
 

 

 

Duben 2008 

„Než povedeš druhé, musíš si mnoha věcmi projít sám.“ (V. Kodet) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Drazí bratři a sestry, 
 

kaţdoročně se na pozvání Svatého otce koná Světový den modliteb za 
povolání. Je to výroční ozvěna Jeţíšových slov: “Ţeň je hojná, ale dělníků 
málo, proste Pána ţně…“ Toto Jeţíšovo slovo nás všechny jasně zavazuje; 
samozřejmě ne pouze jedenkrát za rok a ne pouze při oficiálních celosvětových 
modlitebních dnech za povolání, ale kaţdý den, doma, v rodinách, ale i v 
osobních modlitbách. Takto se můţe kaţdý nepřímo zúčastnit získávání 
povolání pro církev. Všichni jsme spoluzodpovědni za církev a její 
budoucnost… 
Pro letošní světový den modliteb vybral Svatý otec název: “Povolání ve sluţbě 
církve – misijní poslání“. Všimněme si dvou věcí: je tu řečeno „za povolání“, ne 
pouze „za kněţská a řeholní povolání“, ale za všechna misijní povolání nebo 
lépe řečeno za „všechna povolání v misijní sluţbě církve“. V dalších odstavcích 
pak papeţ připomíná různé druhy „poslaných“ na pole Boţího království: 
apoštoly, učedníky, kněze, muţe a ţeny, kteří „pohnuti působením Ducha sv. 
si volí radikální způsob ţivota podle evangelia“. Má na mysli řeholníky a 
řeholnice patřící do různých institutů, které Duch sv. v dějinách církve 
vzbuzoval. K nim musíme přiřadit velké zástupy osob, které zasvěcují svůj 
ţivot Bohu v různých moderních „řádech“, tzn. v moderních církevních 
hnutích, schválených církví. Duch sv. je vyvolal v ţivot pro obnovu církve 
dnes. Jan Pavel II. o nich mluvil jako o prozřetelnostním jevu dnešní církve. 
Je jich více neţ 150. Jejich členové ţijí Boţí slovo a vydávají o něm svědectví 
svým kaţdodenním ţivotem tam, kam jsou postaveni. Je jich hodně přes 
milion. 
Přitom si uvědomujme, ţe misijní práce v církvi nejsou jen nějaké oficiální 
aktivity, které dělají kněţí a řeholníci. Ţádný pokřtěný si nemůţe ponechat 
obdrţený dar víry jen pro sebe, musí jej dávat dál, především svědectvím 
svého ţivota z evangelia. A to není málo. To je kromě modlitby za práci těch, 
kdo jsou přímo ve sluţbě církve, základní povinností všech pokřtěných. A pak 
je tu veliká síla církve – nemocní a trpící, kteří spojují své kaţdodenní bolesti a 
trápení s utrpením Kristovým a obětují je za všechny, kdo jsou v misijní 
sluţbě církve. 
Za všechny osoby, které přijaly povolání v přímé sluţbě církve a zasvěcené 
misijní sluţbě v Boţím království, se v tyto dny modleme. A přitom 
pamatujme: my můţeme velmi intenzivně rozsévat, ale růst dává Bůh… 

Kardinál Miloslav Vlk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  

 
Středa 14:30 – 16:00 
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 
 
 
Čtvrtek  
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
17:15 – 18:15 mladší děti 
18:30 – 19:30 starší děti 
 
 
Pátek 18:00 
 
Dětská mše - kostel Říčany 

(3. pátek v měsíci) 

  

PPrrooggrraamm  pprroo  mmllááddeežž   

 
Středa 16:15 – 17:00 
 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
 
Pátek od 20:00 
 
Setkání mládeže 
- fara Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle 

domluvy) 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

Pondělí  

15:00 Říčany DPS  – mše sv. 

Úterý 

  9:00 Říčany   – mše sv. 

14:30  Říčany DD  – mše sv. 

(2. a 4. týden v měsíci) 

Středa 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Čtvrtek 

 9:00  Říčany   – mše sv. 

Pátek 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Sobota 

14:30  Popovičky*  – mše sv. 
16:00 Kamenice*  – mše sv. 
18:00 Říčany*   – mše sv. 

Neděle 

  8:30 Velké Popovice – mše sv. 
  9:00 Říčany, Mukařov – mše sv. 

