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Jsme jako Hrnčíř a hlína
První neděli v  měsíci únoru nám při
velké mši svaté budou představeny děti,
které se letos připravují na první svaté
přijímání Ježíše pod způsobou chleba. Je
to vždy velká událost a těšíme se, že se
naše farní společenství rozšíří o  další
počet těch, kteří mohou být naplno
účastni mše svaté – hostiny, kterou
nám přichystal Pán.
Zároveň je to i  velká šance pro rodiče,
aby šli svým dětem příkladem, jednak

v  tom, jak sami přistupují ke svátostem
a co pro ně svátosti znamenají, jednak
i  v  tom, jak dokážou svým dětem pře-
dávat víru a křesťanské hodnoty během
domácí přípravy. Podpořme je v  tom!
Minulý rok se připravoval ke svátostem
rekordní počet dětí – 18! Troufám si
tvrdit, že tomu bylo tak i  díky pastoraci
dětí a mládeže, která probíhá nejen při
hodinách náboženství, ale i  během
chaloupek, příměstských táborů i  mi-
nistrantských schůzek a scholičky. Není
to vůbec jednoduché, proto díky všem,
kteří  s   touto pastorací dětí pomáháte!
Atributem loňské přípravy byl kompas
jako ukazatel na naší životní cestě. Buď
ukazuje na „Z“ jakožto „zlo“, nebo na

„V“ jakožto „výmluvy“, nebo na „J“ jako
„jen na své já“, anebo ukazuje správným
směrem na „S“ jakožto „svátosti“. Záleží
na nás, kterým směrem půjdeme.
Letošní atributem je člověk jakožto hlí-
na a Božský Hrnčíř. Vychází to ze sta-
rozákonní knihy Sirachovec: „Jako hlína
v  rukou hrnčíře, hnětená, jak on uzná za
vhodné, tak jsou lidé v  rukou toho, kdo je
jejich tvůrcem…“ (Sir 33,13).
Člověk je utvořen z  prachu země, z  hlí-

ny. A  buď se necháme tvarovat Bož-
ským Hrnčířem, nebo nás ovlivňují a
tvarují jiní lidé a jiné směry. Ovšem
k  čemu je Hrnčíři hlína bez vody? Bez ní
se namáhá bez výsledku. A  bez vypálení
v  ohni je výrobek mazlavý a neužitečný.
Hospodin utváří originalitu každého
člověka vodou křtu a ohněm Ducha
svatého. Hospodin ví i  o  naší křehkosti,
a proto jeho péče o  člověka nekončí ani
v  dobách prasklin a otlučených míst. Ta
místa zahladí při svátosti smíření a na-
konec nás vrchovatě naplní skrze svá-
tost Eucharistie.
Modleme se za všechny děti, které toto
letos zakusí poprvé!

o. Lukáš Engelmann
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

AKTUALITY Z FARNOSTI

2. února – čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu
5. února – neděle 5. neděle v  mezidobí
6. února – pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
10. února – pátek Památka sv. Scholastiky, panny
12. února – neděle 6. neděle v  mezidobí
19. února – neděle 7. neděle v  mezidobí
22. února – středa Svátek Stolce svatého apoštola Petra
23. února – čtvrtek Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
26. února – neděle 8. neděle v mezidobí

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

1 . 2. V 18.30 h Modlitby otců.
2. 2. V  8.00 – 9.00 h - Snídaně pro lidi bez přístřeší.

V  1 7.30 h – Hromnice – Uvedení Páně do chrámu.
V  18.30 h – Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“ (místo lednové).

3. 2. Po mši sv. v  1 7.30 h bude „Svatoblažejské požehnání“.
4. 2. Společenský plesový večer v  orlovně.
5. 2. V 9.30 h – Představení dětí, které letos přistoupí k  1 . sv.přijímání.
1 1 . 2. Světový den nemocných.
12. 2. Sbírka na rekonstrukční dluh s  pozváním do Kavárny na nové faře.
16. 2. V  18.30 h – Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“.

Výhledově…
1 . 3. Popeleční středa – mše v  1 7.30 h, po ní Modlitby otců.
4. 3. Postní duchovní obnova – účast přislíbila sestra Lucie Cincialová,

františkánka, proděkanka teologické fakulty v  Olomouci, kde vyučuje
mimo jiné spiritualitu.

