Svatý neklid

Vánoce obměkčí srdce mnohých. Rodina
se schází u štědrovečerní tabule. Děti rozradostní dárky, dospělí uvítají odpočinek, senioři blahořečí za dar života. Vzpomínáme
na ty, kdo nás opustili… Nejedno oko slzí,
mnohá „tvrdá“ srdce obměknou. Blízkost
příbuzných těší. Je to hluboká touha našich
srdcí a na ní Bůh nádherně odpovídá. Ježíš,
Boží Syn, přichází na svět jako Dítě. Vyjadřuje celé lidské pospolitosti blízkost. Ano,
Ježíš je Emanuel: Bůh s námi.
Kristus se narodil v lidské rodině. Liturgie
na to pamatuje o svátku Svaté rodiny. Ta je
nám vzorem. Je svatá, protože je v ní Boží
Syn. I naše rodiny budou svaté, bude-li
v nich Bůh. Vědomě či podvědomě jsme
o tom zpraveni. Pohled na naší společnost
zčásti ukazuje opak. Žijeme obklopeni
technikou, máme větší přístup k informacím, rychlejší auta, rozvinutější charitativní
pomoc, a přece… ano, a přece potřebnějších přibývá. Jak je to možné? Svět je zrych-

lený, ale… méně času máme pro rodinu,
bližní a i sebe.
Nechci nikomu lézt do svědomí, ale nemáme i my podíl na tom, že je tolik opuštěných? Že tolik lidských srdcí „krvácí“?
Že tolik bytostí touží po lásce a blízkosti
druhých? Kde se ztratily „vánoce“? Zapomněli jsme snad na to, co prožíváme na
Štědrý den? A přitom pomyslný „štědrý
den“ je vždy, když si všímáme druhých,
když zapomínáme na sebe, když nám druzí nejsou lhostejní, když…
Kéž nás nový rok zastihne jako ty, kdo jsou
citliví vůči potřebám druhých. Kéž je v nás
svatý neklid. Kéž nás láska doslova zraňuje.
Ano, zraňuje, abychom viděli její nedostatek u druhých. Na prahu nového roku přeji
Vám i sobě, abychom přilnuli celou bytostí
k Bohu – LÁSCE, abychom ji pak rozdávali jiným.
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. ledna – úterý

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –
zasvěcený svátek
2. ledna – středa
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
3. ledna – čtvrtek Čtvrtek po oktávu Narození Páně
4. ledna – pátek
Pátek po oktávu Narození Páně
5. ledna – sobota Sobota po oktávu Narození Páně
6. ledna – neděle Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
13. ledna – neděle Svátek Křtu Páně
17. ledna – čtvrtek Památka sv. Antonína, opata
18. ledna – pátek
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
20. ledna – neděle 2. neděle v mezidobí
21. ledna – pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
24. ledna – čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna – pátek
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. ledna – sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
27. ledna – neděle 3. neděle v mezidobí
28. ledna – pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna – čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze

MALÁ KATECHEZE – Arianismus

Pokud budete pozorně číst o dnešním
světci měsíce, jistě narazíte na zmínku, že
byl bojovníkem proti arianismu. Čeho se
tento ariánský blud týkal? Proč proti
němu bylo třeba bojovat?
Arianismus nese název podle kněze Aria,
jenž začal ve svých kázáních kolem roku
318 šířit myšlenku, že Kristus se ve své
přirozenosti a ve svém bytí odlišuje od
Boha Otce.
Zcela jednoduše můžeme říci, že Kristus–
–Slovo byl podle Aria svobodně stvořen
Bohem Otcem z ničeho před stvořením
světa. To by ovšem znamenalo, že Kristus
je Otci podřízen a není mu roven (odborně této tezi říkáme subordinacianismus).
Podle řady svědectví popírali ariáni také
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to, že měl Kristus
lidskou duši, přijal údajně pouze
lidské tělo.
To všechno se
nám může zdát
jako pouhé „slovíčkaření“, ovšem
pohlédneme-li na
věc očima tehdejšího člověka, jde o záležitost zcela zásadní.
Vždyť snížíme-li Krista na jakýsi mezistupeň mezi Bohem a jeho stvořením, na jakéhosi poloboha, jakou hodnotu by měla
jeho smrt na kříži?
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Basil Veliký

