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Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce 
jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto 
smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při 
našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor 
listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, 
a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Vác-
lava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165). 

Sv. Ludmila nás povzbuzuje k životu z víry, ale také speciálně k tomu, 
abychom dobře působili na své okolí, abychom správně vychovávali své děti 
a vnuky. Rozhodně by bylo málo, kdybychom poslali děti do školy, a taky 
na výuku náboženství, a pak si řekli (pokud jim ještě navíc opakujeme, že 
by měly chodit do kostela), že jsme pro křesťanskou výchovu dětí udělali už 
dost. Tohle jsou pouze věci vnější. Zkušenost učí, že pouze opravdový věřící 
vychovává věřícího a svatý vychovává svatého (jako sv. Ludmila sv. Václava). 
Výchova se děje láskou, vírou, nadějí, ne správnými pokyny nebo moralizu-
jícími řečmi. 

Přeji Vám krásné podzimní dny, kéž je pod ochranou svatých prožíváme 
v blízkosti Boží!

Váš farář Ludvík Bradáč

Sv. Václav jako mladík s hrozny vína coby obětním darem  
(kostel sv. Václava v Sazovicích, dílo ak. malíře Vl. Kokolii, Vev. Knínice)

viz text na str. 21
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Životní hra
Josef Veselý, 1996

Abychom život svůj
nehráli jen tak

Abychom při každé hře
zůstali vždy sami sebou
Ať v bolesti i nepohodě

dovedem hrát jiným pro radost
a svojí čestnou hrou

učíme všechny pravdivě žít
pokorní a nenápadní

v zákulisí nebo při potlesku
v záři reflektorů

Abychom rostli v umění
vděčně vše přijímat

zlo v dobré proměnit
a štědrými být v rozdávání
Až na jevišti našich dnů
opona spadne naposled

kéž někdo jiný
za nás říci může

že nehráli jsme jenom
pro ošidný groš



4

KALENDÁŘ  bohoslužeb a akcí  PODZIM  2017 
P. Ludvík Bradáč

Sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona 
českého národa

čtvrtek 
28. 9.

O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v 18 hodin 
v Říčanech. V předvečer 27. 9. oslavíme svátek 

svatého Václava v 17 hodin ve Veverských Knínicích 
a v 18 hodin v Ostrovačicích.

1. koncert MVF sobota 
30. 9.

První koncert Mezinárodního varhanního festivalu 
Zdeňka Pololáníka se bude konat v sobotu 30. září 

v kostele sv. Jakuba v České Třebové.

2. koncert MVF sobota 
7. 10.

Druhý koncert Mezinárodního varhanního festivalu 
se bude konat v sobotu 7. října v rotundě 

sv. Kateřiny v České Třebové.

Slavnost posvěcení 
kostela

neděle 
8. 10.

V neděli 8. října budou mše sv. podle obvyklého 
pořádku bohoslužeb a poděkujeme při nich za 

naše kostely.

3. koncert MVF sobota 
14. 10.

Třetí koncert Mezinárodního varhanního festivalu se 
bude konat v sobotu 14. října v Řetové v kostele 

sv. Máří Magdalény.

Drakiáda neděle 
5. 10.

Proběhne jako každoročně v Říčanech u reklamy 
u dálnice. Začátek je ve 14.30.

Adorační den 
farnosti Veverské Knínice

sobota 
21. 10.

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

Nejsvětější Svátosti.

4. koncert MVF sobota 
21. 10.

Čtvrtý koncert Mezinárodního varhanního festivalu 
se bude konat v sobotu 21. října v kostele 

sv. Jakuba v České Třebové.

Den modliteb 
za misie

neděle 
22. 10.

Bohoslužby budou v našich kostelích podle obvyklé-
ho nedělního pořádku. Při nich se budeme modlit 

za misie a rovněž bude sbírka na tento účel.

Všech svatých, 
slavnost

středa 
1. 11.

Slavnost Všech svatých oslavíme mší sv. ve Vever-
ských Knínicích v 17 hodin a v Ostrovačicích 
v 18 hodin. Už předtím v 16:15 se bude konat 

dušičková pobožnost na hřbitově 
ve Veverských Knínicích.

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé, památka

čtvrtek 
2. 11.

O památce Všech věrných zemřelých se budeme 
za naše drahé zemřelé modlit při mších svatých 

v 17 hodin v Ostrovačicích a v 18 hodin v Říčanech.
Předtím v 16:15 se bude konat dušičková pobožnost 

na hřbitově v Ostrovačicích.
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Dušičková pobožnost pátek
3. 11.

V 16:15 hodin na hřbitově v Říčanech 
se bude konat dušičková pobožnost.

Setkání seniorů středa 
15. 11.

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

Pocta svaté Cecílii neděle 
19. 11.

Setkání chrámových sborů k poctě sv. Cecílie se 
má letos konat v Brtnicích. Akce však ještě není 

domluvená, může se změnit místo i doba.

Adorační den farnosti 
Ostrovačice

sobota 
2. 12.

V tento den bude kostel v Ostrovačicích několik 
hodin otevřen k modlitbě a adoraci 

Nejsvětější Svátosti

Adventní zdobení sobota
2. 12.

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

na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.

1. neděle adventní neděle 
3. 12.

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

budou požehnány adventní věnce.
Sv. Mikuláše, 

patrona kostela 
ve Veverských Knínicích

středa 
6. 12.

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

při mši sv. v 17:00. 

Předvánoční svátost smíření pátek 
15. 12.

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude 
v pátek 15. 12. v 17 hodin. 

Léčivé prameny podél pěšiny na Živčákové (text na str. 19)
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Kulaté narozeniny farníků  
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se velká 
skupina členů našeho farního společenství z Ostrovačic, Říčan a Knínic doži-
la významného životního výročí. Pokusíme se je všechny jmenovitě připome-
nout. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost, 
štěstí, hodně zdraví, spokojenost, a především hojnost Božího požehnání. 

V dubnu oslavil Viktor Mikulášek 75 let života. 

V květnu oslavila Zdeňka Kršková 60. narozeniny 
a Marie Pilátová 65. narozeniny. 

V červnu měla Marie Slámová 75 roků. 

V červenci měl Jiří Pilát 70 let
a Luděk Polanský oslavil 80 let života. 

V srpnu Anna Žaloudková oslavila 70 roků života. 

V září oslavila Marcela Jelínková 50 roků, 
Helena Dvořáčková 60 roků 

a Jiřina Laifrová 65 let. 

Poslední modifikace názvu naší obce proběhla před 70 lety:

21. května 1947 se Knínice staly Veverskými 
Jiří Koch 

Velmi důležitou a významnou komponentou, jíž se obec vyznačuje nave-
nek, je její název. 

Jak je všeobecně známo, první doložitelná písemná zmínka o naší obci se 
objevila v zakládací listině tišnovského kláštera Porta Coeli z 31. října 1234, 
kterou ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl. Obec je tam označena 
jménem Knenich. 

To v průběhu staletí několikrát změnilo svou podobu. Pro tento přehled 
se spokojíme popisem ve Vlastivědě moravské (vydání z roku 1904), v němž 
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je uváděna řada podob jejího jména, např. Chneniz, Khneniz, Kneknize, 
Kniehnice, Khnenic, Kněhnice, Knihnice, Kněnice Německé. 

Z novější doby víme, že v roce 1924 platilo úřední označení Německé 
Kynice. Právě v tom roce bylo (asi z jazykových důvodů) oficiálně změněno 
na Německé Knínice. 

Po 2. světové válce došlo obecně v celém našem státě (v odplatě za ně-
mecké chování během války i před ní) k živelnému potlačování všeho, co 
německý prvek nějak připomínalo – i místních názvů. Takto motivovaná 
změna se dotkla i názvu naší obce. 

Podle obecní kroniky byla prvotní žádost o změnu názvu obce zaslána na 
ústřední orgány do Prahy už v roce 1945. Jako nový název obce bylo Místním 
národním výborem, ale také Okresní osvětovou radou v Rosicích zvažováno 
několik možností – Kněhnice, Kněnice, Nové Knínice, Brněnské Knínice 
a Veverské Knínice. Jednání trvala dlouho a protahovala se, protože k výbě-
ru se vyjadřovala řada orgánů. 

Změna nakonec definitivně vstoupila v platnost Výnosem ministra vnitra 
ze dne 3. května 1947 o stanovení nových úředních názvů míst. Výnos byl 
zveřejněn v Úředním listu republiky Československé dne 21. května 1947, 
čímž nabyl právní účinnosti. 

V připojeném komentáři se uvádělo, že adjektivum „Veverské“ bylo zvo-
leno proto, že obec v minulosti dlouho náležela k panství hradu Veveří. 