Tu a tam se stane, že nám rostou ceny. Už to bohužel postihlo i  farní časopis Mana,
ale věřím, že to nebude nikterak tragické! Jen o  dvě koruny. Je to z  důvodu, že má-
me novou tiskárnu na faře, která časopis nejen vytiskne, ale dokonce ho i  sama
poskládá a sváže, takže z  přístroje vyjde už hotová Mana. Mnoha lidem se tím

Důvod zdražení Many na 12 Kč
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SVATÝ MĚSÍCE

Markéta z Cortony
Narodila se v  roce 1247 ve vesnici Lavi-
no v  Toskánsku, asi necelých 20 km od
Cortony. V  sedmi letech ztratila matku
a otec, který patřil mezi chudší sedláky,
se do dvou let znovu oženil. Zamlklá
Markéta vyrostla ve svůdně krásnou
ženu, ale pro špatné vztahy  s  macechou
v  šestnácti letech opustila rodiče.
V  Montepulcianu začala žít  s   jedním
šlechticem jako jeho milenka a družka.
Po narození syna naléhala na svého
druha Arsenia, aby si ji vzal, ale marně.
Jednoho dne byl Markétin milenec pře-
paden lupiči a zabit. Když spatřila mla-

dá žena zohavené tělo muže, její život se
změnil. Markéta začala uvažovat
o  smyslu svého života. Od nynějška se
chtěla zasvětit zcela Bohu.
Po devíti letech opustila Montepulci-
ano. Chtěla se vrátit se svým malým
synkem do otcovského domu. Prosila
o  odpuštění a přijetí. Kvůli maceše ji
však otec odmítl přijmout, proto se vy-
dala do blízké Cortony.
Tam svou zjevnou bídou upoutala po-
zornost dvou paní, Mariany a Raneiry,
které ji pomohly. Zpočátku ji vzaly
k  sobě a pak dovedly k  františkánům,

ulehčí práce. Nicméně tisk Many na pronajatém farním stroji stále zůstává v  rukou
Jarka Martykána, kterému na tomto místě ze srdce děkuji za jeho čas a píli. Byl
jsem požádán o výpočet nákladů na jeden časopis Mana, tak tedy činím:

Jedna strana černobílého tisku stojí 0,50  Kč bez DPH, což je 0,605 Kč s  DPH.
Oboustranný černobílý tisk stojí 2 x 0,605 Kč = 1 ,21 Kč.
Jedna strana barevného tisku stojí 1 ,70 Kč bez DPH, což je 2,057 Kč s  DPH.
Oboustranný barevný tisk tedy stojí 2 x 2,057 Kč = 4,1 14 Kč.
Mana mívá obvykle 20 stran, tudíž tři oboustranně tištěné černobílé papíry a jeden
barevný: 3 x 1 ,21 = 3,63 Kč + 1 x 4,1 1 Kč = 7,74 Kč.
K  tomu musíme připočíst cca 1 Kč za kval itnější papír na přední straně Many. Takže
jsme se dostal i na 8,84 Kč.
Nájem nové tiskárny, která umí časopis i svázat, nás přijde na 500 Kč za měsíc. Pokud
vydělíme tuto částku počtem kusů Many (175 ks), dostaneme se na číslo 500:175 =
=   2,86 Kč.
Z  toho vyplývá, že pokud má Mana 20 stran, náklady na tisk jednoho kusů činí 8,84 +
+  2,86 = 1 1 ,70 Kč. Pokud má Mana 24 stran, musíme připočíst jeden oboustranný
černobílý tisk 1 1 ,70 + 1 ,21 = 12,81 Kč.

Cenu Many ovšem necháme na 12 Kč, protože ve většině případů má Mana 20 stran.
▲ o. Lukáš Engelmann
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V Hospodinu je spása. S tvým lidem je
tvoje požehnání!

Žalm 3, 9

Hospodine, přej sluchu mým slovům,
měj porozumění pro mou zneklidněnou
mysl.

Žalm 5, 2

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě
utíkají; věčně budou plesat, když je

budeš chránit, jásotem tě
budou oslavovat ti, kdo
milují tvé jméno.

Žalm 5, 12

Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je
spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu
Hospodina, Boha nejvyššího.

Žalm 7, 18

Zrníčka z Bible

kteří se stali jejími duchovními otci.
Toužila žít v  pokání a vstoupit do třetí-
ho řádu sv. Františka.
V  klášteře ji však řádové
sestry odmítly z  důvodu
jejího mládí a také proto,
jaký dosud vedla život.
Markéta svých činů litovala
a dala se na pokání. Když
postupně prošla všemi
zkouškami, směla po třech
letech složit sliby a stát se
františkánskou terciářkou.
Zprvu prožívala i  dosti tvrdé zkoušky,
k  nimž se stavěla značně radikálně. Jan
z  Castiglione a Giunta Bevegnati, její
zpovědník, který mimo jiné později na-
psal její životopis, ji opatrně prováděli
střídavými obdobími nadšení a bezna-
děje.
Až do své smrti vedla velmi přísný
život. Věnovala se dobročinnosti. Těžce
pracovala, ošetřovala nemocné, aby
uživila svého syna. Často se vracela
pozdě večer domů a noc trávila v  mod-
litbách. Její syn byl poslán do školy
v  Arezzu, kde zůstal až do doby, kdy