Pro tento měsíc jsme
zvolili prvního z dvojice
světců, které si připomínáme vždy 2. ledna. Je
jím Basil Veliký. Tento
muž, který se narodil
kolem roku 330 v Cézareji (dnešní Turecko),
byl především vynikajícím teologem a otcem
východního mnišství.
V neposlední řadě byl
rovněž horlivým bojovníkem za mír ve velké
rodině církve. To všechno jej řadí k největším postavám církevních
dějin všech dob.
Basil přijal křest roku 356, poté rozdal všechen svůj majetek a žil několik let v ústraní mnišským způsobem života. Pak ovšem
v roce 364 přijal svěcení kněžské a v roce
370 byl jmenován biskupem. Jako hlav-

ní úkol přijal snahu
o uchování čistoty víry
proti rozmáhajícímu se
bludu arianismu a udržení soudržnosti mezi
biskupy.
Svatý Basil zanechal rovněž řadu teologických
spisů. Zemřel po naplněném životě v roce 379
v Cézareji. Zde byl také
pohřben.
Basil, který bývá zobrazován mnoha způsoby
(např. jako mnich, biskup, poustevník, s knihami, s modelem
kostela, holubicí či lebkou), je patronem
východního mnišství. K zajímavostem
patří, že dva z jeho devíti sourozenců byli
rovněž prohlášeni za svaté, stejně tak jako
jeho rodiče.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•

Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti ve dnech
4.–6. ledna 2008.

•

8. ledna v 17 hodin bude mše svatá
za ty, kteří uklízejí v kostele a na faře.

•

20. ledna v odpoledních hodinách bude v orlovně
maškarní ples pro děti z farnosti.
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STŘÍPKY
Divadelní představení Čertův švagr

Dne 8. 12. 2007 proběhlo divadelní představení pohádky na motivy Boženy Němco-

vé Čertův švagr, které nacvičili dobrovolníci
z řad farníků pod vedením Jakuba Volného.
Zkoušky začaly 18. 10. 2007 a pokračovaly
až do samotného dne premiéry (mnohdy

Prezentace fotografií z Aljašky

Dne 9. 12. 2007 proběhla na faře prezentace fotografií z Aljašky, kterou si připravil
Aleš Beyer. Na Aljašce strávil přibližně čtyři
měsíce. Tři měsíce zde pracoval, zbytek času
cestoval. Prezentace byla velice zajímavá
a pestrá. Na fotografiích se objevovala místa od továrny na lososy (kde Aleš pracoval),
přes krajinu i s medvědy, polární kruh, až
po Chicago… Na faře byla obsazena téměř
všechna připravená místa, Aleš zodpověděl
dotazy posluchačů a výkladem polární záře
přispěl také Peter Galvas. Připraveno bylo
také chutné stylové pohoštění – (mezi jiným) jednohubky s lososem :-) Aleš tak
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až do nočních hodin). Na premiéru přišlo
tolik diváků, že ani nestačily přichystané
židle v Orlovně. Představení dopadlo dobře a herci
sklidili velký potlesk. Po
představení se divadelníci
odebrali k posezení, kde se
už jemně plánovala další
představení do budoucna.
Za všechny účinkující chci
tímto upřímně poděkovat
našemu režisérovi Jakubu
Volnému za vedení a zejména za to, že se snaží o kulturní dění ve farnosti i obci
celkově. Přeji nám všem čtenářům, aby v této činnosti
pokračoval i nadále a aby na jeho práci navázali i jiní…
Za všechny „divadelníky“
Zuzana Mazurová

navázal na prezentace jiných farníků, kteří
zavítali do jiných míst světa a podělili se tak
o své zážitky s ostatními. Jen tak dál… :-)
(Zuzana Mazurová)

Na začátku nového roku bych se s Vámi chtěla podělit o příběh, který mě velmi zaujal.
Dává totiž vhled do daleko širších rovin, než často my „obyčejsní lidé“ na první pohled
vidíme. Naše vědomí je omezeno na skutečnost, která se zdá být tak jasná a zřejmá, ale
měli bychom si uvědomit, že Ježíšova slova: „Já jsem s vámi až do konce věků“, platí
i v situacích, které nás děsí.

