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Milí farníci, přátelé! 

Zanedlouho o Velikonocích oslavíme Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou tem-
notou. 
Vítězství Ježíše, které se uskutečnilo před 2000 roky, potřebujeme i v současnosti. 
Přítomné číslo farního zpravodaje vzniká v době již rok panující nákazy koronavi-
ru, tedy v smutné době, kdy triumfuje smrt – odcházejí nejen vzdálení spoluobčané, 
ale i někteří nejbližší z našeho středu – a kdy je temnota přítomná v našich srdcích. 
Potřebujeme, aby Pán své vítězství pro nás aktualizoval a dopřál nám podílet se na 
něm. Jistě, my už na něm určitý podíl máme – vždyť co jiného je křest než právě účast 
na Ježíšově velikonočním vítězství? Potřebujeme ale nyní toto vítězství i zakoušet, po-
třebujeme Boží pomoc a povzbuzení!
Víme, že k přítomnému životu na zemi patří těžkosti a že všechny generace křesťanů 
trpěly, spolu s Ježíšem. Život má být těžký, a je v pořádku, když jsou v něm problémy. 
Očekávat opak by bylo nerealistické a hloupé, a jen by to člověka vrhalo do nespoko-
jenosti a dalších zklamání. Ježíš neslibuje křesťanům pohodu a klídek zde na zemi. 
Naopak, říká: „Ve světě budete mít soužení“. Ale pak dodává: „Buďte dobré mysli. Já 
jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Půst a Velikonoce se k sobě mají tak jako nynější život křesťana a život budoucí 
v nebi. Vyhlížejme s nadějí Velikonoce i nebeské království a prosme také, aby už ko-
nečně nastala doba post-koronavirová, ve které budeme zase normálně žít, možná 
lépe než dříve, protože si budeme vážit věcí, které se nám předtím zdály samozřej-
mé, než jsme je ztratili.

Radost z Kristova vítězství a plnou účast na něm přeje a vyprošuje

P. Ludvík Bradáč
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Křížová cesta v době pandemie koronaviru
V postní době věřící tradičně v kostelích obcházejí obrazy s výjevy umučení a smrti 
Ježíše Krista a při každém z nich se modlí, aby si tak příhodným způsobem připa-
matovali jednotlivé události z Ježíšovy cesty na Golgotu. Tyto modlitby mají mnoho 
konkrétních podob a variant. Letos, vlastně už od postní doby v minulém roce, je 
aktuálně začleňovaným tématem pandemie covidu-19. Ve zkrácené podobě uvádíme 
výběr několika partií z varianty, kterou se zásluhou a díky iniciativě Hany Kozlové 
modlí věřící v Knínicích. 

Úvodem
Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvo-
bozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš 
s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel. 

1. zastavení – Pán Ježíš je odsouzen k smrti
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. 
Zdá se nám, že i my jsme odsouzeni. Tuto situaci jsme si přece nevybrali sami, nikdo 
z nás. Nemůžeme ji ovlivnit, nemůžeme se jí vzepřít, protože ať bychom udělali cokoliv, 
ona je tady. Je tu virus, který se šíří a který má svoje pravidla. Zavírá nás do karantén, 
ruší naše akce, tlačí nás do kanceláří, lékáren, obchodů a místností. Narušuje veškerý 
náš komfort a to, na co jsme zvyklí. Ohrožuje naše zdraví, vnáší do našich životů nejis-
totu. Co bude? Jak se to všechno vyvine? Díváme se jeden na druhého. Nevíme, koho 
se máme bát,kdo nás může ohrozit a nemáme jistotu ani sami v sebe. Ať se nám to líbí 
nebo ne, koronavirus nás všechny odsoudil. Je to paradoxní, ale odsouzení, které jsme 
ochotni přijmout, se pro nás může stát milostí. Ano, některá odsouzení potřebujeme 
k tomu, abychom se mohli osvobodit od něčeho daleko závažnějšího
Pane, tvoje odsouzení nám přineslo osvobození od hříchu a věčné smrti. Od čeho 
potřebuji být osvobozen já dnes? Co jsem zanedbal? Na čem jsem byl závislý? Čeho 
jsem si dostatečně nevážil? Před čím jsem utíkal? V čem potřebuji otevřít oči? V čem 
potřebuji dozrát? Co všechno mě může koronavirus naučit?
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci. 

12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. 
Koronavirus ve své podstatě smrtelný není. Ale mnoha lidem může způsobit tako-
vé komplikace, kterým člověk podlehne. Nevíme, jak bude naše tělo reagovat, ne-
víme, jestli se nás smrt netýká. Vlastně nevíme ani dne ani hodiny. Z celého světa 
přicházejí denně zprávy o nových případech úmrtí lidí v důsledku pandemie. Čísla 
nezadržitelně rostou, statistické křivky stoupají. Jako kdybychom v nich viděli umí-
rat tebe, přibitého na kříž. 
Ježíši, ty se spojuješ s každým umírajícím člověkem. A při tom zastavení se nás ptáš: 
„Jsi připravený, jsi připravená na smrt?“ Myslíme vůbec na to, že můžeme být kdyko-
liv zavoláni a postaveni před Boží tvář? Nejde o to, abychom se kvůli tomu sužovali, 
ale aby naše lampy byly rozsvícené a aby v nich byl dostatek oleje, abychom očekávali 
svého ženicha, aby naše srdce bylo čisté a spojené s ním. Pak naše smrt bude radost-
ným setkáním s milovaným, kterého se vůbec nemusíme děsit. 
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
P. Ludvík Bradáč

Zelený čtvrtek
čtvrtek 

1. 4.
17:00
19:00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Velký pátek
pátek
2. 4.

17:00
19:00

Veverské Knínice
Ostrovačice

Bílá sobota
Velikonoční vi-

gilie

sobota
3. 4.

19:00
21:00

Ostrovačice
Veverské Knínice

Boží hod veliko-
noční

neděle
4. 4.

 7:30
 9:00
10:30

Ostrovačice
Říčany

Veverské Knínice

Pondělí v oktávu 
velikonočním

pondělí
5. 4.

 8:30 Ostrovačice

P. Anselm Grün (známý teolog a kazatel) k pandemii 
Kirchenzeitung Diözese Linz, Nr. 7, 21. Februar 2021, str. 3
Církevní noviny diecéze Linec, číslo 7, 21. února 2021, str. 3
Překlad z němčiny Peter Žaloudek, Vídeň

Redaktor:
Omezení kontaktů a svobody pohybu, nižší příjmy kvůli „Kurzarbeitu“, stoupající nezaměstna-
nost je vůbec možné mluvit na pozadí těchto faktů v postní době o odříkání?
P. Anselm:
Mnoho lidí si musí dnes mnohé odříkat. Bylo by kontraproduktivní, kdybychom teď 
ještě i my vyžadovali odříkání. Já bych letos zdůraznil zcela jiné aspekty: Na prvním 
místě obrácení, tj. zcela jiný způsob jednání a také změnu myšlení. Přesně toto po 
nás koronakrize chce. Zadruhé: V postní době nejde jenom o očistu těla, ale hlavně 
o očistu ducha a emocí. Kvůli lockdownu došlo k zpřeházení druhů emocí. Musíme 
pracovat na tom, aby se naše vnímání neznečistilo negativními vlivy různých emocí.