vstoupil do františkánského řádu. Od
chvíle, kdy se stala Markéta terciářkou,

dělala rychlé pokroky
v  modlitbě a prožívala pří-
mé spojení  s   Ježíšem. Svým
příkladem ovlivňovala ži-
voty dalších hříšníků. Měla
i  dar proroctví. Sdělení,
která dostávala, se netýkala
jen jí. Ne všichni jí ovšem
věřili. Od některých míst-
ních lidí byla také očer-
ňována a pomlouvána.

V  Cortoně založila špitál pro chudé a
nemocné. Její modlitby a rady přispěly
k  obrácení mnoha hříšníků. Dostalo se
jí řady mystických milostí. Je jí připi-
sován nespočet zázračných uzdravení.
Poslední léta života prožila zcela
v  osamění. Zemřela po sedmnáctidenní
nemoci v  Cortoně dne 22.   února 1297 ve
věku 50 let.
Svatořečena byla 17. 5. 1 728 papežem
Benediktem XIII.

▲ podle internetu a knihy Rok
se svatými zpracovala Majka Dostálová
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STŘÍPKY

Dary Ducha
(katecheze papeže Františka při generálních audiencích od dubna 2014 – část 2)
2. O  rozumu
Dobrý den, drazí bratři a sestry,
poté, co jsme probrali moudrost jakožto
první ze sedmi darů Ducha svatého,
chtěl bych dnes obrátit pozornost na
druhý dar, jímž je rozum. Nejedná se zde
o  lidskou inteligenci, o  intelektuální
schopnost, kterou můžeme být nadáni
více či méně. Jde o  milost, kterou jenom
Duch svatý může dát a která v  kře-
sťanovi probouzí schopnost překročit
vnější aspekt reality a probádat hlubiny
Božího myšlení a Jeho plán spásy.
Apoštol Pavel, který se obrací ke Ko-
rintské obci, dobře popisuje účinky
tohoto daru, tedy toho, co působí dar
rozumu v  nás, a říká: „Co oko nevidělo,
co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy
ani nepomyslil, připravil Bůh těm, kdo
ho milují.“ (1 Kor 2,9-10). Neznamená to
samozřejmě, že křesťan může porozu-
mět všemu a mít úplné poznání Božích
plánů. To vše je nadále očekáváno,
dokud se to v  plné zřejmosti nevyjeví,
až se ocitneme tváří v  tvář Bohu a bu-
deme  s  Ním opravdu jedno. Ale jak na-
značuje samo slovo, rozum čili intelekt
umožňuje intus legere, tedy „číst ve-
vnitř“. Tento dar nám umožňuje rozu-
mět věcem, jak jim rozumí Bůh, tedy
Božím porozuměním. Někdo totiž může
chápat určitou situaci lidskou inte-
ligencí, rozvážností, a to je dobře. Avšak
účinkem tohoto daru je chápání této
situace do hloubky tak, jak ji chápe Bůh.
A  Ježíš seslal Ducha svatého, aby se nám
tohoto daru dostalo a mohli jsme rozu-

mět věcem, jak jim rozumí Bůh, Božím
chápáním. Je to krásný dar, který dal
Pán nám všem. Je to dar, kterým nás
Duch svatý uvádí do důvěrnosti  s   Bo-
hem a dává nám účast na dobrotivém
plánu, který  s  námi má.
Je tedy jasné, že dar rozumu se úzce pojí
k  víře. Když Duch svatý přebývá v  našem
srdci a osvěcuje naši mysl, umožňuje
nám den za dnem růst v  chápání toho,
co Pán řekl a učinil. Sám Ježíš řekl svým
učedníkům: pošlu vám Ducha svatého,
který vám umožní chápat vše, co jsem
vás učil: rozumět Ježíšovu učení, chápat
Jeho Slovo, Jeho evangelium, rozumět
Božímu Slovu. Někdo může číst evan-
gelium a něčemu rozumět, ale čteme-li
evangelium  s  tímto darem Ducha sva-
tého, můžeme porozumět hloubce Bo-
žích slov. A  to je velký dar, o  který má-
me prosit všichni a společně: Dej nám,
Pane, dar rozumu.
Lukášovo evangelium podává jednu
epizodu, která velmi dobře vyjadřuje
hloubku a sílu tohoto daru. Dva
učedníci, kteří byli svědky Ježíšovy
smrti na kříži a Jeho pohřbu, jsou
zklamáni a zdrceni, odcházejí z  Je-
ruzaléma a vracejí se do vesnice jmé-
nem Emauzy. Cestou se k  nim připojí
zmrtvýchvstalý Ježíš a rozmlouvá  s  ni-
mi. Jejich oči však byly zastřeny
smutkem a beznadějí a nebyli  s   to Jej
rozpoznat. Ježíš jde  s  nimi, ale oni jsou
natolik sklíčeni a zklamáni, že Jej nepo-
znají. Když jim však Pán odhaluje
Písmo, aby porozuměli, že musel trpět,
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Sešel se rok  s  rokem a Dětský rehabi-
litační stacionář v  Ostravě-Porubě se

