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Milí farníci, přátelé! 
Mnozí autoři si ve svých komentářích všímají osmičkových výročí, která si 

připomíná letos náš národ. 
Připomínáme si většinou události smutné a negativní: Události r. 1938 

vedly k 2. světové válce. V r. 1948 se zatáhla železná opona a únorové „vítěz-
ství“ bylo největší prohrou našeho národa. V r. 1968 „my čekali jsme jaro, 
a zatím přišel mráz“. Jen v r. 1918, přesně před sto lety, se staly události ve-
skrze pozitivní: skončila 1. světová válka a vzniklo svobodné Československo. 
Jak úžasné! Díky Bohu za všechny dary, které jsme od něj přijali my i naši 
předkové v našich dějinách!

Nyní dějiny píšeme my. Jak? To se uvidí. Rok 2018, zdá se, nezačal nejlé-
pe: náš národ je rozdělen, komunisté a jiní extrémisté se dostávají k moci za 
přispění populistických politiků.

Velikonoce, které se chystáme oslavit, nám zvěstují vítězství – rozhodně 
ne vítězství očekávané nebo předpokládané. Naopak. Všechno tam vypadalo 
špatně, a taky dopadlo špatně. Postupně se stahovala smyčka nad kazatelem 
z Nazareta, který byl nakonec chycen a zabit. Nečekaně po tomto konci ale 
byl darován nový začátek! Právě takovou povahu má velikonoční vítězství. 

Kéž v životě každého z vás i našeho národa zvítězí Ježíš a jeho pravda 
a láska, a to i v situacích beznadějných či ztracených! Kéž skončí naše války, 
kéž si uhájíme a rozmnožíme svou svobodu!

Všechno dobré každému z Vás přeje
P. Ludvík Bradáč
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Z velikonočního chvalozpěvu Exultet
Effatha magazín 1/2003

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!

K vítězství tak mocného krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země,

zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!

Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu

ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!
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VELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Zelený čtvrtek
čtvrtek 
29. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Velký pátek
pátek 
30. 3.

17.00 
19.00

Veverské Knínice 
Ostrovačice

Bílá sobota 
Velikonoční vigilie

sobota 
31. 3.

19.00 
21.00

Ostrovačice 
Veverské Knínice

Boží hod velikonoční
neděle 

1. 4.

 7.30   
 9.00 
10.30

Ostrovačice 
Říčany 

Veverské Knínice

Pondělí v oktávu 
velikonočním

pondělí 
2. 4.

 8.30 Ostrovačice

Vstupujeme do jubilejního roku 2018 
Prof. Petr Piťha, ř.-k. kněz, bývalý ministr školství. Promluva při mši sv. na Nový rok 
2018. Převzato z internetu, 

Sestry bratři a - lidé dobří.

Vítám Vás, do chrámu Páně, do nového roku. Jsem rád, že jste šťastně 
přežili půlnoční silvestrovskou bitvu a doufám, že bez zranění. Jsem taky 
rád, že jsme – sebe nevyjímám – přišli po dvou, což je neklamné znamení, 
že už jsme vystřízlivěli. Střízlivost budeme totiž po celý letošní rok velmi po-
třebovat.

Rok, který dneškem otevíráme, bude náročný. Tím neříkám, že nějak 
neobvykle nepříjemným. Ale pracný bude. Je to rok velkých výročí. Sto let 
od konce 1. světové války a vzniku naší moderní samostatnosti, 25 let od 
rozdělení Československa a vzniku České a Slovenské republiky, což připadá 
právě na dnešní den, jsou data, která nutí k zamyšlení. Když přehlédneme 
naše dějiny za uplynutých sto let, můžeme sledovat, jak obtížné je znovu 
a znovu bojovat za svobodu a jak snadné je ztratit ji. Vždy stálo mnoho životů 
a utrpení znovu ji získat. Roky 38, 48, 68 jsou varovné.

Jen v roce 89, což budeme slavit napřesrok, nám spadla svoboda takřka 
z nebe do klína. Oběti pro ni přinesené byly tou dobou skoro zapomenuty, 
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ale seznamy popravených a umučených jsou vyryty do kovu či vytesány do 
kamene na památnících před věznicemi a jinde a jsou dlouhé. Nicméně, 
Sametová revoluce proběhla bez krveprolití. 

Pětadvacáté narozeniny ČR - v pětadvaceti je člověk opravdu dospělý, může 
mít akademický titul, mít děti. Měl by být zcela samostatný. Je taková naše repub-
lika? Co z ní vyrostlo? Jsme nad tím rozpačití a jsme zklamaní jako rodiče, kterým 
se nevyvedlo dítě, z něhož se tak radovali a skládali do něho tolik očekávání. Při-
znejme si, proč to tak dopadlo. Protože chyběla výchova. To my jsme vinni vším, 
co se nám nelíbí, ale sami to děláme. Je to smutné, ale co s tím?

Věřící člověk se v takových chvílích podívá do Bible. My jsme teď rovněž 
četli z této moudré knihy knih. Stačí si připomenout, jaký je dnes svátek. 
I v tom je letošní zlom roku bohatý. Včera byl svátek Svaté rodiny, manželé 
obnovovali své svatební sliby. Svatební slib je v podstatě smlouva o založe-
ní rodiny, jakési vyhlášení nového domova. Je to jako přijetí ústavy. Jsou 
přítomni svědkové, u církevní svatby je mezi nimi i Bůh, jehož Desatero je 
preambulí dané ústavy.

Dnes je svátek Panny Marie, Matky Boží. Můžeme dodat i matky naší. 
Jaká čtení se čtou při těchto svátcích.

Včera jsme četli o smlouvě Hospodina s Abrahámem. Abrahám hleděl 
na noční oblohu a uslyšel boží hlas. On ho vlastně uviděl. Stal se jeho příte-
lem. Přátelství, je-li pravé, je pevným poutem vzájemné pomoci a oddanosti 
do všech důsledků. O tom bylo druhé čtení, v němž apoštol Pavel uvažuje 
o dramatu obětování Izáka. V Evangeliu jsme slyšeli o radosti starce Simeo-
na, když podržel na loktech malého Ježíška. Mé oči uviděly Spasitele. Uviděli 
a přijali jsme ho my? Z dnešních textů bych vyzvednul myšlenku z listu Gala-
ťanům Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ 
Už tedy nejsi otrok ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

A Evangelium nás letos vrací k návštěvě pastýřů v betlémské stáji. Podstat-
né je tu poselství o tom, že jsme Boží děti. 

Co nám to říká k tomu, o čem uvažujeme na prahu letošního jubilejního 
roku. Bohužel to, že jsme dost nevychované děti, protože nechráníme ro-
dinný život, nepečujeme o své vlastní děti, uvádíme v posměch matky a pře-
devším Pannu Marii, která byla hospodyní Svaté rodiny. Ničíme poctivost 
řemeslné práce, jakou sv. Josef živil Svatou rodinu. Umožňujeme dětem, aby 
svou rodinu opustily, a dokonce je k tomu vybízíme! Všechny smlouvy, které 
uzavíráme, jsou pro nás cár papíru. Plnit sliby, to je k smíchu, stát v slově? 
„No, to já myslel jinak, to jsme si nerozuměli...“. 
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Já bych se vůbec nedivil, kdyby nám náš nebeský otec pořádně nalískal na 
zadek. Asi bychom se měli začít chovat jinak. Vrátit se ke slušnosti, postarat 
se o dodržování ústavy a dát do pořádku justici. Za pár dní jdeme volit toho, 
kdo nás povede, svého vrcholného představitele. Zamyslete se nad tím, kdo 
to má být a nemávněte nad volbami rezignovaně rukou s tím, že je to jedno, 
vždyť jsou všichni stejní. Jděte k volbám, je to nejen právo, ale i občanská 
povinnost. A zvolte toho, kdo bude hájit rodinu, matky, děti, malovýrobce, 
zákonnost a tím spravedlnost. Kdo nebude běhat od Merkelové k Putinovi, 
a z Ameriky do Číny, aby se zeptal, co má říkat. Ale naopak má svůj názor 
a odvahu ho obhajovat. Naštěstí jsou to názory, které jsou nejenom přija-
telné, ale jsou to názory velké většiny lidí. Vykročme tedy do nového roku 
s požehnáním, které jsme slyšeli v knize Mojžíšově.

Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli. Kéž 
nám přinese dobro a pokoj. Amen. 

KALENDÁRIUM bohoslužeb a akcí PRO LÉTO 2018
P. Ludvík Bradáč

Tři dny křesťanské spirituality 13. 4.–15. 4. Letošním přednášejícím bude P. Anselm Grün.

Novéna k Duchu sv. 11. 5.–19. 5.

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně 
začne v říčanském kostele obvyklá novéna 

k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba 
konat v 19.30. Výjimkou je čtvrtek 17. 5., 
kdy začneme ihned po skončení mše sv. 

v Říčanech, tedy zhruba v 18.45, a sobota 
19. 5., kdy bude modlitba posledního dne 

novény v autobuse během farní pouti.

1. sv. přijímání 13. 5. Několik dětí v našich třech kostelích přijme 
poprvé sv. přijímání během nedělní mše sv.

Setkání seniorů 16. 5. V 9 hodin na faře v Ostrovačicích se setkají 
starší farníci.

Farní pouť 19. 5.
Chtěli bychom letos navštívit poutní místa 

Vambeřice (v Polsku) a Neratov (v Orlických 
horách), případně (pokud bude čas) Králíky.