Každopádně se můžeme letos už 70 let těšit z toho, že naše obec má ten 
krásný název Veverské Knínice!
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O KŘESŤANSKÉ POMOCI
Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

15. 4. farnost 5100 – 2280

16.4. farnost 5650 7370 3430

4. 6. charitativní účely 2600 3230 2030

25. 6. bohoslovci 2900 2700 1330

16. 7. farnost 3500 3300 2380

3. 9. farnost 2960 3170 1550

Pouť do Lurd
Klára Štamberová 

Když přijedete do Lurd, máte pocit, že jste se ocitli v pohádce. Je to nád-
herné místo, a navíc jedete s nadějí na uzdravení sebe nebo někoho blízké-
ho. Zázraky se tam sice nedějí na počkání, ale přesto neodjíždíte zklamaní. 
Pro mě první návštěva Lurd znamenala obrovskou naději, že pokud tolik lidí 
uctívá Pannu Marii, není se světem ještě tak zle… 
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Kdo chodíte do kostela do 
Knínic, těžko byste si mohli 
nevšimnout Daniela. Skoro 
pořád mluví, vyzývá ke zpěvu, 
a když se potom zpívá, chce 
jinou. Ale přesto mši pozorně 
sleduje a přesně ví, co bude 
následovat (oblíbené části 
vykřikuje dopředu). Omlouvá 
ho rozsáhlé poškození mozku. 
Lékařskou péči jsme rozhod-
ně nezanedbali, ale zatímco 
medicína dokáže pomoct jen 
trošku nebo vůbec, přímluva 
Panny Marie by mu mohla 
zařídit uzdravení úplné. Tak 
jsme se rozhodli dostat Dandu 
do Lurd. Jet vlakem nebo auto-
busem nepřicházelo v úvahu, 
až jsme kdesi vyšmejdili kontakt 
na Maltézské rytíře. Každý rok první víkend v květnu vypravují do Lurd celé 
letadlo. Většinou jede asi třicet vozíčkářů, nemocní, tým rytířů k pomoci, 
kněží a zdraví poutníci. Pouť je na pět dní i s cestou, je zajištěné ubytování 
i jídlo a bohatý program.    

Poprvé jsme byli v Lurdech, když měl Danda čtyři roky. To bylo všech-
no jednoduché: v hotelu dostal postýlku pro mimina, přebalovala jsem ho 
v kočáře a speciální jídlo jsem vezla s sebou. Každý rok jsme pak poslali do 
Lurd alespoň svíčku se jmény nemocných dětí. Letos bylo Dandovi dvanáct 
let a rozhodně jsme nechtěli jet. Péče o něj je příliš náročná a já už nemám 
tolik sil, co dřív. Ale rytíři mě doslova přemluvili s tím, abych starost o Dani-
ela přenechala jednomu z nich. To mi bylo k smíchu – dítě, které propadlo 
sítí sociálních služeb, těžce mentálně postižený nevidomý vozíčkář, epileptik 
s občasným agresivním a soustavným autoagresivním chováním, který ne-
zvládá nic ze sebeobsluhy?! To nemůžou zvládnout! Zvládli! I když Dandův 
pomocník, kterého jsme překřtili na Mámatáta, se mi na závěr přiznal, že to 
bylo mnohem těžší, než čekal. 

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit, ať jste na tom zdravotně jakkoliv zle 
nebo naopak jste úplně zdraví, jeďte do Lurd! Možná se uzdravíte, ale určitě 
si odvezte lurdský pokoj a klid a naději. 

Ještě odkaz: www.lurdy.eu 
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Adopce na dálku®
Pavlína Kadlčková

Mladý muž, SriNidhi Bath, kterého v rámci programu Adopce na dálku® 
sponzorují farníci z Knínic, ukončil řádně a úspěšně druhý rok studia na 
Vishweshwarayya college. 

Po prvním roce, který byl pro něj těžký spíše po psychické a zdravotní 
stránce, se zdá, že během druhého roku se sžil se svými novými spolužá-
ky i s prostředím ve škole mimo svoji rodinu. Z klasifikovaných předmětů 
(matematika, mikroprocesory, obecné operační systémy a operační systém 
UNIX) získal z možných 600 bodů celkem 541. 

Zúčastnil se také školních slavností a umístil se na 1. místě školní soutěže 
v debatování. Na tento svůj úspěch je velmi pyšný, protože program pro-
bíhal před velkým množstvím studentů, a debaty byly vedeny v angličtině. 
Přejeme mu hodně štěstí v nově započatém semestru. 

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ

Film „Zdeněk Pololáník – skladatel“
Za autorský tandem doc. Mgr. Petr Francán 

V průběhu posledních dvou let jsme spolu s Petrem Baranem točili do-
kumentární snímek o hudebním skladateli Zdeňku Pololáníkovi. Byly to dva 
roky krásné práce, ale také překvapivě náročné. Když za mnou Petr Baran 
s námětem přišel, divil jsem se, proč portrét známého hudebního skladatele 
nenatočí sám, vždyť krátkých dokumentů o uměleckých osobnostech natočil 
již celou řadu. Avšak bezprostředně po seznámení s panem Zdeňkem jsem 
pochopil, že tato práce bude patřit k těm nelehkým. Ne snad, že by se nám 
s panem Pololáníkem či jeho paní nepracovalo dobře, to zcela naopak. 
Hlavní problém se ukázal ve skutečnosti, že jmenovaný hudební skladatel 
žije ve svém vlastním světě, kam je nám ostatním smrtelníkům vstoupit 
opravdu nelehko. Když jsem do hloubky poprvé pochopil, že pan Zdeněk 
slyší po celé dny kolem sebe hudební témata, jež povstávají z nejběžnějších 
denních činností, a že, jak sám říkal, „musí pečlivě zvažovat, kam půjde, aby 
slyšel jen ty dobré zvuky“, nevěděl jsem, co si o tom myslet. Když potom před 
kamerou psal tužkou noty partitury, a to zcela bez nejmenšího přehrání na 
nějaký nástroj, se suchým konstatováním, že přece ten celý orchestr slyší ve 
své hlavě, pocítil jsem hlubokou pokoru.
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Natáčeli jsme filmový dokument o člověku, který dostal velký dar, dar 
hudby. Je si ho vědom, nakládá s ním velmi uvážlivě a přináší nám všem 
přesně dávkovaný proud hudebního umění. Naší snahou bylo tedy uchopit 
vhodným způsobem skladatelovu genialitu a přiblížit ji divákovi na pozadí 
běžných životních situací. K tomu nám byla velmi nápomocna paní Pololá-
níková, a v nonverbální linii všudy přítomná hudba. Snažili jsme se pokud 
možno nerušit, nahlédnout citlivě do toho nejintimnějšího světa pana Polo-
láníka a něco málo z jeho vnitřního bohatství přinést divákovi. I proto jsme 
otázky víry ponechali až na konec dokumentu, třebaže se jedná o jeden 
z nejsilnějších inspirativních zdrojů pana skladatele.

Přes všechnu složitost natáčení, která, jak jsem uvedl, pramenila pře-
devším z omezené hudební vzdělanosti našeho natáčecího týmu, byl jsem 
a jsem stále  velmi vděčný, že jsem se mohl potkat s tímto mimořádným 
skladatelem a zároveň duchovním a moudrým člověkem. Mlčet vedle něj, 
poslouchat společně ticho, které ve mně vyvolává klid a v něm naopak hu-
dební témata, bylo pro mne velkou odměnou a potěšením. Taková setkání 
znamenají mnoho a zasahují člověka do hloubky. Pokud se alespoň zlo-
mek ze zde uvedeného podařilo v dokumentu zachytit, můžeme být jako 
autoři dokumentu spokojeni.  

Premiéra se uskutečnila na naši žádost dne 30. 6. 2017 po mši na faře 
v Ostrovačicích. Účast farníků byla hojná, sál byl naplněn do posledního 
místa. Takřka rodinné prostředí, příjemné občerstvení a v neposlední řadě 
laskavý úvod pana faráře, to všechno působilo zcela harmonicky. Všichni 
kdo přišli, měli o dokument zjevný zájem a debata po projekci plynule pře-
šla v přátelské setkání. Sotva jsme mohli žádat více. Všem zúčastněným jsme 
byli opravdu vděčni. 
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Den s rodinami 
MarOn

Jak se člověk může vrátit v čase zpět? Říkáte si, že to přece nejde. Ale já 
to opravdu zažila. 

Letos se v Olomouci konalo Celostátní setkání mládeže, kam se s velkým 
nadšením vydaly naše dvě dcery Anežka a Sára. S očekáváním a radostí jsem 
na Internetu i v televizi NOE sledovala záznamy z jednotlivých dní a tiše jim 
záviděla a zároveň jim moc přála, že mohou prožívat to, co já jsem měla také 
možnost zažít před více než 25 lety. Setkání s tolika mladými lidmi, kteří si 
chtějí povídat o víře, mají podobné smýšlení, jsou stejně „naladěni“, to v člo-
věku zanechává nezapomenutelné zážitky. 

Součástí tohoto setkání bylo na sobotu naplánováno setkání s rodinami. 
Původně jsem si říkala, že doma mám spoustu práce, kamkoli se podívám, 
a sobota je jediný den v týdnu, kdy se jí mohu věnovat už od rána. Takže jsem 
s návštěvou Olomouce moc nepočítala. Nakonec jsme se s manželem rozhod-
li, že na setkání do Olomouce za našimi děvčaty přece jen zajedeme. Vzali 
jsme s sebou také nejmladšího Josífka a ráno jsme vyrazili do Olomouce. 