10:15  Kostelec u Křížků – mše sv. 
11:00  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:00  Otice   – mše sv. 

(1. neděle v měsíci) 

13:00 Lipany   – mše sv. 
13:00 Tehov   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 

14:30  Všestary   – mše sv. 
(2. neděle v měsíci) 

15:00 Kunice   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 
 

* mše svaté s nedělní platností 



  Ze života farnosti 

Kalendář na měsíc Duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z výuky náboženství 
 

 Mapa Říčan na stolku v kostele - proč ? 

No protože se snažíme vytvořit duchovní stavbu Říčan a okolí!  

 

Věříme, ţe kaţdá lidská činnost má i svou duchovní stránku. S dětmi a i s 

vámi dospělými jsme věnovali postní dobu 2008 stavbě Říčan z modlitby. 

Modlitbou jsme rozuměli - adoraci, růţenec, četbu z Písma svatého, pomoc 

v domácnosti, návštěvu nemocných, půst, mytí nádobí.....atd. – to byl a bude 

náš „stavební materiál“. 

Do naší mapky Říčan a okolí přibylo kolem dvaceti vlaječek dalších farníků.  

Máme z toho velikou radost - vytváříme velkou farní rodinu.  

Všichni, kteří se k nám připojili, obdrţí potvrzení o tom, ţe se stali duchovní 

stráţí Říčan a okolí v postní době 2008. 

Naše duchovní stavba však nekončí. Pokračujeme v době Velikonoční. Moţná 

se nám podaří zaţít chvíle, kdy nám budou „naše srdce hořet“. 

Prosíme, připojte se k naší stavbě - budeme všichni společně o sobě vědět. 

 

Sobota 19. 04.   Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.  

      mše sv. podle stanoveného pořádku 

Středa 23. 04.   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 

hlavního patrona praţské arcidiecéze 

    09:00 Říčany 

Pátek 25. 04.   Svátek sv. Marka, evangelisty 

    18:00 Říčany 

    18:30 Velké Popovice 

Úterý 29. 04.   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky 

      církve, patronky Evropy 

    09:00 Říčany 

Čtvrtek 01. 05.   Slavnost Nanebevstoupení Páně  

    09:00 Říčany 
 



Děti se těší a zkoumají jména a ulice kde, kdo bydlí. Špendlíky s praporečky 

jsou k dispozici vedle mapy - napište své jméno a zapíchněte vlaječku do 

místa svého bydliště. Děti a katechetky vám rády pomohou.   

 

 Slovo života 
 
Zemřela Chiara Lubichová. Provázela nás prostřednictvím „Slova ţivota“ kaţdý 

měsíc. A z jejích myšlenek budeme čerpat i dále. Kaţdé slovo k nám můţe 

vţdy promluvit znovu. Jistě je jiţ u Pána. Ona sama napsala: 

„ Kdyby mne Bůh ve svém milosrdenství povolal k sobě, přála bych si, aby na 

mém hrobě byl jeden symbol – kopule chrámu svatého Petra. Pro mne 

znamená úplně všechno, vyjadřuje to, co nejvíce miluji a co chci milovat, totiţ 

církev..., Jeţíšem zaloţenou, pro jejíţ zrod zemřel. Je jeho Snoubenkou, která 

byla a bude existovat také i na konci věků.“ 

Hana Zavadilová  

Připravujeme ……. 
 

- Dětský den v areálu Olivovny – 31. května 2008 – sobota 

- První svaté přijímání – 8. června 2008 – neděle 

 

 Zajímavá zpráva 

Zveme vás na letní farní tábor, který pořádáme jiţ po sedmé. Letos splníme 

vaše přání a pojedeme do Čechtic, kde jsme s některými účastníky zaţili 

mnoho zajímavých táborových her a překvapení. Dověděli jsme se o 

„Zdzislawově pokladu“, avšak máme málo informací, proto bude nutné 

prostudovat různé prameny a mapy. Věříme, ţe vypátráme tajemství rytířů, 

kteří poklad ukryli. Nevíme, kde máme hledat, moţná v nějakých hradních 

rozvalinách.  A co to vůbec bylo za rytíře, co měli ve znaku? Tajemná příroda 

„Vysočiny“ nám snad odhalí neznámé tajemství. Lesní zátiší, vodní plochy, 

rytířské turnaje ve fotbale, stolním tenise a další hry nám pomohou překonat 

překáţky při hledání pokladu. 