Seslání Ducha svatého 20. 5. Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních 
bohoslužbách v obvyklou dobu.

Noc kostelů 25. 5.
I v tomto roce se návštěvníkům, věřícím 

i nevěřícím, otevřou kostely a modlitebny v Brně 
a okolí.
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Těla a Krve Páně 3. 6.

V 7.45 bude bohoslužba slavnosti v Ostrovači-
cích a v 10 hodin ve Veverských Knínicích. 

V Říčanech bude slavnostní mše svatá o svátku 
Božího Těla ve čtvrtek 31. 5. v 18 hodin.

Táborák pro děti 22. 6.
Před koncem školního roku se bude konat 

obvyklé setkání dětí u táboráku. 
Začátek je v 16 hodin.

Jáhenské svěcení 23. 6. Svěcení jáhnů se bude konat v brněnské 
katedrále v 9 hodin

Kněžské svěcení 30. 6. Svěcení kněží se bude konat v brněnské 
katedrále v 9 hodin

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 
hlavních patronů Moravy 5. 7.

Mše sv. o svátku našich věrozvěstů budou 
v našich farnostech podle obvyklého nedělního 

pořádku. Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději 
v Mikulčicích začíná v 16.30.

Charismatická konference 11. 7.–15. 7. Katolická charismatická konference se letos 
uskuteční opět na výstavišti v Brně.

Prázdniny na faře 22. 7.–28. 7.
Děti, které v předchozích letech o prázdninách 
na faře bydlely, se již moc těší na dny strávené 

spolu při modlitbě, hře i poučení.

Mše sv. v lese 25. 7.

Začátek této již tradiční mše svaté na krásném 
místě u Helenčiny studánky bude v 17 hodin. 
Pro jistotu, sledujte, prosím, webové stránky 

farnosti.

Den Brna 10. 8.–11. 8.
Den Brna se slaví okolo 15. srpna, svátku Na-
nebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 
uctívána jako patronka a ochránkyně města.

Setkání seniorů 15. 8. Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé setká-
ní, plné poučení i povzbuzení.

Pěší pouť na Velehrad 23. 8.–25. 8.

Jako loni se na Velehrad vypravíme pěšky 
z Ratíškovic. Celková pěší trasa je dlouhá 
zhruba 30 km. Vyvrcholením bude mše sv. 

na Velehradě 26. 8. v 11.30.

Pouť rodin 1. 9.
Oslava založení diecéze a XIV. diecézní pouť 

rodin bude probíhat v areálu kláštera 
ve Žďáře nad Sázavou.

Výlet na Šmelcovnu 1. 9.

Jako v předchozích letech půjdeme pěšky 
z Javůrku (sraz v 10 hodin) na Šmelcovnu, 
kde se pomodlíme v kapličce a osvěžíme 

v restauraci „U Čadíků“.

Dožínky 9. 9. Při nedělních mších svatých poděkujeme Bohu 
za letošní úrodu.
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 
Kulaté narozeniny
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se 
v rámci společenství Oříku několik jeho členů dožilo krásných kulatých 
narozenin. 

Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost 
a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti a hojnost Božího požehnání. 

Pan Peter Žaloudek v lednu oslavil 60 let.
Paní Věra Rousková v lednu oslavila 85 let.
Paní Helena Kochová v únoru oslavila 75 let.
Pan Miloš Volavý v únoru oslavil 50 let.
Paní Josefa Sedláčková v březnu oslavila 70 let.

Pan Josef Uhlík, dlouholetý starosta Ratíškovic a dřívější poslanec sně-
movny Parlamentu ČR, náš dlouholetý spolupoutník na Velehrad, oslavil 
v únoru 55 let. 

Paní Olga Boučková, matka Zuzky Pospíšilové, častá účastnice aktivit Oří-
ku oslavila v březnu 65 let. 

Přehled svátostí a pohřbů v roce 2017
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice

křest  5 Adéla Božena Kučová, Marcela Jelínková, Karolína Blisová, 
Isabella Petini, Josef Bohumil Cipr

svatba  2 Rodolfo Henrique Carvalho a Ludmila Nerudová, 
Vít Kratochvíl a Cornelia Rampulová

biřmování 17 z Ostrovačic 4: Jan Česnek, Marek Pokorný, Adéla Řezanino-
vá, Kristýna Řezaninová, z Říčan 10: Michaela Buršíková, 
Klára Buršíková, Adéla Laifrová, Terezie Nekužová, Šimon 
Ondráček, Sára Ondráčková, Anežka Ondráčková, Dorota Ry-
šánková, Ludmila Volavá, Kristýna Hrichová, z Veverských 
Knínic 2: Zdeňka Cardová a Dominik Nejezchleb

pohřby  4 Vlasta Božková, Jiřina Kosová, Zdeněk Albrecht a Jiřina Sle-
záková
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Říčany

křest 1 Adéla Dvořáčková

1. sv. přijímání 2 Ondřej Čertek a Jan Staněk

pohřby 3 Ludmila Kokojanová, Arnošt Slováček, 
Zdeňka Škvařilová

Veverské Knínice

křest 3 Radovan Ráboň, Matyáš František Bílý, 
Lukáš Martin Kšica

svatba 1 Petr Kozel a Hana Mikšová

pohřby 1 Luboš Carda

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

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24. 12. 2016 farnost 4440 6650 3700

25. 12. 2016 farnost 4550 5230 3200

25. 2. 2017 Haléř sv. Petra 3100 3180 1940

Tříkrálová sbírka 2018
Podle podkladů Oblastní charity 
Rajhrad

Už řadu let vždy začátkem led-
na kolem svátku Tří králů putují 
tříkráloví koledníci dům od domu 
a přinášejí lidem radostnou zvěst 
o příchodu Boží lásky na svět. 
Přitom prosí o dar na podporu 
pro lidi v nouzi. My ostatní, jimi 
oslovení, můžeme tak prostřed-
nictvím Charity ČR účinně pomo-
ci svým neznámým bližním. 
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V letošním roce se v obcích Oříku vybraly opravdu vysoké částky, které 
svědčí o vaší štědrosti: 

V Ostrovačicích 25.686 Kč, v Říčanech 85.178 Kč a ve Veverských Kníni-
cích 30.692 Kč. Děkujeme, že pomáháte! 

Jeden den v Praze
Bohumil Kvarda a Monika Eliášová

Františkovy Lázně byly místem, kde se v roce 2004 moje žena Jarmila 
seznámila s paní Janou Březinovou. Zůstaly spolu v kontaktu i po léčebném 
pobytu. V červenci 2011 přijeli manželé Březinovi na pohřeb manželky do 
Ostrovačic, kde byli vícekrát. Monika s rodinou při svých toulkách po České 
republice navštívila manžele Březinovy v Jablonci nad Nisou.

Pan Březina se angažuje ve „Stonožkovém hnutí“, které již 18 roků v Čes-
ké republice spolupracuje s vojáky Armády ČR. Stonožka je dobrovolná 
humanitární organizace, v níž děti pomáhají dětem.

1. prosince 2017 jsme se zúčastnili i my na pozvání p. Březiny slavnostní 
mše svaté pro Stonožku, která se uskutečnila v zaplněné katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. V první řadě, kde jsme měli rezervovaná místa, se nachá-
zeli vzácní hosté – mezi nimi náčelník Generálního štábu AČR arm. generál 
Josef Bečvář, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní ne-
mocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek a mnoho dalších. Mši sv. celebroval 
kardinál Dominik Duka. 

Moderování celé slavnostní akce v katedrále se ujal stonožkový kamarád 
Josef Vágner. V průběhu mše zazněly písně v podání pěveckého sboru pod 
vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Potom se ujala slova paní Běla Jen-
sen – Češka žijící v Norsku a zakladatelka hnutí. Poděkovala všem, kteří se 
v hnutí angažují. Pan Bečvář poděkoval dětem za malování vánočních přání, 
pořádání sbírek na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i jiných 
zemích světa. Paní Běla potom společně s panem kardinálem předali ředi-

teli FN Plzeň stonožkový dar – šek 
500 000 Kč na podporu Crohnovy 
nemoci.

Po mši svaté proběhlo v pro-
storách Arcibiskupského paláce 
předání cen vítězům výtvarné 
a literární soutěže. Ceny dětem 
předala paní Běla spolu s panem 
kardinálem. Následovalo malé 
občerstvení a na závěr nám bylo 
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umožněno (asi 8 lidem) navštívit v doprovodu řádové sestry Dominiky sou-
kromou kapli pana kardinála. Tuto kapli navštívili papežové Jan Pavel II. 
a Benedikt XVI. 

Cestu do Prahy jsme absolvovali vlakem, po Praze metrem. Zpět pěšky 
podvečerní Prahou po Zámeckých schodech, kolem chrámu sv. Mikulá-
še, po Karlově mostě až na Staroměstské náměstí, kde probíhala zkouška 
osvětlení vánočního stromu a přes Václavské náměstí k Muzeu. Z Hlavního 
nádraží jsme večer odjeli vlakem „Slovenská strela“ do Brna. Cesta byla po-
hodová a celý den byl úžasný, naplňující, radostný. Z tohoto krásného dne 
čerpáme do dnešních dnů. 