Když jsme došli do Korunní pevnůstky, kde setkání probíhalo, vyhlédli 
jsme si strategické místečko, abychom byli blízko pódia, a dobře viděli. Pak 
už jsme jen vyhlíželi, jestli se holky někde objeví. Protože předchozí den 
byla pouť na Svatý Kopeček, byli mládežníci hodně unavení, tak přicházeli 
na místo až skoro před začátkem programu. Nakonec se objevily i Anežka se 
Sárou. Nastalo mohutné přivítání, protože nás tam nečekaly, vždyť jsme se 
do Olomouce přece nechystali. Program začal v 9 hodin zpěvem olomoucké 
scholy Sněženka, která nás provázela celý den nádhernými písněmi. Slyšeli 
jsme odvážné svědectví maminky dvou dětí Anežky Kašubové o strachu z bu-
doucnosti, když bojovala se zákeřnou nemocí. Následovala mše svatá, kte-
rou celebroval kardinál Dominik Duka. Tím, že jsme byli obklopeni samými 
mladými lidmi, jsem si připadala, jako bych se vrátila o 25 let zpět a úplně 
jsem s nimi splynula. Jediné, co mne nepatrně vracelo do reálného času, 
byly moje nohy, po dlouhém sezení na karimatce jsem nevěděla, jestli je 
mám natáhnout nebo skrčit, kleknout si či raději vstát. Ale to bylo jen nepa-
trné nepohodlí, které bylo mnohonásobně překonáno celkovým zážitkem.

Také jsme zde potkali spoustu známých rodičů i mládežníků, s nimiž 
jsme se dávali do řeči a ptali se jich, jak se jim tam líbí. Všichni byli rádi, že 
na Setkání mohou být. Utkvěla mi slova jednoho tatínka, který řekl, že se 
také účastnil setkání mládeže a shodli jsme se na tom, že díky těmto setkání 
se mohla naše víra prohloubit a upevnit. A to proč jsme v Olomouci, je i díky 
našim dětem, to jsou ta semínka, která díky naší víře vyrostla, a my teď vlast-
ně můžeme sklízet krásné plody.
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Odpoledne jsme vyslechli nádherné svědectví Enrica Petrilla, který 
vyprávěl o osudu své ženy Chiary. Ve svém životě se utkali s těžkým a nepo-
chopitelným utrpením. První dvě děti zemřely hned po porodu, protože 
měly závažnou diagnózu neslučitelnou se životem, a u třetího těhotenství 
onemocněla Chiara rakovinou jazyka. Lékaři chtěli, aby těhotenství přeruši-
la a začala se léčit. Ona však odmítla, narodil se jí zdravý chlapec a ona pod-
stoupila chemoterapii. Léčba však nebyla úspěšná a Chiara zemřela asi rok 
po narození syna Francesca ve svých 28 letech. Její manžel Enrico se rozhodl 
předávat toto svědectví o jejich životě všem, kteří mají obavy z budoucnosti.

Při večerním programu, končícím v pozdních hodinách, jsme se spo-
lečně modlili a zpívali. Dostali jsme také svíčky, které byly rozžaty, a celé 
prostranství Korunní pevnůstky se proměnilo v moře malých zapálených 
světýlek. Josífek, ač byl po celodenním programu hodně unavený a ospalý, 
mi řekl: „Mami, až rozsvítí svíčky, tak mě vzbuď!“ Když pak uviděl tu záplavu 
světel, prohlásil: „To jsou všichni věřící, vlastně ne, všichni tady nejsou.“ Vel-
mi mne jeho slova dojala, že v 8 letech vnímá sílu a nadšení z víry. 

Z Olomouce jsem si dovezla nezapomenutelný zážitek jednoty a spole-
čenství křesťanů a potěšilo mě, že je pořád kam zasévat. Nadšení, otevřenost 
a touha mladých lidí hledat Boha, bylo vidět na každém kroku. To, že jsem 
se s nimi mohla „vrátit v čase“ a znovu zažívat to samé, ve mně zanechává 
rozpálenou svíci, která mi svítí na cestu, a pomáhá jít dál. 

Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, 16. srpna 2017

Milí přátelé,
znovu se v duchu vraťme do Nazareta v Galilei. V největší říši tehdejšího 

světa byla Palestina naprostým Zapadákovem. Její severní část, kde působil 
silný vliv okolních pohanských území, byla dokonce všeobecně vysmívaná 
jako Galilea pohanů. A právě tam, v jedné pohrdané „Zlámané Lhotě“, 
odkud podle mínění jednoho slavného současníka nemůže vzejít nic dob-
rého, dojde k události, která je do určité doby skrytá veřejnosti, nikdo o ní 
neví a nikdo se o ni nezajímá. Teprve o pár měsíců později asi dodávala 
potencionálně výbušný materiál místním drbnám, ale o tom se v Písmu 
nepíše.

Nevím, jestli by byla tehdy asi dvanáctiletá Maria mezi svými vrstevnicemi 
vybrána jako Miss Nazaret, ale rozhodně byla vnitřně krásnou dívkou a jsem 
přesvědčen, že právě vnitřní krása formuje všechno ostatní, tedy myšlení, 
úsměv, chování, moudrost a tím i krásu vnější. Jsem přesvědčen, že právě 
proto byla Maria nejkrásnější žena. Ovšem nepředbíhejme.
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Jednoho dne k ní přijde Boží posel, který zpřítomňuje toho, který jej po-
slal, a pozdraví ji: „Buď zdráva“. Doslova řečeno: „Raduj se, zahrnutá milostí, 
Pán s tebou.“ Maria se ulekne a přemýšlí, co to má znamenat. Anděl ji utě-
šuje: „Maria, neboj se! Bůh tě má rád.“ A následují slova o početí a narození 
Ježíše a o tom, kým její syn bude. A Maria se táže, jak se to může stát, když 
nežije s mužem. Anděl jí vypráví, jak se to stane, vypráví o požehnaném stavu 
její příbuzné Alžběty a ujišťuje ji, že u Boha není nic nemožného. 

A nyní nastává hvězdná chvíle lidstva.
 Maria ve svobodě věřícího a milujícího člověka řekne: „Jsem služebnice 

Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“
Není to pasivní postoj typu: Tak já to teda vezmu, ale je to vyjádření přání 

a touhy, které se dříve překládalo slovem kéž. Tedy: Kéž se mi stane podle 
tvého slova. Řečeno jinak: Ať je to tak, jak si přeješ a jak ty chceš. Dalo by se 
dodat: Já ti důvěřuji, Bože.

A v tomto postoji důvěry stojí tato nazaretská dívka před Božím poslem 
i za každého z nás.

Nepotřebuje tento její údiv na prahu nových možností nejen slyšet, 
ale také zažít každý z nás? Také vy jste na jejím místě, i vám je zvěstováno: 
S tebou – s tebou – ano, i s tebou – Bůh počítá. S tebou má přicházet Boží 
království. Také ty máš dát život Kristu. Skrze tebe se právě on má narodit do 
světa, ve kterém žiješ.

Co na to řeknu já? Neuleknu se tohoto pozvání? Je to vůbec míněno 
vážně? Ano. Je. A jaké jsou naše obranné reakce?

„To snad Bože nemyslíš vážně. To mě neznáš, to nevíš, jak jsem líný, sprostý, jak 
jsou mně druzí a možná někdy i ty ukradení?  

Jak se zabývám sám sebou?
Jak postrádám tolik věcí, které mají druzí? 
Jak na to nejsem dostatečně hezká - hezký? Jaké mám mindráky ze své postavy, 

zvlášť když to srovnávám s tím, co vidím v časopisech?
Jaké jsem nemehlo v tělocvičně? 
A také se ti ani mí rodiče moc nepovedli!“
Mám pokračovat? Jak byste rozšířili tento refrén vy sami?
Ano, v mínění světa vzdáleného od duchovních hodnot, je vzhled, po-

stava, značkové oblečení, večírky, zkušenosti s drogami, se sexem, s pornem 
velmi důležité. Důležité natolik, že jsou hojně využívány pro tržby kosmetic-
kého, oděvního, plasticko-chirurgického a já nevím ještě jakého průmyslu, 
který je připraven v případě určitých finančních investic pomoci plnit všech-
ny sny. A samozřejmě je také vyvolávat. 

Je špatné, že se mladý člověk chce líbit? Že se maluje, že dbá o svou posta-
vu, že chodí pěkně oblečen? Rozhodně ne, je to v naší přirozenosti. Je špat-
né, když jsou tyto věci na prvním místě a stávají se těžištěm a smyslem života, 
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protože se právě tím stávají příčinou otroctví, kterého je těžké se zbavit. Toto 
otroctví využívá zmíněný průmysl a je to zdroj velkých zisků. 

Být sám – sama sebou, znamená uvidět se v jiné perspektivě. Ne v zavi-
rovaném kolektivním softwaru světa vzdáleného od Boha, ale v perspektivě 
Boha a jeho nezavirovaného softwaru, tedy v Duchu svatém, který nám po-
máhá objevovat dary, určené osobně každému z nás. Skrze tento základní 
pohled s přijetím a rozvíjením osobních darů můžeme také objevovat svoji 
nekonečnou hodnotu i potencionální krásu. 

Možná to vypadá, že chci všechno přehodit do duchovního světa, a to 
hmotné a tělesné prohlásit za nedůležité. Ale tak to v žádném případě 
není. Proč by potom svatý Pavel psal v dopise Korinťanům (když popisuje 
jejich nesprávný vztah k tělu v oblasti šestého přikázání), jestli vědí, že 
jejich tělo je chrámem Ducha svatého? A že Kristus za ně zaplatil vysokou 
cenu? A víme to my? A ten stejný Pavel dodává i pro nás: Oslavujte proto 
Boha svým tělem. 