opět dne 4. ledna 2017 vydal do tře-
bovického kostela, aby si děti mohly
nejen prohlédnout betlém, ale také
společně se všemi zazpívat koledy a za-
hrát na hudební nástroje. Děti do koste-
la doprovodil nejen personál, ale také
někteří rodiče.
V  kostele se nám opět dostalo vlídného
přijetí. Děti si se zájmem poslechly
tajemný vánoční příběh: „Zem, kde vy-
šlo slunce“.
Pan farář ukázal dětem sošky tří králů,
aby si je mohly zblízka prohlédnout.
Také nám bylo vysvětleno, proč králové
obdarovali Ježíška kadidlem, myrhou a
zlatem. Pokud i  naše domovy mají na

dveřích nápis K+M+B, znamená to, že
jsou požehnané.

Z  jesliček vytáhl pan farář
Ježíška, kterého mohl
každý vzít do ruky a poté,
pokud chtěl, mohl nahlas
za cokoliv poděkovat.
Zpívali jsme společně ko-
ledy i  další vánoční písně,
děti hrály na orffovy ná-
stroje a pan farář na
bongo. Namalované ob-
rázky od dětí jsme poda-
rovali farnosti, abychom
vnášeli do kostela světlo a
radost.

Na závěr všichni dostali od pana faráře
požehnání a dárek  s  textem pro dětský
rehabilitační stacionář  s  podpisem. My-
slím, že nejen děti, ale i  dospělí od-
cházeli  s  pocitem klidu a světla v  duši,
které je symbolem nejen o  Vánocích.
Text z  dárku:

Ten, který se narodil v  Betlémě,
se pod způsobou chleba rodí
denně při mši právě pro Tebe!

Ze srdce Vám i Vašim blízkým přeji,
abyste se s  narozeným Kristem

hluboce setkali.
P. Lukáš Engelmann

Za Dětský rehabilitační stacionář Ost-
rava-Poruba zdraví Vlasta Chmelová.

Návštěva   třebovického kostela

zemřít a vstát z  mrtvých, otevřely se jim
oči a jejich srdce vzplanula nadějí (srov.
Lk 24,13-27). A  toto  s  námi činí Duch
svatý: otevírá nám mysl, otevírá nás,
abychom lépe chápali věci Boží i  lidské,
situace a všechny věci. Dar rozumu je

důležitý pro náš křesťanský život.
Prosme Pána, aby dal nám a všem tento
dar a mohli jsme chápat, jako chápe On,
věci, které se dějí, a zejména Boží Slovo
v  evangeliu.
(pokračování příště)

▲ přeložil P. Milan Glaser SJ
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Peregrino (poutník)
Z  Ostravy do Santiaga cesta dlouhá,
poutník se jí však neleká,
dobré boty si obuje
a od rána už putuje.

Když jsme přišli do Samosu,
ubytovali nás v  klášteru,
mají tam hezkou zahradu,
uprostřed velkou světce sochu.

Brzy ráno budíček,
rychle jsem si sbalil uzlíček,
boty na nohy, batoh na záda
a zas šourem o  kousek dál.

Za slunce svitu dorazili jsme do Porto-
marinu,
hnedka jsme si odlehčili a nohy si ma-
zali.

Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme
schopni my, udělá Bůh.

Don Bosco

Život je příliš krátký. Je třeba rychle dě-
lat tu trochu dobra, které jsme schopni,
než nás překvapí smrt.

Don Bosco

Kdo se chce stát užitečným pro druhé,
musí nejdříve sám na sobě hodně za-
pracovat. Kdo chce druhé rozohňovat,
musí dříve hořet velkou láskou ve svém
srdci.

Sv. Ignác z  Loyoly

Odkud se vzalo zlo? Zeptej se sám sebe.
Jan Zlatoústý

Nejkrásnější vlastností člověka je stát
vzpřímeně vedle sebe rovného. Nej-
krásnější vlastností věřícího je být na
kolenou před Bohem.

