
Bratři a sestry! 

 Připomenuli jsme si s vděčností sté výročí založení orelské Jednoty v Kolíně. Vděčností těm, 

kdo ji založili, šířili, obětovali se pro ni, s vděčností za jejich příklad a zbožnost. Malá 

slavnost kvůli omezením karanténním omezením proběhla u hrobu Otce Jaroslava Kulače na 

hřbitově v Ratenicích a po modlitbě, Božím slovu následoval skutek: položení základního 

kamene ke kapličce před kolínskou Orlovnou. Projev vděčnosti patřil především Otci 

kanovníkovi Jaroslavu Kulačovi, zakladateli a duchovnímu vůdci Katolického orla v Kolíně a 

okolí. Byl to obětavý a statečný kněz. Obětavý v době, která vyžadovala nečekané a velké 

oběti. V době německé okupace, Protektorátu, byl povolán stát se jedním z nejbližších 

spolupracovníků pražského arcibiskupa při vedení arcidiecéze, předtím se horlivě v Kolíně 

věnoval péči o potřeby věřících a hledajících pravou životní jistotu. Orelské hnutí potřebovalo 

obětavé a statečné kněze: už od svého počátku žádalo to nejcennější a nejdražší, co patří k 

základům křesťanství. Pravdivě žít křestní zasvěcení: - Víru v Boha, Stvořitele. On je dárcem 

existence člověka, dárcem duše a celého duchovního a duševního světa, dárcem těla, vší krásy 

přirozenosti, přírody, dárcem stvoření. - Víru v Boha, který se před dvěma tisíci lety dal plně 

poznávat v Ježíši Kristu z Nazareta. V Boha, který přišel zachránit duši i tělo lidí z temnot. 

Do nich klesl člověk zatížen zlem, do nějž se narodil, a zkažeností, k níž svolil. Duše se 

vzdálila od světla, od spojení s Bohem, tělo propadlo sobeckým vášním a neřestem. Ježíš 

Kristus ukázal cestu záchrany. Ukázal krásu Božího království, v němž jsou lidé šťastní, 

blahoslavení, jak řekl při svém prvním kázání, v němž oslavují Boha svým tělem. Ukázal 

cestu do Božího království zde na zemi. Cestu, která vede z pozemského k věčnému štěstí. 

Ježíš – Zachránce člověka - ukazuje stále, každému, kdo touží slyšet, cestu ke štěstí: Ve 

velkých věcech a ideálech, které hýbají lidskou společností, srdcem každého člověka. Avšak 

tyto vznešené ideály ukazuje současně ve všedních a obyčejných věcech. Učí žít, Učí 

životnímu stylu, který je prosycen radostí ze života, láskou k Bohu a bližnímu, pokojem v 

duši, jenž se šíří navzdory neklidu a zmatku v okolí i v samotné duši. - Víru v Ducha Svatého. 

On působí "aktualizaci", zpřítomnění všeho toho, co od Ježíše, Zachránce, přijímali jeho 

současníci. Boží Duch nyní zpřítomňuje Boží království, Ježíšovo království. Ve svatém křtu, 

v tajemství znovuzrození z vody a z Ducha Svatého přijímáme Boží život v nás, věčný život. 

Přijímáme Ducha Svatého do své duše a do svého těla. On se v nás modlí. Toto je cesta 

křestního zasvěcení. Byla by to ovšem pouhá slova, kdyby neodkrývala život. Nesmírnou 

oběť Ježíše Krista, kterou přinesl, když slova moudrosti potvrdil obětí za lidstvo. Obětoval se 

za nás, aby každému člověku ve všech dobách a místech nabídl vyvedení z temnot hříchu. 

Přemohl smrt. V této oběti, ve své smrti, dosvědčil, že je Bůh, Syn Boha Otce, když mocí 

Ducha Božího vstal třetího dne po umučení z mrtvých. On vede od slov k životu každého, kdo 

přijal Božího Ducha. Následují Jej již dvě tisíciletí miliony a miliardy lidí na celém světě. 