Přijměme tedy sebe, svá obdarování i svá omezení. Naše obdarování jsou 
určena pro službu druhým, naše omezení se mohou stát pověstným zrnkem 
písku, které se v ústřici stane příčinou vzniku drahocenné perly. Je zvláštní, 
že Pavel sám sebe nazývá nedochůdčetem a je si vědom svých omezení. Stej-
ně tak Mojžíš říká Hospodinu: Neumím mluvit, nemohu jít před faraona.  
Také Izaiáš říká: Jsem ztracen pro své viny a hříchy. Ale když se Hospodin 
zeptal: Kdo půjde, koho mám poslat? Odpoví Izaiáš: „Zde jsem, pošli mě“. 
A brání se také prorok Jeremiáš: „Co bych měl druhým říkat? Jsem ještě pří-
liš mladý.“ A slyší povzbuzení: „Neboj se, budu s tebou….“

Životní výhrou je být v postoji obyčejné dívky Marie a říkat Bohu ANO 
a vědět, že ani tolik nezáleží na mém outfitu, na výši mého IQ, na výši ob-
sahu mé peněženky, na postavení mé rodiny, ale záleží na mém přátelství 
s Otcem, s jeho Synem a na otevřenosti vůči Duchu svatému. A pokud se 
Bůh stane mým přítelem, s nímž budu každý den procházet životem a všemi 
okolnostmi, které přináší, začne se odehrávat další hvězdná chvíle lidstva. 
A bude se týkat nejen mne osobně, ale přesahuje také do světa, v němž ži-
jeme. Postoj otevřenosti a důvěry vůči Tomu, který nás stvořil a nekonečně 
miluje, z nás všech dělá krásné lidi. Uvnitř i navenek.

Putování na Velehrad 
Marie Ševčáková 

Sv. otec František říká: „Je důležité, abychom ve chvílích odpočinku 
a odstupu od každodenních starostí mohli obnovit své duchovní i tělesné 
síly a prohloubit své duchovní putování.“ 
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Co nám přináší pěší pouť:
 1. Vyjití ze stereotypu běžného života.
 2. Odpoutání se od pohodlí domova.
 3. Oproštění od starostí všedních dnů.
 4. Setkání s přáteli a radost ze společného putování.
 5. Radost ze vzájemného sdílení.
 6. Posilu ze společné modlitby a společně prožité mše svaté.
 7. Radost z krásy přírody, kterou právě procházíme.
 8. Přinášení oběti za nemocné a potřebné. 
 9. Odřené paty, palce u nohou nebo puchýře.
10. Celkovou únavu, ale o to větší radost z cíle cesty.

Takže, pokud vám to věk a zdraví dovolí, neváhejte a přidejte se k pěším 
poutníkům na Velehrad i vy! Stojí to za to. 

První den jsme se po mši svaté v 15 hodin v Ratíškovicích vydali směr 
Bzenec. Cesta byla převážně lesem asi 12 km. V Bzenci jsme přespali v míst-
ní tělocvičně. Druhý den ráno jsme vyráželi v 8 hodin. Tato část pouti byla 
trochu náročnější, protože jsme šli zhruba 18 km více mezi poli a vinicemi. 
Kolem páté hodiny jsme došli do Boršic, kde jsme byli ubytováni na faře. 



17

Sem také doputovalo asi 150 poutníků z jiných směrů, ti byli ubytováni v ro-
dinách. Společně jsme se zúčastnili mše svaté. Místní farníci se každoročně 
starají o příchozí poutníky ať poskytnutím ubytování nebo přípravou občer-
stvení. Jsou velmi milí a ochotní. 

V sobotu ráno jsme vyšli společně ve velkém průvodu na Velehrad. Po 
cestě se k nám připojila i skupina poutníků putujících od Znojma. Tato 8 
km cesta vedla převážně po silnici. O půl 11. jsme doputovali na Velehrad. 
Naše pouť byla zakončena společnou mší svatou celebrovanou želivským 
opatem J. J. Šimkem. 

Letos nás z Ratíškovic vycházelo celkem 31 poutníků včetně dvou batolat. 
Z našich dvou farností (ostrovačické i veverskoknínické) se závěrečné mše 
na Velehradě zúčastnilo 34 farníků (někteří přijeli až na Velehrad pouze na 
mši). Celkem připutovalo na Velehrad cca 460 pěších poutníků. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způ-
sobem tuto pouť umožnili, a zajistili vše potřebné. Také bych chtěla po-
děkovat našim ministrantům, Štěpánkovi, Matoušovi, Vítkovi a Josífkovi, 
kteří tuto pouť statečně absolvovali, a nejen to, šli ji skoro celou bosi. 
Vždyť všechny těžkosti spojené s poutí můžeme přinést jako oběť za naše 
nemocné a trpící. A tito malí kluci ji přinášeli za Jendovo uzdravení. Mají 
ho moc rádi, a to nám dospělým dokázali. Vždyť jen opravdová láska se 
nebojí oběti. Myslím, že je to vhodné k zamyšlení a k povzbuzení pro nás 
pro všechny.

Farní pouti 2017 – Turzovka, Sazovice
Pavlína Kadlčková

V letošním roce se konaly dvě poutě našeho farního společenství věřících 
z Ostrovačic, Knínic a Říčan. Koncem května jsme se vydali na slovenskou 
Turzovku a počátkem září do Sazovic u Zlína. 



18

Turzovka, Bílá, Prostřední Bečva
Pouť na Turzovku jsme podnikli 27. května. Vyjeli jsme brzy ráno autobu-

sem a přes Valašské Meziříčí, Rožnov, Bečvy, jsme dojeli na Bumbálku, kde 
jsme přejeli hranice Slovenska a přes Makov jsme dojeli do městečka Tur-
zovky. V Turzovce jsme odbočili do vesnice Korňa pod vrcholem Živčáková, 
na kterém stojí poutní kostel Panny Marie Matky Církve. Ještě i zpětně je 
potřeba vzdát hold panu řidiči za jeho bravurní rejdování s velkým zájezdo-
vým autobusem na úzké silničce v Korni, v ostrých zatáčkách, a na ještě užší 
příjezdové silničce z Korně na vrchol Živčákové. 

Poutní kostel Panny Marie je zcela nový, jeho stavba byla započata v roce 
2008 a vysvěcený byl v říjnu 2015. My jsme tu slavili mši svatou, kterou slou-
žili dva místní kněží a náš otec Ludvík. Duchovně občerstveni a povzneseni 
jsme se po skončení bohoslužby mohli povznést i nádherným výhledem po 
okolních vrcholcích Kysuc, zelených návrších a šťavnatě zelených loukách. 
Mnozí si vychutnali pohled i z vyhlídky na kostelní zvonici. 

Téměř všichni jsme se postupně vydali po hřebenu kopce (cca 700 m) 
k poutnímu „paloučku zjevení“, tj. místu, v jehož bezprostřední blízkosti došlo 
během letních měsíců roku 1958 k sérii sedmi zjevení Panny Marie hajnému 
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Matúšovi Lašutovi. Když své zážitky převyprávěl přátelům a známým, první 
velká skupina asi 1000 poutníků vystoupala 8. září téhož roku do těchto míst. 
Tím se zrodila tradice pozdějších poutí. (Vládnoucí komunistický režim se 
panu Lašutovi odvděčil dlouhými výslechy na StB a později nuceným pobytem 
v „sanatoriu duševně chorých“, lidově v blázinci). V následujícím roce byla na 
tomto místě postavena jednoduchá dřevěná svatyně, později postupně přesta-
věná do podoby dnešní kaple Panny Marie. V ní jsme se společně pomodlili, 
zazpívali a rozjímali. Cestou zpět k autobusu jsme si všichni nabrali vodu z tur-
zovských pramenů. Mnozí se podělili o rodinné tradice z putování k Panně 
Marii na Turzovku v dobách hlubokého komunismu. Ani se nám nechtělo 
toto místo, nazývané také „Středoevropské Lurdy“ opouštět.

Ze Živčákové jsme se stejnou cestou vrátili na moravskou stranu Beskyd 
a v obci Bílá navštívili kostel sv. Bedřicha. Jde o dřevěný kostel tzv. švédské-
ho či norského stylu, který je v naší zemi ojedinělý. Vzpomněli jsme zde na 
našeho předchozího pana faráře Bedřicha Provazníka a věnovali mu svou 
modlitbu. Pro nejmladší účastníky pouti byla do programu zahrnuta také 
procházka k obůrce s lesní zvěří v Bílé, které se radostně zúčastnili malí 
i velcí. 

Poslední zastávkou našeho putování byl kostel sv. Zdislavy v Prostřední 
Bečvě. Bílý kostelík zářil ze zeleného svahu nad vesnicí a nám se dostalo opět 
milého přijetí a zasvěceného výkladu. Je určitě raritou, že výstavba kostela 
trvala pouhý jeden rok! Po krátké modlitbě jsme se ještě jednou pokochali 
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výhledem na zvlněné beskydské vr-
chy, v tu dobu ozářené zapadajícím 
sluncem, a vydali se na zpáteční cestu 
k domovu. 

V srdcích zůstala radost a načerpa-
ná posila. A jistě také obdiv k obyva-
telům tohoto krásného, byť drsného 

kraje, kteří si do dnešní doby uchovávají svoji víru, čehož jsou nové kostely 
jak na slovenské, tak moravské straně Beskyd důkazem. 

Sazovice, Štípa 
Návštěva nového kostela sv. Václava v Sazovicích u Zlína měla být pů-

vodně součástí farní pouti na Turzovku. Z časových důvodů jsme ji v květnu 
museli vypustit a uskutečnili jsme ji v náhradním termínu 2. září. Nic není 
náhoda, a Boží Prozřetelnost měla s námi své úmysly. Kdybychom navštívili 
Sazovice v květnu, na konci dne plného velkých dojmů, kostel bychom „pro-
letěli“ a museli bychom spěchat domů. Takto jsme si mohli návštěvu tohoto 
krásného nového kostela vychutnat v klidu a nechat na sebe působit všechny 
vjemy. 

