování rozjímali. 

Před kostelem v Ratíškovicích.

Počasí jsme zakusili rozmanité. Ve čtvrtek nás asi po třetině cesty stihl déšť, chůze 
pískem v borových lesích kolem Vacenovic nebyla moc příjemná a ještě víc nepoho-
dlné bylo, že jsme si na obvyklých odpočinkových místech nemohli sednout a udělat 
přestávku, vše bylo po dešti nasáklé vodou. Před Bzencem, cílem putování prvního 
dne, naštěstí pršet přestalo. Bzenecká sokolovna se pak proměnila v sušárnu mok-
rých pláštěnek, bot a vlhkých kousků oblečení. 

V pátek ráno po snídani v místní pekárně/kavárně jsme se vydali na další část naší 
pouti přes vinohrady, pole a planiny do Boršic. První zastávkou však byla kaple sv. 
Floriána a Šebestiána nad Bzencem, ke které jsme museli vyšlapat 200 schodů. To 
byla naše ranní modlitba nohama. U kaple nás čekal starosta Bzence pan Pavel Čejka 
a seznámil nás s historií kaple a průběhem obnovy kaple samotné, tak jejího okolí. 
Původní kaple byla postavena r. 1703, ale koncem 2. světové války ji ustupující ně-
mečtí vojáci vyhodili do povětří. Občané Bzence však měli k tomuto místu hluboký 
vztah a podařilo se jim v roce 2017 kapli obnovit v původním stylu. Myslím, že rekon-
strukce se opravdu velmi vydařila a město Bzenec se má čím pochlubit. 

Nás však čekalo nejdelší putování v rámci třídenní pouti a tak jsme se vydali na dal-
ší cestu. Brzy jsme pocítili vstřícnou sílu společné modlitby - počasí se umoudřilo, 
přestal i drobný déšť, mraky se postupně rozplynuly a během poledne začalo svítit 
sluníčko, které nás pak neopustilo až do konce naší pouti na Velehradě. V Boršicích 
jsme se setkali s částí proudu poutníků z Levého Hradce, společně jsme slavili mši 
svatou a pak díky pohostinnosti a ochotě boršického pana faráře Antona jsme my, 
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poutníci ratíškovického proudu, mohli přenocovat společně na faře a v přilehlém 
farním centru. Zde nás potěšil svojí návštěvou Mons. Jan Peňáz, zakladatel a hlavní 
organizátor poutě. V červnu letošního roku oslavil životní jubileum (70 let) a nám 
se dostalo té cti popřát mu vše dobré, hlavně hojnost Božího požehnání a úspěšné 
zvládnutí mnoha dalších pěších poutí. 

Kaple sv. Floriána a Šebestiána nad Bzencem
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V sobotu ráno jsme se vydali na poslední díl naší pouti. Z Boršic nás vyprovázelo po-
žehnání otce Antona a zvonění zvonů. Za společné modlitby jsme se vydali „novou“ 
trasou po nedávno otevřené cyklostezce sv. Metoděje vedoucí z Boršic do Zlechova. 
Z cyklostezky je krásný pohled do údolí řeky Moravy a na pás Bílých Karpat, které 
tvoří hranici se Slovenskem, i na vzdálenější hřebeny slovenských hor až východně 
za Povážím. Ústředním tématem cyklostezky jsou kořeny naší křesťanské historie. 
Cyklostezka je opatřena výtvarnými prvky z kamene, bronzu a nerezu. 

Každý z nich je opatřen nápisem v hlaholici, kterou svatí Cyril a Metoděj pro naše 
dávné předky vymysleli. Byl to krásný úsek cesty, a když si dnešní poutník uvědomí, 
že těmito místy možná pravidelně putoval svatý Metoděj při svých cestách ze sva-
tého Klimenta u Osvětiman na staroslověnský Veligrad, působí to ještě mocnějším 
dojmem. 
Ve Zlechově nás vítalo opět vyzvánění zvonů na kostele sv. Anny a tamní farníci s ob-
čerstvením. Také několik farníků z Říčan a Knínic, kteří přijeli, aby se mohli zúčast-
nit závěrečné bohoslužby ve velehradské bazilice. Při tomto setkání nás mohutně 
povzbuzovali a srdečně zdravili. 