Redaktor:
Bylo snad období posledních dvanácti měsíců koronavirové krize příliš dlouhou „postní dobou“? 
Anebo snad lidem schází síla a ochota přijmout ještě i skutečnou postní dobu?
P.Anselm:
Chybí dobrovolnost. Postní doba by ale měla být především čímsi uzdravujícím, a to 
jak pro jednotlivce, tak také pro celou společnost, dokonce i pro celou zeměkouli.

Redaktor:
Co byste věřícím lidem poradil? Jak by měli letošní postní dobu prožívat?
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P.Anselm:
Jednou z možností by mohlo být naučit se nemluvit o jiných. Právě v konfrontaci s to-
lika konspiračními teoriemi by bylo dobré zdržet se kritiky. Teď bychom měli dělat 
něco se sebou samými, a ne posuzovat, co by měli udělat jiní.

Redaktor:
Někteří lidé se utíkají v postní době více k Bibli. Mohl byste doporučit, co by měli číst?
P.Anselm:
Jednou z možností by bylo přečíst si např. některé statě z proroka Jeremiáše, doporu-
čuji kapitoly 12, 15, 20 a hlavně kapitolu 31 o naději, že Bůh chce tvořit cosi nového.

Redaktor:
Postní doba je přípravou na Velikonoce. V čem je Vaše naděje pro letošní velikonoční svátky?
P.Anselm:
I já mám samozřejmě velikou naději, že budeme moci slavit Velikonoce při společ-
ných veřejných bohoslužbách v kostele, což nebylo minulý rok možné, a že zmizí re-
striktivní opatření. Velikonoce jsou ale především duchovními svátky: šíří naději ve 
vzkříšení, v nový život, přechod do vyšší formy životaschopnosti. V postní době jsme 
konfrontováni s utrpením, zatímco Velikonoce zvěstují naději, že nebudeme ovlá-
dáni bolestí a utrpením, nýbrž že dokážeme čerpat z naděje sílu do dalšího života.

Redaktor: Co dělá koronavirová krize s naší vírou? Mnozí v ní vidí prst Boží. 
P. Anselm:
Krize nás staví před otázku, čím je pro nás Bůh. On je důvodem veškerého bytí, na 
tom musíme stavět. Ježíš ale také říká, že bychom se měli naučit rozpoznávat znaky 
doby, protože to vede ke změně myšlení a ke změně způsobu žití. Šíření viru odha-
luje také lidská selhávání, jako příklad uvedu např. globalizaci s jejími nepříznivými 
důsledky, kvůli nimž je dnes nakažený celý svět. Velikou výzvou je uvědomit si vzá-
jemnou propojenost a odpovědnost. Začít žít jinak. Postní doba by mohla být dobrou 
příležitostí k tomu, abychom se nenechali infikovat virem, ale abychom jeden dru-
hého infikovali pozitivními myšlenkami a city. My sami jsme zodpovědní za to, s ja-
kými pocity ráno vstupujeme do nového dne, jestli se necháme inspirovat hořkostí 
a agresí, anebo snahou o spolucítění, odpouštění a pokoj. Tím dostává víra sílu, aby 
dokázala svět pozitivně ovlivnit. 

Redaktor:
V dubnu letošního roku vyjde nová kniha Vašich vybraných textů Jeder Tag ein Weg zum Glück 
(Každý den cesta ke štěstí). Měli bychom si dělat dlouhodobé plány do budoucnosti, anebo se 
raději soustředit na problematiku přítomných dnů?
P. Anselm:
Každý den můžeme navzdory těžkostem a problémům udělat podle svých možností 
něco pro to, abychom navenek vyzařovali naději. Naděje není jen jakýsi pasivní opti-
mismus, ale uvědomění, že i z ruin může povstat nový život. To bychom měli předá-
vat dál a přinášet tak i v této postní době uzdravující posilu pro blaho celku. Postní 
doba není jen cosi posvátného pro samotného křesťana, ale je zároveň i dobou uzdra-
vování celé společnosti. Když dokážeme my, křesťané, vysílat navenek signál naděje, 
tak se postní doba stane skutečnou požehnanou dobou.



6

KALENDÁRIUM BOHOSLUŽEB A AKCÍ PRO LÉTO 2021
P. Ludvík Bradáč 

Kalendárium akcí je kratší než obvykle. Na rozdíl od loňského roku, kdy jsme akce 
ještě plánovali, letos se všemi zkušenostmi koronavirové doby víme, že se většinou 
neuskuteční. Ale pokud by nastaly vhodné podmínky, jsme připraveni pružně zare-
agovat 🙂.

Novéna k Duchu sv. 14. 5. – 22. 5.

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

k Duchu svatému. Každý den se bude modlit-
ba konat v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 20. 5., 

kdy začneme ihned po skončení mše sv. 
v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Seslání Ducha sva-
tého

23. 5.
Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních 

bohoslužbách v obvyklou dobu.

Noc kostelů 28. 5.
I v tomto roce se návštěvníkům, věřícím i ne-
věřícím, otevřou některé kostely a modliteb-

ny v Brně a okolí.

Těla a Krve Páně 6. 6.

V 8 hodin bude bohoslužba slavnosti 
v Ostrovačicích a v 10 hodin ve Veverských 
Knínicích. V Říčanech bude slavnostní mše 
svatá o svátku Božího Těla ve čtvrtek 3. 6. 

v 18 hodin.

Kněžské svěcení 19. 6.
Svěcení kněží se bude konat v brněnské 

katedrále v 9 hodin
Slavnost sv. Cyrila 
a Metoděje, hlav-

ních patronů 
Moravy

5. 7.
O svátku našich věrozvěstů bude obvyklý ne-

dělní pořádek mší sv.

Prázdniny na faře

Rádi bychom i letos uspořádali prázdninový 
týdenní pobyt dětí na faře. Ještě není jasné, 

kvůli pandemii, jestli se tato akce bude moci 
uskutečnit. Snad v květnu budeme vědět 

více. Sledujte webové stránky farnosti.

Mše sv. v lese

Opět se chystáme slavit mši sv. na krásném 
místě u Helenčiny studánky. Ideální dobou 

pro tuto mši sv. je tradičně doba, kdy děti bý-
vají na faře (viz výše). Jelikož prázdninový po-
byt dětí je nejistý, nejisté zůstává i datum této 

mše sv. Od května sledujte webové stránky naší 
farnosti kvůli přesnému termínu této mše sv.
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Setkání seniorů 11. 8.
Na faře v 9 hodin se bude konat obvyklé 

setkání, plné poučení i povzbuzení.

Výlet na Šmelcovnu 21. 8.

Jako v předchozích letech půjdeme pěš-
ky z Javůrku (sraz u kostela v 10 hodin) na 
Šmelcovnu, kde se pomodlíme v kapličce 

a osvěžíme v restauraci „U Čadíků“.