A že bylo co k vidění! Pokoj a příjemný pocit z pobytu v kostele byl umoc-
něn zasvěceným vyprávěním sazovické farnice Marie Rapantové o výstavbě 
kostela a s ní souvisejících skutečnostech. 

Následujícím výkladem nás Vladimír Kokolia, profesor AVU v Praze, 
knínický rodák a občan, uvedl do „svého“ pohledu výtvarníka na architek-
tonickou stránku stavby, jejímž autorem je Marek Jan Štěpán. Kostel má 
tvar oválné rotundy, či svinutého archu papíru. Z venku působí téměř jako 
pevnost. V protikladu s tím je vnitřek naplněn hrou světla přicházejícího 
z různě a netradičně umístěných oken. Jim vévodí stropní okno ve tvaru 
Božího oka.
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Vladimír Kokolia ztvárnil výjevy vnitřní výzdoby kostela: postavu zmrt-
výchvstalého Krista jakoby vystupujícího skrze oltářní kříž, Pannu Marii jako 
matku s Ježíškem v náručí, a sv. Václava v neobvyklé pozici klečícího mladíka 
přinášejícího hrozny vína jako obětní dar. Navrhl též křížovou cestu. Vše je 
realizováno pouze jemnou škálou nejnutnějších linií a bodů, takže obrazy se 
divákovi postupně skládají v příslušný celek. 

Oba tvůrci vytvořili nádherné dílo. Není se co divit, že je přijíždějí obdi-
vovat laici a odborníci z blízkého okolí, vzdálenějších míst, i ze zahraničí.

Kostel sv. Václava byl vysvěcen v květnu tohoto roku. Kromě ostatků sv. 
Václava jsou v něm také, mimo ostatků sv. Jacinty a Františka (dětí, kterým 
se zjevila Panna Maria ve 
Fatimě), uloženy ostatky sv. 
Zdislavy, patronky rodin. 
A to v nás opět vzbudilo 
vzpomínku na jarní pouť 
a kostelík sv. Zdislavy na 
Prostřední Bečvě. Tak se 
nám ty letošní pouti pěkně 
propojily. 

Obdivuhodná je energie 
farníků ze Sazovic, i jejich 



22

tehdejšího pana faráře, se kterou se pustili do naplnění přání svých předků, 
kteří chtěli kostel postavit již v roce 1935. Obdivuhodná je i štědrost tamních 
podnikatelů, kteří věnovali značné finanční sumy na podporu stavby. To vše 
složilo mozaiku a radost z toho, že i v dnešní době, kterou často zatracuje-
me, je možné vytvořit moderní a krásné duchovní dílo. 

Další krátkou zastávkou 
bylo mariánské poutní místo 
Štípa na opačné straně Zlí-
na. Chrám Narození Panny 
Marie je na rozdíl od Sazovic 
tradičním poutním místem 
již od 14. století. Socha Panny 
Marie je jednou ze tří nej-
starších na Moravě. Ve společné modlitbě jsme vzpomněli i na všechny ne-
mocné, které jsme přinesli ve svých srdcích, a prosili Pannu Marii Štípskou 
o přímluvu za jejich uzdravení. 

Bohu díky za obě naše letošní pouti. Bohu díky za našeho pana faráře. 
Bohu díky za společenství, které jsme během obou poutí prožívali. 
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Dožínková neděle ve Veverských Knínicích 
Helena Kochová 

Druhého září se v našem kostele konalo poděkování za úrodu. Byla sych-
ravá, deštivá neděle. Ale uvnitř kostela byla nálada zcela jiná. Před oltářem 
byla výzdoba z letošní úrody, dokonce se tam „pásly“ dvě ovečky. 

Pan farář přivítal krojované ženy, které přinesly dožínkový věnec, a ro-
zestavily se podél bočních oltářů. Jejich barevné kroje zářily a umocňovaly 
slavnostní atmosféru bohoslužby. Zkrátka, v kostele svítilo sluníčko navzdory 
venkovnímu počasí. 

Na konci mše sv. „stárky“ za nás za všechny popřály panu faráři k nadchá-
zejícím narozeninám a předaly mu krásnou kytici polních květin. 

Z kostela se nám odcházelo radostně a po ochutnání koláčků, které byly 
všem přítomným stárkami nabízeny, i sladce. Koláčky byly výborné. 

Moc děkujeme krojovaným ženám, že do kostela přišly, a připravily nám 
krásný zážitek.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ

Víkend v Luhačovicích 
Jarmila Kryštofová a Vilma Smutná 

Několikrát do roka se domluvíme se svými manžely a vyjíždíme si odpo-
činout na různá místa naší republiky a poznávat krásy naší vlasti. Tentokrát 
jsme se rozhodli pro Luhačovice. Byli jsme tam již několikrát, ale rádi se tam 
vracíme pro krásnou přírodu, pěknou promenádu, přehradu a jiné.

V neděli ráno 10. července jsme se vypravili do kostela sv. Rodiny Naza-
retské na mši svatou. Byli jsme mile překvapeni, protože se zde slavila pouť 
a 20. výročí posvěcení kostela. Bohoslužbu sloužil Mons. Jan Graubner, ar-
cibiskup olomoucký. 

Po jeho pěkném a poučném kázání jsme vyslechli i slova místního pana 
faráře Huberta Wójcika a občany, kteří děkovali Pánu Bohu, a vyprošovali 
Boží požehnání pro ty, kteří se zasloužili o stavbu chrámu. 

Stavba byla zahájena 29. dubna 1996 a kostel byl posvěcen 12. červen-
ce 1997 Mons. Janem Graubnerem. Ke mši svaté svolávají tři zvony, které 
byly vyrobeny ve zvonařské dílně p. Tkadlece z Halenkova. Největší zvon je 
věnován Svaté rodině a váží 220 kg, menší nese jméno Maria a váží 150 kg, 
a zvon s názvem Sv. Josef váží 100 kg. Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup 
olomoucký, posvětil zvony 14. června 1997 a varhany od firmy p. Grygara 
z Prostějova posvětil 17. prosince 2000. Zajímavá je v kostele i křížová cesta 
Marka Trizuljaka. Jeho obrazy, i když mluví o neštěstí a ponížení, nepůsobí 
smutně. Jsou prozářeny světlem naděje i vítězství. Z tohoto důvodu v luhačo-
vickém kostele křížová cesta nekončí smrtí a uložení do hrobu, ale vzkříše-
ním a vítězstvím, tedy má celkem 15 zastavení.

Po mši svaté jsme se u kašny před kostelem, kde vytéká minerální pramen 
zasvěcený sv. Josefovi, občerstvili. Pramen je volně přístupný veřejnosti.

Měli jsme krásný pocit a radost z toho, že jsme se zúčastnili této krásné 
nedělní slavnosti. Díky Bohu.

Moje dovolená v Rumunsku 
Marta Konečná 

Koncem června jsem byla oslovena svou kamarádkou, abych s ní a s její 
rodinou jela na dovolenou do Rumunska. Má první reakce byla záporná: 
„Ne, tam já nepojedu“. Ale ona to myslela vážně a jen tak lehce se odbýt 
nedala. Ještě při druhé a třetí nabídce jsem váhala. Ale vzpomněla jsem si, 
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že kdysi před 40 lety se mi stala příhoda. Při té vzpomínce jsem se rozhodla 
s nabízenou cestou souhlasit. 

Od nás z domu jsme vyrazili do Brna, kde jsme nabrali zbytek její rodiny. 
Čekala nás dlouhá cesta, která trvala 13 hodin. Když jsme vyjížděli, připadala 
jsem si jako na lodi uprostřed oceánu. Vybavila se mi slova písně: „Oceánem 
pluje loď, ke břehu mě doprovoď, hvězdo mořská zářivá, noc již vody přikrý-
vá. Nezapadej za mraky, voditelko našich cest, děsí nás tmy přízraky, jen ty 
můžeš k cíli vést, …“. Všichni jsme se cítili bezpečně. 

Projeli jsme celé Maďarsko, Rumunskem až k Dunaji, a pak vzhůru do 
hor. Na místo jsme dojeli až za tmy, únavu jsme ale necítili. Ke spaní jsme se 
dostali o půlnoci. Ráno jsme se s východem slunce probudili do krásného 
dne. Zažili jsme nádherný pohled do údolí pod námi. Byli jsme vysoko, asi 
700 m n. m.

Cesta to byla krásná, ale pro mne trochu tajemná, protože jsem přesně 
nevěděla, kam jedeme, společníci to přede mnou tajili. Teprve v cíli jsem 
poznala, že se nacházíme v jedné z českých vesniček, které v této oblasti 
založili předci dnešních obyvatel kolem roku 1820. Byli to Češi utíkající z 
domova před nepokoji. Plavili se trochu nazdařbůh po Dunaji, zde vystou-
pili na břeh, aby pro sebe hledali obživu, a nalezli domov. Někteří se usadili 
ve zdejších horách. 

Pro nás bylo velmi překvapivé a zároveň příjemné, když jsme v této cizí 
zemi v neděli ráno při cestě do kostela zaslechli hovor krásnou češtinou. 
Kostel byl pěkný, udržovaný, zasvěcený Panně Marii Neposkvrněné a sv. 
Janu Nepomuckému. Bohoslužba nás upoutala krásnými písněmi a modlit-
bami. Písmo svaté četl místní farník. Kněz má na starosti asi 10 farností, sem 
dochází sloužit mši jednou za měsíc. Také jsme byli přítomni bohoslužbě 
slova na svátek sv. Petra a Pavla. 