CO SE DĚJE v našich FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ
Žehnání vína 2017
Pavlína Kadlčková 

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2017, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se 
na faře v Ostrovačicích konalo již tradiční setkání farníků společenství Oříku 
spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své 
stálé příznivce, tak stále nové účastníky. 

Po krátkém úryvku z evangelia a požehnání přinesených lahví dobrých 
vín otcem Ludvíkem, si všichni přítomní přiťukli s přípitkem: „Pij lásku 
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svatého Jana!“. Sv. Jan Evangelista dostal podle legendy pohár otráveného 
vína, víno požehnal, a i když je s jedem vypil, nic se mu nestalo. Jed skrze 
požehnání neúčinkoval. Právě na připomenutí této události se na jeho svá-
tek žehná víno. 

Následovaly příjemné chvíle strávené v družných rozhovorech. Odpo-
ledne uběhlo v milé atmosféře a všichni zúčastnění se rozcházeli v dobré 
pohodě, byť někteří museli další den nastoupit zpět do pracovního proce-
su.

Vzkaz budoucím generacím 
Tomáš Hájek, starosta  

Zveřejňujeme text listiny, která byla při loňských opravách ostrovačického kostela 
vložena do báně na věži. Text byl koncipován jako vzkaz budoucím generacím, ale 
věříme, že i současné občany zajímá, jaký vzkaz jsme do věže vlastně vložili. 

Milí přátelé, ostrovačičtí v budoucnosti!
Tuto listinu vkládáme do nově opravené střechy věže kostela sv. Jana 

Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích jako připomínku naší doby, ve které 
žijeme – začátku 21. století, konce roku 2017.

V roce 2015 byla zahájena oprava střechy kostela, při které bylo zjištěno, 
že také trámy věže nejsou v dobrém stavu a do budoucna by jejich poškození 
způsobené zejména vlivem času, mohlo způsobit problémy. Proto byl pro-
veden důkladný průzkum a bylo přijato rozhodnutí snést stávající střechu 
věže a provést repliku této původní. Samotné práce začaly v říjnu 2017, kdy 
byla na zemi postavena nová stolice – střed spodní části věže – a také základ 
její horní části. V pondělí 30. října 2017 v dopoledních hodinách byla po 
předchozí velmi větrné neděli celá původní střecha věže jeřábem snesena 
dolů, byl odstraněn plech a na prknech byly objeveny nápisy a podpisy při-
pomínající její opravy v roce 1892. 

Následně ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se sešli zástupci Římskokatolické 
farnosti Ostrovačice a Městyse Ostrovačice, aby otevřeli schránku, která byla 
uložena v báni na věži. Překvapily nás listiny z let 1860, 1930 a 1946, ke kaž-
dé listině byly také přiloženy mince a v případě roku 1946 i bankovky z té 
doby. Všechny tyto listiny s mincemi a bankovkami společně s touto listinou 
a mincemi používanými v naší době ukládáme zpět do nové schránky do 
báně věže pro Vás – budoucí generace.

Společně doufáme, že si tuto listinu čtete po mnoha desetiletích od 
doby, kdy jsme ji sem uložili, a že tedy práce všech řemeslníků a použité 
materiály byly kvalitní a nejenom nové dřevo, ale zejména oplechování věže, 
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vydrželo minimálně také 70 let, tedy stejnou dobu, po které jsme se k ulože-
ným listinám dostali my. 

Rok 2017 byl pro Ostrovačice stavebně velmi čilý a náročný – kromě 
oprav střechy věže probíhalo také statické zajištění původní rezidence raj-
hradských benediktinů (zadní části fary), aby v další, pro nás snad blízké bu-
doucnosti, byly prováděny i další opravné práce a budova by opět po mnoha 
desetiletích mohla být využívána. 

Nejvýznamnější stavbou, která se v naší obci odehrávala, však byla první 
etapa kompletní rekonstrukce silnice procházející větší částí obce, kterou 
dnes označujeme jako II/602. Tato oprava byla zahájena u domu č.p. 138 
v ulici Osvobození a ukončena u domu č.p. 3 na náměstí Viléma Mrštíka. 
Současně byla upravována i křižovatka těchto ulic s ulicemi Žebětínská 
a Karla Želenského. Možná se ve Vaší době tyto ulice již jmenují jinak, ale 
věříme, že díky archívům budete schopni identifikovat, o jakou část obce 
se jedná. V roce 2018 bude pokračovat úprava dále na náměstí a v ulicích 
Říčanská a Veveří (až za hřbitov). Podél těchto silnic budou opraveny či 
vybudovány nové chodníky, parkoviště a autobusové zastávky. Ostrovačice 
tak dostanou novou moderní podobu. Na náměstí a v blízkých ulicích došlo 
také k výměně veřejného osvětlení a nově byl nasvětlen i kostel se sochou 
sv. Jana Nepomuckého a protější Pomník padlých. Snad to vše má i ve Vaší 
době své místo a stále se můžete těšit z umění našich dávných předků. 

Náklady na opravu střechy věže kostela dosáhly částky 820 tisíc korun čes-
kých (Kč), bez dotací by však tyto práce být provedeny nemohly. Ministerstvo 
kultury České republiky přispělo z ha-
varijního fondu na opravu památek 
částkou 395 000 Kč, Jihomoravský kraj 
poskytl individuální dotaci ve výši 250 
000 Kč a Městys Ostrovačice přispěl 
částkou 150 000 Kč. Zbývající část nákla-
dů ve výši přibližně 25 000 Kč uhradila 
Římskokatolická farnost Ostrovačice.

K této listině připojujeme vánoč-
ní vydání farního zpravodaje OŘÍK 
s článkem starosty městyse Tomáše 
Hájka, ve které je popsána historie 
věže. Název zpravodaje je odvozen 
z počátečních písmen obcí, které tvoří 
farnosti Ostrovačice a Veverské Kníni-
ce, a které má ve správě zdejší farář 
Ludvík Bradáč – Ostrovačice, Říčany 
a Veverské Knínice. 
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Je pravděpodobné, že k výměně kompletní vazby střechy a všech trámů 
došlo poprvé od jejího zvýšení provedeného zřejmě v roce 1727, tedy po 290 
letech. Prkna, kterými je základní konstrukce pobita, byla v minulosti mě-
něna, před námi naposledy roku 1892. Plech pak byl měněn několikrát, na-
posledy po druhé světové válce roku 1946. Tehdy byl použit měděný plech, 
který časem získal díky povětrnostním vlivům zelenou barvu, tzv. měděnku. 
A protože požadavkem Národního památkového ústavu Brno bylo zachovat 
nejenom přesný tvar věže, ale i barvu plechu, bylo rozhodnuto, že namísto 
mědi bude použit speciální hliníkový plech, který je opatřen nástřikem 
s patinou připomínající právě měděnkou nazelenalý měděný plech. Zelená 
věž kostela zkrátka k Ostrovačicím patří, a navíc je zelená společně se zlatou 
(žlutou) obecní barvou použitou na obecním znaku i vlajce. Na špičku věže 
byla zpátky umístěna i kulovitá báň a zrestaurovaný původní kříž. 

Podobně, jako naši předkové, 
i my na vděčnou a trvalou paměť 
děkujeme Bohu a všem, kteří se 
zasloužili o to, že nová střecha věže 
mohla být realizována, a všem, 
kteří tyto práce provedli. Jmeno-
vitě je třeba zmínit technickou 
administrátorku rosické diecéze 
Lenku Pekovou, která nejenom, že 
koordinovala technické posouzení 
věže, zpracování projektové doku-

mentace, vydání patřičných povolení a samotnou realizaci, ale také zpra-
covala a podala žádosti o dotace. Bez jejího velkého úsilí bychom nemohli 
dosáhnout jistě krásného nového vzhledu věže, který však v době, kdy tyto 
řádky píšeme, ještě neznáme, protože po uložení této listiny bude horní část 
věže opět jeřábem uložena na své místo a plechem budou doplněny všechny 
části, kde prozatím oplechování chybí. A po snesení lešení se věž ostrovačic-
kého kostela teprve vyloupne v celé své kráse!

Všechny nalezené listiny, bankovky a mince byly digitalizovány a společ-
ně s touto listinou jsou uloženy na přiloženém USB 2 disku (tak jej dnes 
nazýváme). Dále tento disk obsahuje krátký film o tom, jak Ostrovačice 
vypadaly v roce 2016, fotografie obce z nedávné minulosti, či letecké sním-
ky z roku 2017 – z doby, než byla zahájena kompletní rekonstrukce silnice 
a přilehlých prostranství, o které jsme již psali. Protože technický pokrok 
jde neuvěřitelně vpřed a to, co jsme si před pár lety nedokázali představit, je 
dnes skutečností a odborníci neustále vyvíjí nové technologie a nová řešení 
nejenom pro uchovávání obrovského množství dat a údajů, věříme, že si tato 
uložená data budete schopni přečíst či prohlédnout. 
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Snad například někde v muzeu budou existovat funkční počítače z naší 
doby. Současně samozřejmě doufáme, že uložená data vydrží všechny pově-
trnostní vlivy, ať už horka, tak mrazy. 

Naši milí následovníci a budoucí obyvatelé Ostrovačic, možná mezi Vámi 
je někdo, kdo si ještě pamatuje rok 2017, ve kterém jsme tuto listinu psali 
a ukládali do kostelní věže. Všechny Vás srdečně z minulosti zdravíme a vě-
říme, že lidé nepřestali být k sobě ohleduplní a milí, že naši zemi, Evropu, 
či svět nepostihly žádné katastrofické scénáře, války, problémy související 
s hrozícím globálním oteplováním planety a že se Vám v Ostrovačicích dob-
ře žije, pracuje a daří. 