Barbara

Barbara přilétla do Boží kanceláře a přistála přímo u stolu. V jejím případě se nejednalo o metaforu: „vystřelila“ ji totiž síla
výbuchu.
Byla teroristka, přesvědčená o svém díle.
Právě ukládala nálož pod sedadlo jedné
významné osoby, když nešťastná náhoda
způsobila výbuch.
V okamžiku, kdy se vzpamatovala, uviděla
Pána Boha, který se na ni díval, ale nepoznala ho, protože jí ho nikdo nikdy věrně
nepopsal.
„Kde to jsem?“ zeptala se, jako by se probudila z hlubokého snu. „A kdo jsi ty?“
„Jsem Pán, tvůj Bůh,“ odpověděl Bůh mírně.
Barbara se posadila.
„Opravdu?“ vydechla udiveně. „Můj Bože,
jak jsi mladý! Vždycky jsem si myslela, že
jsi hněvivý a zpupný stařík. Kolikrát jsem
chtěla dát tu bombu tobě! Tedy, tobě, jak
jsem si tě tehdy představovala, ne jak vidím
teď. Škoda, že jsem tě nepoznala dřív. Teď
už je pozdě.“
Barbara vstala a upravila si oděv potrhaný
výbuchem. „To je škoda,“ opakovala si cestou ke dveřím.
„Proč říkáš, ‚to je škoda‘?“
„Protože musím odejít teď, když jsem tě
poznala. Tady zůstat nemůžu – po tom
všem, co jsem udělala dole. Když jsi tu ty,
musí tu být i ráj a já… něco se přece jen
pamatuju. Je to tak správné, já tu zůstat nemůžu. Chápu to, chápu. Už radši půjdu.“
Rozplakala se.

„Ale… já jsme nevěděla, že…“
Pán Bůh ji mlčky pozoroval.
„Dobře, tak já už jdu.“
Zamířila ke dveřím, ale potom se otočila.
„Ale jak mám odejít, když jsem tě poznala?
Jak mám na tebe zapomenout?“
Znovu se chystala odejít, ale Bůh ji pohybem ruky zastavil.
„Barbaro, co jsi na zemi milovala nejvíc?“
Dívka se otočila a vrátila se o pár kroků
zpět.
„Spravedlnost, Pane. Ani tu mi nikdo nedokázal pořádně vysvětlit. Jak vidíš, Pane,
všechno jsem dělala špatně, ale spravedlnost jsem milovala! Snad po svém, ale doopravdy.“
Pán se usmál: „Takže mě hledáš už dlouho:
možná po svém, ale doopravdy.“
Barbara na něj udiveně pohlédla, ale pak se
vrátila a rozesmála se. A smála se a smála.
„Kdo by to byl řekl, že Bůh je takový sympaťák?!“
A smála se a plakala.
A Pán Bůh se na ni díval. Jak ten se na ni
díval!
„Četla jsi noviny?“ ptá se na balkóně paní
Cíla paní Marie. „Poslouchej: Nálož vybuchla v rukou mladé teroristce a na místě ji zabila.“
„To ji Pán Bůh potrestal! Správně. Všichni takoví patří po pekla. Každému, co mu patří!“
(Lia Cerrito: Z Boží kanceláře, povídku z knihy
připravila Jana Táborská)
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KNIŽNÍ OKÉNKO
V životě se občas dostáváme do situací,
kdy jsme bezradní a obtížně nacházíme řešení. Klademe si otázku, zda to, co se děje,
děje se pouze nám, nebo se již někdy někdo v podobné situaci
ocitl. Odpovědi často
nacházíme v životě
svatých. Ačkoliv jejich
zápasy přikrývá zdánlivě neprostupný závoj
času, stačí jej nepatrně
poodhrnout a uvědomíme si, jak jsou nám
blízcí. Jsou také lidé,
které mezi světci nenajdeme, ale jistě by se
v jejich společnosti nemuseli stydět.
Takovou je i Etty Hillesum, holandská Židovka, po jejíž předčasné smrti v pouhých
26 letech zůstaly, jako svědectví jejího
života, deníky a dopisy. Tyto dokumenty
z let 1941–1943 uspořádal a po čtyřiceti
letech vydal J. G. Gaarlandt pod názvem
Přervaný život.
Etty je žena, která v době nacistické genocidy dobrovolně odjela do koncentračního
tábora Westerbork pomáhat ostatním a sdílet s nimi utrpení. Pochopila totiž, že „obyčejní“ Židé nemají možnost úniku, a proto se rozhodla jít jejich cestou jako zářivá
hvězda milosrdenství. Ve svých denících