Vítání průvodu



23

Ze Zlechova jsme pokračovali do Tupes, kde se k nám připojil druhý proud poutní-
ků v čele s otcem Peňázem a tak nás na Velehrad do baziliky doputovalo 130 pěších 
poutníků. Po obnově zasvěcení z r. 1993 a růženci pak pomocný biskup olomoucký 
Mons. Antonín Basler sloužil poutní mši svatou. 

Sama jsem váhala, zda se poutě zúčastním. Jak to ujdu? Celé dny sedím u počítače 
v kanceláři, pohybu mám málo, budu zatěžovat ostatní, že na mne budou muset če-
kat! Naštěstí jsme před poutí trávili rodinnou dovolenou ne snad úplně sportovní-
ho typu , ale přece jen na každodenních pěších vycházkách a delších túrách. To 
se ukázalo jako dostatečný trénink, po jehož absolvování jsem si nakonec troufla na 
pouť vyrazit. Deštivé a chladné počasí bezprostředně před začátkem poutě bylo dal-
ším pokušením účast vzdát. Nakonec jsem se odhodlala jít a jsem tomu ráda. Těch 
pár dnů ve společenství poutníků nových i těch, se kterými se známe léta, pod peč-
livým duchovním vedením otce Ludvíka jsou vzpruhou do dalších všedních dnů. 
Stojí za to o ně usilovat. 
Díky Bohu za letošní velehradskou pěší pouť! Pokud nám bude přáno, příští rok na 
XXII. pouti se setkáme zas.
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Závěrečné hodnocení letošní poutě a poděkování
Mons. Jan Peňáz, zakladatel a hlavní organizátor

(kráceno a mírně upraveno)

V sobotu 28. 8. 2021 přišlo na Velehrad 130 pěších poutníků z 11 proudů.
I s těmi, co dorazili individuálně nebo autobusy nás bylo něco málo přes dvě stě.

Do celkového počtu je možné započítat i 50 poutníků, kteří už před týdnem 
21. 8. 2021 přišli pěšky z Vranova n. Dyjí. Pět tam přijelo z Mladé Vožice, takže:

21. ročník měl 13 proudů a 180 pěších poutníků,
navíc přibližně 70 individuálně příchozích.

Vyvrcholení poutě proběhlo v sobotu 28. 8. 2021 v bazilice:
* obnovou zasvěcení z r. 1993 a společnou modlitbou růžence

* v 11:30 mší sv. s o. biskupem Antonínem Baslerem
* po ní předávání křížků a občerstvení od farníků tupeských - Pán Bůh zaplať.

*15:00 hod v bazilice přednáška a svátostné požehnání.

Otec biskup Antonín Basler v bazilice

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Opravdu všem.
Všechny vaše prosby neseme v srdci na Velehrad.

Pán Bůh zaplať všem organizátorům, pomocníkům a průvodcům.
Bohu díky.

Panně Marii díky.
Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.
Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ

Biskup Cikrle: Aby byla diecéze živým organismem
Převzato od M. Jandlové, tiskové mluvčí BB 

Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 75. narozeniny. 
Jaký měl a má ve své biskupské službě cíl? "Cíl mám stále jediný - aby diecéze byla 
živým organismem. Všichni jsme stále na cestě, ale protože cíl není statický, není 
možné dívat se na "tachometr" a říkat si, jak pěkně nám to jde. Diecéze je mnoho 
lidí a cesta je pro každého jedinečná."

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci, který zůstal po 
smrti pana biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen. Dnes již svatý papež 
Jan Pavel II. jmenoval Mons. Vojtěcha Cikrleho brněnským biskupem dne 14. února 
1990, biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.

Biskup Cikrle

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské služby a stal se tak 
nejdéle působícím brněnským sídelním biskupem v historii diecéze od jejího zalo-
žení v roce 1777. (Na druhém místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě 
Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let: 1842-1870.)