 

Těšíme se na vás: P. Lukáš, P. Pius, Iva, Miloš, Mirka a Míla  



Informace   

Tábor je pro děti od 6 – 16 let 

Kdy bude? od 29. června do 8. července 2008   

Kolik je třeba zaplatit?  1 650,- Kč moţná 1600,-Kč 

Kde se přihlásit? Předběţné přihlášky ústně i telefonicky na faře v  Říčanech. 

Písemná přihláška bude během dubna k dispozici v Říčanech na faře a 

v kostele, dále v kostelech: Kostelec u Kříţků, Velké Popovice, Popovičky.     

 

 Biblické příběhy  

 - pro děti školního i předškolního věku – vyprávění, malování, video, hrané 

scénky 

1. 4.; 8. 4.; 15. 4.; 22. 4.; 29. 4. od 15:00 do 16:15 na římskokatolické faře na 

Masarykově náměstí.   

Tel. 323604238, mob.604213255. Prosím nové zájemce, aby mne předem 

kontaktovali.                                           

Děkuji H. Zavadilová 

 Pouť do Poříčí nad Sázavou 2008 

 

 V Poříčí n.S., v kostele sv. Havla (u řeky), bude obětována mše sv. za 

dr.Františka Noska (1886-1935), františkánského terciáře a významného 

předválečného katolického politika a národohospodáře. Mše bude slavena 

v sobotu 19.dubna 2008 v 16 hodin. Hlavním celebrantem bude Otec 

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup praţský. Zveme na pouť srdečně Vás i Vaše 

přátele. Spojení do Poříčí je téţ vlakem; uvedené vlaky staví mezi Prahou hl.n. 

a Čerčany ve všech stanicích a zastávkách. 

 

Tam:             13.45       14.15             Praha hl.n.             18.49       19.19       19.49     20.49 

                     14.12       14.42             Říčany                   19.22       18.52       19.22     20.22 

                     14.43       15.13                                           17.49       18.19       18.49     19.49 

                                                          Čerčany (přestup)       

                                     15.25                                           17.39                                     19.39 

                                     15.30             Poříčí       Zpět      17.33                                     19.33 



Poznámka: Z Čerčan jsou do Poříčí asi 2-3 km. Je moţno putovat i 

z Benešova, kde je sraz asi v 11.30 hodin u východu z nádraţí ČD ve směru 

na Konopiště. 

 

 MARIÁNSKOU POUŤ PRAHOU 

 

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR v sobotu 3. 

května 2008. Program 270. ročníku: 

10:00 - mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 

(premonstráti) 

11:45 - procesí od baziliky k soše P. Marie, modlitba „Raduj se nebes 

Královno“ a Loretánské litanie 

12:15 - kostel sv. Karla Boromejského pod Petřínem (boromejky) 

12:45 - kostel Panny Marie Vítězné (Praţské Jezulátko - karmelitáni) 

13:15 - kostel Panny Marie pod Řetězem (maltézští rytíři) 

13:45 - kostel sv. Františka z Assisi (kříţovníci) 

14:15 - kostel sv. Jiljí (dominikáni) 

14:45 - modlitba Zdrávas královno na Staroměstském náměstí na místě, kde 

stála socha P. Marie 

15:15 - kostel Panny Marie Sněţné (františkáni)  Te Deum před vystavenou 

Nejsvětější svátostí  

 

 Pouť na Svatou Horu 

 

Ve čtvrtek 8. května 2008 se uskuteční poutní zájezd na Svatou Horu a při 

zpáteční cestě navštívíme zámek v  Mníšku pod Brdy. 

 

Odjezd: 

 6:30  z Herinku a pojedeme přes 

 6:33  Dobřejovice 

 6:36  Doubravici 



 6:38  Modletice 

 6:40  Popovičky 

 6:42  Chomutovice 

 6:45  Nebřenice 

 6:48  Petříkov 

 6:50  Velké Popovice 

 6:55  Předboř 

 6:58  Jaţlovice 

 7:05  Říčany 

 7:15  Čestlice 

 7:20  Průhonice 

 7:30  Praha – Opatov 

 

Cena zájezdu bude 300 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti do 15 roků. 