nepopisuje pouze
samu sebe, ale
i lidské možnosti každého
konkrétního jedince v libovolném životním okamžiku. Při tom všem se v ní začíná
probouzet náboženské vědomí. Etty byla
„hledačkou Boha“ a postupem času vnímá,
že je nesena a živena hlubší skutečností, než
je ta, kterou zakouší ve vnějším světě.
Cituji Józefa Augustyna, SJ v předmluvě
k této knize: „Tato mladá Židovka intenzivně hledala svou lidskou i duchovní
totožnost. Hojně čerpala ze Starého i Nového zákona. Neskončila v církvi, přestože
byla uchvácena Ježíšem a jeho evangeliem.
Nemůže být proto prohlášena navzdory
své velikosti katolickou světicí, přesto ji
pokládám za svou soukromou patronku.“
A ještě tamtéž: „Život a Deníky Etty Hillesum mi obdivuhodně připomínají život
svaté Terezie od Dítěte Ježíše. I když jejich životní cesta byla naprosto odlišná.
Terezie byla děvče po celý život mravně
bezúhonné, Etty naopak světačka, která
se nevyvarovala chyb. Obě však projevily
mimořádnou statečnost , nezdolného ducha a víru v hluboký smysl utrpení, svěřeného do Božích rukou.“
(Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI
KRÁSNÝ USMĚVAVÝ
NOVÝ ROK, DĚTI!
Omlouvám se za chyby v osmisměrce
v minulém čísle MANY.
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Lednové pranostiky
»»
»»
»»
»»

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Připadne-li Nový rok na úterý, bude zima ještě krutější, zato úrodný rok.
Na Tři krále o skok dále.
Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které
strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.

ěsíce (Václav Čtvrtek)

Dvanáct je měsíců a každý z nich
jinou čepici nosí,
zima nám do dlaní nasype sníh,
v létě běháme bosi.
Leden je měsíc plný ledu,
únor zavolá skřivánka,
březen dá první lžičku medu,
v dubnu se čistí studánka,
květen si říká podle kvítí,
červen si na svět sluncem svítí.

Červenec po jahodách voní,
srpen si bleskem zakřeše,
v září se sejdem pod jabloní,
v říjnu déšť pleská po střeše,
listopad svléká stromům šaty,
v prosinci zrajou hvězdy zlatý.

Vybarvi obrázek podle čísel
a hned bude veselejší
1 – hnědá
2 – červená
3 – zelená
4 – oranžová
5 – modrá
6 – žlutá
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náš česká přísloví? Tak do toho!

1. Na hrubý pytel
a) hrubá záplata
b) žlutá záplata

4. Potrefená husa
a) nelétá
b) zakejhá

7. Dobrá rada
a) nad zlato
b) se zaplatí

2. Peníze
a) kazí lidi
b) smiřují lidi

5. Nové koště
a) dobře mete
b) stojí v koutě

3. Přej a bude
a) hezky
b) ti přáno

6. I mistr tesař se
a) směje
b) utne

8. Kam nechodí slunce,
tam chodí
a) lékař
b) učitel

Sněhulák stojí
v bělounkém kroji,
Liduška s Andulkou
prý se ho bojí.

Nehroz jim holí
za plotem v poli,
sice tě v souboji
koule má skolí!

Jak se jmenuje muž, který drží
miminko? Pomůže ti Lukášovo
evangelium 2. kapitola verš 21
a dále.
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Řešení: 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a

něhulák
Josef Kožíšek

Jsem-li však malý,
sněhový králi,
zavolám slunéčko,
ono tě svalí!