V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup Cikrle celkem 249 kněží, z toho v roce 2012 čtyř-
tisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním světitelem brněnských 
pomocných biskupů Mons. Petra Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem 
dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardi-
nála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspořádání diecéze - byly zrušeny vikariáty a mís-
to 37 děkanství jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. V letech 200 až 2020 založil 4 
nové farnosti, z toho tři v Brně (Žabovřesky - 2000, Lesná - 2005, Nová Líšeň - 2021).
V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního pa-
peže, který navštívil brněnskou diecézi.
V Brně zahájil tři kanonizační řízení (boromejky Vojtěchy Hasmandové, babických 
mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky Rosy Vůjtěchové). Ke schválení 
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Českou biskupskou konferenci letos doporučil také žádost jezuitů k zahájení kano-
nizačního řízení P. Martina Středy.
V roce 1990 zahájil činnost obnoveného Biskupského gymnázia v Brně, (k němuž 
v roce 2014 přibyla ještě mateřská škola), o rok později i Církevního domova mláde-
že Petrinum ve Veveří ulici. Založil Katolické gymnázium Třebíč, základní a střední 
odbornou školu v Jihlavě, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně 
a podpořil vznik dalších církevních škol jiných subjektů. Založil Knihovnu Biskupství 
brněnského, Diecézní archiv, Diecézní muzeum, Centrum pro rodinu a sociální péči 
a řadu dalších center (mládeže, pastorační.)
V roce 1990 obnovil činnost Charity založením Diecézní charity Brno, podporoval 
obnovení činnosti řádů a kongregací, do brněnské diecéze pozval také nové komu-
nity zasvěceného života.
V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpovědní službu.
Vysvětil nebo požehnal přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, nový klášter sester 
klarisek a několik nových duchovních center. 

Od konce devadesátých let se Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému apoštolátu 
a vydal dvě desítky titulů.
Při České biskupské konferenci je předsedou Komise pro kněžstvo a členem 
Liturgické komise ČBK.
Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, česky "Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov 
Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život do Božích rukou. 

V Kalifornii zemřel Mons. ThDr. Petr Esterka, 
emeritní pomocný biskup brněnský
Převzato z webu BB

V úterý 10. srpna 2021 odpoledne zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Mons Petr Esterka, 
emeritní pomocný biskup brněnský a titulární biskup čefalenský. Po posledním roz-
loučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu 
let jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci České katolické misie, bude jeho 
tělo převezeno do České republiky. Po zádušní mši v Brně na Petrově a v jeho rodišti 
Dolních Bojanovicích zde bude pochován na místním hřbitově.

Mons. ThDr. Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr. 
Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení byl už jako student perzekuován 
a po mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Dne 
15. června 1957 emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře 
v Glassenbachu u Salcburku.
V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filozo-
fie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně 
kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 
byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu.
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V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské práci na téma 
„The Unionistic Congresses at Velehrad“, kterou o rok později obhájil. Po návratu 
do USA v létě 1967 zahájil své akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint 
Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu 
vypomáhal v duchovní správě řady farností.
Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský kaplan 
v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými 
katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který pů-
sobil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho biskupským viká-
řem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Roku 
1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem.
Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným bis-
kupem brněnským a titulárním biskupem čefalenským a pověřil ho duchovní péčí 
o české katolíky v cizině.
V roce 2013 získal cenu Gratias agit za pomoc při šíření dobrého jména České re-
publiky v zahraničí.
V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval a 9. prosince 2013 papež František jeho 
rezignaci přijal. 
Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel 10. srpna 2021 v Kalifornii (USA).

ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Tornáda… v lidském životě
Peter Žaloudek, Vídeň, 10.8.2021.