Pěší pouť na 
Velehrad

26. 8. – 28. 8.

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

na Velehradě 28. 8. v 10:30.

Pouť rodin 28. 8.
XVII. diecézní pouť rodin bude probíhat 
v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou.

Dožínky 5. 9.
Při nedělních mších svatých poděkujeme 

Bohu za letošní úrodu.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT 

Kulatá výročí
Redakční rada

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se v rámci společen-
ství 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. 

V měsíci lednu oslavily Zdeňka Strachová z Ostrovačic
a Dagmar Ryšánková z Říčan 65 let svého života.

V témže měsíci se Ladislav Benešovský ze Zastávky u Brna dožil 70 let
a Josef Staněk z Říčan 75 let (za pár dní nato zemřel).

V únoru oslavila 70 let Jarmila Kryštofová z Ostrovačic.

V měsíci březnu se dožil 50 let Zdeněk Carda z Veverských Knínic.
60 let od narození oslavila v březnu Věra Nekužová

a také Zdeněk Kříž, oba z Říčan.
Josef Valnoha z Ostrovačic se v témže měsíci dožil 75 let.

V měsíci únoru slavil 55 let P. Jan Klíma, farář z Rosic.
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Přehled svátostí a pohřbů v roce 2020
P. Ludvík Bradáč

Ostrovačice
křest 4 Ondřej Foral, Dominik Kryštof, Michal Kuča, Jakub 

Sergej Cyhanok

svatba 2 Michal Krška a Vlasta Žákovská, Jan Ambrozek a Iveta 
Pechrová

1. sv. přijímání 2 Jáchym Jandák, Tereza Paurová

pohřby 3 Ladislav Ambrož, Vlastimil Mašek, Marie Zmeškalová

Říčany
křest 4 Štěpán Pospíšil, Veronika Pospišilíková, Juliana 

Luňáková, Alena Kateřina Desová

svatba 2 Essa Tapio Jussila a Tereza Franzová, Petr Říha a Marie 
Radová

1. sv. přijímání 1 Alena Desová

pohřby 7 Josef Dvořáček, Jaroslav Krajina, Vlasta Jubánková, 
Vlasta Vaverková, Alena Studená, Božena Stýblová, 
Marie Pilátová

Veverské Knínice
pohřby 2 Eliška Leicmanová, Drahomíra Rampulová

O KŘESŤANSKÉ POMOCI

Výsledky sbírek v našich kostelích
P. Ludvík Bradáč

Datum Účel Ostrovačice Říčany Vev. Knínice

24.12.2019 farnost 2850 3620 4180

25.12.2019 farnost 2450 3920 6310

21.2.2020
Haléř sv. 

Petra
4000 1620 2410
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Poděkování faráře za všechny příspěvky
Všem farníkům bych chtěl poděkovat za Vaše příspěvky.
• Děkuji za příspěvky ve sbírkách během mší sv. v našich kostelích. Na to, jak málo 

lidí se může účastnit bohoslužeb, je vybrané množství peněz vysoké. Chci vám 
poděkovat za vaši štědrost v této i finančně velice náročné době!

• Zvláštní poděkování patří farníkům v Říčanech, kteří sbírají peníze na opravu 
svícnů a některých dalších součástí oltáře. Vzhledem k jejich špatnému stavu 
jsme započali s jejich opravou – nejprve ozářením proti červotoči a pak opravou 
a pozlacením. Předpokládaná cena opravy jednoho svícnu je 15 tisíc. Dohromady 
to bude stát kolem 100 tisíce korun. Díky štědrosti farníků i příspěvku od obce 
(20000,-) již máme peníze na více než polovinu této opravy.

• A ještě bych chtěl poděkovat za peníze, které posíláte přímo na fond PULS. 
I toto je obrovská pomoc našim farnostem. Všechny peníze tam posílané se ode-
čítají od částky, kterou každá farnost musí na biskupství odevzdávat jako příspě-
vek na platy kněží i na pastoraci v diecézi. Pavel Kafka správce fondu PULS píše: 
Kvůli trvající pandemii musíme i v letošním roce čelit nejrůznějším omezením, která mají 
dopad na pastoraci ve farnostech i na jejich hospodaření. V této souvislosti vám chci na-
bídnout pomoc v podobě nového nástroje na snížení příspěvku farnosti. Za každého aktiv-
ního donátora, který se registruje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bude příspěvek farnosti 
za rok 2021 snížen o 500 Kč. Věřím, že využití tohoto nástroje může výrazně pomoci hos-
podaření farností. Pokud by se chtěl ještě někdo jiný přihlásit mezi donátory a po-
slat nějaké peníze jménem své farnosti, může tak učinit na této webové adrese:  
https://donator.cz/podporit. 

Letošní Tříkrálová sbírka v obcích Oříku 
Jiří Koch

Letošní Tříkrálová sbírka se opět uskutečnila, ovšem v úplně jiném provedení, než 
v předchozích letech. Vzhledem k přísným protikovidovým restrikcím se do ulic ne-
mohly vydat tradiční skupinky koledníků. Ve všech třech obcích bylo vybráno ně-
kolik vhodných míst (obchody, školy, OÚ, kostely), kde byly zapečetěné pokladničky 
na několik dní trvale umístěny. Do nich mohli občané vkládat své finanční dary ve 
prospěch dobročinných akcí Charity ČR. 

Touto formou se v Ostrovačicích vybralo 14.200 Kč, ve Veverských Knínicích 18.271 Kč 
a v Říčanech 41.176 Kč. Věříme, že někteří občané volili cestu bezkontaktního pře-
vodu peněžní částky přímo na účet Charity. 

Moc děkujeme za vaši přízeň v této těžké době, a především za vaše štědré dary, kte-
rými jste podpořili šlechetnou snahu pomáhat těm nejpotřebnějším! Všichni plně 
cítíme, že daleko významnější a potřebnější je to právě v tomto nelehkém období 
virové pandemie! 
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Na konto sbírky lze přispět bezhotovostní formou až do 30. dubna 2021. 
- Můžete tak učinit prostřednictvím peněžní složenky na kterékoliv úřadovně České 
pošty. 
- A také převodem z účtu, což je operativně možné v kteroukoliv dobu a rychle přímo 
z domu využitím internetu. Bankovní účet Charity ČR má číslo 66008822/0800, vari-
abilní symbol je 77706200. Platba s tímto VS bude připsána přímo Oblastní Charitě 
Rajhrad, do jejíhož okruhu služeb územně patříme. 

CO SE DĚJE V NAŠICH FARNOSTECH A DĚKANSTVÍ

Vzpomínka na poutníka Františka 
Mons. Jan Peňáz

Začátkem března zemřel ve věku 79 let na onemocnění covid-19 známý jezuitský kněz, 
chartista a velký poutník P. František Lízna. Na svém webu mu věnoval krátkou vzpo-
mínku Mons. Jan Peňáz, jak jinak, vzpomíná především jako poutník na poutníka. 
Mírně upraveno a zkráceno. 