Přihlášky přijímá opět Helena Kleňhová, Herink 14, Říčany 251 01 

Tel. 323 637 171 

Kdo s námi pojede poprvé, napíše své jméno, bydliště a rodné číslo, ohledně 

pojištění. 

Čekejte opět na autobusových zastávkách. 

V Dobřejovicích na návsi, 

v Modleticích u Olmrů, 

ve Velkých Popovicích u pivovaru, 

v Říčanech na náměstí, 

v Průhonicích u hotelu „Tulipán“ 

na Opatově u metra ve směru na Prahu. 

Helena Kleňhová 

 Pouť na Svatý Kopeček a do Olomouce 

 

Ve čtvrtek 7. června se vydáme na zahájení mariánského měsíce na poutní 

zájezd s naším otcem Piem do premonstrátského mariánského poutního 

kostela na Sv. Kopečku u Olomouce. Prohlédneme si rovněţ i mnoho dalších 

zajímavostí v Olomouci – katedrálu sv. Václava, přemyslovský zámek, 



arcidiecézní museum. Podle přihlášených zájemců upravíme trasu odjezdu a 

příjezdu autobusu.  

Cena (při 40 přihlášených) 450 Kč (děti a důchodci 400 Kč). 

Přihlášky přijímá do 30. dubna otec Pius a Dr. F. Reichel (Tel 241 950 251). 

 

 Sekce pro vzdělávání 

 

 Páteční semináře na faře v Říčanech  

Původně plánovaný termín 11. 4. se ruší z důvodu nepřipravenosti autorů. 

 

Poslední seminář, ačkoliv poněkud improvizovaný a se změnou osoby přednášejícího, se 

těšil hojné Vaší návštěvě. Vyuţili jsme proto moţnosti vypůjčit si v blízké školní budově 

učebnu 8.A….a mnozí z nás se octli ve školních lavicích opět po mnoha mnoha letech. 

Školní třída se osvědčila, paní ředitelka je nám nakloněna, příští semináře se tedy budou 

konat vţdy na faře nebo v blízké škole podle počtu účastníků. 

 

Aktualizovaný program seminářů do konce školního roku: 

 

Duben      18.4.2008        Je Církev svatá, svatá…?   (pater Lukáš) 

Květen     16.5.2008        Historická věrohodnost evangelií – dokončení 

        (Doc.Ryšková) 

Květen     30.5.2008        Komunitní centra kolem nás – rešerše zkušeností 
     (zpracovává kolektiv autorů – je ještě možno se i přidat) 

Červen     13.6.2008        Historicko-teologické téma bude upřesněno   

 

Začátek všech seminárních setkání bude i nadále v 19.00 hodin na faře v Říčanech. 

Pro správné rozhodnutí ohledně zapůjčení školní učebny uvítáme, kdyţ nám jakýmkoliv 

způsobem předem sdělíte svůj úmysl se zúčastnit. Ale vítáni samozřejmě budete i bez 

předchozího ohlášení.  

Na setkání za sekci pro vzdělávání PFR (pastorační farní rada) se těší 

David Černohorský, (david.cernohorsky@eppendorf.cz) 

 

 Příprava procesu blahořečení Dr. Noska -výzva  

 

Protoţe Dr. František Nosek byl františkánským terciářem ujal se této 

záleţitosti generální postulátor františkánského řádu, bratr Luca M. De Rosa 



OFM. Je to krok k tomu, aby mohl být zahájen řádný proces blahořečení. 

Postulátor si pak vyţádal doplnění seznamu osob, které by mohly podat 

svědectví o Noskově ţivotě. Jde nejen o očité svědky (kteří s Noskem hovořili 

nebo jej alespoň viděli a slyšeli na různých setkáních), ale i o svědky nepřímé 

(kteří o něm slyšeli od očitých svědků). 

Prosíme proto vás, kteří se buď můţete stát svědky nebo o někom takovém 

víte, o zprávu Ing. M. Millerovi, který je Národní radou Sekulárního řádu 

pověřen soustřeďováním těchto materiálů a to na adresu: 

 Ing.Miloslav Miller; Pod Sychrovem I, č.1108/28; 101 00 Praha 10, telefon: 

272 465 083. 