Lamartine

V  životě prožíváme radosti i  strasti. Ale
nebe nebere člověku nic, co by mu ne-
vynahradilo v  neomezené míře.

Sv. Terezie Benedikta od Kříže

Ne všechno přijímat, ale všechno chá-
pat, ne všechno schvalovat, ale všechno
omlouvat, ne všechno si přivlastňovat,
ale ve všem hledat částečku pravdy,
která je tam skrytá.

Alžběta Leseurová

Být člověkem znamená být odpovědný.
Znamená to cítit, že klademe-li svůj ká-
men k  ostatním, pomáháme stavět svět.

Antoine de Saint Exupéry

Můj Bože, dej mi dosti klidu, abych při-
jal to, co nemohu změnit. Můj Bože, dej
mi dosti odvahy, abych změnil to, co
může být změněno. Můj Bože, dej mi
dosti moudrosti, abych rozeznal jedno
od druhého.

Chesterton

To nevymyslíš☺
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Z Portomarinu ještě za tmy
vyrazili do Palais de Rei,
sluníčko hezky svítilo,
což se nám všem líbilo.

Někteří únavou klesli,
my jsme tam však fotbal hráli,
skončilo to nerozhodně,
celou noc jsme spali tvrdě.

Do Arzui cesta kopcovitá,
nás však nezdolala,
když Španělé slavili svatého Jana,
my spali, než zapadla luna.

Z Arzui do Arcy cesta snadná,
já však na ni zakufroval,
bylo to fakt těžký,
neb umím jen česky,
nezbylo než se vrátit zpátky a vydat se
jinudy.

Z Arcy do Santiaga cesta ouzká,
my ji šli zvesela,
k cíli jsme se blížili,
ale nohy únavou necítili.

Když už jsme tam dorazili,
všichni pro glejt zamířili,
já jej nedostal,
neb cizí řeči neovládám.

Bohu budiž vzdána chvála,
objevil se bratr Kája,
ten mi dělal tlumočníka,
a tak mám glejt i já.

poutník K. Jeroným

Milí čtenáři,
každé ráno bychom měli v  modlitbě dě-
kovat Bohu za náš život: tedy za rodiče,
kteří nám život dali a pak jej rozvíjeli.
Starali se o  to, abychom neměli hlad,
byli v  suchu, teple. Starali se, abychom
měli kolem sebe hračky a jiné potřebné
věci. Avšak asi nejvíce vzpomínáme na
jejich lásku.
Díky této jejich lásce se nám dostalo vý-
chovy. S  touto láskou nás také vedli do

školy, abychom získali vzdělání. A  jejich
láska vrcholila v  tom, že nás naučili
znát Boha a probudili v  nás víru.
Jde tedy o:
● výchovu k  životu v  lidské společno-

sti,
● získání vzdělání, abychom čestným

způsobem získali prostředky k  živo-
tu, zabezpečili vlastní rodinu a podle
svých možností a kvalifikace posi-
lovali to dobré kolem nás,

Okénko pro rodiče
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● vztah víry k  Bohu, který všemu dává
řád a smysl.

Dnes bych chtěl hovořit o  výchově.
Jak vychovávat dnes? Zdá se, že to je
nadlidský úkol, protože už nežijeme
zdaleka v  tak stabilním prostředí, jako
naši rodiče, kdy věci, vztahy a hodnoty
měly svá místa a svá jména. Zdá se, že
co platí dnes, už nemusí platit zítra. Jak
vychovat děti, aby byly samy sebou,
osobnostmi, které jsou vnitřně svo-
bodné, odolné proti nedobrým vlivům?
Jak je vést, aby měly cit a porozumění
pro druhého, aby dovedly vnímat
hloubku života, aby se dovedly správně
orientovat v  současné a budoucí kul-
tuře? Aby se dovedly správně a odpo-
vědně rozhodnout a proměnit svá roz-
hodnutí ve skutky?
Existují různé výchovné rodičovské
styly. Tím se myslí jednak citové vztahy
dětí a dospělých, dále způsob komu-
nikace mezi nimi a nakonec přimě-
řenost požadavků kladených na dítě a
způsob jejich kontroly. Psycholog David
Fontana hovoří o  výchovném stylu au-
toritativním, autoritářském, shovíva-
vém a zanedbávajícím. Rozlišuje je pod-
le toho, do jaké míry je u  rodičů ve
vztahu k  dítěti zastoupena citová vře-
lost a rozumnost. Dále je důležité, ja-
kým způsobem jsou na dítě kladeny
požadavky a jak probíhá kontrola jejich
plnění.
V  podstatě jde o  uplatnění autority,
která však není svévolí, ale ptá se, co je
pro rozvoj dětí pravdivé a dobré. Je to
autorita, která se otevírá dialogu  s  au-
toritou Boží. Z  tohoto vztahu odvozuje
svou existenci a také pevnost a sílu. Je

