Otevřené srdce

Chodívali jsme jako děti v létě na ořechy. Radost rostla úměrně se zaplněnými
kapsami nebo košíky. Někdy bylo obírání snadné, jindy vyžadovalo akrobatické
kousky. Kdo byl pilný, ohnul nejednu
lísku. A pokud se poštěstil dobrý úlovek,
pak znělo útěšné: „mám trojku“… a vzápětí někdo sekundoval: „a já mám pětku“
(myšleno tolik ořechů pohromadě). Doma
pak bylo třeba ořechy obrat ze zelených
slupek a dobře vysušit. Na podzim nebo
v zimě následovalo louskání. Skořápky
s dírkou signalizovaly, že po ořechu je veta
anebo je zde nechtěný vetřelec. Celistvá
skořápka skýtala naději. Přestože byla tvrdá, nesla v sobě chutný plod.
Výprava na ořechy může být zajímává,
ale oč poutavější je poznávání lidských
jedinců. Kolik různých lidí se takto už
„prošlo“ jevištěm našeho života. Podle
mluvy a chování jsme si třeba nevědomky
udělali obraz o konkrétním jedinci. To je
ale příslovečná skořápka člověka. A uvnitř
skořápky se ukrývá plod. Tím pomyslným
plodem je nitro člověka. Kdo je zná? Kdo
může říci, že zná naše postoje? Kdo čte

naše myšlenky? Kdo ví o našich nejskrytějších touhách? Naše nitro, náš vnitřní
svět nebo, chceme-li, naše srdce zná jen
Pán. Jen On zná naše nejvnitřnější postoje.
Jen On ví o našich nejskrytějších myšlenkách. A proto jen On nám nejlépe rozumí.
Pozorovat přírodu či člověka je zajímavé.
Nebezpečím je však ulpět na povrchu,
nejít na kloub věci. Protože právě to, co
je uvnitř, je nejcennější. Nitro je ovšem
křehké. Proto je nevystavujeme leckomu
na obdiv. Chráníme se před zbytečnými
ranami.
Užitečným pro člověka je otevřít srdce
Bohu. Postní doba je k tomu jedinečnou
příležitostí. Proč? Protože On ví o všech
našich bolavých místech. Zná „červa“, který nás sužuje a který se chová mnohdy jako
nemilosrdný vetřelec. A Pán také ví, jaké
zbraně platí na vetřelce. Bůh nám odkrývá
rány ne proto, aby nás zesměšnil nebo pokořil, ale aby je uzdravil.
Přeji všem čtenářům Many požehnanou
postní dobu a odvahu otevřít Pánu svá
srdce.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. února – sobota
Svátek Uvedení Páně do chrámu
3. února – neděle
4. neděle v mezidobí
5. února – úterý		
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. února – středa		Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků
10. února – neděle
5. neděle v mezidobí
13. února – středa		
POPELEČNÍ STŘEDA
17. února – neděle		
1. NEDĚLE POSTNÍ
22. února – pátek		
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
24. února – neděle
2. NEDĚLE POSTNÍ

MALÁ KATECHEZE – Proměňování II
V předcházející části malé katecheze jsme
zdůraznili, že proměnění darů chleba
a vína působí svou mocí Duch svatý. Prosba o jeho seslání, kterou pronáší kněz, se
nazývá epikléze. Pak nastává skutečné jádro mše svaté, kterou je zpráva o ustanovení eucharistie. Základ této zprávy pochází
z Písma svatého. Jedná se především o verše: I Kor 11, 24–25, Lk 22, 20 a Mt 26,
26–28. Kněz pronáší pomalu a zřetelně
slova ustanovení a po nich pozdvihuje
zvlášť nádobu s hostiemi (Tělem Kristovým) a kalich s vínem (Krví Kristovou).
Toto pozdvihnutí se nazývá elevace.
Dříve se mezi východní a západní církví
diskutovalo o tom, kdy přesně dochází

k okamžiku proměnění. Západ tento moment viděl při pronášení slov o ustanovení
eucharistie. Východní křesťané ho vnímali při epiklézi, formulaci prosby o seslání
Ducha svatého, tedy ještě před samotnými
slovy ustanovení. Dnes můžeme říci, že
celou eucharistickou modlitbu nad chlebem a vínem je možno považovat za epiklézi.
Význam proměňování netřeba zdůrazňovat. Podtrhuje ho i ten fakt, že se při něm
používají slova, která podle evangelistů
autenticky použil sám Ježíš při Poslední
večeři.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
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V sobotu 2. února si můžete přinést na mši svatou svíci (hromničku) k požehnání.
V neděli 3. února bude po obou mších svatých uděleno svatoblažejské požehnání.
Na Popeleční středu při mši svaté – udělování popelce.
V postní době budou každou sobotu večer od 18 do 19 hodin tiché adorace.