ento měsíc si připomínáme Tři krále. Seřaď jména s dary.
Kašpar

  kadidlo
Melichar
   zlato
   Baltazar
myrha

…z deníku želváka Oskara
Na cestě světem – Asie

Vystoupili jsme na severu největšího kontinentu a hned jsme poznali svého průvodce
po Sibiři. Losa Bolka. Nastoupili jsme na
saně, které táhnul, a vydali se
na cestu. Byla
zima až praštělo, byli jsme
rádi, že míříme
na jih. „Mamí,
já mám hlad!“
ozývalo se zpod přikrývek. Bráška Kvído
se ozval za nás všechny. „Děti, už jsme
ale všechno snědli. Až budeme v teplejším prostředí, najdeme si něco k snědku.“
Vtom jsme zahlédli chaloupku. Kdo tady
asi bydlí? Tatínek slezl ze saní a zaťukal na
dveře. Vykouklo chlupaté zvíře s placatým
ocasem a velkými
zuby. Víte, kdo
to byl? Ano, bobr.
Ihned nás pozval
na čaj a křupavé
šťavnaté větvičky.
Za super oběd jsme
ho pozvali do saní,
měl také cestu na jih, tak mu
ji kousek ušetříme. V polovině cesty nás
los Bolek opustil, bylo mu horko a vrátil se
zpět do chladnějšího prostředí.
Šli jsme kus pěšky, ale želví nožičky jsou
brzy unavené a navíc začalo být nesnesitel-

né horko. Ema a Kvído začali fňukat, že už
nemůžou. Sotva to dořekli, objevilo se veliké zvíře. Mělo dva hrby na zádech, žvýkalo
a mlaskalo. Bylo nám to hrozně k smíchu.
„Když už nemůžete,“ řeklo to zvíře, „vlezte mi na záda,
já vás svezu.“
Mezi mlaskáním se představil. „Mlask,
jsem, mlask,
velbloud Otík
a převezu vás
přes tuto poušť.“ Byli jsme opravdu rádi,
že nemusíme šlapat horkým pískem. Otík
pořád mlaskal a mluvil. „Víte, že na Sibiři,
odkud jste přišli, bylo naměřeno –78 °C
a zde na poušti +78 °C?“ Sotva jsem to
dořekl, usnul jsem a vzbudilo mě až povídání Otíka s naším tatínkem. Když jsem
otevřel oči, nevěřil jsem tomu, co vidím.
Před námi čněly hory až do nebe. „Jů, tati,
jak se jmenují ty obrovské hory?“ ptal jsem
se. „Himálaje, neboli Dům sněhu. Největší
hory na celém světě, ale my přes ně nepůjdeme. Poletíme nad nimi letadlem, abyste
si všechno prohlédli z bezpečí.“ V letadle
jsme se připoutali a koukali z okna. To je
nádhera, jsou jako pocukrované.
Za chviličku jsme vystupovali z letadla a šli
dál. Začínalo se stmívat a Kvído už usínal mamince na krunýři. „Utáboříme se“,
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řekl tatínek, když už nebylo vidět na krok.
„Pojďte k nám“, promluvil černobílý medvídek, „u nás je
místa dost a večeře
se taky nějaká najde.“ Ulehli jsme
v domečku pandy Pavly. Přitulili
jsme se k chlupatým medvíďatům
a usnuli jsme.
Ráno nás Pandovi dovedli až k oceánu. Poprvé jsem se koupal ve slané vodě. Řádili
jsme jen chvíli, aby nám zbyly síly na doplavání k ostrovům.
„UUAA“, vítal nás obrovský lidoop. „Jsem
orangutan a provedu vás po ostrovech,

chcete, UUU?“ Když
jsme se představili my
a řekli, že jsme prošli
téměř celou Asii, řekl:
„UU, jů, to jste prošli
téměř všechny podnebné pásy.“ Zvláštní,
že jsme nepotkali moc
lidí. Přitom na tomto
kontinentu bydlí polovina lidstva. To jste
věděli? Večer jsme byli tak unavení, že když
jsem se ráno probudil ve své postýlce, přemýšlel jsem, jestli to byla pravda. No, ale
s vámi se o zážitky podělím, i kdyby to byl
jen sen. Pac a pusu. Váš želvák Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Podobnost čistě náhodná…

„Dnešní děti milují přepych, jsou nevychované, pohrdají autoritami, neváží si starších…
Ve svém domě nejsou služebníky, ale tyrany…
Odporují rodičům…
a tyranizují učitele…“
Tyto věty pronesl filosof Sokrates 390 let před narozením Krista.
Proto, milí rodičové, nic není ztraceno a vzhůru do nového roku!
(Broňa Volná)

Ohlédnutí za adventem

V rohu zešeřelé místnosti sedí u kolovrátku
stařenka. Místnost osvětlují jen svíce v rukou čtyř dívek, oděných v barvě své svíce.
První svíce je modrá, druhá bílá, třetí červená a čtvrtá zelená. Rozeznívá se tlumená
melodie a stařenka vypravuje:
„Hořely čtyři svíčky na adventním věnci.
Tak tiše, že bylo sotva slyšet, jak svíčky za10

čaly hovořit.První svíčka vzdychla a řekla:
Jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, ale
lidé žádný mír nedodržují. Její světélko
bylo čím dál menší, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíce zakmitalo a svíce řekla:
Jmenuji se VÍRA. Jsem ale zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu slyšet, nemá tedy
cenu, abych svítila. Průvan zavál místností
a druhá svíce zhasla.