Na závěr upozornění: věříme, ţe se za nás bratr Nosek přimlouvá, stejně 

jako my se přimlouváme za něho. Vţdyť vyznáváme víru ve společenství 

svatých. Nebojme se proto předkládat mu soukromě své trápení a starosti. 

Můţeme si být jisti, ţe mu nejsme lhostejní. Vţdyť jeho současníci vyprávěli, 

jaký měl zájem o kaţdého jednotlivce, např. o mladé lidi, kteří přicházeli do 

Prahy za prací. Ale i staří osamělí lidé mu leţeli na srdci, a proto zaloţil 

Druţinu sv.Kláry, aby se jim dostalo potřebné péče. 

 

 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 

1. list sv. Pavla Korinťanům 

 

Tento list psal sv. Pavel v roce 56 nebo počátkem roku 57 z Dresu komunitě z 

 ţido- i pohanokřesťanů v Korinťě (tedy opět do Evropy). Korint v  té době bylo 

kosmopolitní město – středisko řemesel a obchodu. Sv. Pavel ţil v Korintě půl 

roku v létech 51 – 52, kázal v synagóze a začal zde hlásat evangelium. Pobýval 

v domě Akvily a Priscily  - výrobců stanů. V létech 52 – 56 kázali zde další 

misionáři. Zvlášť přítaţlivá byla řeč Apolla, která vedla některé členy korintské 

komunity k fanatismu, jejţ Pavel v tomto listě kritizuje. Spoluodesílatelem je 

Sosthenes pravděpodobně někdejší představený synagogy. 

Úvodní formule  (1,1-9)  V díkuvzdání v těchto devíti verších Pavel 9x jmenuje 

(Jeţíše) Krista  se záměrem potřít rozdělení křesťanů s tím, ţe jim připomíná, 



ţe byli pokřtění ve jméno Krista a ne někoho jiného.  

I.část Čtyři kapitoly (1,10 – 4,21), Pavel věnuje problému rozdělení 

korintských křesťanů. Co zde kritizuje? 

 Rozdělení do skupin – nekritizuje však jednotlivé skupiny, ale celou 

komunitu. 

 Gnosticizující tendence ( 25x se zde vyskytuje sofia a sofos) Pavel 

nekritizuje jakoukoliv lidskou moudrost, ale tu, která odmítá Krista – 

moudrost Boţí. 

 Slogany. Např. „Všechno je mi dovoleno“ a další. 

 Některé sociální zvyklosti. (6,1-7; 11,5). 

II.část V další části (5,1 – 11,34) se Pavel věnuje rozličným problémům 

korintské církevní obce. 

 Sexuální nevázanost a soudní procesy před pohany. (5-6). 

 Manţelství nebo celibát (7). 

 Pokrmy obětované modlám (8). 

 Obhajuje svá apoštolská práva (9). Viděl vzkříšeného Krista a poukazuje    

na apoštolské výsledky. 

 Problémy v bohosluţebných shromáţděních (10 a 11). Mimo jiné: Cílem 

posvátného lámání chleba je koinónia – společenství a ne rozdělení (10,16). 

III.část Pojednává o charismatech (12 a 14), které korinťané obdrţeli 

v hojnosti. Shrnuto do výčtu: 

 Apoštolové, proroci a učitelé. 

 Mocné činy(zázraky): Dary uzdravování, pomoci, správy (nebo vedení).  

 Rozličné dary jazyků. 

 Dary moudrosti, poznání, víry a rozlišování duchů. 

 Láska je nevětším darem  Pavel píše (12,31): Usilujte o vyšší dary! A 

ukáţu vám ještě mnohem vzácnější cestu. (13 - Velepíseň ). 

       Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych 
neměl…... 
……A tak zůstává víra, naděje láska – ale největší z té trojice je láska. 
IV.část Pavel zdůrazňuje, ţe středem evangelia je vzkříšení Jeţíše (15,1-58) a 

jeho důsledkem je vzkříšení křesťanů. Posledním Pavlovým triumfem je, ţe 

smrt ztratila svůj bodec. 