V knize Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny P. František Lízna strohým stylem 
zaznamenal zážitky z putování, při kterém L. P. 2012 urazil pěšky více než 1100 km.

Z Hostýna vyrazil na začátku července, prošel celým Polskem do Gdaňsku, odtud se 
přeplavil do Švédska a v polovině srpna dosáhl cíle své cesty, švédské Vadsteny, kde 
uctil ostatky sv. Brigity. Na konci knihy jsou připojeny barevné fotografie, které au-
tor pořídil v průběhu svého putování. 

V knize Pouť za svatou Kateřinou Sienskou do Sieny a do Říma píše otec František na 
19. stránce, že 3. 7. 2009 šel z kostela sv. Prokopa ve Žďáře po silnici do Havlíčkova 
Brodu. Putoval tedy těsně podle severního okraje farnosti Nové Veselí (pozn. - pů-
sobiště J. Peňáze). 

Dovolím si připojit, s o. Františkem jsme byli společně v semináři a každou jeho kni-
hu jsem pečlivě a se zájmem pročetl. Pěšky jsem s ním nikdy nešel, on 99 procent 
všech tras ušel sám, jeho osobitému stylu nebyl nikdo schopen se přizpůsobit. Přitom 
to dělal velmi dobře: po probuzení a rozehřátí hned vyšel a ze všech sil kráčel ne-
přetržitě tři hodiny. Za tu dobu se dá ujít skoro 20 km a to je prakticky denní dáv-
ka. Římští legionáři dělali (i s výzbrojí) 25 km denně. Pak otec František odpočíval, 
modlil se, občerstvil své tělo a někdy sloužil i mši svatou. Odpoledne denní etapu 
dotáhl a další den podle svého hesla MUSÍM DÁL pokračoval. 
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V závěru této knihy o. František pravdivě a vlastně poprvé popisuje (Bože, buď mi-
lostiv jeho duši a dopřej mu spásu!) zlom, který při dojití do cíle poutník prožívá. 
A troufám si říci, že každý poutník. Znám to z vlastní zkušenosti, jsou to opravdu 
složité chvíle a není divu, že mnozí si to nepřiznají anebo na to neradi vzpomínají. 

Kdysi dávno to starší bratři, kteří vodívali poutníky do Mariazell a říkalo se jim cel-
fótři z německého Zellpilgervater (otec celenských poutníků) řešili tak, že si v cíli 
dali štamprličku, někdy i více. Kousky, které někdy následovaly, se pak připomínaly 
po celá pokolení. Naprosto je chápu, zažil jsem to, když jsem po 250 km dovedl dvě 
stovky pěších poutníků do Mariazell na Středoevropské katolické dny v roce 2004. 
Bazilika byla zavřená, počasí se nečekaně zhoršilo, odpovědnost spadla a únava vše 
zaplavila. Byl jsem moc rád, když mi pak otec Jindřich donesl horkou polévku. Ta, 
jak známo, zahřeje více než svařené víno či čaj s rumem. A tenkrát zahřála i mé srd-
ce, že to teplo cítím dodnes.
Někteří dnešní poutníci i ostatní pocestní, to řeší tak, že halasně vyhlásí: „Cesta je 
cíl!“ a o závěr se nezajímají. To je však moderní blud, skutečný omyl se zhoubnými 
následky právě pro budoucnost. 
Nejhorší řešení však je tuláctví, člověk si žádný cíl nedá a holedbá se tím, že dojde 
tam, kam ho nohy donesou. A přitom se dost takových jasných tuláků odvažuje na-
zvat poutníky!? 

Bože, buď milostiv pravému a poctivému poutníkovi Františkovi Líznovi,
buď milostiv i nám všem, vždyť každý z nás na této zemi

POUTNÍKEM JE K VĚČNOSTI.
Kéž tam dojdeme, kéž se tam sejdeme. Amen.

Pohřební mši sv. za P. Františka Líznu celebroval v jezuitském kostele v Brně kardinál Dominik Duka, 
jeho spoluvězeň z doby komunistického režimu. Foto Dušan Kadlec / Člověk a víra, převzato z KT 12.
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Potkal jsem řadu krásných osobností, 
ale Jan patřil mezi ty nejlidštější
Václav Vacek, emeritní farář v Letohradě (převzato z Christnet.eu, zkráceno)

Tuto velmi pěknou vzpomínku na P. Jana Rybáře uvádíme proto, že měl blízký vztah 
k otci Bedřichu Provazníkovi a na jeho přání vedl v roce 2006 pro naše farníky 
v Ostrovačicích postní duchovní obnovu. První v řadě, která od té doby pokračuje 
až do současnosti. Byla výborně sestavená a trvala po tři dny! V pátek krátká boho-
služba slova v kostele, a po ní dlouhá hutná přednáška o křesťanství, ale podaná způ-
sobem, kterému každý dobře rozuměl. S možností okamžitých dotazů a jeho zasvě-
cených a vtipných odpovědí. V sobotu dopoledne podobná akce pro věřící mládež. 
A v neděli zakončení mší svatou s hluboce promyšlenou promluvou. 
P. Rybář nám může být stále nablízku: před více lety vyšla kniha jeho fejetonů „Musíš 
výš“ a později v textu vzpomenutá kniha rozhovorů, které s ním vedl Josef Beránek 
„Deník vesnického faráře“. 