•

Nový rozpis úklidu kostela od března 2013 do března 2014 bude k nahlédnutí na
nástěnce na faře, v zákristii a na webu naší farnosti.

SVATÝ MĚSÍCE
Svatá Agáta

Únorové oslavy svaté Agáty v sicilské Katánii jsou považovány za etnografický poklad. Celé tři dny vzdává
město, zapsané v seznamu památek UNESCO,
hold milované mučednici. Ulicemi prochází velkolepé procesí s bustou
sv. Agáty a s originálními svícny.
Druhé největší a nejmodernější město Sicílie leží
přímo na úpatí sopky
Etny. Bylo založeno již
v roce 729 před Kr. jako
první řecká kolonie na
Sicílii. O antické minulosti města svědčí zbytky tří amfiteátrů.
Město bylo několikrát zničeno zemětřesením a na některých místech pokryto
lávou. Mnoho budov bylo znovu postaveno s použitím tmavých bloků lávy, cihel
a mramoru. V katedrále sv. Agáty uchovávají vzácnou stříbrnou schránku s ostatky
známé světice.
Podle legendy sv. Agáta (Háta) pocházela
ze zámožného římského rodu a vynikala
neobyčejnou krásou. Narodila se kolem
roku 235 a byla vychovaná v křesťanské víře a učinila slib, že zůstane pannou
a svůj život zasvětí Ježíši Kristu. Při obřadu ji biskup zahalil do červeného závoje,
který nosily zasvěcené dívky.

V letech 250–251 panoval v Katánii římský (tedy pohanský) prokonzul Quintinianus a sličná dívka ho
okouzlila. Vytrvale se
o ni ucházel, ale ona
ho odmítla a vyznala, že je křesťanka.
Poté, co odmítla uctít
pohanské božstvo,
předal ji na třicet dní
kuplířce, aby ji zlomil. Všechny pokusy
o odvrácení Agáty
od víry však selhaly,
a tak prokonzul proti
Agátě zahájil soudní
proces. Byla uvržena
do žaláře a podrobena krutému mučení
kleštěmi, pálení pochodní a nakonec jí
byla odřezána ňadra – znak její ženskosti.
Legenda vypráví, že se těžce poraněné dívce zjevil sv. Petr a přinesl jí balzám, díky
němuž se dívka podivuhodně uzdravila.
Tím se stala podezřelou z čarodějnictví.
Následující den položili Agátu na rozžhavené uhlí a střepy. Právě tehdy podle tradice uhlí spalovalo její tělo, avšak její závoj
zůstal neporušený. Stal se tak nejcennější
relikvií sv. Agáty.
Rok po Agátině smrti se probudila Etna.
Potoky lávy stékající ze sopky ohrožovaly město a hrozilo, že její výbuch Katánii pohřbí. Zoufalí obyvatelé se obrátili
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s prosbou o pomoc na nedávno pohřbenou
mučednici. V naději, že je světice zachrání,
vzali červený závoj z jejího hrobu a použili jej jako štít proti žhavé lávě. A opravdu,
láva změnila směr a město bylo zachráně-

Zrníčka z Bible

A tak je poznáte po jejich ovoci.

(Mat 7, 20)
Podle toho jsme poznali, co je to
láska, že on za nás položil život.

(1. list Janův 3, 16)
Říkáme-li, že jsme bez hříchu,
klameme sami sebe a pravda v nás
není.
(1. list Janův 1, 8)

no. Od té události prokazuje město Katánie své patronce Agátě nevídanou úctu
a závoj je uchováván jako vzácná relikvie.
(podle časopisu Naše rodina
zpracovala Majka Dostálová)

Ne každý, kdo mi říká „Pane,
Pane“, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého
Otce v nebesích.