Závěr (16,1 - 24) Pavel dává pokyny pro sbírku na Jeruzalém a mluví o plánu 

své další cesty. Po pozdravech vyslovuje modlitbu, kterou i korinťané znali 

v Jeţíšově mateřské řečí: „ Marana tha!“ 

Dr. F. Reichel 

 

 Vybráno z knih 

 

Na minutu s Karlem Herbstem: V Boží blízkosti 

 Boží království 

S příchodem Pána na naši zem se přiblíţilo Boţí království. Králem a Pánem je 

on. Pilátovi řekl: Moje království není z tohoto světa, moje království není 

odtud. Jsme poutníky směřujícími do tohoto království. Jeţíš spustil padací 

most mezi zemí, která je tu dočasně a kterou opustíme, a mezi zemí, která se 

má stát naším trvalým domovem. Smrtí na kříţi otevřel dveře do ráje všem. 

Vyţaduje to z naší strany touhu a určitou disponovanost, poněvadţ je psáno, 

ţe kdo nepřijme Boţí království jako dítě, vůbec do něho nevejde. 

Boţí království je tam, kde je Jeţíš: Kde jsou dva nebo tři shromáţděni ve 

jménu mém, tam jsem já uprostřed nich ( Mt 18,20). Proto mohl říci: Boţí 

království je mezi vámi. Ve spojení s Pánem Jeţíšem je kaţdý, kdo se modlí. 

Vytváří tím Boţí království v sobě a získává v jeho království podíl. Jeţíš nám 

v něm připravil místo a na konci času přijde. 

 

Moudrost a vtip G. K. Chestertona 

Vybral a přeložil Alexander Tomský 

Víra a náboženství   

Náboţenské záhady uspokojí mysl často víc neţ jejich lidská řešení. 
                                           ……. 
Bible nám říká, ţe máme milovat svého bliţního, a dokonce i svého nepřítele.  
Mám velké podezření, ţe je to proto, ţe jde o jednu a tutéţ osobu. 
                                           ……. 
Zničíte-li víru v Boha, stane se bohem Stát. 
                                           ……. 
Lidská existence je příběh, jenţ můţe skončit všelijak. V dobrodruţném 



románu, coţ je křesťanský vynález, lidoţrouti sice hrdinu nesnědí, napětí však 

vyţaduje, aby ho sníst mohli. Hrdina musí být takříkajíc jedlý. Křesťanská 

morálka neříká, ţe člověk ztratí svou duši, ale ţe si musí dávat pozor, protoţe 

by ji ztratit mohl. Člověk není zatracen, můţe jen sám sebe ztratit. 

                                          ………. 

Dobrý Chesterton 

Karel Čapek, Lidové noviny 16.6.1936 ( dva dny po úmrtí G.K.Ch.) 

Byl velmi tlustý, velmi rozpačitý a velmi ţivý, ohromné těleso s dětskými 

kudrnami, mušketýrskými kníry a bohémskou mašlí pod celou soustavou 

brad a podbradků. A přece tato rozloţitá tělesnost jaksi odpovídala 

neobyčejnému a subtilnímu duchu, který ji aţ po tyto dny tak vydatně 

oţivoval: duchu zároveň hravému a rytířskému, nezbednému a nesmírně 

moudrému, duchu básníka humoristy, polemika, filosofa, fantasty a hluboce 

věřícího katolíka. Kupodivu tolika slov je zapotřebí, aby byl označen člověk 

nikoli sloţitý. Hojnost těch atributů jenom odpovídá hojnosti a bohatosti 

ţivota, která tryskala z jeho pera. Jeho nevyčerpatelná paradoxie byla v  tom, 

ţe vyslovoval myšlenky téměř samozřejmé, ţe vesele a zplna hrdla velebil věc i, 

které náleţí mezi pět švestek obyčejného ţivota, jako je domov, víra, 

demokracie, řád a důvěra. Byl jako kouzelník, který vytahuje králíky 

z klobouku nebo odkud, nejváţnější pravdy, nejvznešenější výzvy vysypával ze 

svého hravého a laskavého humoru, byl skotačící filosof, který metal kozelce 

ze samé radosti, ţe má co dělat s pravdou a váţností nesmrtelné člověčiny. 

Hájil prostotu a konzervativnost lidského ţivota s nejskvělejší genialitou poety 

a apoštola zároveň. I jeho dílo je, řečeno ve zkratce, veliká apologie 

náboţenství. 

mp 
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