Foto:Missio.cz

Jan Rybář, SJ, zesnul 14. ledna 2021, půl roku před dovršením devadesátin. Potkal 
jsem řadu krásných osobností, ale Jan patřil mezi ty nejlidštější. U proroka Ezechiela 
čteme: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z va-
šeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36:26) 
Jak tato operace u Jana probíhala? 
Byl vychován v dělnické rodině v Brně v citlivosti k potřebným. Už za války ho ma-
minka posílala (jako nenápadného malého školáka) s jídlem k Židům.
Od deseti let studoval na biskupském, později jezuitském gymnáziu. Tam se mu do-
stalo výborného základního vzdělání. Kdyby nebylo komunistů, byl by z něj pozdě-
ji vysokoškolský učitel někde na zahraniční univerzitě. Místo toho se Jan v 50. le-
tech ocitnul s jezuitskými novici v internačním táboře pro řeholníky, v PTP a na 
stavbě přehrady. V kriminále se setkal s významnými teology, jejichž názorům dal 
2. Vatikánský koncil za pravdu. Vše bystře pozoroval a učil se rozpoznávat „velké 
brambory od malých“. „Někomu nepomůže ani kriminál“, řekl mu jeden zkušený ře-
holník, „je to, jako když někdo spolkne skleněnou kuličku, jaká vejde, taková vyjde“.
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Ve vězení jej na doporučení Josefa Zvěřiny tajně vysvětil na kněze biskup Otčenášek. 
Ale to nesměl nikdo vědět. Jan pak pracoval jako obyčejný dělník a tajně působil 
mezi lidmi. Skoro 40 let byl pod přísným dozorem Státní bezpečnosti. Společensky 
byl „nikým,“ ale rozuměl lidem; nikdy nikoho nesoudil a nikdy se nad nikým nepo-
vyšoval. Nikdy nebyl „důstojným pánem“, ani později neměl v církvi žádné postavení. 
Za Pražského jara dva roky studoval v jezuitské koleji v Innsbrucku. Tam přednášeli 
koncilní teologové. Pak 17 let působil jako chudý kaplan na okraji Trutnova v Poříčí, 
v dělnickém předměstí s mnoha Romy. Věnoval se také starým sudetským Němcům 
žijícím v Krkonoších, kteří nebyli po válce vyhnáni. 
Po převratu výborně působil 14 let jako farář v Rychnově nad Kněžnou, pak byl jako 
důchodce odsunut do Trutnova. Do konce života žil v paneláku jako oblíbený soused. 
Jan neúnavně pracoval pro manželské páry a společenství „chlapů“, vedl duchovní 
cvičení, přednášel, doprovázel veliké množství lidí. Kniha rozhovorů Josefa Beránka 
s Janem Rybářem „Deník vesnického faráře“ zvítězila u čtenářů Katolického týdení-
ku v anketě Dobrá kniha. Řada knih jeho fejetonů je opětovně vydávána v naklada-
telství Grantis v Ústí nad Orlicí. 
Jan Rybář nemohl plně využít mnoha svých hřiven, ale obstál jako Ježíšův učedník 
v lidskosti, skromnosti, úsměvu, radosti ze života, přejícnosti a porozumění Bohu 
a lidem. Nikdy v něm nebyla ani špetka povýšenosti, farizejství a klerikalismu. Uměl 
ocenit a pochválit vše dobré u druhých lidí.
Býval také dojatý lidskostí druhých (to u kněží a představených církve nebývá vidět). 
Nestavěl se do pozice „posledního“, ale nikdy neusiloval o kariéru a lesk úspěchu. To 
vše mu umožňovalo pravdivě pojmenovávat, co souzní s Ježíšovými názory, co opo-
míjíme a co děláme podle svého pokřiveného vkusu... S nadhledem, vtipem a život-
ní moudrostí komentoval život církve. Na prvním místě byl však kritický sám k sobě.
Děkujeme Bohu, že jsme Jana znali; po mnoho let jsme byli obdarováváni jeho přá-
telstvím. V neposlední řadě děkujeme paní Heleně Nekulové, která o Jana značný 
kus života pečovala.
Nikdo neví, kolika lidem Jan pomohl, ani Jan to nevěděl, teď mu to Bůh zjevil. 
Děkujeme.

Krátká modlitbička pro dnešní čas 
Ze sebraných modliteb pro seniory „Minutěnky“ Miroslava Krejčíře, 2004
Připravila Marie Ševčáková

Prosíme tě, Pane, na našich cestách o Šimony a Veroniky, abychom si nemysleli, že 
na všechno stačíme sami. Prosíme tě o tvé světlo, abychom v temnotách našich dnů 
neklopýtali. Prosíme tě o doprovod tvé matky, abychom v samotě a opuštěnosti ne-
malomyslněli. Prosíme tě, Pane, o velikonoční radost, abychom se nestali středem 
sami sobě, ale abychom těm, se kterými se setkáme, byli schopni zazpívat pravdivé 
a radostné Aleluja.
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CO SE DĚJE V DIECÉZI A VE SVĚTĚ

Pozvání k Noci kostelů 2021
Bc. Petra Dolíhalová, národní koordinátorka Noci kostelů (z webu BB, kráceno)

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky těch církví, které jsou čle-
ny, nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR, zveme k připojení do Noci 
kostelů 2021, která se bude konat 28. května 2021. Stejně jako v předchozích letech 
se opět stane příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční 
atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, 
umění, zážitku, ...

Mottem vizuálního stylu pro rok 2021 je biblický verš, jehož součástí je právě slovo 
„noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hem-
ží zvěří.“

Loňská Noc kostelů v České republice proběhla za mimořádné situace, v atmosféře 
nejistoty a hygienických omezení. Pořadatelé přesto zaznamenali přes 205 000 ná-
vštěvnických vstupů ve více než 1 100 kostelích. 

Pro letošní rok jsou vzhledem k aktuální situaci epidemie koronaviru připraveny tři 
scénáře. 
První počítá s tím, že se situace vrátí k normálnímu režimu, a program Noci koste-
lů proběhne tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Tento scénář je však zřejmě 
nejméně pravděpodobný. 
Podle druhého scénáře proběhne Noc kostelů za omezených podmínek, při dodrže-
ní doporučených opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce). Důraz bude kladen pře-
devším na programy ve venkovních prostorách. 
Třetí scénář by nastal při vyhlášení lockdownu, kdy se program Noci kostelů přesu-
ne do internetového prostředí. Přestože žádný videozáznam nemůže nahradit vzá-
jemná setkání a jedinečnou atmosféru Noci kostelů, lze i v této situaci naplnit jeden 
z hlavních cílů – představit poselství křesťanství široké veřejnosti.

Z historie Noci kostelů - inspirace v Rakousku
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok 
dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel ote-
vřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí 
vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoroč-
ně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben. 
V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala na několika mís-
tech v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé zemi. 
V roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) 
koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.
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První Noc kostelů v České republice
Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, 
se již během večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využi-
li pozvání do našich kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak 
žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která jsou ve-
řejnosti běžně nepřístupná a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost kněží a řeholní-
ků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na jejich dotazy.
Od nadcházejícího roku se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci 
kostelů se zapojily kostely a modlitebny z celé České republiky. 
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a mod-
liteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných progra-
mů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěv-
nických vstupů.

Uprostřed pandemie 
Petr Žaloudek, polovina února 2021, Vídeň

Jedete-li tramvají po Vídni, neuniknou vám velké reklamní plakáty v blízkosti zastá-
vek. Na černém podkladě jsou bílými písmeny napsané tři věty, každá na samostat-
ném listu. 1. Ohne Kultur sind unsere Augen nur Lichtsensoren (Bez kultivovanosti 
jsou naše oči jen senzory pro vnímání světla). 2. Ohne Kultur sind unsere Stimmbänder 
nur Sehnen. (Bez kultivovanosti jsou naše hlasivky pouze svaly). 3. Ohne Kultur sind 
unsere Ohren nur Brillenhalter. (Bez kultivovanosti jsou naše uši jen nosiči brýlí). 
(www.kulturformat.at)