V úterý 6. července mi volali z oddělení magnetické rezonance, jestli bych mohl přijít 
tlumočit při lékařském vyšetření jedné mladé dívky z České republiky. Nic neobvyklé-
ho. V nemocnici SMZ-Ost mne vedou jako člověka mluvícího několika jazyky. Často 
jsou sem přijímáni pacienti různých národností; většina z nich jsou buď turisté, nebo 
lidé přechodně bydlící v Rakousku, ale nemluvící německy. Když jsou neočekávaně 
hospitalizováni, většinou kvůli dopravním úrazům, je potřebné mít zdravotní per-
sonál, který se s nimi domluví. Ukončil jsem telefonát s kolegou z magnetické rezo-
nance, a než jsem tam odešel, říkám svým kolegyním: „Snad to nebude ta čtrnácti-
letá holka, kterou vezl vrtulník z Moravské Nové Vsi 24. června, poté, co tuto vesnici 
téměř srovnalo se zemí tornádo…“ Byla to ona. Sylvie Hromková.

Když jsem ji pak uviděl upoutanou na lůžku, zafixovanou, aby se nemohla ani otáčet 
kvůli nesčetným zlomeninám, poničenou, pochroumanou, tak ještě než jsem jí cokoliv 
řekl, nebo přetlumočil její slova kolektivu kolegů z magnetické rezonance, nemohl jsem 
se zdržet slz a hlas se mi zadrhával v hrdle. Měla zlomené tři krční obratle, rozdrcené 
nohy, rozbitou hlavu, pořezaný obličej, z jejího těla vyčuhovaly různé hadičky napojené 
buď na přístroje nebo plastické sáčky, její tělo bylo poseté mnoha švy po operačních zá-
krocích. Něco podobného jsem do té doby neviděl. Magnetická rezonance krční páteře 
a jedné nohy měla jednak potvrdit úspěch předchozích operací, jednak zjistit, jak na 
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tom děvče je, protože se plánoval její převoz do jedné brněnské nemocnice. „Nejhorší 
je to, že Sylvie má pořád děsivé sny, nemůže spát, protože se jí stále vybavuje ta hrů-
zostrašná situace, když tornádo pohánělo kutálející se autobus, jako když foukáte na 
škatulku od zápalek. Ze zcela zdemolovaného autobusu ji museli pak vystřihávat speci-
álními kleštěmi na plech. „Po fyzické stránce jsme snad pro ni udělali vše a zachráni-
li ji z nejhoršího, je zde ale v cizí zemi, nemá s kým mluvit česky a teď by potřebovala 
hlavně psychoterapeutickou pomoc“ - říká mi lékařka, která ji doprovázela z oddělení, 
na kterém Sylvie ležela. Po celou dobu obou vyšetření jsem byl u toho. Cokoliv jsem jí 
musel sdělovat, nebo se jí na něco ptát, jsem říkal s velkým napětím a sebezapřením, 
abych nedal najevo svým třaslavým hlasem citové rozechvění nad jejím utrpením a zá-
roveň zakryl proud slz silně se tlačící do očí. Kolik utrpení, kolik bolesti v tak mladém 
člověku! Kdo za to může, vždyť je zcela nevinná, proč se to muselo stát zrovna jí? Když 
vyšetření skončí, snažím se, nakolik to jen jde, v sobě posbírat všechen klid, jemnost 
a humor, lehce ji lechtám na chodidle, ona se pousměje, a říkám jí: „Vydrž, Sylvie, bude 
líp, uzdravíš se, tolik lidí se modlí za tebe, za tvou rodinu, pro mnohé jsi se stala symbo-
lem síly, i když je to momentálně kruté.“ Znovu se pousmála a řekla: „Děkuji!“

O několik dnů později mi někdo předal břeclavské noviny, ze kterých se dozvídám 
následující informace. Když tornádo vtrhlo do vesnice, schovávala se Sylviina matka 
v jejich domě spolu se čtyřletým synem, bratrem Sylvie, pod stolem, na který po chvíli 
spadl sádrokartonový strop. Celou dobu přemýšlela, kde je jejich prostřední dcera. 