(Mat 7, 21)
Hospodin je blízko všem, kteří
volají k němu, všem, kdo ho volají
opravdově.
(Žalm 145, 18)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (26.)
Charisma chválení a charisma přímluvy. Všichni jsme povoláni chválit Boha.
Ale jsou lidé, kteří mají zvláštní charisma
chválení Boha. Jsou povoláni, aby vedli
druhé k chvále. Myslím si, že tito lidé mají
čtyři charakteristiky. Dvě z nich jsou dány
samotným Ježíšem, když říká, že musíme
chválit Boha v duchu a v pravdě. Toto
říká podle Jana 4,24 při rozhovoru se
Samařankou. Další dvě nám dává Pavel
v 1. listu Kor1 4,40. Říká, že chválení Boha
má být konáno v řádu a v důstojnosti.
Chvála má být konána v pravdě a v duchu – pravda znamená, že je založena na
Bibli. Založena nejen na emocích, ale na
tom, co je pravdivé. V duchu znamená, že
je založena na osobní zkušenosti. Můžeme totiž jít do určitých extrémů. Můžeme
chválit v pravdě, ale ne v duchu. Příklad –
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např. liturgie je založena na pravdě. Máme
liturgické modlitby posvěcené církví a samotná liturgie je založená na Bibli. Můžeme mít velmi dobře zorganizovanou mši
svatou, ale nemusíme se během ní setkat
s Kristem. Mnohde máme dobře zorganizovanou liturgii, ale chybí tam duch liturgie. Znamená to, že vše je podle směrnic
církve, ale lidé se při této liturgii nesetkávají s Ježíšem. Nevede mě to ke zkušenosti. Jiný extrém – máme ducha bez pravdy.
Můžeme organizovat společenství, kde
prožíváme chválu založenou na emocích,
ale ne na pravdě, na Bibli. To jsou dvě charakteristiky, které nám dává Ježíš.
Sv. Pavel nám dává další dvě – řád a důstojnost při liturgii. Co to znamená?
Prožívám liturgii, která je přizpůsobená
mé kultuře, charakteru a věku. Brazilci

budou chválit Boha jiným způsobem než
Češi. Podobně jako my Evropané nebudou
slavit liturgii Afričané, protože máme jinou kulturu, charakter a původ. Nejedná
se o to kopírovat způsob jiných, ale hledat pravé cesty jak chválit Boha. O tomto
způsobu chování jak chválit Boha hovoří
Pavel. Řád – chce říct, že je rozdíl, jestli
chválím Boha sám, nebo ve společenství.
Při setkání musíme mít vztah k celému
společenství a ne pouze naslouchat vlastním impulzům. Modlíme-li se společně,
často vidíme zmatek ve vedení modlitby.
Někdo chválí Boha, jiný se přimlouvá za
druhé, jiný děkuje a tím vzniká zmatek.
Pokud mě napadne, abych tam otevřel
Bibli a četl z ní, napadne-li mě zpívat
a zpívám, budu rušit. To mohu udělat,
když jsem sám, ne ve společenství. Tam
je čas na chválení a čas na děkování,
čas na přímluvu a čas na otevření Bible,

čas na proroctví a čas na vyučování. To
neznamená, že musíme všechno dělat při
každém shromáždění. Ale ten, kdo má charisma chválení, má dodržovat řád při setkání a ostatní ho mají poslouchat. Je mnoho způsobů, jak chválit Boha. Nemáme
mnoho času číst tady odkazy, tak jen pár
příkladů – mohu chválit skrze zpěv (2 Pa
5,13). Chvála skrze projevy výkřiku (Ž
47,1). Skrze mlčení (Ž 46,10). Skrze pláč
(1 Sam 1,10). Skrze tleskání (Ž 47,1). Skrze
tanec (2 S 6,16). Skrze klanění a adoraci
(Ž 95,6). Skrze zvedání rukou (Ž 63,4).
Skrze postoj stání (Ž 134,1). Vidíme, že
chválit lze nejen skrze zpěv, ale různými
způsoby. Důležité je, že skrze chválu vstupuji do vztahu s Bohem, kdy se mu klaním
a chválím ho. Ďábel se velmi bojí chvály!
Mnohdy je v pokušení lépe než přímo bojovat s ďáblem, raději chválit Boha – a ďábel odejde.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Poděkování

Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům, kteří v docela nevlídném počasí
obcházeli domácnosti s pokladničkami,