Musím přiznat, že tyto plakáty mne silně oslovily, velice se mi líbí. Těm, kdo je vy-
mysleli, vzdávám svou poklonu! 
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V Bibli stojí: „Nejenom chlebem živ je člověk, ale z kaž-
dého slova, které vychází z úst Božích.“ (Mt 4, 4). Jinými 
slovy: k tomu, abychom žili, potřebujeme nejenom jídlo 
a vodu, nýbrž také duchovní stravu, nechceme-li, aby 
se z nás staly jen živořící existence, ale vitální a života-
dárné bytosti. Našemu tělu dává sílu, podněty a radost 
Duch. Můžeme jej nazývat Duchem Božím, kosmickou 
energií, životodárnou silou, můžeme ho chápat jako 
umění, krásu, dobré slovo, dar pohlížet na věci s nad-
hledem, z pohledu duchovna, věčnosti, z pohledu víry 
v Boha, Dobro, Lásku, jejich trvanlivost a nepomíjivost. 
Ano, bez přispění Ducha je naše tělo zredukováno jen 
na vegetující organismus, buňky lidského těla, kterému 
odumřel mozek, a ony jsou udržovány při životě jen po-
mocí drahých lékařských přístrojů, po jejichž odpojení 
tato směs miliónů buněk odumírá…

Už více než rok trvající pandemie zahnala obyvatele 
všech kontinentů světa kamsi do kouta. Do kouta, ze 
kterého zdánlivě neexistuje únik, kde zbývá jen kře-
čovité a vystrašené přešlapování na mrtvém bodě. 
Všechno, co bylo před pandemií zcela běžné, nad čím 

jsme se vůbec nezamýšleli, co jsme brali jako samozřejmou, normální věc, najednou 
zmizelo. Návštěva či setkání s přáteli, s rodinou, cestování, účast na kulturních ak-
cích, koncertech, divadelních či filmových představeních, sportovních kláních na 
stadiónech, dokonce i pravidelná a povinná školní docházka, přítomnost na boho-
službách v kostelích a dalších náboženských akcích atd… To všechno rázem zmizelo, 
zůstaly nám jen čtyři zdi domova, nanejvýš pohyb na čerstvém vzduchu ze zdravot-
ních důvodů či návštěva prodejen potravin za účelem doplňování zásob, abychom 
uspokojili vegetativní funkce našeho těla. Ale co funkce nehmotné, bez kterých žít 
nelze? Jak se udržovat při dobrém zdraví a dobré psychické kondici?

Člověk je tvor vynalézavý. Ve snaze o přežití je schopen se vybičovat k výkonům, o ja-
kých by se mu za normálních okolností ani nezdálo. Život sám o sobě je velikou výzvou 
a rozmanitost odpovědí člověka na tyto výzvy je snad bezmezná. V každé epoše, v ka-
ždé situaci dokáže člověk spontánně reagovat, aniž by k tomu potřeboval kdovíjaké 
plány a koncepty, téměř vždy nalézá řešení někdy až zapeklitých situací. Nebylo tomu 
jinak ani minulý rok, když se světem začala šířit pandemie covidu 19. Vzpomeňme jen 
na rychlou politickou reakci zemí, které byly dosud závislé na dovozu masek, ochran-
ných a hygienických prostředků z Číny, dnes je vyrábí téměř každá země. A vzpomeň-
me také na lidi zpívající na balkonech či v oknech svých bytů v Itálii, posléze i všude 
jinde, koncertování, kterým v izolaci tvrdého lockdownu povzbuzovali jeden druhého, 
projevovali sounáležitost, vysílali si signál radosti: Nejste sami, jsme s vámi!
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Člověk jaksi spontánně cítí, že k přežití v této době restrikcí omezujících jeho volný 
pohyb musí něco dělat, aby si tu tak nesmírně důležitou hodnotu – svobodu ducha 
– i nadále zachoval. Ví, že když ji bude mít uvnitř sebe sama, dokáže ji vyzařovat i na 
svoje okolí. Mnozí lidé se ocitli na hraně svých zdravotních potíží, ale i na hraně exi-
stenční. Dnes jsou kliniky nemocnic přeplněné nejenom pacienty s covidem, ale také 
pacienty trpícími depresemi a jinými duševními poruchami, kteří již nezvládají onu 
dlouze se vlekoucí izolaci. V mnoha rakouských městech jsou obsazené kliniky dět-
ské psychiatrie. Ukázalo se, že děti snášejí izolaci mnohem hůř než dospělí. I mnoho 
mladistvých je deprimováno. Narodili se před patnácti, dvaceti, pětadvaceti lety do 
„fungující“, materiálně orientované společnosti. Byli zvyklí užívat si jejích veškerých 
výhod, třeba cestování nebo snadné dostupnosti prakticky všeho, po čem oko touží. 
A tyto „běžnosti“ nyní zmizely. To starší lidé jsou na tom paradoxně lépe. Mnoho 
v životě zakusili, prošli si nesnázemi a bídami všeho druhu, nepříjemnostmi, bolest-
mi, které z nich uhnětly bytosti odolnější.
Přitom se mnozí nacházejí na hraně existenční propasti: ztratili práci, jejich příjem 
se radikálně snížil, mají problémy se splácením úvěrů či financováním toho, co bylo 
až donedávna považováno za zcela „běžné“, avšak v důsledku krize již vnímané jako 
něco „nadstandardního“, neúnosného a zbytečného …
Jsme svědky toho, jak koronavirová krize mění chování i myšlení, žebříček hodnot, 
úhel pohledu. Mnohé z toho, co ještě včera platilo, dnes již neplatí. Tento fenomén 
není nový. Celé generace našich předků a prapředků, kteří zažili války, katastrofy či 
epidemie by nám mohly dlouze vykládat o tom, jak ony události změnily jejich živo-
ty a názory. Někdy se dokonce říká, že bída učí člověka stát se lepším: skromnějším, 
pokornějším, laskavějším, altruističtějším, myslícím nejenom na sebe, ale i na druhé, 
zkrátka učí ho stát se lepším člověkem.
I tato krize, jakkoliv je stále nepříjemná a stále ještě bez světélka na konci tunelu, 
má v sobě zárodek toho, co je společným jmenovatelem všech krizí. Neboť krize všeo-
becně, je šance něco změnit, žít jinak, být lepším člověkem, ohleduplnějším nejenom 
jeden k druhému, partner k partnerovi, ale také k přírodě, zvířatům a rostlinám. 
Nezapomeňme prosím na to, co dnes říkají všichni odborníci na celém světě: mno-
hem nebezpečnějším než tato pandemie covidu 19 jsou klimatické změny. Pokud nás 
zaplaví oceány, spálí neustále stoupající teploty, zničí sucho nebo záplavy, tak nám 
nebudou platné žádné vakcíny, žádné lockdowny a izolace…
Kéž je tato krize šancí k zamyšlení pro každého z nás. Ještě jednou děkuji za inspi-
raci reklamními plakáty ve Vídni. Jednoduchými slovy vyjadřují to, čemu nás tato 
krize může naučit…
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ZÁŽITKY A PROŽITKY 

Šlechetnost 
Marie Mikulášková

Slunce kryjí těžké mraky,
paní Zima vládu má. 
Slyším její těžké kroky,
smutek duši objímá.