Věřte, že i my jsme se maximálně snažili přispět svým dílem podle svých 
nejlepších schopností a možností k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. 

Pro připomenutí, podobně jako naši předkové uvádíme, že aktuálně je 
prezidentem České republiky Miloš Zeman, hejtmanem Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek a starostou Městyse Ostrovačice Tomáš Hájek. 

Papežem Římskokatolické církve je František, biskupem brněnským Voj-
těch Cikrle a farářem Římskokatolické farnosti Ostrovačice Ludvík Bradáč.

Srdečně Vás všechny zdravíme a prosíme, předejte naše pozdravy z mi-
nulosti i všem obyvatelům našich a Vašich Ostrovačic! Kéž Bůh žehná nám 
i Vám!

Tato listina byla do věže vložena v úterý 19. prosince 2017.
 Ludvík Bradáč Tomáš Hájek
 farář  starosta 
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Několik postřehů z duchovní obnovy 
Jarmila Pololáníková 

V sobotu 3. března dopoledne se na faře v Ostrovačicích konala duchov-
ní obnova v rámci postní doby, která pak byla ukončena mší svatou v 11.30 
hod. v ostrovačickém kostele.

Vojenský kaplan Jan Pacner, působící na Univerzitě obrany v Brně, po 
krátkém úvodu, ve kterém se představil, vycházel v první části přednášky ze 
Starého zákona, v druhé pak z Nového zákona.

Ve čtení ze Starého zákona Exodus 20,1-17 upozornil na skutečnosti, 
které jsou i pro dnešní dobu charakteristické. Židé byli vyvedeni z Egypta, 
dostali svobodu, ale museli se mít na pozoru, aby místo díků a úcty Hospo-
dinovi se neklaněli modlám.

Nemáme tedy být závislí na věcech sloužících našemu pohodlí, na majet-
ku, penězích a konzumu. Bůh je dárcem pravé svobody, a jestliže se chceme 
Jemu alespoň trochu přiblížit, je třeba se osvobodit od těchto lákadel a dát 
duši svobodu od věcí, které nás svazují. Pak můžeme pronášet se žalmistou 
slova díků: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé Jeho svatému 
Jménu!“

Hospodin ustanovil sobotu jako svatý den, neboť v šesti dnech už všech-
no stvořil. Pro nás den odpočinku je neděle, vzkříšení Páně.

Především návštěva mše sv. v neděli by se pro nás měla stát radostí a od-
počinkem a ne příkazem, nebo jednou z povinností celého týdne.
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Za pozornost stojí postavení žen ve Starém zákoně, které nebylo závidě-
níhodné. Preferovali se muži a mužští potomci už od dětských let. Pán Ježíš 
přichází s novým pohledem na ženu. Když uviděl v synagoze ženu úplně 
sehnutou, která se nemohla vůbec napřímit, zavolal ji, vložil na ni ruce. Ona 
se ihned vzpřímila a velebila Boha, jak uvádí bible. Není to příklad pro nás, 
abychom pod tíhou svých starostí se dokázali vzpřímit, velebit Boha v každé 
situaci a hlásit se k Němu za všech okolností?

V závěru se přednášející zmínil o podobenství marnotratného syna. 
Mnohokrát jsme podobenství vyslechli. Někteří se přidávali na stranu star-
šího syna, který neporušil žádný otcův příkaz. Jiní poukazovali na mladšího 
syna, který žil rozmařilým životem, ale včas si uvědomil svoji vinu, kál se 
ze svých hříchů a bylo mu odpuštěno. Často jsem přemýšlela nad oběma 
syny. Každý z nás může mít různé sympatie k jednomu či druhému. Smě-
rodatné je na tomto podobenství především to, že Bůh nám jde v každém 
případě vstříc, ať jsme více či méně vinni před Jeho tváří. Vítá nás vlídně 
a s láskou.

Hudba jako zvukový obraz duše aneb Pocta Arne Linkovi
Lubomír Müller Ostrovačice

Určitě se všichni shodneme v názoru, že „duše“ je něco, co máme, co 
používáme, o čem často mluvíme. Je snadné říct o něčem, že to „má duši“, 
nebo říct o někom, že „chodí jako bez duše“. Také říkáme „na mou duši“, 
když chceme potvrdit, že je to pravda nejpravdivější. A také se snažíme vi-
dět druhým lidem „do duše“. Někteří mají „na duši“ šrám a bolí je to moc, 
ačkoliv nemohou ukázat lékaři žádnou odřeninu. A pak jsou mezi námi 
„milé duše“, ale také „černé duše“ a „ztracené duše“. A nakonec, když 
skončíme pozemskou pouť, naše „duše odchází“. Prý do Nebe. Věřme, že 
ano. 

O „duši“ mluvíme často. Ale co to vlastně ta „duše“ je? Jak vypadá? Jak 
se projevuje? Jak se vyjadřuje? Jak se pohybuje? Jsem si jistý, že kdybychom 
nyní rozpoutali diskusi, odpovědí by bylo dost. Laických i znaleckých. Ale 
o správnou odpověď mi nyní nejde. Chtěl jsem jen navodit myšlenku. Myš-
lenku o tom, že duše existuje a dokáže se projevit docela reálně. Příkladem 
je hudba.

Uvědomil jsem si to docela nedávno, v úterý 27. února na koncertě Pocta 
Arne Linkovi. Konal se v Brně, na konzervatoři v jejím koncertním sále pod 
záštitou Klubu moravských skladatelů. A byl uspořádán jako připomínka 
nedožitých 80. narozenin skvělého a excelentního klavíristy, improvizátora, 
skladatele, pedagoga, hudebního spisovatele, jenž svůj život a tvorbu spojil 
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s Brnem a Moravou vůbec. Svým klavíristickým improvizačním uměním však 
přesahoval region daleko do světa. Jeho „hudební duše“ totiž měla křídla, 
která ho dokázala přenést přes všechny hranice času, přes všechny hranice 
hudebních stylů, skladatelských technik a hudebně-výrazových prostředků. 
Ve chvílích, kdy seděl u klavíru a improvizoval, jeho duše létala a kdo v tu 
chvíli poslouchal, mohl letět s ní, pokud samozřejmě stačil. Naštěstí je ně-
kolik takových koncertních situací, kdy Arne Linka improvizoval, zachyceno 
na zvukový i filmový pás pro ty, kteří to nezažili osobně. Pro ostatní pak 
zůstávají jeho skladby, které zapsal do not. A když jsem výběr z jeho hudební 
tvorby poslouchal na onom únorovém komorním koncertu, uvědomil jsem 
si, že neposlouchám jen „nějaké skladby“, ale že slyším konkrétní podobu 
něčeho, co mohu nazvat „hudební duší“. Že se dívám na zvukový obraz duše 
Arne Linky. Natolik to bylo osobní poselství Arne Linky nám posluchačům. 
Ať už to bylo v osobitě programních klavírních kusech z cyklu Neviditelné 
obrázky z dětství, nebo v chorálově vznešených Variacích na Svatováclavské 
téma, v jazzově laděném Intermezzu nebo ve zvukově hutném Blues, a o So-
natině pro klavír nemluvě. V ní duše umělce čerpající z odkazů hudebního 
výraziva klavíru 20. století rozepjala křídla k svobodnému letu. Ale stejně tak 
bych mohl mluvit o skladbách dalších, křehké a přitom pevně uchopené 
Ave Maria pro ženský hlas, nebo o Danze pro trombón, a nakonec i o pís-
ních čerpajících z lidového písňového odkazu hanáckého regionu pro žen-
ský a smíšený sbor za doprovodu klavíru. 

Byl to večer, který byl sice slav-
nostně pojatou poctou člověku 
umělci, ale i kamarádovi a kolego-
vi, neboť v paměti mnohých ještě 
setkání s ním je živé, ale který více 
než jen slavnostně působil radost-
ně. Byl to koncert životně radostný. 
Neboť byly přítomny nejen noty 
skladeb Arne Linky v úžasné inter-
pretaci klavíristů Jana Sehnala, Kar-
la Košárka a Ivy Bartošové, pěvkyně 

Veroniky Zaplatilové, trombonisty Mojmíra Bártka a v neposlední řadě 
všech hlasů Ženského pěveckého sboru Gloria Brunensis a Královopol-
ského chrámového sboru pod dirigentským vedením Natalie Chirilenco. 
Já osobně jsem cítil, že nebyly přítomny jen hrané a zpívané noty, které 
Arne Linka zapsal, ale že byla přítomna hudba jako zvukový obraz jeho 
duše. A za ten obraz velké díky všem, kdo se o jeho realizaci v ten večer 
zasloužili, a za hudební duši, kterou jsem mohl „vidět svým sluchem“, díky 
Arne Linkovi.  
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Velikonoční koncert ve Veverských Knínicích 
Ing. Sáva Bušík, jménem pořadatelů 

ŘKF a Zastupitelstvo obce Veverské Knínice připravují i letos Velikonoč-
ní koncert. Uskuteční se o 2. neděli velikonoční 8. dubna 2018 v kostele sv. 
Mikuláše. Začátek v 17 hodin. Vystupovat bude pěvecký sbor Mladost z Brna. 
Těleso, které u nás v minulých létech již vícekrát koncertovalo, a mělo vždy 
u posluchačů velký ohlas. 