Pražské Jezulátko

V roce 2006 jsme v Maně č. 10, 11 a 12
pořádali pro děti soutěž, kdy sestavovaly
puzzle Pražského Jezulátka. A v lednovém
čísle Many r. 2007 jsem psala o sošce Pražského Jezulátka krátké pojednání. Letos se
s radostí k tomuto tématu vracím.
Určitě neuniklo vaší pozornosti, že v době
adventní a poté i vánoční se renovovaná
soška (dříve umístěná na „panském“ pavlači) objevila na čestném místě v našem kostele. Zároveň bylo možno získat brožurku

věnovali svůj čas dobré věci a ochotně
tímto způsobem nepřímo pomohli mnoha
potřebným, neznámým lidem…

s modlitbami a novénou k Pražskému Jezulátku a výzvou Svatého otce Benedikta
XVI. k modlitbě za rodiny. Úctu k Pražskému Jezulátku projevoval mimo jiné
i papež Jan Pavel II., Jan XXIII., Pius XI.,
či arcibiskup Josef Beran, který svou první
mši sv. po návratu z koncentračního tábora Dachau v květnu 1945 sloužil právě
u oltáře Pražského Jezulátka.
Papež Benedikt XVI. při své návštěvě Prahy v roce 2010 zavítal do chrámu Panny
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Marie Vítězné, kde je soška Jezulátka
uctívána poutníky z celého světa, a mimo
jiné vysvětlil, že „…Jezulátko nám svou
dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost
a lásku.“
Kopii sošky Milostného Pražského Jezulátka se stříbrnou, silně pozlacenou korunkou zdobenou polodrahokamy, dostal
náš kostel darem od jisté paní v roce 1948.
Važme si tohoto daru i dnes a zauvažujme
nad slovy papeže Benedikta XVI.: „Každý v našem národě je volán k tomu, aby
se poklonil malému Ježíši a přijal od něho
požehnání. Vždyť požehnání Dítěte Ježíše
je mocným poutem, a úsměv malého Ježíše odzbrojuje Boží hněv a spravedlnost.

O víře
„Malá víra přenese tvou duši do nebe. Velká víra přenese nebe do tvé duše.“
„Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.“
„Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy
je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je
člověk bez víry.“
(Charles Spurgeon)

Spurgeon, známý britský kazatel
evangelia, jednou kázal mimo
Londýn a poté, co seděl ve vlaku
na zpáteční cestě, zjistil, že nemá
jízdenku. Člověk, který s ním
seděl v kupé a viděl, jak horlivě
prohledává všechny své kapsy,
přívětivě řekl: „Doufám, že jste nic neztratil.“ „Žel ano,“ řekl Spurgeon, „ztratil jsem
jízdenku a naneštěstí už u sebe nemám
žádné peníze. Ale pracoval jsem pro svého
Mistra, a proto to jistě dobře dopadne. Už
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Buď šťastná, duše, která se klaníš Dítěti
Ježíši a věříš, máš naději a jsi plna lásky.“
Úryvky z novény:
„Ó Dítě Ježíši, Ty jsi ozdoben vzácnou korunou a já tě proto uznávám jako svého
Božského vládce.“
„Ó láskyhodné Dítě, když vidím, jak držíš
ve své ruce svět, mé srdce se naplňuje radostí.“
„Tvá vznešená pravice, malý Králi, rozdává
požehnání všem, kdo tě uctívají a vzývají. Žehnej také mně, Dítě Ježíši, mé duši,
mému tělu, mým zájmům, mým potřebám, mým touhám.“
(B.V.)

mi tolikrát pomohl ve velkých i malých
věcech.“ Zanedlouho přišel průvodčí, aby
si nechal předložit jízdenky. Velmi zdvořile pozdravil Spurgeonova spolucestujícího
a ten krátce řekl: „Všechno je v pořádku.“
Zaměstnanec opět pozdravil a odešel. „To
je zvláštní,“ řekl Spurgeon, „že ten muž
nechtěl vidět mou jízdenku.“ „Ano,“ odpověděl ten druhý, „to je důkaz toho, jak
se Bůh o vás stará. Já jsem totiž vrchním
revizorem na této lince a Bůh
to vedl tak, že jste přišel zrovna
ke mně do kupé. A můžete být
ujištěn, že to pro mne bylo radostí, že jsem vám mohl tímto
způsobem pomoci.“
Člověk, který má nakročeno za Ježíšem,
vnímá Boží zázraky ve svém životě i kolem sebe, a to je k povzbuzení a k utvrzení
jeho víry.
(jl)