vnímavá na svět dítěte a jeho potřeby,
aktivně komunikuje  s   dítětem a poža-
davky formuluje laskavým a rozum-
ným, pro dítě přijatelným, způsobem.
Výchovný vztah je tedy určen třemi
prvky: rozumností, laskavostí a silou
autority, která se opírá o  odůvodněné
hodnoty.
Při uplatňování autoritativního vý-
chovného stylu rodiče tedy vyžadují,
aby se děti chovaly rozumně a spole-
čensky na úrovni, která odpovídá jejich
věku a schopnostem. Jsou vřelí, pečují-
cí, vyptávají se na názory a city dítěte.
Rodičovská rozhodnutí podle možnosti
(věková přiměřenost) odůvodní. Ovo-
cem tohoto přístupu je dítě, které se
umí prosadit, je nezávislé, kamarádské
vůči vrstevníkům, spolupracující  s   ro-
diči, v  zásadě spokojené, usilující o  co
nejlepší výkon a přiměřeně úspěšné.
Tento obraz je zajisté ideální. Avšak jiné
výchovné styly tuto možnost daleka
nabídnout nemohou, protože v  nich
jsou prvky vztahu narušeny a defor-
movány.
Například při uplatňování autoritář-
ského výchovného stylu se jen kladou
požadavky bez vysvětlení. Převládá
spíše přísnost než laskavost. Dítě má
pak sklon k  izolaci, není spontánní.
Dívky bývají nerozhodné, snadno ma-
nipulovatelné, bez snahy o  dobrý vý-
kon. Chlapci mají sklon k  agresivitě vů-
či vrstevníkům.
Shovívavý styl je charakteristický tím,
že se po dětech žádá málo. Rodiče ale
své děti přijímají a komunikují  s   nimi.
V  chování dítěte převládá pozitivní ci-
tové ladění. Na druhé straně je však dí-
tě nezralé, neovládá své chování, po-
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VESELÝ

MODLITBA
Bože, Tys svěřil lidem do rukou celý
svět, aby ho dobře užívali a pečovali
o  jeho rozvoj; provázej naši práci svým
požehnáním, ať ji konáme ke Tvé slávě
a k  prospěchu našich bližních. Prosíme

o  to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, na-
šeho Pána, neboť on  s  Tebou v  jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny
věky věků. Amen.

Anglický lord se po ztroskotání lodi ocitl na pustém ostrově.   Když ho po letech ob-
jevila loď, zeptal se kapitán: „Sire, a proč jste si postavil tři chatrče?“„V  jedné byd-
lím, v  druhé je klub, do kterého chodím, a ve třetí je klub, který ignoruji.“

Lord Smith pozval lorda Patricka na lov: „Koupil jsem teď skvělé chrty, uvidíte, jak
se rozptýlíte!“
Za chvíli se lesem rozléhá střílení a posléze se přižene zpocený a rozjařený lord
Patrick: „Báječné, sire, báječné …máte ještě nějaké psy?“

Starý lord jede autem a zabloudí. Zastaví a ptá se vesničana: „Promiňte, kde to
jsem?“   „V  autě….“  
Lord poděkuje, kývne na řidiče, ten zařadí a odjíždějí: „Vynikající diplomatická
odpověď. Je pravdivá, ale neřekla nám nic, co bychom už nevěděli.“

Lord Smith přistihne lupiče u  svého trezoru. Sundá ze stěny bambitku a namíří ji
na neznámého: „Sire, pokud okamžitě neopustíte můj dům, budu nucen si dojít   do
loveckého salonku pro náboje!“

strádá přiměřenou společenskou zod-
povědnost, nedokáže spoléhat na sebe.
Má také sklon k  agresivitě.
Zanedbávající výchovný styl nastává,
jestliže rodiče na děti nemají čas. Není
zájem o  to, čím se děti zabývají, rodiče
nemají účast na životě dětí, nekomuni-
kují v  dostatečné míře. Děti postupně
zjišťují, že jsou více v  „pohodě“, když se
komunikaci  s   rodiči vyhýbají. Dítě má
pak sklon k  náladovosti, trpí nedostat-

kem soustředění. Má problémy s  ovlá-
dáním svých citů a impulsů. Nestojí
o  školní výuku.
Vidíme, že pro zdravý rozvoj dítěte je
důležité mít k  němu osobní vztah, který
se vyznačuje zájmem, citovou vřelostí,
komunikací a přiměřenými požadavky,
které se dají odůvodnit.
Jak tyto skutečnosti můžeme uskuteč-
ňovat v  našich rodinách?