Život ve vesničce je poklidný. Obdivovali jsme pečlivě obdělaná pole, roz-
sáhlé louky a lesy. Do dalších českých vesniček jsme jeli podél Dunaje. Řeka 
tvořila hranici, za ní už bylo Srbsko. Krajina je civilizací ještě nedotčená. 
Loučili jsme se s ní neradi. 

V sobotu po ránu jsme se vydali na zpáteční cestu. Jeli jsme většinou po 
dálnicích Rumunskem, přes Maďarsko a Slovensko do Čech. 

Jsem vděčná, že jsem nabízenou cestu přijala a zúčastnila se jí. Děkuji 
řidiči, že nás bezpečně dovezl na místo i zpět domů, za kilometry najeté po 
cestách v zajímavé krajině, za všechny starosti, které s námi měl. Velmi obdi-
vuji a děkuji za auto, s kterým jsme cestovali, bylo rychlé, prostorné a zcela 
pohodlné. Ještě jednou znovu srdečné díky! 
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Letní střípky
Pavlína Kadlčková

Během letošních prázdnin jsme strávili dva týdny dovolené v Chor-
vatsku na ostrově Korčula. Nejbližší „civilizací“ bylo od našeho přechod-
ného bydliště městečko Blato, ležící ve vnitrozemí ostrova. Starobylé 
městečko je zemědělským centrem s mlýny na olivový olej a výrobou 
vína. Je také centrem církevním, samosprávným a kulturním. Farní kos-
tel Všech svatých (Svih Svetih) je postavený z bílých kamenů v tradičním 
jihoevropském stylu, jeho dnešní podoba je datována do 17. století. Na 
oltáři je obraz benátského umělce Girolama da Santacrocea Všichni 
svatí, z roku 1540.  

Tam jsme se v neděli vy-
dali na mši svatou. Z okolí se 
sjížděla auta domácích oby-
vatel i zahraničních turistů. 
Na náměstí před kostelem 
postávaly skupinky debatu-
jících Chorvatů, kostel byl 
brzy zaplněn. Většina míst-
ních farnic byla oděna do 
černých šatů, v ruce svírala 
vějíř, mohutně jím pohybo-
vala, až se v kostele rozprou-
dil slabý vánek. Ten byl pak 

udržován po celou mši. Muži v bílých košilích a černých kalhotách. Pohled 
pro nás nezvyklý, připomínalo nám to atmosféru z italských filmů o Sicilii. 
Do reality nás vrátil průvod ministrantů v bílých komžích zdobených neod-
myslitelnou chorvatskou trikolorou a sympatický pan farář. Po krátkém čase 
se rozptýlily i naše obavy, jak budeme rozumět. Chorvatština je slovanský 
jazyk a navíc, pokud člověk zná liturgii v češtině, porozumí její chorvatské 
verzi velmi dobře. 

Homilie doplňovala čtení o Boží moudrosti a pan farář ji prokládal vtip-
nými historkami. Pro nás to byla nejobtížnější část z celé liturgie. Abychom 
dobře pochopili smysl výkladu, měli jsme uši „našpicované v pozoru“ a snažili 
se chytat každé slovo. Měli jsme laický pocit, že ta obtížnost pramení z toho, 
že chorvatština je asi o hodně blíž dávné cyrilometodějské staroslovanštině, 
než současné dnešní verzi našeho mateřského jazyka. Z kostela jsme přesto 
vyšli povzbuzeni nejen duchovně, ale také naladěni příjemnou atmosférou 
a potěšeni milým zážitkem.
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Den celosvětové vyčerpanosti
Peter Žaloudek, Vídeň, zpracováno na základě relace v Ö1: „Erfüllte Zeit“,  
ze dne 6. 8. 2017

Druhého srpna letošního roku se slavil celosvětový den vyčerpanosti. Tím 
ale není myšleno ohrožení stresem či syndromem vyhoření. V tento den byly 
vyčerpány všechny přirozené zdroje, které by správně měly vystačit až do konce 
roku. Jinak řečeno: tohoto dne překročila lidská spotřeba schopnost Země tyto 
přirozené zdroje reprodukovat. Všechno, co bude od tohoto data letos použito, 
zpracováno či zkonzumováno, půjde na úkor příštích generací. Tento skandální 
stav dnes kritizují nejenom zeleně orientované politické strany a vůbec politici 
se zdravým rozumem napříč všemi stranami či osobnosti s občanskou kuráží ze 
všech přírodovědeckých oborů, ale vyjadřují se k tomu rovněž všechna význam-
ná náboženství. Tématu Péče o stvoření se letos v červenci věnovala i devatenáctá 
Ekumenická letní akademie v rakouském benediktinském klášteře Kremsmün-
ster. Příkaz nezanedbávat tuto péči nacházejí všechna velká náboženství ve svých 
posvátných textech, a rakouský rozhlas Ö1 tedy mohl do své náboženské relace 
Erfüllte Zeit vybrat myšlenky islámu, židovského náboženství i křesťanství. K če-
mu vyzývají a jak se dívají na vztah člověka k přírodě?

 
Na Blízkém neboli Středním Východě, tedy v části světa, kde již po staletí 

panují velká vedra a nedostatek pitné vody, a kde se také nacházejí rozsáhlé 
pouště, se zrodila všechna tři velká, tzv. abrahámovská náboženství, totiž ži-
dovství, křesťanství a islám, což se zrcadlí nejenom v jejich podobné historii, 
ale také v jejich posvátných textech. Příroda je ve všech těchto nábožen-
stvích vnímána velice živě jako zničující či tvořící, jako nepřátelská či dávající 
potravu a život. Člověk je automaticky pojímán jako součást stvoření a jako 
takový má uvnitř tohoto systému své poslání. Z pohledu islámu to formulo-
vala islámská vědkyně dr. Ursula Fatima Kowanda Yassin těmito slovy:

„Člověk je služebníkem a jako takový se musí podřídit zákonům. Přírodní 
zákony nemůže svévolně ani měnit, ani tvořit či negovat. Stvoření je zakotve-
no v určitém řádu a člověk nemůže tento řád rušit, nýbrž musí se snažit o za-
chování jeho rovnováhy. Tím je dána jasná role člověka. Má odpovědnost za 
to, aby bylo stvořené zachováno, a význam Země musí chápat jako cosi, co 
bylo lidem darováno jako dobro, nikoliv jako něco, co je jejich majetkem, 
se kterým se může libovolně nakládat. Musí to brát jako něco, co je určeno 
pro všechny. Zároveň je pro člověka zkouškou, jestli tento úkol plní dobře, 
jestli dokáže využívat svou existenci na Zemi k posilování míru, svornosti 
a spravedlnosti. Je to zcela jasný úkol pro člověka, aby zde budoval dobro, 
a ne zlo.“ (Ursula F. K. Yassim je autorkou knihy Achtsamer Umgang mit 
der Schöpfung , Citlivé zacházení se stvořením.)
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Křesťanství, které má se židovstvím společnou bázi ve Starém zákoně, se 
dívá na stvoření podobně jako islám. Ve své řeči to podtrhl Dr. Gerold Lehner, 
evangelicko-luterský superintendant hornorakouské diecéze. „Člověk je součástí 
stvoření. Něco mu bylo svěřeno a on jednou bude za to, jak nakládal s tím, co 
mu bylo dáno k dispozici, vyzván k odpovědnosti. Člověk je součástí vztahů jak 
k jiným lidem, tak také ke stvoření a jednou bude muset hledat odpovědi a nést 
také důsledky za to, jak se choval, až bude stát tváří v tvář jednomu a jedinému 
Stvořiteli celého vesmíru. Uvědomování si světa jako stvoření koresponduje s po-
stoji, které nám tak jasně a neomylně zprostředkovává Starý zákon. Jsou to po-
stoje, které automaticky vycházejí z faktu, že je svět vnímán jako stvoření. Z toho 
má být vyvozeno naše jednání: chválit, děkovat, obdivovat. To jsou postoje, které 
jsou zřetelné a vnímatelné. Můžeme říci, že stvoření má v teologii Starého záko-
na dvojí místo: v doxologii a v právním řádu. Ortodoxie a ortopraxe patří k sobě. 
Když nám vyčítají, že v křesťanství se doposud mluvilo stále jen o antropocent-
rismu, tak je potřeba to zásadně revidovat. Jestliže existuje v židovsko-křesťanské 
tradici řeč o centrismu, tak je to centrismus, nasměrovaný na Boha. Z něho, od 
něho a k němu mají plynout naše myšlenky. Vztah člověka ke světu je a vždy bude 
vnímán jako Bohem zprostředkovaný vztah.“