Rozhovor s biblickou postavou (uhodnete, s kým je dnes veden rozhovor?)
Redaktor: „Dobrý den, mladý pane,
můžu s vámi udělat rozhovor?“
Neznámý: „Ano, můžete.“
R: „Neměl jste v životě zrovna na růžích
ustláno, není-liž pravda?“
N: „To máte pravdu, neměl, byl jsem poněkud tělesně hendikepován, a proto jsem
to v životě neměl lehké, ale poté, co jsem
v jeden den přišel o otce i dědu, tak se na
mne přece jen štěstí usmálo.“
R: „Váš děda ale vašeho budoucího
chlebodárce moc v lásce neměl.
N: „Neměl, sice z počátku ho měl
rád, neb mu, když na něj přišel
světabol, hrál na hudební nástroje
a tím ho rozptyloval, jenže pak měl můj
chlebodárce větší úspěch než můj děda
a od té doby mu můj děda usiloval o život.
R: „Vím. O tom, co váš budoucí chlebodárce dokázal, dokonce zpívali v jedné písničce i pánové Voskovec s Werichem.
N: „Ano, tento příběh je asi jeden z nejznámějších příběhů Starého zákona.“
R: „Jenže váš otec měl vašeho pozdějšího

chlebodárce v lásce.“
N: „Ano, můj otec se ho zastával a vždy,
když mu děda chtěl ublížit, ho otec před
ním varoval a on se mohl včas před mým
dědou ukrýt.“
R: „A právě proto se vás po jejich smrti
ujal.“
N: „Ano, když se o mně dozvěděl, dal pro
mne zavolat a od té doby jsem mohl s ním
u jeho stolu každý den stolovat.“
R: „A taky vás před dědovými
nepřáteli, kteří se na jeho potomcích chtěli pomstít, zapřel a tím
vás před nimi ochránil.“
N: „Ano, dal slib Hospodinu, že
se mi za jeho života nic zlého nestane a tím
svůj slib dodržel.
R: „Takže se vám nakonec docela dobře
dařilo.“
N: „Ano, zbytek svého života jsem měl
nádherný.“
R: „Děkuji za rozhovor.“
N: „Nemáte zač a děkuji, že jste si na mne
vzpomněl.
(Jerkam)

Biblická hádanka

Všichni známe pořekadlo „starý jako Metuzalém“.
Hádanka zní: Kolika let se dožil Metuzalém? V jaké době žil a kdo byl jeho otcem?
(Správnou odpověď i další hádanku uvedeme v příštím čísle Many.)

Burza knih

Farní knihovna v Třebovicích plánuje v měsíci březnu – měsíci
knihy uskutečnit burzu knih.
Pokud máte doma přečtené pěkné knihy a chcete je nabídnout
dalším čtenářům, neváhejte a přineste je na faru do Třebovic.
Prosíme, abyste do burzy věnovali čisté a čtivé knihy – ne takové,
které již patří spíše do sběru. Od každého z vás přijmeme maxi7

málně 10 kusů. Knihy budeme sbírat už během února vždy po mši svaté.
Knižní burza proběhne v neděli 17. března odpoledne. Knihy budeme nabízet za dobrovolný poplatek a získaný obnos darujeme na misie.
Vaše knihovnice

MODLITBA
Modlitba za Evropu během roku víry

Pane Ježíši, potřebujeme tě, bez tebe nezmůžeme nic.
Pošli nám svého svatého Ducha a obnov nás od základu!
Přijď, Duchu svatý, tak naléhavě tě potřebujeme!
Přijď do všech srdcí! Naplň je vírou, nadějí a láskou.
Přijď, očisti naše myšlenky, aby ve všem hledaly Boha.
Přijď do rodin a daruj uzdravující vztahy.
Přijď k dětem a k mladým. Dobij jejich srdce pro Ježíše!
Přijď, žehnej naši práci, aby budovala Boží království.
Přijď a daruj nám křesťanské politiky, kteří se zasadí za pravdu a život.
Přijď, ochraňuj naši vlast a Evropu před silami zla. Daruj nám obrácení a pokoj.
Přijď do církve a všech křesťanských společenství a uzdrav je v ohni své lásky.
Přijď, povolej mnoho dobrých kněží, bratrů a sester, kteří ti slouží celým srdcem.
Přijď, vyzbroj nás svými dary, abychom ve tvé síle mohli sloužit Božímu království.
Přijď, Duchu svatý, pomoz všem lidem přijmout vírou Ježíše a žít a dosvědčovat jeho
Evangelium.
Nebeský Otče, zasvěcujeme ti naši vlast a Evropu skrze tvého syna Ježíše Krista!
Vyprošujeme od tebe ve jménu Ježíšově nové vylití Ducha svatého, aby byla obnovena
tvář Evropy.
Amen