Váš P. Pavel Kuchař
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KN IŽN Í OKÉNKO

Maria Calasanz Ziescheová – Prázdné ruce
Tuto autorku možná někteří znají, píše
životopisné romány středověkých ře-
holníků a řeholnic (zejména z  benedik-
tinské rodiny), nejznámější je patrně
ten o  Heřmanu z  Altshausenu (mj. auto-
ru chvalozpěvu Salve Regina) nazvaný
Dokonalá svoboda. Román, o  němž je řeč
tentokrát, Dokonalé svobodě časově
předchází, Heřman se tam jen párkrát
mihne. Hlavní postavou je totiž opat je-
ho kláštera – Berno.
Berno je na začátku knihy magistrem
(tj. učitelem kleriků) kláštera v  Prümu,
ale padne do oka císaři Jindřichovi, jenž
zde nějaký čas pobývá na jakési vizitaci,
a ten jej vyšle do zchátralého kláštera
Reichenau. (Nedivte se, jsme v  1 1 . sto-
letí, kdy císařové měli řadu klášterů co-
by svůj majetek a rozhodovali o  perso-
nálních změnách a jiných věcech.)
Asi nikoho nepřekvapím, že Berno
z  kláštera, jenž byl v  katastrofálním
stavu – a to jak co do osazenstva, tak co
do materiální stránky – učiní postupně
perfektně fungující jednotku se vzor-
nými mnichy a místo, jež se stane vždy
útočištěm všem potřebným lidem. Sám
opat Berno je vzorem mnišského, resp.
křesťanského života, koná dobro na
každém kroku, dokáže být otcovský,
spravedlivý, odpouštějící. Nic proti to-
mu. Neznám historii tohoto opata, po-
tažmo kláštera, hodnotím pouze tuto
knihu. A  v  jejím případě nemohu nebýt
kritický – Ziescheová podle mne až pří-
liš tlačí na pilu.
Ne vše zde totiž, mírně řečeno, působí
věrohodně a reichenauský opat je vy-

bělen až přehnaně.
Chybí tomu přirozenost,
lidštější rozměr hlavního hrdiny, uvě-
řitelnost jeho zrání. Berno je klaďas jak
vystřižený z  propagačních filmů. Ty
občasné zmínky o  přemáhání zlosti či
pochyb působí spíše jako jakési nutné
zlo, které do jeho letory autorka v  rám-
ci sebekontroly implantovala, aby toho
už nebylo i  na ni přespříliš. Moc mu ja-
ko literární postavě prostě nevěřím.
Záporné postavy,   s   nimiž se má mož-
nost setkat opakovaně, se v  průběhu
děje díky jeho přístupu zcela očekávaně
změní, často i  radikálně, počáteční nez-
dary se časem obrátí v  sukces, zkrátka,
prakticky vše jde jako po drátkách a je
to dáno výjimečností hlavního hrdiny,
jeho zbožností a důvěrou v  Boží Pro-
zřetelnost. A  co nejde, to pokorně při-
jme.
Máří Ziescheová tak patrně chtěla
ukázat čtenáři, co vše dokáže člověk,
nespoléhá-li se na vlastní síly, ale vý-
hradně na Boha. Ostatně proto i  název
Prázdné ruce – Berno musí dojít k  po-
znání (a od začátku je jasné, že se mu to
povede), že jen tím, že se vzdá všech
samostatných snah a svěří vše Bohu
(potažmo Marii, do rukou jejíž sochy
klade komplikované záležitosti), bude
mít šanci na úspěch. To je z  mého po-
hledu hlavní poslání knihy – vy-
prázdnit své ruce, aby je člověk mohl
sepnout k  prosbě Boha o  pomoc a pro-
vázení.
Druhou výtkou, kterou směřuji k  Frau
Ziechse, je dojem, že postavy nechává
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přemýšlet podle dnešních měřítek.
Člověk 1 1 . století dle mého smýšlel
jinak, a to fest, jakkoli zůstává člověk
pořád člověkem. Podrobně to rozebírat
nebudu, posuďte sami, až to budete číst,
což píšu zároveň i  proto, abych Vás
k  četbě této knihy ponoukl. Přes ony
kritické výhrady vůbec není na škodu ji
přelouskat, nečte se špatně, příběh je to
pěkný, byť – viz výše.
Na závěr pak jedna z  Bernových myš-
lenek, která je nadčasová a která platí
pro všechny, kdo touží po moci, popř.