 
Profesorka biblických věd z katolické univerzity v Linci Dr. Elisabeth Bir-

nbaumová to formulovala těmito slovy: „Od samého začátku příběhu Bible 
je evidentní spojení mezi Bohem, přírodou a člověkem. Celý svět je dílem 
stvoření. Člověk, tedy Adam, je součástí stvoření. Země neboli hlína, heb-
rejsky adama, je tedy nejenom prvkem Adama, člověka, ale on sám zároveň 
zemi formuje a dotváří, a proto má být země člověkem ochraňovaná a také 
zachovaná. Tím se stává člověk reprezentantem Boha. Žije-li v souladu s Bo-
hem, vnímá zemi jako ovoce, plod, jako cosi, co mu přináší užitek a spásu. 
A naopak, tento pozitivní soulad se světem, s přírodou a s lidmi pak vnímá 
i jako zkušenost s Bohem. Bible popisuje zkušenost člověka s přírodou po-
dobným způsobem, jako zkušenost s Bohem a naopak. Bible se často zmiňu-
je o lidech, kteří v poušti žijí nebo pouští putují, a myslí se tím mnohem více 
než jen nějaká těžká, nepříjemná cesta. V pravém slova smyslu tu jde o žízeň, 
o obdobích žízně, o živoření. Tomu, kdo obrazně nebo skutečně nemá co 
pít, jde opravdu o život, o smrt žízní. Aby přežil, musí vodu najít. A tak je 
poušť v biblickém významu místem, na kterém je člověk zcela zásadně kon-
frontován se svou žízní po Životě – po Bohu. Nutnost, potřeba mít vodu jako 
životodárnou tekutinu, jak již tento výraz sám o sobě naznačuje, je v biblic-
kém významu obrazem krizových situací, ve kterých se člověk často nachází 
a které různým způsobem zvládá, nebo nezvládá. Příběhy z pouště bývají vět-
šinou historkami o krizových situacích. Vyprávění o poušti jako o místě, kde 
je nedostatek vody, jsou často přirovnávány k touze po Bohu, jako po tom, 
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kdo je zdrojem života a míru. A protože si člověk tak niterně uvědomuje 
svou závislost na něm, často skepticky podléhá pochybnostem, jestli Bůh vů-
bec existuje. A tak je tedy poušť také místem zkoušky. V evangeliích čteme, 
že Ježíš byl nejvíce pokoušen ďáblem, právě když se ocitl na poušti. Podobně 
také židovský národ musel nejdříve dlouze putovat pouští…“

 
Úkolem člověka je Zemi spravovat, ne ji vykořisťovat. Tento úkol je zřej-

mý ve všech třech hlavních náboženstvích.

ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Bůh nás nikdy neopustí
Sára Ondráčková 

Končí prázdniny, je poslední srpnový den, a já jsem doma a zpracovávám 
fotky. Najednou někdo zazvoní a já si říkám, že to je určitě Josífek, a on to obe-
jde přes dvůr. Ale pak slyším zazvonit podruhé, a tak tedy sejdu a jdu otevřít. 
Za dveřmi stojí dvě ženy a ptají se mě, jestli vím, jaké je Boží jméno. Já vůbec 
nechápu, o co jde, a tak ze sebe něco vymáčknu. Nakonec z nich vypadne, že 
jsou Svědci Jehovovi, a já se s nimi přestávám okamžitě bavit a zavírám dveře.

Večer jsme se s Josífkem modlili. Zazpívali jsme Anděle Boží a pak následova-
ly díky a prosby. Josífek poděkoval za krásný den a já jsem prosila Boha, aby mi 
dal sílu obhájit si víru a mluvit o ní. (Aby se mi nestalo třeba něco podobného 
jako s těmi Jehovisty.) Modlitbu jsme zakončili křížem a popřáli si dobrou noc.

Odešla jsem do svého pokoje a sedla si na postel. Vedle postele mám 
položenou Bibli. Koukala jsem se na ni a ptala jsem se sama sebe, jestli ji 
mám nebo nemám otevřít. „Stejně jí nebudu rozumět,“ honilo se mi hlavou. 
Nakonec jsem si ji dala na klín, položila na ní dlaně a řekla jsem polohlasem: 
„Bože, dokaž mi, že jsi tady teď se mnou.“

Otevřela jsem Bibli - Skutky apoštolů 18 kap. Začala jsem si v duchu číst. 
Moc jsem tomu nerozuměla, ale pak přišel 9. verš a tam stálo: „Neboj se. 
Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.“

Nemohla jsem uvěřit, že právě v ten okamžik se mnou Bůh opravdu mlu-
vil. Ujistil mě, že je se mnou, a odpověděl mi i na prosbu při modlitbě s Josíf-
kem. Byl to zázrak a Bůh mi dal obrovskou milost, že jsem ho mohla zažít.

Bůh s námi mluví různými způsoby. Hlasem druhého člověka, skrze 
Bibli, obrazy, v přírodě, přes média, …stačí jen otevřít své srdce. Dává nám 
odvahu i sílu, abychom o něm mluvili a nemlčeli. Protože když mu věříme 
a milujeme ho, On je stále s námi a nikdo nám nemůže ublížit.
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Jako strom… 
Připravila Ludmila Franzová

Radostí košatím, ale žalostí zapouštím kořeny.
Ve štěstí rostu do výšky, ale utrpením si zpevňuji kořeny.
Příliš košatý strom s plytkými kořeny se snadno vyvrátí.
A strom, který jde jen do kořenů, nepřináší plody.
Láska člověka je tak vysoká, jak hluboké je jeho utrpení. 

Kniha a osobní vzpomínka na kardinála Mons. Miloslava Vlka 
Jarmila Pololáníková

Nedávno se mi dostala do rukou kniha Alaina Boudra „Umývač výloh 
a arcibiskup“, která byla původně vydaná ve francouzštině roku 1994, a tepr-
ve v roku 2016 u nás v nakladatelství Nové město. 

Je to výpověď o osobnosti dnes již zesnulého pana kardinála Vlka. Ač 
pocházel z chudobné rodiny v jižních Čechách, svůj ideál našel v kněžské 
službě. Než se k ní propracoval, překonával četné překážky a životní peripe-
tie. Po studiu na Filosofické fakultě KU v Praze působil jako archivář, pak 
dělník. Roku 1964 – 12 let po maturitě vstupuje do kněžského semináře 
v Litoměřicích. Už v té době cítil, že jsou sledováni. Po vysvěcení dostává 
místo v malých vískách a nakonec zákaz kněžské služby. Po dobu 7 let umývá 
výlohy v Praze. Uvědomuje si, že v této těžké a depresivní situaci jeho a círk-
ve u nás, je jediným východiskem cesta kříže, „neboť kříž je ve své podstatě 
největší zjevení Ježíšovy lásky“, jak si sám uvědomuje. 

V prosinci 1980 se v ilegalitě otevírá v Praze mužské fokolare, společen-
ství laiků zasvěcených Bohu v Hnutí fokolare. Tam svoje kněžství prožíval 
plně.

V této době Miloslav Vlk využívá svého nadání a času. Pěstuje latinu, 
řečtinu, zabývá se srovnáním italského a německého jazyka, jako člen Gra-
mofonového klubu poslouchá klasickou hudbu – Beethovena, Dvořáka, 
Debussyho, čte katolického básníka Jana Zahradníčka.

Deset let v Praze koresponduje s komunistickými úřady ohledně ode-
jmutí státního souhlasu vykonávat kněžské povolání. Nevzdává se. Ukazuje 
bojovného ducha člověka, který se nebojí rizika, aby obhájil dobrou věc.

Teprve 1. ledna 1989 získává Miloslav Vlk zpět povolení vykonávat kněž-
ské povolání. Stává se na krátkou dobu venkovským farářem, poté českobu-
dějovickým biskupem, roku 1991 35. arcibiskupem pražským a primasem 
českým a roku 1994 kardinálem. Bylo mu uděleno několik čestných dokto-
rátů a čestných občanství u nás i v zahraničí.
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Při čtení knihy o panu kardinálovi se mi vybavila vzpomínka na osobní 
setkání s ním v Praze v sále Bohuslava Martinů na AMU při příležitosti život-
ního jubilea mého manžela. Před koncertem, na který ho pozval dirigent 
Mgr. Josef Zadina, pan kardinál v úvodu koncertu pronesl tato slova:

„Vážený Mistře Pololáníku, paní Pololáníková, vzácní hosté, vážení přá-
telé a účinkující. Dnešní koncert je milou příležitostí popřát vám mnoho 
svěžesti, inspirace a tvůrčí síly do dalších let vašeho bohatého a plodného 
uměleckého života. Zároveň poděkovat zvláště za velkou část tvorby věno-
vané liturgickým tématům. Ostatně také tento koncert věnovaný 70. výročí 
narození je malou ukázkou vaší velké liturgické tvorby.

Je dávnou tradicí, že církev byla podporovatelkou umění všeho druhu 
a v jejím společenství se umění rozvíjelo, aby umělci tvořili pro potřeby círk-
ve ordinária, biblické písně, žalmy, rekviem, Stabat Mater a jiné. 

Do tohoto duchovního proudu se řadí i Mistr Pololáník. Ostatně také 
dnešní koncert je malou ukázkou jeho velké liturgické tvorby jako krásné 
hudební kytice růží věnované ke slavnosti Ježíše Krále a všem světcům. Přeji 
Vám, aby byl velkou hudební modlitební večerní vigílií na konci liturgické-
ho roku, pohladil, a byl pro naši duši záchvěvem radosti.“ (Ze zvukového 
záznamu – zkráceno).

Miluj hříšníka a nenáviď hřích 
Farnice z ostrovačické farnosti

Člověk vychovávaný v tradiční křesťanské rodině, je vedený k uznávání 
a dodržování určitých hodnot. Ze svého dětství a mládí si pamatuji, že poru-
šení tohoto řádu se poměrně hodně řešilo a trestalo. 