VESELÝ
Leží moucha na zádech a klepe nožičkama. Letí kolem druhá moucha a ptá se: „Aerobic?“ První: „Ne, biolit“.
Jdou dvě žížaly a jedna se ptá: „Kde máš manžela?“ „Ale, vytáhli ho na ryby…“
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se:
„Berou, berou?“
„Kdepak, ani ťuk…“
„Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat.“
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KNIŽNÍ OKÉNKO
Jan Dobraczyński – Hrom udeřil potřetí
Není to špatná věc, i když takové Listy Nikodémovy od stejného autora byly z mého
pohledu lepší. Ale možná i proto, že jsem
je četl jako první a ten styl je prakticky
stejný, tudíž jsem už nebyl mile překvapený a víceméně jsem i bezděky porovnával.
Jaký styl? No jaký… Nejlepší by bylo, kdybyste si to přečetli sami, nedávno to vyšlo.
Ale abyste neřekli, tak
o tom něco písnu, když
už jsem začal.
Je to román o sv. Janu
Křtiteli psaný jakoby
jeho očima. Ne samozřejmě v první osobě,
to by se mu pak blbě psalo z popravčího
špalku o svých posledních dojmech. Z pohledu předchůdce Páně je popisováno jeho
působení i samotné jeho vnímání Ježíše.
A v tom vidím super přínos přinejmenším
pro sebe – my jsme totiž zvyklí, když čteme Evangelia, že se tam náhle objeví Jan
Křtitel, káže, křtí, učí, ale objeví se tam
jako jakýsi hotový člověk, bez vnitřního
života. Najednou na to šlápne a po excelentním tanečním čísle Salomenině se zastaví až u kata, resp. je zastaven.
No, a Dobraczyński ho provází celým
životem. Jasně, vše je tady fabulace, jako
např. ta holka, která po něm jede a před
kterou musí utéct, protože vědom si svého
poslání ví, že se nemůže dát dohromady
s tou, která mu taky není vyloženě šumafuk. Musí si to vybojovat, tu klidnou mysl
nasměrovanou výhradně na Boha. Spolu
s Janem prožíváme jeho hledání, tázání,
čekání, pak i jeho činnost u Jordánu či
jeho pokušení vzdát to, přiznat Herodovi

právo na veřejnou
milenku, potažmo pokušení před samotným započetím jeho veřejné činnosti,
odolávání tomu hlasu odvracejícího ho od
jeho poslání.
V podstatě jde o to, že tu nemáme Jana
jako borce ve velbloudí skuře, neohroženého titána nebojícího se vlka ani tmy, ale
člověka zrajícího, člověka z masa a kostí
s jeho vnitřním životem. A spolu s ním
jdeme jeho cestou ke svatosti. I on se musel potýkat se vším možným, i on byl obyčejný chlap, jehož přitahovaly ženské, jenž
mohl mít i svou vlastní představu o životě,
své touhy a sny, nebyl to žádný automatismus naprogramovaného robota, na jakého jsme zvyklí z bible, který naráz přišel
k Jordánu, kde pak ostošest křtil. Žádná
samozřejmost, nic takového. Anebo ti jeho
učedníci, někteří naštvaní, že řada jejich
druhů odešla za Kristem a zradila mistra.
To též stojí za úvahu, nemysleme si pořád,
že to vše šlo jak po drátkách, že to byla nějaká idylka ve vztazích či myšlení. V bibli
máme až konečnou fázi, ale co tomu předcházelo, co bylo za tím, kolik potu to stálo, hmm?
Jo, stojí za to si to přečíst, jednak to Jana
trochu zlidští, „zopravdoví“, jednak to nabourá ty již výše několikrát zmiňované zažité mechanismy o biblických postavách,
jež známe díky úspornému biblickému vyjadřování povrchně. Třeba se vám poštěstí
po přečtení této knihy získat k němu bližší
vztah a nevidět v něm vzdálenou heroickou postavu bez citů, emocí anebo člověčenství.
(Libor Rösner)
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OKÉNKO PRO DĚTI

Ahoj děti,
taky tak máte rádi řádění ve
sněhu?