Věříme, že tomu tak bude i tentokrát, proto vás všechny k účasti srdečně 
zveme!

Prázdniny na faře 2018
Irena Buršíková 

Letos se uskuteční již 8. ročník 
dětského tábora
Prázdniny na faře v Ostrovačicích
pro věřící kluky a holky od 5-14 let
termín 22. 7. 2018–28. 7. 2018
Více informací (přihláška, seznam 
věcí) na webových stránkách 
www.orik.cz

CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ
Sazovický kostel mezi 10 „nej“ stavbami světa
Jiří Koch

V září loňského roku jsme společně formou autobusového zájezdu na-
vštívili nový kostel sv. Václava v Sazovicích u Zlína, který byl nedlouho před 
tím slavnostně vysvěcen a uveden do užívání. 

Architektem stavby je Marek Jan Štěpán. Vnitřní výzdobu navrhl a reali-
zoval Vladimír Kokolia z Veverských Knínic, profesor AVU v Praze, který nás 
při zájezdu doprovázel. Na místě nám poskytl zasvěcený výklad k vlastnímu 
pojetí, ale i k záměru architekta. Skvělou atmosféru, která na zájezdě pano-
vala, zachytil článek v 29. čísle Oříku, takže není třeba tehdejší pocity znovu 
popisovat. 



20

Kostel si přesto zaslouží, abychom si ho opět připomněli. V Katolickém 
týdeníku č. 1/2018 jsme mohli číst článek se stejným názvem, jako má tento 
příspěvek. Uvádí zajímavou věc. Prestižní americký časopis Azure věnující 
se architektuře, zařadil kostel mezi 10 nejlepších staveb světa za rok 2017. 
Nevelký kostel a jeho architekt M. J. Štěpán, jak uvádí KT, se tak ocitli ve 
společnosti takových světových es, jako je Jean Nouvel, tvůrce pobočky Lou-
vru v Abú Zabí, nebo Norman Foster, autor budovy firmy Apple v Chicagu. 
Jak dokládá  Azure, chrám se zvonkohrou má tvar svitku papíru, připomíná 
románskou rotundu, ale přesto dýchá lehkostí a je prozářený světlem. 

Konec konců, sám architekt stavby pro KT uvádí: „Jsme přehlceni 
informacemi. V kostele bychom proto měli vnímat klid, čistotu prostoru 
a uvědomovat si své nitro.“ Arcibiskup Jan Graubner při žehnání kostela 
loni v květnu vyjádřil přání, „aby se sazovický kostel stal audienční síní pro 
setkávání člověka s Bohem“. Doufejme, že tomu tak je a že tomu tak bude   
v letech budoucích. 

Ostatky kardinála Berana přivezou do ČR 20. dubna
Novinky, ČTK, 6. 3. 2018  

Ostatky kardinála Josefa Berana budou z Vatikánu převezeny do České re-
publiky 20. dubna. Následně budou od 21. do 23. dubna vystaveny v katedrále 
sv. Víta. V úterý to uvedl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.
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S převozem ostatků na počátku letoš-
ního roku vyslovil souhlas papež Franti-
šek. 

V katedrále sv. Víta na Pražském hra-
dě bude po bohoslužbě 23. dubna rakev 
uložena do nově zřízeného sarkofágu.

Kardinál Beran zemřel v Římě, kde 
byl ve vyhnanství, v roce 1969. Tehdejší 
československá vláda převoz ostatků do 
vlasti nepovolila.

Beran, který byl za druhé světové války vězněn v nacistických koncentrač-
ních táborech, byl roku 1946 jmenován pražským arcibiskupem. Komunis-
tický režim jej několik let na různých místech internoval.

V roce 1965 po jmenování kardinálem odjel Beran do Vatikánu převzít 
kardinálský klobouk. Režim byl přitom rozhodnut neumožnit mu návrat do 
vlasti.

Po smrti byly jeho ostatky uloženy po boku papežů v chrámu sv. Petra 
v Římě.

Poutní cesta křesťanskou Evropou
Jiří Koch, zpracováno podle námětu Mons. Jana Peňáze, předsedy Matice Velehradské 

V prvních letech tohoto tisíciletí přišli manželé Robert a Claudia Meste-
lanovi z Velleronu v departementu Avignon ve Francii s myšlenkou založit 
poutní hnutí A La Route de l’Europe chrétienne sur KTO (český překlad je pou-
žit jako nadpis tohoto článku). Šlo mimo jiné o to, na různých místech na-
šeho kontinentu vybudovat tzv. zastavení, která by poutníkům připomínala 
křesťanskou současnost Evropy i její historické kořeny. Podle představ zakla-
datelů mělo jít o jednoduché a ne příliš nákladné stavby, které by vycházely 
z tradice té které země nebo národa. Mohlo jít o zrekonstruhování starých 
kapliček či křížů, nebo o postavení nových prvků, vhodně zasazených do kra-
jiny. Budování takových zastavení v zemích bývalého komunistického bloku 
nové hnutí výrazně podporovalo. 

Do konce prvního desetiletí trvání této aktivity (rok 2013) bylo postave-
no a registrováno asi 30 zastavení, např. první tři z nich byla přímo v jejich 
rodném Provensálsku. Následovalo Polsko (Wadowice, rodiště papeže Jana 
Pavla II.), pak severní Francie (připomínka Jany z Arku), Belgie (sv. Damián 
de Vuester), řecký ostrov Santorin (sv. archanděl Michael), Itálie (Loreto), 
atd. U nás bylo v rámci této aktivity zvoleno hlavní moravské poutní místo 
Velehrad, kde, nedaleko baziliky, bylo postaveno zastavení ve formátu tra-

Kardinál Josef Beran na snímku z roku 1947 
FOTO: ČTK 
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diční moravské boží muky. Aby nechyběl český 
prvek, byla do jejího výklenku vložena soška 
Pražského Jezulátka. 

Pozadu nezůstali ani Slováci, v Nitře u řeky 
vybudovali zastavení s připomínkou sv. soluň-
ských bratrů Cyrila a Metoděje. Pravděpodobně 
nejzápadnějším místem je zastavení ve Vélez Ru-
bio v Portugalsku (připomíná sv. Josefa), nejvý-
chodněji se zastavení nachází na Ukrajině v Lyšni 
(velký dřevěný pravoslavný kříž). 

Později se manželé Robert a Claudia Mestelanovi pustili do další aktivity. 
Nedaleko Velleronu, jejich bydliště, se nacházejí ruiny starodávné kaple sv. 
Hilária ze 6. století. V rámci poutního hnutí založili sdružení s cílem její 
obnovy.  

Nyní už jsou práce tak daleko (viz fo-
tografie s výchozí a současnou podobou 
kaple), že zadali ulití zvonu, který má být 
do věže opravené kaple usazen. V těchto 
dnech jsou ve zvonařské dílně v Polsku 
práce dokončovány a připravuje se převoz 
zvonu do Provensálska.

Převážen bude na přívěsu, na němž 
bude zkonstruována provizorní dřevěná zvonička, aby 
zvon mohl zvonit už cestou na vyznačených místech. 

Prvním bude zastávka ve Wadowicích v rodišti pa-
peže Jana Pavla II. ve středu 16. května 2018. Zvon tam 
bude zvonit a přítomní věřící se mohou pomodlit An-
děl Páně. Skupina asi 8 až 10 poutníků pak postupně 
objede další kapličky směrem ke kýženému cíli. 

Druhým místem bude zastavení v Nitře, kde přespí, 
a budou v poledne ve čtvrtek 17. 5. zvonit Anděl Páně 
u poutního zastavení sv. Cyrila a Metoděje. 

Pak přijde na řadu Velehrad, kam přijedou z Nitry. V pátek 18. 5. 2018 
v poledne budou zvonit Anděl Páně u kapličky Pražského Jezulátka nedale-
ko baziliky. 

Pak odjedou k dalšímu zastavení u kláštera Maria Dreieichen v Rakousku. 
Prosím, podpořte tuto krásnou akci. Kdo můžete, svou účastí, ostatní pak 

svou modlitbou. 
Protože příspěvek vznikl na podnět Mons. Jana Peňáze, dovolím si roz-

loučit se s vámi po jeho způsobu přáním pevného zdraví - ale i víry, naděje 
a lásky! 
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XVIII. pěší pouť na Velehrad 2018
na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež

– s dodatkem patrona poutníků sv. apoštola Jakuba 
4,15 Dá-li Pán …

Téma naše: Církev a vlast
Téma celocírkevní: Evangelium rodiny – radost pro svět.
Pondělí 20. 8. – sobota 25. 8. 2018
Vycházíme ze 17 míst:

Přípravná etapa: neděle 19. 8. Cyrilometodějská lípa mezi Sirákovem 
a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici 
Čech a Moravy - Nové Veselí 5,2 km  Radešínská Svratka – Vítochov 18 km 

Pondělí 20. 8. Nové Veselí 1, Vranov n. D. 2, Vítochov 3, Sebranice 4,
21. 8. pokračujeme dál z Vel. Meziříčí, Znojma a Olešnice,
22. 8. Olomouc 5, Brno Bystrc 6, Mikulov 7, Prostějov (proud z Levého Hrad-
ce) 8, Valašské Meziříčí 9

23. 8. Skalica 10, Ratíškovice 11, Ostrožská Lhota 12, Slavkov u Brna 13

24. 8. všechny proudy pokračují dál
25. 8. Uh. Brod 14, Nedachlebice 15, Veselí n.M. 16, Kopřivnice 17

ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za 
námi) anebo v 9 h. z Tupes

 
Na Velehradě v sobotu 25. 8. 2018

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, 
jeho členové vedou modlitbu růžence

11:30 mše sv. – slouží o. biskup Pavel Posád
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na již XI. hudební 

festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská
 
S sebou: 
karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovod-
né vozidlo. Spíme vždy pod střechou.
 