„Když to přestalo, rychle jsme se vyplazili rozbitými skleněnými dveřmi. Žena skoči-
la na kolo a letěla dceru hledat, autobusu si ale nevšimla. Ležel daleko v poli. Dceru 
v tu chvíli už odvážel rakouský vrtulník do nemocnice“ - popisoval situaci otec Sylvie 
se slzami v očích. „Náraz byl tak silný, že autobus odletěl až třicet metrů ze silnice. 
Dcera má po několika operacích zpřerážené nohy. Snad se z toto dostane, manžel-
ka už za ní jela, volali nám z vídeňské nemocnice, narychlo jsme si museli někoho 
sehnat, kdo mluví německy, hrozné bylo, že jsme hned nevěděli, co nám chtějí říct, 
první dny byla v kritickém stavu a umělém spánku.“ Ostatní členové rodiny vyvázli 
s drobnými poraněními. Jejich dům je určený k demolici. Dosud v něm nejen bydle-
li, ale také provozovali prodejnu potravin. Rodina tak přišla o živobytí. „Nemohu to 
teď ale vzdát, musím uživit tři děti“ - říká. Jeho nejstarší osmnáctiletá dcera Viktorie 
byla v době tragédie na táboře, takže alespoň o ni nemusel mít strach. Jenže rodina 
potřebuje peníze i na její léčbu. „Už rok bojujeme o její zdraví, protože Viktorii byl 
diagnostikován nádor v hlavě bez možnosti operativního odstranění. Naštěstí tento 
nádor roste velmi pomalu, Viktorka je pod lékařským dohledem a chodí na pravidel-
nou léčbu“ - uvedla Miroslava Čukanová, zakladatelka portálu donio.cz, na kterém 
byla spuštěna sbírka na pomoc právě této rodině, „a během pouhých tří dnů na něj 
lidé poslali osm miliónů korun.“ (5plus2, Břeclavsko a Hodonínsko, 2. 7. 2021, str. 10)

Více než polovinu svého života pracuji v nemocnici. Pravda, na ozařovací klinice ne-
vidím tak poničená těla, jako třeba v úrazovce. Přesto jsem se naučil držet si určitý 
odstup od nemocných, protože jinak by utrpení jiných deptalo i mne samotného. 
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Čím jsem ale starší, tím hůře snáším vážná poranění a nemoci dětí a mladistvých. 
V drtivé většině se stávají oběťmi nezaslouženě, ne ze své viny, ale přičiněním, ne-
dbalostí nebo lehkovážností jiných, dospělých, anebo také čirou náhodou. Spoustě 
utrpení se nelze vyhnout, jen je odevzdaně přijmout. „Postižený se ve špatný okamžik 
nacházel na špatném místě.“ Utrpení dětí drásá srdce. Ty malé bytosti ještě ani nedo-
zrály, nestihly zhrubnout, ani se obrnit v důsledku různých omezování, či utržených 
ran od dospělých - nebo od života samého…

V tornádem postižených vesnicích přišla kromě jiných o život těhotná žena, pak také 
asi dvouleté dítě, které jeho matka navzdory objetí a krytí před padajícími trámy 
nedokázala zachránit. Dle statistiky uveřejněné v deníku MF tornádo zničilo 1200 
domů, zbouráno kvůli narušené statice bylo na dvě stě staveb. Škody na veřejném 
i soukromém majetku dosáhly 15 miliard korun. (MF Dnes, 6. 8. 2021, str. 1 a 4)

Denně jsme bombardováni zprávami z médií o katastrofách, v jejichž důsledku umí-
rají náhle a neočekávaně nevinní lidé. Nedokážu to již poslouchat, natož vnitřně 
zpracovávat. Přesto se ale i já musím učit přijímat tyto informace, umět s nimi žít, 
mít navzdory všemu pozitivní, optimistickou mysl. Čím dál tím častěji se v mé mysli 
vynořuje věta, kterou mi před mnoha lety řekla jedna moje přítelkyně ze Slovenska, 
pracující jako lékařka na jedné ozařovací klinice: „Petře, čím více onkologických pa-
cientů ke mně chodí, tím více si uvědomuji svou ubohost a nemožnost pomoci všem. 
Veškerá moderní medicína není schopna zastavit tuto nemoc a já v takových situa-
cích bych nejraději odešla z nemocnice a vstoupila do kláštera, kde bych se v tichos-
ti a obětavosti modlila za všechny ty postižené, alespoň za to, aby dokázali s tou ne-
mocí žít a navzdory její krutosti si zachovali mír v duši…“