Venku mráz a vítr duje,
tu vstoupí náhle do pokoje
nečekaný, vzácný host.
 Nemohu žít u lidí,
Napůl dítě, napůl žena, u nichž se mi nelíbí,
v bělostný šat zahalena, co srdce mají jako kost, 
bytost krásná jako skvost. neb v něm sídlo má
 chamtivost a lhostejnost.
Zlatých vlasů proud se line,
halí útlá ramena, Nejsou všichni lidé stejní,
jasným zrakem na mne hledí však šlechetných je skupinka,
tvář andělsky líbezná. mezi nimi jedna paní“,
 pak podá mi bílé psaní:
Její úsměv na tváři, „To posílá ti z čisté lásky
celý pokoj prozáří. Bělohouvkovic Fanynka.“
Náhle je tu jas a teplo,
jako by snad jaro kvetlo, Usměje se, ukloní
a ta vůně, mimoděk, a pak tiše odchází.
je přec vůní fialek! Mně rajská hudba v duši zní,
 pak rozpaky ji provází.
Na můj pohled tázavý,
bytost se mi představí: Byl to sen či skutečnost?
„Jméno mé je Šlechetnost, Však dopis, co v ruce držím,
velmi vzácná lidská ctnost. svědčí, a já tomu věřím,
 že mne navštívila Šlechetnost.
Já mohu žít jenom tam,
kdo srdce má za lásky chrám. Poznat tuto lidskou cnost,
Šlechetnost má malé šance, je věru krásná zkušenost.
neb lidem schází tolerance, Proto díky, Fanynko, 
láska, úcta, pokora, za to lásky semínko! 
k peklu pevná závora.
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Zdroje síly očima rabína a kněze
Pavlína Kadlčková 

Žijeme ve zvláštní době. Je nám doporučeno zůstávat doma, pracovat z domova, ne-
stýkat se s jinými lidmi, než se členy naší vlastní domácnosti, a když už musíme mimo 
hranice vlastního bytu, tak schováni za respirátory a chirurgické roušky. Ze všech 
stran se na nás valí zprávy o počtu nakažených, nemocných, o zpožďujících se do-
dávkách vakcín k očkování a do podvědomí mnoha občanů této země se vkrádá ma-
lomyslnost a strach. Každý si hledá cestu, jak čelit těmto stavům, jak si je nepouštět 
příliš blízko k tělu a jak je přemoci. V duchu obdobných myšlenek se nesl asi dvouho-
dinový rozhovor s názvem „Zdroje síly očima rabína a kněze“, vysílaný 24. února přes 
síť facebook. Účastníky byli katolický kněz, vědec a etik Marek Orko Vácha, rabín 
židovské komunity Ec chajim v Praze David Maxa a moderátorka Kristina Cysařová, 
manželka pravnuka prvního majitele Winternitzovy vily, kde se celý pořad odehrá-
val. Bylo to moc příjemné poslouchání i podívání a tak si dovolím podělit se s Vámi 
o tom, co mne zaujalo.
Téma, kterému se diskutující věnovali, byl právě strach, pocit beznaděje a na druhé 
straně víra, naděje a síla k překonání životních překážek se zvláštním zaměřením na 
dnešní dobu s epidemií COVID–19. Oba duchovní se shodli na tom, že nejzásadněj-
ší je víra. Ale nemáme si ji představovat jako záruku toho, že neonemocníme, že nás 
nic zlého v životě nepotká, ale máme se na ni dívat tak, že „víra je odvaha žít v nejis-
totě“. Máme vzít nejistotu jako součást našeho života a naučit se s ní žít a čelit jí. Jak 
řekl rabín Maxa, již při východu z Egypta Izraelité nevolili mezi otroctvím a svobo-
dou, ale otroctvím a nejistotou – co bude, kam jdeme, co budeme jíst atd.? A také, 
že jedno židovské moudro praví, že celý svět je úzký most, a na čem záleží je nebát se 
jej přejít, a to dokážeme, když máme kolem sebe ty, na které se můžeme spolehnout 
a kdo nás podporují. A tak i v této nelehké době se zajímejme o druhé, snažme se 
jim pomoci, potěšit je, a „dávat druhým kytky teď a ne až na rakev, to už je pozdě“. 
Zdrojem síly, která nám pomůže všechno zlé překonat a dívat se s nadějí do budouc-
na může být modlitba, víra, rodina, vzájemnost, pomoc. A pro modlitbu ať křesťan-
skou či židovskou je důležitá pravidelnost. Marek Orko Vácha podotknul, že modlit-
ba je povinnou výbavou občana této planety v dnešní době. Někdy může být i těžká, 
znepokojující, protože člověk je blíže k Bohu a vidí své špatné stránky. Jako modlitba 
Jákoba a jeho boj se zvláštními bytostmi (anděly). Naším posledním hlasitým slovem 
dne by měla být modlitba a prvním ranním slovem chvála. 
A nakonec jeden výklad z Talmudu, který zmínil rabín David Maxa. Král Šalamoun 
poslal svého služebníka do světa, aby pro něj našel a přinesl kouzelný prsten, o kte-
rém král slyšel a který měl mít moc udělat z nejšťastnějšího člověka nejnešťastnějšího 
a naopak, z nejnešťastnějšího toho nejšťastnějšího na světě. Služebník chodil světem 
křížem krážem, hledal prsten, nikde takový nenacházel, až se tedy vrátil s nepoří-
zenou zpět do rodného města. A tam na starém tržišti, v zapadlém krámku objevil 
zaprášený prsten. Obchodník mu potvrdil, že je to určitě ten kouzelný prsten, který 



20

hledal a služebník okamžitě poznal, že je to opravdu ON. Rázem se z něj totiž stal 
ten nejšťastnější člověk na světě. S radostí pospíchal ke svému králi. Král Šalamoun 
jej přijal a byl přesvědčen, že služebník takový prsten nemohl najít a byl šťastný, že 
nad něj vyzrál. Jaké bylo však jeho překvapení, když mu služebník s vítězným výra-
zem podal onen prsten a z krále Šalamouna se v té chvíli stal nejnešťastnější člověk 
na světě, protože prohrál… Ale nebyl nešťastný dlouho. Když se na prsten pozorně 
podíval, uviděl uvnitř vyrytý nápis „Také tohle pomine“. 
Poučení z tohoto příběhu zní, že je štěstí, že každá těžká doba pomine. I tato doba 
covidová. A tak i my se máme dívat na těžkosti dnešních dnů s vědomím, že jednou 
pominou a až se budeme ohlížet zpět, abychom si mohli říct, že jsme byli šikovní 
a dobře jsme tuto dobu zvládli. A to platí jistě i pro celý náš život. 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Máme se na koho spolehnout
Převzato z KT č. 25 r.2O20, P. Jan Regner SJ, připravila Marie Ševčáková