Přihlášky:  
Mons Jan Peňáz, http://www.poutnik-jan.cz/ P. M. 
Dunda, http://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz
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ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Křesťanství a demokracie  
Peter Žaloudek, konec ledna 2018, těsně po volbách prezidenta České republiky

1. 
Ačkoliv se dnes množství politiků stále více odvolává na evropské křesťan-

ské principy, hlavně v nenávistném osočování, házení muslimů do jednoho 
pytle s teroristy a obviňování, že v Evropě zamýšlejí vraždit obyvatelstvo, 
znásilňovat ženy, ničit kulturu i civilizaci, já sám jsem přesvědčen, že ani 
tito politici, ani většina obyvatelstva Evropy již dávno není křesťanská. To 
ohánění křesťanstvím je jen prázdným tlacháním a hlavní zbraní, kterou 
pravicově orientovaní populisté používají. Čest výjimkám, neboť v každé 
zemi se ještě hrstka skutečných křesťanů opravdu najde. Je jich ale tak málo 
a jsou tak ignorováni masou zmanipulované většiny obyvatelstva, že jejich 
hlas již ani není slyšet. A hlas i osobní příklad toho, koho slyšet je, totiž 
papeže Františka, politici sice naoko chválí, ale jinak ho jen kritizují a kvůli 
jeho zdůrazňování pomoci uprchlíkům a chudým obecně si klepou na čelo. 
A ignorují ho, žel, také mnozí evropští biskupové. Politici, kteří by si přáli, 
aby zde křesťanství nadále zůstalo, očividně nevědí, o čem mluví. Společnost 
dozrává a formuje se zdola, obrazně řečeno, jako z kvásku, který postupně 
prokvasí celé těsto, ne násilím a mocí. Kdyby se společnost řídila principy 
evangelia, bylo by tomu ne proto, že si to nějaký politik přál či nařídil, ale 
proto, že by si lidé evangelium uložili do svého srdce a rozhodli se podle 
něho žít. Platí, že čím více lidí přijme evangelium za základ svého života, 
tím křesťanštější jejich společenství je. A co tedy vlastně znamená pojem 
křesťanská společnost? Jistě, jedním ze znaků může být počet lidí chodících 
pravidelně v neděli na bohoslužby, ať již katolické, nebo protestantské. Ale 
to není zásadní, podstatný prvek křesťanství, protože sám Ježíš říká: „Ne ten, 
kdo mi říká pane, pane, ale ten, kdo plní Boží vůli, je mým následovníkem.“ 
Jinými slovy – opravdovým křesťanem je nikoliv ten, který navštěvuje kostel 
každou neděli a celá vesnice o tom ví, ale ten, který křesťanství také žije ve 
svém skrytém, každodenním životě. Již tento minimální požadavek projevu 
křesťanství mě ale nutká k otázce vůči všem těm politikům, ať je to pan Ze-
man či pan Babiš, či jiní, kteří si tak přejí, aby se zachovaly principy křesťan-
ství v naší zemi i na evropském kontinentu, jestli také oni sami chodí každou 
neděli pravidelně do kostela. 

Ale vraťme se k tomu, co tvoří podstatu křesťanství. Myslím, a v tom se 
nepotřebuji odvolávat na žádného fundovaného teologa, neboť teologii 
jsem vystudoval, že celá podstata křesťanství je v kostce shrnuta ve dvou 
Ježíšových kázáních. V horské řeči: „Blaze chudým v duchu, blaze těm, kdo 
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pláčou, blaze tichým, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, blaze 
milosrdným, blaze těm, kdo mají čisté srdce, blaze těm, kdo působí pokoj, 
blaze těm, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost“ (Mt 5, 3-12). A pak 
také v řeči o posledním soudu: „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst, měl jsem 
žízeň a dali jste mi pít, byl jsem pocestný (uprchlík) a dali jste mi příbytek, 
byl jsem nahý a dali jste mi oděv, byl jsem nemocný a ošetřovali jste mne, byl 
jsem ve vězení a navštívili jste mne.“ (Mt 25, 31-46). 

Jestliže se tyto podstatné znaky křesťanství, jako hlavní odkaz toho, co 
nás učil Ježíš, nestanou teď a tady znovu součástí života, obávám se, že zde 
pravé křesťanství nebude přítomno. A pokud se necháme neustále jen ma-
nipulovat těmi pravicovými populisty (těmi cynickými egoisty, jak jim říkám 
já), argumentujícími, že naše země je (prý) malá a není zde již místa pro 
žádného uprchlíka, žádného cizince, „vždyť se zde nedej bože ještě dopustí 
nějakého zločinu“, jestli neřekneme své jasné a zásadní NE všem těm, kteří 
jen neustále zastrašují, polarizují, vše malují černě a nejsou ochotni otevřít 
své srdce potřebám těch, kteří jsou na tom mnohem, mnohem hůř než my, 
tak jsme jen tlachalové a není v nás nic z toho, čemu nás učil Ježíš Kristus! 

2. 
V poslední době jsem stále víc „hellhörig“. Zamýšlím se nad tím, jak 

mnozí politici, vítězové voleb, ať již Trump v USA či extrémní pravice 
v Německu, Rakousku a jinde, říkají: „Byla to demokratická volba, musíte 
to akceptovat!“ Demokracie, demokratická volba… Je to opravdu ještě de-
mokracie, to, čemu bychom všichni tak rádi uvěřili? Není to ještě tak dávno, 
jakým způsobem lid v mnoha zemích sovětského bloku chodil k volbám. 
Všichni si dobře pamatujeme, jak to fungovalo: kandidáti byli předem vy-
braní komunistickou stranou a voliči u voleb jen „potvrdili“ jejich nominaci. 
Když bereme v potaz to, co se děje dnes, že si můžeme vybírat mezi různými 
kandidáty, že je navenek prokazatelné, že dnešní volby v mnoha zemích ne-
byly ani zfalšované ani zmanipulované, tak jsou snad opravdu demokratické. 
Demokracie ale může demokraticky zrušit samu sebe (Německo, 1933). 

Ale co předchází demokracii a co všechno vůbec lze pod rouškou demo-
kracie skrýt? Je to snad to, že mohu jít k volbám a dát svůj hlas komukoliv? 
To, že jsem svobodný a mohu si dělat, co chci, sympatizovat s kým chci a jak 
se mi to hodí? Anebo je to také něco, co úzce, přímočaře souvisí rovněž se 
zodpovědností? A zodpovědnost může být různá dle stupně vzdělání, výcho-
vy, svědomí, schopnosti být spravedlivou a zralou osobností. Uvědomuji si, 
cítím zodpovědnost za to či ono, za jakýkoliv svůj skutek, slovo, myšlenku? 
Mohu opravdu zcela zodpovědně prohlásit, že vím o všech souvislostech 
a dopadech mého soudu, mého hlasu, který ve volbách dávám? Zodpověd-
nost, to je také vědění, znalosti. Co já vím o druhém člověku, když nevidím 
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do jeho nitra a neznám důvody jeho myšlení?  Upřímně, moc toho o něm 
nevím. Jenom to, jak se ten člověk chová navenek, jak mluví a co koná. Ale 
pak se ptám, do jaké míry jsem opravdu svobodný a moudrý, abych mohl 
říci, že to, co ten člověk dělá, je dobré - a vůbec, co je dobré a co zlé? Vždyť 
tomu musí předcházet poznání pravdy. Pravdy o sobě samém, ale také prav-
dy o druhém, o světě, o tom všem, co se kolem mne děje. Vím já, co je to 
pravda? Existuje objektivní pravda, nebo jen pravda subjektivní, daná úhlem 
pohledu na různé danosti a fakta? A není pravda také v tom, že čistému je 
vše čisté, že jen čistý ví, co je opravdu bílé a co černé? Všechno, co pozná-
váme, pramení z našich smyslů. Mají ale mé smysly vždy pravdu, nebo se 
mohou také někdy mýlit? 

Pro křesťany je na prvním místě, tak jako koneckonců pro všechny lidi, 
svědomí. Křesťanské svědomí je ale úzce spjato s formací dle učení a života 
Ježíše Krista. A toto učení, tato formace většinou vůbec není identická s tou, 
jakou nabízí svět. Ježíš nás učil pravdomluvnosti, slušnosti, spravedlnosti, 
toleranci, ochotě pomáhat a také obětovat se pro dobro druhých, nejenom 
našich rodinných příslušníků. Učil nás ale také milosrdenství a lásce. A to 
je cosi zcela nového a zásadního, co ani příroda, ani vyspělá ekonomika, 
ani perfektně fungující politický systém nedokážou nahradit. Obávám se, že 
pokud chceme i nadále zůstat věrni Ježíšovu učení, musíme žít mnohem dů-
sledněji, radikálněji, aktivněji, proročtěji a v konečném důsledku mnohem 
autentičtěji to „naše“ křesťanství. Křesťanství totiž požaduje šíření pravdy 
a dobra pro všechny bez rozdílu, protože Bůh nerozlišuje chudé a bohaté, 
bělochy a černochy, muslimy a křesťany. Všichni jsme bratři a sestry. Pokud 
toto uznáme, nemůžeme tiše přijmout, že si lidé volí Zemany či Babiše za 
prezidenty a předsedy vlády. Obávám se, že slovo demokracie, dnes tolik 
omílané, se již zcela zprofanovalo a ztratilo svou podstatu, že se stalo jen 
prázdným pojmem.  