Volá nás, abychom se stali obětavými a statečnými. Abychom poznávali tajemství našeho 

života a života společnosti, přírody, vesmíru, abychom slyšeli a četli slova evangelia. A 

projevili tuto obětavost a statečnost tím, že je uvádíme do praktického života. A to je síla 

myšlenky orelského hnutí. V době, kdy se společnost začínala ponořovat do krize, blížila se 

chvíle globálního výbuchu zla, první světová válka, v době krize, v níž křesťané přestávají žít 

z Ježíšovy oběti a obětovat se, v době, kdy rozdělili život na "křesťanský" a všední, pracovní, 

sportovní, "volnočasový". V této době těžké krize šířili kněží – a bylo jich v oné době na 

Kolínsku několik - a rovněž obětaví a stateční katoličtí křesťané - myšlenku Orla: posvětit 

sport, posvětit lidskou práci a oběť, posvětit sport, posvětit rodiny, výchovu mládeže a dětí... 

Současná doba, po sto letech, vrcholí zmatkem, který se pro mnohé stává neúnosným. Chybí 

jim katolická víra, chybí jim katolická morálka chybí jim čisté přátelství, chybí jim obětavá 

láska. Chybí jim Zachránce Ježíš a hlavně ti, kdo dávají svým životem poznávat Zachránce, 

Božího Ducha, Ježíše, Syna, a Stvořitele, Otce. Chybíme jim my, kteří bychom ukázali to 



samé, co ukazovali křestané všech dob společnosti, která se hroutila: Boží království mezi 

námi. Orelská myšlenka je silná: převádí slova, převádí víru v srdci a ve slovech do života. 

Ukazuje životní styl, který obstojí a podivuhodně se rozvíjí v této době "koronakrize". 

Křesťan se nebojí smrti. Očekává vzkříšení. Křesťan se nebojí krachu ekonomiky: "obec 

věřících měla a má jedno sredce a jednu duši, nikdo o společném majetku neříkal, že je 

jeho...", jak čteme v Písmu svatém. Křesťan se nebojí katastrof a válek, epidemií; nebojí se 

umírání: jde vstříc oběti. Má Ducha Ježíšova. A křesťan se nebojí ani psychologických válek, 

dnes tak častých: Nebojí se pomluv. Pomluvy Ježíše Krista i Církev provázely už od slov 

korupčníků: "Řekněte, že tělo Ježíše Krista odnesli z hrobu. Tady máte peníze!" To jsou slova 

židovských předáků vojákům u Ježíšova hrobu, z nějž vstal z mrtvých. Pomluvili pravdu. 

Pomluvy má ve vínku i orelské hnutí, které jimi bylo už od svých počátku tříbeno. Ani kněží 

ani Orlové se pomluv nebáli. Proto na Kolínsku vznikla tak silná orelská Jednota. Naopak, 

postavili se k ni jako křesťané a stali se o to silnějšími osobnostmi. Obětavost a statečnost ať 

nás provázejí jako odkaz předchozích orelských generací. Čekají nás mnohem těžší časy, než 

je "koronakrize"! Trojjediný Bůh nás připravuje. Přijměme Jeho cestu. Právě orelské hnutí má 

nejlepší šanci v nastávajícím tříbení obstát. Svým životním stylem spojuje život duše a těla. 

Obětavost a statečnost. A již nyní přinese statečnost a oběť obnovu orelskému hnutí, přinese 

život do našich rodin, do farností a do společnosti. Nebojme se žít naplno uprostřed 

skomírajícího života. Společná modlitba, společné slavení liturgie, přijímání posily a věčného 

života od Ježíše Zachránce v tajemstvích Církve je onou silou, která z křesťanů činí kvas 

společnosti – a statečným a obětavým knězem byl i orelský vůdce Otec Jaroslav Kulač v 

komunistickém vězení a v následném zákazu kněžské veřejné činnosti. Máme vzory, stávejme 

se jimi i my pro naše bližní!  

P.Vladimír Mikulica 
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