Když naše děti začaly hledat svoji „stopu“, svůj životní styl, dostaly se do 
situace, kdy velmi vybočily z těch doporučovaných zajetých kolejí dobra. 
Moje reakce byla hodně pobouřená, bylo by na místě důrazně zakročit 
a uvést je na pravou míru. Ale čím víc jsem se snažila toho dosáhnout, tím 
těžší a nemožné to bylo. Uvědomovala jsem si strach z toho, že se možná 
i rozejdeme ve zlém. Prosila jsem Boha: Bože co mám dělat? Bůh mi odpo-
vídá prostřednictvím Písma, druhých lidí, ale i tak, že mě něco napadne. 
V ten moment mě napadlo jediné: „Odpusť jim a měj je ráda.“ Byla jsem 
velmi překvapená, čekala jsem něco, co vše rázně uvede na pravou míru. 
Čekala bych něco „velkého“, ale byla to výzva nedělat nic, odpustit a mít 
v srdci lásku. Postupně mi docházelo, že i Pán je takový vůči nám. Dává 
nám svoji lásku přes všechny naše přestupky. Nečeká, až budeme dokonalí, 
má nás rád právě teď obalené blátem hříchu. „Nalomenou třtinu nedo-
lomí a doutnající plamen neuhasí.“ (srov. Mt, 12,20) Uvědomila jsem si, 



32

že i když máme na mysli dobro lidí vedle sebe, nejsme jejich soudci. Naší 
povinností je, mít je rádi za všech okolností, odpouštět jim a modlit se za 
jejich poznání Boží vůle a lásky.

I můj muž sdílí tento postoj a ve výsledku máme s dětmi dále dobré 
vztahy a pokoj v srdci přes všechno, co je jinak než naše představy. Za dobu, 
kdy jsme nastoupili cestu tohoto přístupu, vidíme i pozitivní změny v životě 
našich dětí.

Setkání s Duchem svatým
Sára Ondráčková 

Hned na začátku prázdnin jsem odjela na třítýdenní tábor do Orlických 
hor. Není to věřící tábor, ale je to tam moc fajn a mně se tam líbí. Asi v dru-
hém týdnu jsem prožila neuvěřitelný okamžik. Bylo to u oběda.

 Představte si hlučnou jídelnu, každý si s někým povídá a já tak postupně 
poslouchám, o čem se kdo baví. Vím, že je to neslušné, ale zkuste někdy 
mlčet a naslouchat, o čem se spolu ostatní lidé baví.

Dva vedoucí spolu mluvili o víře. Nevím, jak k tomu došli, ale pokračovala 
jsem k další skupince lidí s jiným tématem. Najednou se ozval hlas jednoho 
ze zmíněných vedoucích. „Hele děcka, jen tak pro zajímavost, je tady někdo 
věřící?“ Celá jídelna zmlkla a všichni se dívali po všech okolo, jestli se někdo 
přihlásí. A mně se v té chvíli honilo v hlavě nespočet myšlenek.

„Když se přihlásím, zachovám se jako správná křesťanka, ale co když 
mě pak budou odsuzovat a přestanou se se mnou bavit. Ale když se ne-
přihlásím, tak vlastně zapřu svou víru, a to je přece špatně. Ale já se přece 
nemůžu přihlásit.“ Nevěděla jsem, co mám dělat, byla jsem jako ztracená. 
Najednou jsem ucítila něco zvláštního a moje ruka byla v jedné sekundě 
nahoře.

Celá jídelna se na mě podívala. A já si jen říkala, jak se se mnou teď pře-
stanou všichni bavit. 

Když celý oddíl dojedl, odešli jsme na polední klid do stanů. A všichni se 
se mnou bavili jako předtím a někteří se mě i ptali na víru. Bylo to úžasné. 
Jen mně vrtalo hlavou, co se v té jídelně stalo.

Když jsem nad tím později přemýšlela, co jsem to vlastně cítila, uvědomi-
la jsem si, že to bylo něco jiného, co jsem ještě nezažila, něco nového. A pak 
jsem si vzpomněla na Ducha svatého, kterého jsem přijala při biřmování 
v květnu. A teď jsem si stoprocentně jistá, že v té chvíli to byl právě On, kdo 
tam se mnou byl.   
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Chybné postoje k bližnímu 
Z knihy Myšlenky a modlitby Alfonsa Pereiry vypsala Ludmila Franzová

Zášť, škodolibost, nedostatek odpovědnosti za sourozence a kamarády, 
nečestnost, sobectví, nevděčnost, zbabělost, závist, náladovost, uzavřenost, 
hašteřivost, neústupnost, svádění, přecitlivělost, hrubost, neuctivost, ne-
zdvořilost, bezcitnost, posměch, ironie, trýznění, zloba, falešná ústupnost, 
neschopnost odpuštění, pomstychtivost, netaktnost, špatný příklad, vychlou-
bání, nekamarádskost, falešné mlčení, připouštění bezpráví, nechránit slab-
ší, bezmyšlenkovitost, citový chlad, vyzrazení osobního tajemství a poslou-
chání zlých pomluv, lakomství, nadměrná kritika.

Kardinál Miloslav Vlk   
Citováno z knihy Bůh je blízký, vydalo Nové město v roce 2012, úryvek uveden  
v KT č. 13, kráceno.

Lidé naší sekularizované doby si nás nepřicházejí poslechnout pod 
kazatelnu, ale nevěřící lidé žijí vedle křesťanů na pracovišti, v sousedství, 
potřebují vidět a zažít život křesťanů, aby se konkrétně setkali s alternativ-
ním stylem života pro tuto dobu - se životem podle evangelijních hodnot 
u křesťanů.

Evangelijní hodnoty, které jsou základem života každého člověka, zákla-
dem života společnosti, jsou v této době téměř neznámé. Je třeba, abychom 
nežili své křesťanství jen soukromě, pro svou spásu, v ghettu farnosti, ale aby-
chom hodnoty evangelia denně vystavovali ve svém životě. Tam, kde stojíme, 
aby ti druzí kolem nás viděli a zažili, že my křesťané jsme v životě šťastni, že 
máme pokoj a klid v duši, že dovedeme nést i bolesti a utrpení, které běžně 
přicházejí, že dovedeme druhým pomáhat, že žijeme úctu k životu druhých. 
Musíme být připraveni „vydat počet, svědectví“ o své víře i v diskusi s lidmi 
jiného přesvědčení. 

Společnost totiž žádnou jinou alternativu pro obnovu života a kultury 
vzájemných mezilidských vztahů ve společnosti nemá. Ti, kteří nesou od-
povědnost za společnost, jsou bezradní, nevědí, nemají program, jak měnit 
srdce a smýšlení lidí, snad si dostatečně neuvědomují, že svoboda je omeze-
ná pravdou a shůry danými zákony, platnými pro všechny. Opravdu zbývá 
jediné – cesta evangelních hodnot, které musíme v pokorné nabídce a bez 
povyšování se, přinášet ostatním.
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HUMOR 

Jak to někdy chodí v běžném životě 
Zveřejňujeme humorné životní reflexe z pera přítele jednoho z našich farníků – po-
kračování 

Muži mají také city. Například cítí hlad.

Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál.

Proč ženy vždy vědí, kde co je? Protože to tam přendaly z místa, kde to 
bylo.

„Seznámila jsem se s perfektním chlapem. On měl peníze a já zkušenosti.“
„A jak to dopadlo?“ 
„Teď mám peníze já a on zkušenosti.“

Facebook spadl a nefunguje. 
Produktivita práce po celém světě stoupla o tisíce procent. 

Pan učitel se ptá zkoušeného: „Když máš v jedné kapse 100 Kč a v druhé 
kapse 100 Kč, co máš?“ 
„Cizí kalhoty“, odpoví žák.

„Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá žena zpívá?“ 
„Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju.“

V noci bychom prý neměli jíst, ale kdo mi sakra vysvětlí, proč je tedy v led-
nici světlo?!

Život je jako bonboniéra. Tlustým lidem nevydrží dlouho.

Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije déle než muž, 
který se o tom zmíní.

Chytré telefony, chytré hodinky, chytré oblečení, chytrá auta ...jen ty lidi 
jsou čím dál blbější.

Ukrajinská armáda povolala všechny vojenské zálohy. V celé západní Evropě 
se zastavily stavební práce.
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Žehnání bylin a květin v den Nanebevzetí Panny Marie
Z Benedikcionálu 

Panna Maria, matka Boží, 
je v církvi právem považována za nejkrásnější květ stvoření, 

jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. 
Proto se v den jejího nanebevzetí, v době vrcholícího léta, 

žehnají květy a byliny, 
zejména ty, které léčivými účinky prospívají lidem.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane, náš dobrý a laskavý Bože,

v den slavnosti Panny Marie,
která je vyvýšena nad všechny tvory,

děkujeme ti za všechny dary tvého stvoření.
Také za léčivé rostliny a krásné květy,

neboť v nich nám dáváš zdraví a radost.
I tyto rostliny jsou nám znamením
tvého požehnání a my tě prosíme:

Ať na přímluvu Panny Marie zakoušíme
tvou pomoc ve všech našich potřebách.

Ať chráníme přírodu, vážíme si tvých darů
a správně jich užíváme.

Pomoz a veď nás, ať každým krokem svého života
směřujeme k tobě.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před Vánocemi. 
Uzávěrka příspěvků je 26. 11. 2017.
Přijímají je P. Ludvík Bradáč, ŘKF Ostrovačice, 546 427 392, 
ostrovacice@dieceze.cz a Jiří Koch, Veverské Knínice 145, 533 533 279
kochvk@quick.cz.    Dopředu děkujeme! 
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