pro ty, kdo vidí na těch, kteří v  nějakém
společenství zaujímají nejvyšší posta-
vení (např. kněz ve farnosti), kdejakou
chybu. A  mnohdy se podstata této věty
týká i  snažení jednotlivců, jež je vysta-
veno veřejnému posuzování ze strany
těch, co se jen vezou:
„Myslíte, že nést odpovědnost, rozhodovat
se sám, být vystaven ve velké míře kritice,
je hodné usilování?“ táže se v  jednu
chvíli svého partnera v  debatě. Odpo-
věďponechám na každém z  Vás…

▲ Libor Rösner

OMARTIANOVÁ, Stormie: Síla manžel-
činy modlitby

Žít v  dnešní době
v  úžasném manžel-
ství se jeví mnohé
z  žen jako nedostižná
vize. Jak málo v  ta-
kové věci věří v  sílu
modlitby a  Boží moc.
Autorka zkoušela ře-
šit své problémy
v  manželství různý-

mi metodami – hádáním se, uprošo-
váním, ignorováním, vyhýbáním se,
konfrontací, dohadováním se a  také po-
pulární »tichou domácností«. Trvalo jí,
než si uvědomila, že je třeba začít
s  modlitbou.

CENCINI, Amedeo: Máš-li mě rád, ne-
dovol mi všechno
Dítě dnes stojí ve středu pozornosti
možná víc, než by bylo zdrávo. Je tomu
tak z  více důvodů. V  Evropě přibývá je-
dináčků a děti se stávají „vzácným

zbožím“. Ale narůstá
též rodičovský nar-
cismus, který  s  se-
bou nese jak příliš-
nou touhu po tom,
aby děti vynikly a
byly úspěšné, tak
i  schopnost klást na
ně zdravé nároky a
vést je k  zodpověd-
nosti. Autor hledá rovnováhu mezi ro-
dičovskou autoritou a spontánním růs-
tem dítěte, mezi aktivním výchovným
zasahováním a svobodou dítěte, která je
nezbytná pro samostatný dospělý život.
Jen pokud děti zažijí zdravě položené
hranice, budou schopné respektovat
pravidla mezilidského soužití.

PACCINIOVÁ, Cristiana – TROISI, Si-
mone: Smrt nemá poslední slovo
Chiara Corbellová Petrillová zemřela
v  28 letech na rakovinu jazyka. Nevylé-
čitelný nádor jí lékaři objevili v  pátém
měsíci těhotenství, kdy se těšila na na-

Nové knihy z  farníknihovny
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Krůtístehna na divoko

rození svého syna
Francesca. Pro ni a
manžela Enrica to
bylo už třetí dítě,
které čekali, ale
první, které přežilo
a narodilo se zdravé.
První dvě děti ze-

mřely krátce po narození. Příběh, kde
nedojde k  zázraku uzdravení, ale kde
oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj
shůry, radost z  Boží blízkosti, která
rozšiřuje srdce a dodává naději upro-
střed bouře.

Ingredience
2 horní krůtí stehna asi 800  g, 300  g
uzené slaniny, 4 velké cibule, 2 pol. lžíce
hořčice polotučné, 8 kuliček černého +
4 kuličky nového koření, 4–6 bob-
kových listů, tymián, sůl, olej , voda na
podlití masa, 10–12 brambor

Pracovní postup
Stehna umyji studenou vodou a zbavím
je kůže. Maso prošpikuji slaninou, po
všech stranách zprudka opeču a až teď
maso osolím. Zbytek slaniny nakrájím
na kostky, osmažím na oleji – dávám
1–2 pol. lžíce, dle toho jak je slanina
prorostlá masem. Přidám na měsíčky
pokrájenou cibuli a smažím. Do této
směsi přidám veškeré koření – promí-
chám, přidám opečené maso, podliji

vodou a dám přikryté péct na 180i i i°C asi
1 ,5 hod. Maso podlévám vodou dle po-
třeby.
Brambory oloupu, nakrájím na os-
minky, osolím a dám vařit do polo-
měkka. Scedím vodu a nechám 5–10
min. vychladit.
Když je maso měkké, vytáhnu jej na ta-
líř. Do výpeku vmíchám hořčici, přidám
předvařené brambory a peču je asi 30
min. Na posledních 10 min. přidám do
pekáče k  bramborám zpět maso, ať se
před podáváním ohřeje.
Toto jídlo je výborné se zeleninovým
salátem, nebo jenom s  tatarskou omáč-
kou.

▲ Dobrou chuť přeje Janka Šolcová
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