Papež František děkoval pracovníkům italského Červeného kříže 
Převzato z Ktolického týdeníku, č, 5/2018 

V sobotu 27. ledna se Svatý otec 
setkal v aule Pavla VI. ve Vatikánu 
se šesti tisíci členy italského Červe-
ného kříže. Díky charakteristické 
barvě jejich oblečení se aula zbarvi-
la do červena. Papež jim poděkoval 
za jejich činnost v různých život-
ních situacích, zejména za pomoc 
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poskytovanou obyvatelstvu během přírodních pohrom, ale také za pomoc 
imigrantům, kteří připlouvají k italským břehům. „Vaše přítomnost po 
boku imigrantů je prorockým znamením,“ řekl. „Prorok probouzí, ale také 
pohlavkuje sociální sobectví, egoismus společnosti. Probouzí to nejlepší, co 
je v srdci! Pohlavky však dávejte slovem a svědectvím, nikoliv rukou!“ dodal 
s úsměvem papež František. 

Postní doba v našich srdcích 
Františka Čechová, Soběšice, kráceno  

Vážení přátelé, tvůrci a čtenáři farního zpravodaje Ořík, všichni milí 
členové tohoto farního společenství. Probírat se vaším zpravodajem je mi 
velkým potěšením! A vždy také vzpomínkou na léta prožitá s Bedříškem, va-
ším předchozím farářem, který se po duchovní stránce velmi obětavě staral 
o moji postiženou sestru. Už několikrát jsem vám psala, a dokonce poslala 
k případnému otištění některé své texty. Že se tak stalo, moc děkuji! 

Dále se musím přiznat, že jsem se velmi zaradovala, když jsem na strán-
kách Oříku v kterémsi čísle narazila na báseň P. Josefa Veselého. Bývali jsme 
přátelé, proto za uvedení té básně moc děkuji. Zajisté tímto způsobem tento 
skvělý kněz stále žije mezi námi! 

Vyprošuji vám všem, těm prvním i posledním, kteří toto společenství vy-
tváříte, lásku a odpuštění! Vím, v postní době se máme snažit o půst, dobré 
skutky, modlitbu – ale všechno převyšuje láska. A ta snad bez odpuštění ani 
nemůže existovat! 

Dovolte mi nyní, abych vám ještě předala pár myšlenek z postní duchov-
ní obnovy, kterou vedl náš pan farář P. Didak Robert Klička.

Často slyšíme z Bible slova o světle: „Hospodin je mé světlo a má spása…“, 
„Bratři, byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu.“ Platí to i pro každé-
ho z nás: „I ty jsi byl kdysi tmou“. Dokonce i nyní jsi tmou, když: 

 1. Jediné světlo tvého života je světlo v ledničce 
 2. Jediné světlo tvého života je světlo tabletu, počítače, mobilu 
 3. Jediné světlo tvého života je v růstu tvého ega, tvého Já 
 4. Jediné světlo tvého života je v sexu 
 5. Jediné světlo tvého života je ve shánění zpráv o druhých a v závisti 
 6. Jediné světlo tvého života je v pomlouvání, posuzování a kritizování 
 7. Jediné světlo tvého života je v postavení a kariéře 
 8. Jediné světlo tvého života je v majetku a moci 
 9. Jediné světlo tvého života je v kráse a marnivosti 
10. Jediné světlo tvého života je být v pohodě a užít si 
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Ježíš nás ale ujišťuje: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude 
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Mám-li získat světlo života, musím 
následovat Ježíše. Např. podle těchto pokynů:

 1. Naslouchej bez přerušování 
 2. Odpovídej bez hádavosti 
 3. Mluv bez souzení 
 4. Hospodař bez ziskuchtivosti 
 5. Dávej bez vypočítavosti 
 6. Dívej se a smýšlej čistě 
 7. Žij bez pomstychtivosti 
 8. Buď pravdomluvný 
 9. Pracuj bez reptání 
10. Modli se bez přestání 
Uvědomme si, je to Ježíš, který je tím Světlem, ne my. Svíce si nedá sama 

plamen ohně, žárovka nesvítí sama o sobě. Ani svíce ani žárovka ani člověk 
nejsou zdrojem světla, ten zdroj přichází odjinud – od Ježíše. Získáváme ho 
tak, že ho následujeme. Ale pozor – následování Ježíše a život z víry nepatří 
jen do našich domovů a kostelů, ale i na pracoviště, do školy, do ulic, ná-
kupních středisek, restaurací, do přátelských vztahů, prostě všude tam, kam 
vkročí naše noha. 

Toto vše vám chci v rámci postní doby nabídnout k přemýšlení. 
Závěrem svého dopisu vám všem vyprošuji požehnané dny letošní postní 

doby! 
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Velká noc 2018 
Peter Žaloudek, Vídeň, konec února 2018

Víra v dobro… Mám na Slovensku vzácného přítele, kněze z období tzv. 
Skryté církve. Když éra komunismu skončila, rozhodl se, že skrytým knězem 
zůstane i nadále. Jednak proto, že hierarchická část církve po změně režimu 
kněžím ze skryté církve nepřála, diskriminovala je a k mnohým z nich se 
zachovala žel i nekřesťansky, neodpovídajíc tak duchu Evangelia, a také pro-
to, že on nejenom zastává důležité a velice odpovědné zaměstnání, ale toto 
zaměstnání také miluje, cítí se v něm být plně knězem i přesto, že oficiálně 
to o něm nikdo neví a v žádném kostele ani před žádným shromážděním mši 
necelebruje. Tento přítel mi již léta posílá esemesky - buď brzy ráno, když se 
modlí a něco z ovoce jeho modlitby a naslouchání Božímu hlasu jej osloví 
natolik, že se o to se mnou podělí, anebo tehdy, když se mu něco povedlo 
nebo když zažil něco hezkého. 

Začátkem postní doby, která začíná Popeleční středou, mi napsal: „Včera 
jsem byl na služební cestě v Banské Bystrici. Před poliklinikou stála bezdo-
movkyně se svou malou, ale houževnatě aktivní dcerou. Dítě zpívalo a jakoby 
hrálo na rozbité housle beze strun. Dal jsem jim peníze. Nechci dnešní ráno 
nakazit smutkem, ale radostí ze zmrtvýchvstání. Kéž jednou z tohoto dítěte 
vyroste cílevědomý člověk. Denně jsme konfrontováni se smutkem, beznadě-
jí a vlastním sobectvím. Je to pro nás výzva, umět v postní době více než jindy 
sdílet bolest druhých a čelit slabostem dnešní doby. Neoplývám ctnostmi, 
ale mrzí mne, že my, kteří známe příběh Velké noci blíže, se tak málo snaží-
me během oněch čtyřiceti dnů o Ježíšovou blízkost, o to, abychom rozdávali 
naději všude tam, kde vládne smutek a beznaděj.“ Tolik můj vzácný přítel. 
Přiznám se, že některé jeho vzkazy jdou hluboko pod kůži. Jsou to stručné, 
krátké esemesky, žádné dlouhé texty či kázání. Ale jsou tak hluboké, tak pro-
cítěné, tak pravdivé, plné života i osobní zkušenosti s Bohem, že mi to často 
vyráží dech. Mne samého vrhají na kolena a nutí se zastavit, ztišit, vnořit se 
do tajemství života samého, do tajemství Boží existence. Ano, stačí tak málo, 
abychom si uvědomili, že na tomto světě, tam, kde žiji, je tolik každodenní 
bolesti a smutku, ale také radosti a naděje na lepší život, na lepší lidi, že je to 
až neuvěřitelné. Neuvěřitelné v tom smyslu, že si to mnohokrát vůbec neu-
vědomuji, jdu světem skoro jako slepý a hluchý člověk… A neuvěřitelné také 
proto, že v tom okamžiku, kdy začnu všechnu tu bídu kolem sebe reflekto-
vat, najednou zjišťuji, že i ta bída je velice relativní, protože vedle této bídy 
je vždycky také něco zářného, hezkého, zdánlivě nicotného, téměř nepo-
střehnutelného. Mnozí duchovně zaměření lidé se shodují v tom, že pravdu 
poznáváme jenom srdcem. Nikoliv očima, sluchem či hmatem, ale navenek 
neviditelným „duchovním orgánem”, tj. srdcem, které má schopnost věci 



30

vycítit, pojmenovat, pochválit či zkritizovat. A nic není účinnějšího než slova 
pochvaly či kritiky vyslovená srdcem. Jazykem se dokážeme mnohdy zadrh-
nout: to, čím bychom chtěli chválit, často vyznívá jako prázdné tlachání bez 
skutečné chvály, a to, co slovy kritizujeme, jsou mnohokrát jen urážky, či 
neobjektivní  neschopnost být kritický především k sobě samému, protože 
kritika na adresu jiných bývá často jen projekcí kritiky na adresu sebe samé-
ho, kterou ve svém egoismu nedokážu akceptovat. Ale když něco vnímám 
srdcem jako dobré, hezké, důležité, potřebné, nezbytné atd., tak stačí malý 
úsměv, mimika tváře či jenom jiskra v očích. A naopak, když někoho kritizuji 
srdcem, tak zase, aniž bych musel o tom dlouze či komplikovaně hledanými 
slovy mluvit, tím vnitřním záchvěvem svého nitra promlouvám do nitra dru-
hého člověka tak trefně a cíleně, že dotyčný si plně uvědomí a pochopí svůj 
omyl, chybu, špatnost. 