Křesťané musí v každé době hledat způsob, jak hlásat radostnou zvěst. Jsou k tomu 
vyzváni samotným Kristem. Svým učedníkům (apoštolům) dal na cestu užitečné 
rady, ale ne hotové recepty. Počítal s jejich vlastní kreativitou a schopností reagovat 
na znamení doby. Platí to dnes také o nás?
Ježíš své apoštoly vyprovází návodem, jak mají jeho poselství rozsévat, nejdůrazněji 
je však nabádá ke statečnosti a houževnatosti. Posílá je jako „ ovce mezi vlky“, nemů-
žou tedy čekat, že budou mít na růžích ustláno. Strach, který jimi může přirozeně 
zatřást, je nesmí ovládnout. Důležitou zbraní proti úzkosti a obavám je důvěra v toho, 
kdo je nejen vyslal, ale také vybavil potřebnou mocí. Důvěra je vědomí, že máme na 
koho se spolehnout, je plodem blízkého vztahu k tomu, kdo je zdrojem životní síly 
a stále nás podpírá na naší životní pouti.
Co ovšem znamená být apoštolem v dnešním světě? Jednu z cest nám vyznačuje pa-
pež František, který pět let po vydání zelené encykliky Laudato si vyhlásil rok zamě-
řený na ochranu „našeho společného domova“, planety Země, která se podle klima-
tologů může zanedlouho snadno stát neobyvatelnou. Možná je i tohle znamením 
doby, které by se měl křesťan dneška naučit číst. Neobstojí námitka, že jednotlivec 
nic nezmění. Změna totiž může nastat jen díky obrácení a proměně srdce každého 
z nás. Papež nevyzývá křesťany k ideologické agitaci, byť vedené dobrým úmyslem, 
nýbrž ke změně smýšlení. Před námi je stále volba, kdy a jak zasáhnout do dění ko-
lem nás, pozvednout hlas proti bezpráví, projevit soucit nebo vyhrnout rukávy a po-
dílet se na konkrétní proměně něčeho, co je v naší moci učinit lepším. Je nesnad-
né jít proti proudu a vzepřít se proti způsobu života, který cílí jen na bezprostřední 
ukojení našich rozmarů, proti mentalitě výkonu, touze stále více vyrábět a zlepšovat 
ekonomický výhled. Vždyť hromaděním věcí často jen odháníme palčivou otázku, 
zda se nemíjíme s cílem, zda vůbec lze na povrchu najít smysl a naplnění života. Ježíš 
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vyzývá své učedníky: „Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do 
ucha, hlásejte ze střech!“ Apoštol dneška musí nejprve v šeru a tichu svého nitra na-
slouchat hlasu Mistra, aby v něm mohl uzrát plod, který obstojí ve světle a může být 
hlásán ze střech. Učit umění zastavit se, usebrat, plně si uvědomit přítomnou chvíli, 
vnímat s laskavou pozorností ty, které nám Hospodin staví do cesty, dívat se na ně 
očima shovívavosti a porozumění.
Vyprosme si sílu Ducha, abychom se dokázali stát staviteli nové civilizace solidarity 
s těmi, kdo jsou vytlačeni na okraj, osvobodili člověka v sobě, pozvedli jej nad stádo 
a stali se misionáři soucitu, evangelizátory radosti, nositeli pokoje a zvěstovateli na-
děje, kterou světu přinesl Kristus.
(redakčně kráceno)

Duchovní slovo k Velikonocům
Z knihy Křížová cesta v Koloseu. Rozjímání a modlitby. Kardinál J. Ratzinger, bývalý papež. 
Podle Katolického týdeníku č.11/2006.

Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, 
přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do 
pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, 
židovský králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost napo-
smívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali. 

Rozjímání
Ježíš, odsouzený jako falešný král, je posmíván, ale právě při posměchu vyjde krutě 
najevo pravda. Kolikrát jsou odznaky moci, které nosí mocní tohoto světa, urážkou 
pravdy, spravedlnosti a důstojnosti člověka! Kolikrát jsou jejich ceremonie a jejich 
velká slova ve skutečnosti jen nabubřelé lži, karikatura úkolu, který mají ze svého 
úřadu plnit, totiž sloužit dobru. Ježíš, posmívaný a nesoucí korunu utrpení, je prá-
vě proto opravdovým králem. Jeho žezlem je spravedlnost. Cenou spravedlnosti je 
utrpení v tomto světě: on, pravý král, nevládne násilím, ale láskou, která trpí za nás 
a s námi. On nese na sobě kříž, náš kříž, tíhu lidství, tíhu světa. Takto jde před námi 
a ukazuje nám, jak nalézt cestu k pravému životu. 

Modlitba
Pane, nechal ses posmívat a urážet. Pomoz nám, abychom se nespolčovali s těmi, kdo 
se posmívají trpícím a slabým. Pomoz nám, abychom v pokořovaných a vyloučených ze 
společnosti poznávali tvou tvář. Pomoz nám, abychom neklesali na mysli před výsmě-
chem světa, když je poslušnost vůči tvé vůli zesměšňována. Ty jsi nesl kříž a pozval jsi 
nás, abychom tě na této cestě následovali. Pomoz nám, ať přijímáme kříž a neutíkáme 
před ním, ať nenaříkáme a ať naše srdce při životních námahách neklesá. Pomoz nám 
jít cestou lásky a v poslušnosti k jejím požadavkům dosáhnout pravé radosti. 
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HUMOR ZA KOSTELEM 

Děti píší Bohu 
V této rubrice se opět po čase vracíme k uvedení několika krátkých vzkazů, které 
děti posílají Bohu, převzato z internetu. 

Milý Bože, 
děda říká, že když byl malý, ty už jsi byl tady. Kolik je ti vlastně let? Daniel

Pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože bylo hodně moc sněhu?
Nešlo by to udělat znovu? Olda

Milý Bože, 
já jsem adoptovaný. Je to stejné, jako kdybych byl opravdivý? Jenda

Milý Bože, 
když se budeš v neděli v kostele dívat, ukážu ti své nové boty. Janek

Bože, 
každé Vánoce je u nás v kostele sbírka hraček. Moc se všichni snažíme. Loni jsem tam 
dala svou panenku. Letos to bude hodně těžký. Budu muset dát Člověče, nezlob se. 
Nevadí ti, že píšu takové špatné zprávy? 
Stejně tě mám moc ráda. Terezka

Milý Bože, 
můj táta říká, že dětství je nejlepší doba v životě. Řekni mu prosím, že to není prav-
da, protože nemůžeme být večer vzhůru a dívat se na televizi. Jirka

Milý Bože. 
Mám řadu svých oblíbenců. Tebe mám na prvním místě v náboženství. Anetu 
Langerovou v muzice, Rosickýho ve fotbale a Jágra v hokeji. Tak seš v dobrý společ-
nosti. Vojta

Milý Bože, pošli letos Milana Novotného na jiný tábor. Petr

Milý Bože, já jsem Čech. A co ty? František

Milý Bože,
chtěl bych být učitel, abych mohl komandovat všechny okolo. Vítek



23

OKÉNKO PRO DĚTI 
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POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
A

RADOST ZE SETKÁNÍ SE ZMRTVÝCHVSTALÝM KRISTEM
přeje redakční rada

OŘÍK – farní zpravodaj ŘKF Ostrovačice (Říčany) a ŘKF Veverské Knínice. 
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Ševčáková Tisk: BRKO Brno
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Závěrečné upozornění redakční rady
Příští číslo OŘÍKu vyjde před svátkem sv. Václava. Uzávěrka 
příspěvků je 5. 9. 2021. 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!