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí
svíčka. Já se jmenuji LÁSKA. Už nemám
sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili na
stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, kte-

ré by měli mít rádi. A posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo…
Vtom vešlo do místnosti dítě. Podívalo se
na svíčky a řeklo: Vy musíte přeci svítit,
a ne být zhaslé. A skoro začalo plakat.
Tehdy se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíce
a pravila: Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji
se NADĚJE.
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo ostatní svíčky…“
Tímto zdramatizovaným příběhem, který
možná mnozí z vás znají, protože koluje po internetu, začaly předvánoční dílny
na naší faře. Adventní atmosféru umocnil
o.Jan kratičkou promluvou a po zapálení
svící všem přítomným i svící na adventním
věnci, zazněla společná modlitba. Většina
z nás se neubránila dojetí.
A potom už se naplno rozjely šikovné
a zručné ruce dětí i dospělých…
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Novoroční teologie
Milí přátelé,
prožíváme první dny nového roku. Řada
z nás úspěšně přijala novoroční předsevzetí, řada z nás je již možná stejně úspěšně
porušila. Nový rok je vždy příležitostí k bilancování věcí uplynulých a k plánování
věcí budoucích. To vše zkrátka k lidskému
životu patří. Přesto mi přijde, že ta jednotka roku je poněkud dlouhá. Vždyť dle Pís-

ma „nevíme dne ani hodiny“. Proč čekat
na předsevzetí vždy až na Silvestra? Nejsme
jako křesťané povoláni k tomu, aby se každý den v našem životě stával „Novým rokem“? Neměli bychom každý večer bilancovat uplynulý den? Neměli bychom snad
každé ráno vstávat z postele s myšlenkou
a odhodláním být lepšími lidmi?
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Rozhodně nechci moralizovat. Sám někdy
vstávám ve spěchu a večer zvládnu sotva
poděkovat, že jsem celý den úspěšně přežil. Přesto si myslím, že je to škoda. Máme
přece úžasnou možnost začínat stále znovu, vlastně kdykoliv. Nepovedlo se něco,
zhřešil jsem, ublížil jsem někomu? Již další
vteřina je příležitostí k lístosti a nápravě.
Proto jsem dnešní zamyšlení nazval „novoroční teologie“. Náš život je nejen v neustálém ohrožení pádem a hříchem, ale,
a to především, neustálou možností nových začátků. Již tu nejbližší minutu mohu

proměnit v něčí radost, nejbližší vteřinu ve
vděčnost Bohu, nejbližší hodinu v pomoc
bližnímu…
Možná Vás napadne, že jsou tyto myšlenky poněku jednoduché, snad až primitivní. Ale jak by asi svět vypadal, kdybychom
svůj život vnímali jako neustálou příležitost ke konání dobra, k rozdávání radosti,
k povstání z pádů? Pojďme tuto příležitost
využít. Učiňme každou vteřinu svého života jeho „Novým začátkem“.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Ruský boršč
Nejlépe v papinovém hrnci přes 1 hodinu vaříme v osolené
vodě ½ kg hovězího masa s kostí a 30–40 dkg vepřového masa
(např. krkovičku).
Uvařené maso nakrájíme na kousky a vše včetně vývaru přendáme do velkého hrnce, dolijeme vodou a do polévky za stálého varu postupně přidáváme 3 bobkové listy, 10 kuliček
pepře, 2 velké hrsti nakrouhaného čerstvého zelí, 6 bramborů nakrájených na kostky,
2 středně velké mrkve nakrájené na kostičky a nakonec 2 syrové červené řepy, které nastrouháme nahrubo na struhadle.
Vše vaříme dalších 20 minut. Potom přidáme nakrájenou 1 cibuli, přidáme 1 středně
velký rajčatový protlak, 2–3 hrsti nakrouhaného čerstvého zelí a také prolisovaný česnek
a kopr.
Polévku podáváme na talíři, kam přidáme lžíci zakysané smetany.
Dobrou chuť přeje Majka Dostálová
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