Velikonoce jsou svátky Ježíšova vítězství nad smrtí, nad zlem a hříchem. 
To nás učí odpradávna církev, o tom mluví již dva tisíce let všechny spisy 
Nového zákona. Přesto vždy bylo a je také dnes mnoha lidem zatěžko tuto 
křesťanskou víru přijmout. Nic nepomůže, když mnozí přiznají, že tomu, co 
tyto spisy říkají, by chtěli uvěřit, když vědí, jak jsou ony spisy staré a historicky 
ověřitelné, ale nedokážou to. Víra je cosi, co se rodí v srdci, v onom „du-
chovním orgánu”, schopném jiného pohledu na věci kolem. A víra je dar. 
Já sám myslím, že jestliže jsme schopni uvěřit tomu, co píše můj přítel, tedy 
že dobrým skutkem, byť sebemenším, je možné nastartovat něco dobrého, 
krásného a velkolepého v duši nepatrného človíčka, tak, že pokud budeme 
mít alespoň takovouto víru ve vítězství dobra nad zlem, naděje nad bezna-
dějí, radosti nad smutkem, jsme již jen nepatrný krůček od toho, abychom 
uvěřili, že nad námi je Bůh, a že Bůh je dobrý, milosrdný, že nás nekonečně 
miluje a chce, abychom byli šťastní. Všem, kdo si dají námahu číst tyto mé 
řádky, přeji krásné a radostné Velikonoce.  

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Praha má nového pomocného biskupa
Převzato z Katolického týdeníku č. 5 a 8 / 2018, kráceno 

Pár minut po poledni v úterý 23. ledna, ve stejný okamžik jako ve Vatiká-
nu, zazněla pro českou církev důležitá zpráva. 

Na pražském arcibiskupství byli v tom okamžiku díky probíhajícímu 
zasedání ČBK přítomni takřka všichni biskupové. Mezi ně přišel papežský 
nuncius Giuseppe Leanza a po polední modlitbě Anděl Páně jim sdělil v na-
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ší mateřčině novinu: „Mám čest oznámit vám, že Svatý otec jmenoval dnes 
pomocným biskupem pražské arcidiecéze Mons. Zdeňka Wasserbauera“. Je 
známo, že od 1. 4. 2016 je Zdeněk Wasserbauer generálním vikářem pražské 
arcidiecéze.

 V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se bude po 16 letech 
opět konat svěcení biskupa. Nový pomocný biskup Mons. Zdeněk Wasser-
bauer ho prožije v sobotu 19. května při mši sv. v 10 hodin. Zatím posled-
ní biskupské svěcení se v Praze konalo v roce 2002. Přijal ho tehdy Karel 
Herbst, který ze zdravotních důvodů rezignoval loni v prosinci, a jehož 
Zdeněk Wasserbauer právě nahrazuje. 

Nový děkan pražské teologie
Podle Katolického týdeníku, č. 5 / 2018

V posledním lednovém dni t. r. byl rektorem Univerzity Karlovy prof. 
MUDr. Tomášem Zimou uveden do funkce děkana Katolické teologické 
fakulty Vojtěch Novotný. Inaugurace proběhla na konci slavnostní boho-
služby v chrámu Panny Marie před Týnem. Předseda akademického senátu 
přečetl dekret vatikánské Kongregace pro katolickou výchovu, který potvr-
zuje zvolení. Kardinál Dominik Duka pak dekret předal novému děkanovi. 

Vojtěch Novotný je teolog, který se ve své vědecké práci zabývá zejména 
dějinami české katolické teologie. Ve funkci děkana je to první laik za 670 
let její existence. Je ženatý a má čtyři děti. 

Bílá sobota našeho života 
Pavel Semela, výklad přiložené ikony 

Východní ikona Vzkříšení ukazuje 
Ježíše sestupujícího mezi mrtvé. Má 
na sobě bílé šaty naznačující Kristovo 
oslavení. Život, který smrt nemohla 
přemoci. Ježíšovo vítězství podtrhuje 
spoutaný ďábel ležící u jeho nohou. 
Ježíš stojí nad dvěma otevřenými hro-
by a za ruku z nich vyvádí Adama a Evu 
a v nich celé lidstvo podrobené otroc-
tví hříchu a smrti. 

Tato ikona nevykresluje jen to, co 
se stalo o oné první Bílé sobotě, kdy 
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Kristovo tělo leželo v hrobě, ani pouze nepředjímá naše vzkříšení na konci 
času. Může se naplňovat v našem životě každý den. Tak jako smrt nestojí jen 
na konci našeho života, ale celý jí je poznamenán, tak se i Ježíšovo sestoupe-
ní pro nás do říše smrti uskutečňuje stále. Ježíš zlomil moc smrti a ďábla nad 
naším životem a my můžeme z tohoto vítězství žít.

Ježíš vstupuje do každého mého „hrobu“: do mé slabosti, do všeho utrpe-
ní a bolesti, do chvil, kdy se mne dotkne smrt někoho blízkého, do smutku 
a beznaděje, do mých obav a strachu, do okamžiku neúspěchu, nepřijetí 
a samoty, do každé temnoty, kterou procházím, do vztahů, které se rozpa-
dají, do všeho, co je v rozkladu... Zkrátka všude tam, kde neprožívám plnost 
života, ke které mě Bůh stvořil. Ježíš přichází jako ten, kdo mi rozumí, pro-
tože tím vším prošel, přichází, aby mi byl nablízku, aby otevřel i můj hrob, 
podal mi ruku a vyvedl mě ven.

Tajemství Bílé soboty nám může být velmi blízko.

Pouť ke hrobu svatého Cyrila 
Podle článku Jiřího Gračky v Katolickém týdeníku č. 8 / 2018, kráceno 

Mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan Graubner, 
oslavili věřící v Římě svátek jednoho ze slovanských apoštolů. Pouť se koná 
každoročně v bazilice sv. Klimenta, kde jsou uloženy ostatky sv. Cyrila. 

Je to nenápadná stavba z 12. století postavená na základech staršího 
kostela, jenž pocházel z 6. století. Do něho přinesli svatí Cyril a Metoděj 
ostatky sv. Klimenta, papeže z 1. století. Zde sv. Cyril v roce 869 zemřel a byl 
i pochován, 

Letošní pouť uspořádala 
česká kolej Nepomucenum. 
Její studenti proto italsky 
slouženou liturgii doprovo-
dili českými zpěvy. 

Kromě hlavního cele-
branta olomouckého arcibis-
kupa Graubnera se slavnosti 
zúčastnil také arcibiskup Cy-
ril Vasil, slovenský řeckoka-
tolík a jezuita, dále běloruský 
řeckokatolík Sergiusz Gajek 
a desítky kněží a věřících růz-
ných slovanských národů. 
(Foto Petr Gatnar.)
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Fotopřipomínka k roku 2017
Uvádíme dvě fotografie z poutí loňského roku

U kaple setkání poutního místa Turzovka

Lesní mše u Helenčiny studánky v Podkomorských lesích
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HUMOR ZA KOSTELEM 
Dětské názory na lásku 
Několik profesionálů se na tuto věc zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi 
lety. Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. Přesvědč-
te se sami: 

Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už 
ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ni teď pokaždé dělá můj 
dědeček, i když sám má artrózu v rukách. To je podle mě láska.

Rebecca, 8 let 

Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak. A tak pro-
stě víte, že vaše jméno je v jeho ústech v bezpečí.

Billy, 4 roky 

Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po 
holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. 

Karl, 5 let 

Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých 
hranolků a nechcete na oplátku žádné z jeho porce.

Chrissy, 6 let 

Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení.
Terri, 4 roky 

Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvěd-
čila, že dobře chutná.

Danny, 7 let 

Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A až pusinkování přestane 
bavit, tak pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatín-
kem jsou takoví.

Billy , 7 let 

Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otví-
rat dárky a zaposloucháš se.

Bobby, 7 let (Neuvěřitelné!) 
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OKÉNKO PRO DĚTI



36

Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo FZ OŘÍK vyjde před svátkem sv. Václava.
Uzávěrka příspěvků je 2. 9. 2018.
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! 

OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice. 
Vydává ho ŘKF Ostrovačice, nám. V. Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice, IČ: 65265793,
Je registrován na MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18122.
Vychází 3x ročně, před Velikonocemi, ke svátku sv. Václava a před Vánocemi. 
Redakční rada: Ludvík Bradáč, Ludmila Franzová, Jiří Koch, Pavlína Kadlčková, 
Jarmila Pololáníková, Marie Ševčáková. Tisk: Gloria Rosice
Obsah zpravodaje můžete také najít na webových stránkách www.orik.cz
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