Jedno irské přání říká: „Přeji ti den plný harmonie a pocit vděčnosti, než ulehneš 
večer do postele.“

Tyto myšlenky jsou pro mne určitou odpovědí, či návodem na to, jak mám žít, abych 
dokázal ve svém životě zpracovat jak dobré, tak také smutné zprávy. Nikdo, ani já, se 
v životě nemůže vyhnout utrpení. Jsou momenty, kdybych z euforie z nějakých příjem-
ných okamžiků nejraději jen radostí vyskakoval, zpíval si, těšil se. Pak mne zdrtí něco 
nepříjemného, smutného, bolestného a euforické okamžiky jsou pryč. Ano, to vše pa-
tří k životu. Umění vidím v tom, najít mezi euforií a radostí na jedné straně a smut-
ku z bolestného a nepříjemného na straně druhé jakousi pomyslnou střední cestu. 
Umět přijímat vše, co život přináší, s vědomím, že na této zemi jsem jenom dočasně, 
jsem zde jako host, zítra již zde být nemusím… Vše má svou konečnou a absolutně 
není v mých silách plánovat vše tak, aby to bylo jen příjemné a radostné. Vědomí, 
že by po mně měla zůstat nějaká hezká, příjemná stopa, či vzpomínka, může snad 
motivovat k tomu, abych žil každý den v míru a s pocitem, že můj život má smysl.

P.S.
Z diskrétnosti a kvůli ochraně práv nemocných jsem text inspirovaný osudem Sylvie 
Hromkové původně psát neplánoval. Její příběh a osobní setkání jsem si chtěl pone-
chat jen pro sebe. Teprve novinové články o jejím stavu mne přiměly napsat tuto úvahu.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA 
 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů: 
 

* pýchu 

* lakomství 

* závist 

* hněv 

* smilstvo 

* nestřídmost   
* lenost. 
 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby: 
 

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí; 

* z lakomství  zákon ekonomiky;   
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;  
* závist v boj o spravedlnost;  
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;  
* smilstvo v prevenci proti neurózám; 

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění   
povinností a úkolů na pozdější dobu. 
 
  

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.   
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako: 

 
  

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, 
okrádání definované jako svobodný trh,  
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, 
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a   
likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků, 
 
 
  

Nacházíme se ve  známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že: 
 

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,  
tolerance se proměnila v ustupování zlu 

a korektnost v povinný názorový koridor. 
 
 
 
  
Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c 
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky

Očkování proti koronaviru je úkonem lásky – lásky k druhým lidem i lásky 
vůči sobě, říká papež František ve videoposelství, kterým podpořil očkovací 
kampaň v Latinské Americe.
Publikováno: 18. 8. 2021 13:00 Na webu BB napsala Monika Klimentová, kráceno

„V bratrském duchu se připojuji k tomuto poselství naděje v lepší budouc-
nost. Díky Bohu a práci mnoha lidí dnes máme vakcíny, které nás chrání před 
Covidem-19. Přinášejí naději na ukončení pandemie, ale pouze pokud bu-
dou dostupné všem a pokud budeme spolupracovat," uvozuje papež František 
svou výzvu a pokračuje:

„Nechat se očkovat vakcínami, které byly povoleny příslušnými orgány, je 
aktem lásky. A pomáhat většině lidí v tomto směru je projevem lásky. Lásky 
k sobě samému, lásky k rodině a přátelům a lásky ke všem lidem. Ano, láska 
je také sociální a politická, existuje sociální láska a politická láska, která je 
univerzální a vždy překypuje drobnými gesty osobní lásky, která jsou schop-
na proměnit a zlepšit společnost (srov. Laudato si ,́ 231, Fratelli tutti, 184)“.