E– jako EVANGELIUM
Kluci hrají na hřišti fotbal. Prohrávají proti klukům z jiné školy.
Brankář už je unavený a po
prvním poločase má chuť
zápas vzdát. V tom přichází kamarád,
který navrhuje, že ho v bráně vystřídá,
prozradí družstvu nové fígle, jak protihráče obehrát, jak zabránit gólu a jiné finty.
Na konci zápasu je skóre 3:3. Kluci mají
obrovskou radost, že neprohráli, že se ne-

vzdali a hned běží domů povědět všem tu radostnou zprávu.
Tak to bylo i po ukřižování a zmrtvých
vstání Pána Ježíše. Jeho kamarádi apoštolové měli takovou radost, že zvítězil nad
smrtí. Běželi do celého světa a vyprávěli
to všem, koho potkali. A aby se na tu velkou radost nezapomnělo, napsali EVANGELIUM – DOBROU RADOSTNOU
ZPRÁVU.

Vybarvěte si obrázek mých kamarádů
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M. Vegnerová - Únor

měsíc karnevalu
radostí a smíchu,
k tanci vyzval král i šašek
pohádkovou vílu.

Škrtněte všechno,
co zvířátkům v zimě
neprospívá

Sněhulák (básnička s pohybem)

Sněhulák je panáček, (ukazujeme „stříšku nad hlavou“)
má na hlavě plecháček. (poklepeme si rukou o hlavu)
Místo očí uhlíky (ukazujeme oběma rukama na oči)
a až dolů knoflíky. (jednou rukou naznačujeme řadu knoflíků)
Chodí, chodí bos, (tři velké kroky na místě)
má červený nos! (náznak velkého špičatého nosu)
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Jestli venku není dostatek sněhu, postavte
se mnou sněhuláky pomocí tužky.
Svatý měsíce – Valentin

Podle legendy byl Valentin lékařem. Léčil
děti, vojáky, babičky i dědečky, zkrátka
všechny, kdo potřebovali pana doktora.
Podle císaře Claudia II., který vládl do
roku 270, jsou nejlepší vojáci muži, kteří
nejsou ženatí. Ti, kteří nemají rodinu a zůstanou sami, umí nejlépe bojovat, nebojí se
pustit do boje. A proto zakazoval svatby.
Valentin se ale stal knězem a zamilované
tajně oddával. Možná proto se ode dne
jeho smrti 14. února slaví svátek svatého
Valentina, lidé si vyrábějí přáníčka, dávají
dárky a slaví svátek zamilovaných.
Nakonec byl za to a hlavně pro svou víru
předveden před císaře. Když se ho císař
zeptal, proč neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl: „Tito bohové jsou samá
nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh,
a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spase12

na a ty zvítězíš nad nepřáteli.“ Císař by
se snad nechal i přesvědčit, zejména když
byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané
nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu
a ke všemu lidu chová upřímnou lásku.
Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak.
Císař jej odevzdal soudci a Valentin byl
uvržen do vězení. Valentin se tam modlil
za soudcovo obrácení, aby uvěřil v Krista.
Soudce přišel, aby Valentina vyzkoušel.
Řekl mu: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný
pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou
moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči slepé dívky
a modlil se.
Dívka pak znovu spatřila světlo, zrak se jí
vrátil. A protože soudce pochopil, že je to
zázrak a Kristus je Bůh, s celou rodinou
uvěřil v Krista a požádal o křest. Valentin

je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení
soudce se roznesly po městě. Křesťané se

radovali, pohany pojal hněv a zaútočili
na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven,
ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.

Vyrobte si srdíčový závěs

Potřebujete: Barevné papíry nastříhané
na proužky asi 2 cm široké, oboustrannou
lepicí pásku, nebo lepidlo, nit, tužku
Postup: Proužky papíru složíme na polovinu a konce obtočíme kolem tužky.
Srdce vytvoříme slepením horní části,
kam před tím vložíme střed ustřižené niti
tak, abychom konce mohli přivázat k dalšímu srdíčku.

Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Život je jako bonboniéra

Vážení a milí čtenáři,
vstoupili jsme do měsíce února, ve kterém
se prolínají dvě liturgická období. Končí
tzv. mezidobí a začíná doba postní. Zároveň to není tak dávno, kdy jsme prožívali
dobu vánoční. V dosti krátkém časovém
úseku nám církev předkládá tři, můžeme říci, témata dějin spásy. Nejsou však
pouhou připomínkou něčeho dáv
ného,
ale jsou autentickým časem spásy, časem
plnosti, který nazýváme kairos. Jinými
slovy, vstoupili jsme do stále přítomného
tajemství Kristova narození, vstupujeme „do děje“ při jeho veřejném působení a vstoupíme také do postního času
předvelikonočního. Ano, v Kristu se nebesa
definitivně prolomila do pozemské skutečnosti, a to na všechny časy tohoto viditelného světa. Jen tehdy, budeme-li si vědomi

neustálé Kristovy
přítomnosti, můžeme plně prožívat tajemství naší víry. Je-li
totiž něco tajemstvím, pak není možné
ulpět na povrchu, neboť právě ta největší
tajemství bývají nejlépe skryta. Vydáme-li
se je hledat s Ježíšem, můžeme je alespoň
poodhalit, protože on sám je jejich středem. Naopak, když ho nepřijmeme jako
svého osobního průvodce, ale zůstane pro
nás jen jedním z exponátů vystavených
mystérií v galerii liturgických úkonů, ulpíme jen na povrchu.
Představme si bonboniéru, která je lákavá
na pohled, jednotlivé bonbóny jsou obaleny v zářivých a barevných obalech. Při
jejich pozorování však nikdy neokusíme
jejich lahodnou chuť. Bude-li pouhý obal
to, co nás uspokojí, pak také riskujeme,
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že si z nás nějaký vtipálek vystřelil a do
bonboniéry pouze naaranžoval obaly bez
obsahu. Vytáhnout si svůj bonbón z bonboniéry tak může být i dobrodružné zkoumání, je-li za celofánem skutečně sladký
obsah. Ponořit se opravdu do hloubky
tajemství, která nám liturgická období
předkládají, vyžaduje vystoupit ze svých
zavedených jistot a vydat se s Ježíšem na
dobrodružnou cestu skutečné víry. Znamená to zkoumat, zda je ta naše bonboniéra opravdu plná pravé čokolády, nebo se
jedná o sbírku prázdných obalů, které jen
pečlivě oprašujeme, aniž tušíme, že čokoláda v nich už dávno není.

Matka Forresta Gumpa ve stejnojmenném
filmu svému synovi říká: „život je jako
bonboniéra, nikdy nevíš, jaký bonbón si
vybereš…“. Není i to, čemu věříme, také
trochu jako bonboniéra? Složená z obalů
a jejich obsahů? Nikdy nevíme, jaký bonbón si vytáhneme, pokud ho nerozbalíme
a neochutnáme. A to, jak prožijeme následující postní dobu, záleží také jen na
nás, nakolik půjdeme spolu s Ježíšem do
hloubky. Zůstaneme u dojemného a hezkého obalu, nebo budeme mít odvahu rozbalovat?
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Salát z bílé ředkve s červenou řepou
Potřebujeme: 100g červené řepy, 200g
bílé ředkve, zakysaná smetana, kopr, sůl.
Postup: Řepu uvařit až je měkká, nechat
vychladnout, oloupat a jemně (!) nastrou-

Salát z černé ředkve

Potřebujeme: 200g zelí bílého, 100g
ředkve černé, 100g karotky, 100g jablek,
1 cibule, olej, ocet, sůl, cukr, pepř mletý.
Postup: Ředkev a karotku jemně (!) nastrouhat, cibuli a zelí jemně (!) nakrájet,

hat. Přidat nastrouhanou ředkev – syrovou, pak kopr a smetanu, řádně promíchat
a solit dle chuti.

jablko nastrouhat nahrubo. Vše smíchat,
pak ocet, olej, sůl, pepř a cukr. Nechat pár
hodin odpočinout v chladu.
Ochutnal jsem to ve škole a bylo to dobré!
Stanislav Svoboda

Název biblické postavy z Rozhovoru s… je Mefíbóšet, kulhavý syn Jónatana a vnuk Saula (viz. Druhá Samuelova 4, 4)
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