
Drama kříže
Představme si, že jsme dostali film. Tako-
vý ten klasický, jakým byl vybaven každý 
zrcadlový fotoaparát. Přesuneme se do 
pokoje, kde máme zajištěno soukromí. 
Naším úkolem je prozkoumat jednot-
livá okénka a  zjistit, co v  sobě ukrývají. 
Čím více rozvíjíme cívku filmu, tím více 
žasneme. Některé obrázky nás pobaví, jiné 
rozpláčou, jedny popudí, nad druhými 
zjihneme, jiné nás povedou k  zamyšlení 
a ještě jiné bychom nejraději vymazali. Ty-
hle pozvednou, tamty dorazí. Zastavme se 
u jedné skupiny obrázků. Představují bo-
lest, utrpení – zkrátka kříže.
Asi tušíte, že jsou to kříže našeho živo-
ta. Bolavé, zahanbující, tíživé. Různě na 
nás dopadaly v  závislosti od věku, pova-
hy, zdraví, vnitřního rozpoložení a  jiných 
okolností. Důvody k  zamyšlení nad kří-
žem jsou hned dva. Prvním je malá knížeč-
ka, která se mi nedávno dostala do ruky. 
Druhým je postní období, v němž více než 
jindy hledíme na Ukřižovaného. Dovolte 
mi, abych se s vámi podělil o pár střípků 

vzešlých z  rozjímání Tomislava Ivančiče. 
Myšlenky z jeho pera mne vtáhly…
Hovoří velmi prostě o křížích našeho ži-
vota. Zkusím je nastínit formou otázek. 
Odsuzují tě druzí? Snášíš denně protiven-
ství? Trpíš? Zarmoutil jsi milujícího? Jsi 
bezradný? Nemůžeš vynahradit? Opětov-
ně padáš? Utěšuješ v neútěše? Prohráváš? 
Odhalili tvé slabosti? Nemůžeš překročit 
svůj stín? Umíráš? Jsi neužitečný? Postrá-
dáš jakoukoli naději?… 
To jsou dramata života. Přiléhavé kříže, 
které rozhodně tíží. Ukazují rány, bezmoc 
a  potupu. Východisko leží na Golgotě. 
Ježíš tam prošel celou krutostí kříže. Aby 
nás zachránil, z  křížové cesty neuhnul. 
Jeho postoj je klíčem k pochopení kříže. 
Když přijmeš utrpení, ubohost i to, že nic 
nezmůžeš…, přijmeš svůj kříž. Přijmeš-li 
kříž, setkáš se s Ježíšem. A On tě posílí.
Požehnanou postní dobu a pak oceán ra-
dosti z  jedinečného Kristova vítězství na 
kříži a z Jeho vzkříšení přeje ze srdce všem 
čtenářům Many

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Aklamace po slovech ustanovení

AKTUALITY Z FARNOSTI

  3. března – neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ
10. března – neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
17. března – neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ
19. března – úterý   Slavnost SVATÉHO JOSEFA,  

SNOUBENCE PANNY MARIE
24. března – neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
28. března – čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
29. března – pátek  VELKÝ PÁTEK
30. března – sobota BÍLÁ SOBOTA
31. března – neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Milí přátelé,
dvě předcházející čísla Many jsme v  naší 
malé katechezi věnovali proměňování. Za-
tím poslední téma, kterému jsme se věno-
vali, byla tzv. zpráva o ustanovení eucha-
ristie. Každodenně ji pronáší kněz a podle 
evangelistů před dvěma tisíci lety použil 
její slova sám Ježíš.
Dnes se krátce zaměříme na aklamaci 
(zvolání), která následuje bezprostředně po 
proměňování nebo, jak jsme právě uvedli, 
po slovech ustanovení. Jedná se o zvolání, 
kterým účastníci mše svaté odpovídají na 
zvolání kněze: „Tajemství víry“ (lat. mys-
terium fidei). Existuje několik variant, ale 
můžeme připomenout alespoň tuto: „Tvou 
smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznává-

me, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši 
Kriste“. Toto zvolání se do římské liturgie 
dostalo v době, kdy byly vydány nové eu-
charistické modlitby. Je vnímáno jako vý-
razné obohacení, protože v něm lidé oslo-
vují samotného Krista, který je nyní reálně 
přítomen na oltáři, a zároveň toto zvolání 
navazuje na Kristův příkaz. Smyslem akla-
mace je, aby si věřící zcela jasně uvědomili 
smysl dění, které se právě odehrává.
Podobná zvolání, která se obrací přímo na 
Krista, známe i z historie, např. z liturgie 
egyptské, kde aklamace podtrhují či zdů-
razňují památku Páně. Tím, že zvolání ne-
pronáší kněz, ale lidé, můžeme je označit 
za hymnický prvek liturgie.

(Lukáš Volný)

•	 Ve dnech 1.–3. 3. proběhne v našem kostele duchovní obnova, kterou povede o. Adam 
Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání. Na programu:
 » pátek 1. 3. v 18.00 hod. – mše sv. s rekolekční promluvou
 » sobota 2. 3. v 8.00 hod. – mše sv. s rekolekční promluvou a udělováním pomazání 

nemocných
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SVATÝ MĚSÍCE

Jako František 19. století, tak působil 
kněz a  františkán Ludvík z  Casorie. Zá-
leželo mu především na chudých, starých, 
nemocných. Pro ně zakládal neúnavně 
nemocnice, starobince, hospice, domovy 
a školy. 
Ludvík z Casorie , vlastním 
jménem Arcangelo Palmen-
tieri, se narodil 11. března 
roku 1814 v  Casorii u  Ne-
apole. Byl třetím dítětem 
Vincenza Palmentieriho 
a Candidy, která zemřela již 
ve 42 letech, kdy byl Arcan-
gelo ještě chlapcem a  těžce 
nesl její smrt. Otec byl ob-
chodníkem s vínem a dal Arcangela  učit 
nábytkovým truhlářem.  Avšak v šestnácti 
letech na přímluvu nevlastní matky vstou-
pil do semináře v Neapoli. Po velmi dobré 
přijímací zkoušce přijali Arcangela k bez-
platnému studiu františkáni-reformátoři. 
Později vstoupil do řádu františkánů OFM 
a přijal jméno Ludvík. Po slavných slibech 
ve 24 letech se stal knězem.
Nějakou dobu vyučoval v semináři filoso-
fii, fyziku a matematiku. Po deseti letech 
kněžství prožil něco jako druhé obrácení, 
které nazval vnitřním očištěním. Rozhodl 
se pro hlubší duchovní život a upravit své 
aktivity tak, aby mohl sloužit potřebným. 
Silně zatoužil sloužit chudým, slabým 
a  zdánlivě bezvýznamným lidem. Pro-

hlásil, že se nemůže zabývat filosofickými 
problémy, vidí-li vedle sebe chudobu. Pro-
tože ji viděl i  v  řádu, postaral se nejprve 
o  zřízení kláštera pro nemocné spolubra-
try a  velmi chudé kněze diecéze. Pro své 

dílo získal od začátku členy 
třetího řádu. Z dalších dob-
rovolných spolupracovníků 
vznikli charitní bratři, kteří 
se pro svůj oděv začali nazý-
vat šedými (bigi) a  vydatně 
mu pomáhali. Pod vlivem 
pohledu na vyzáblé, špina-
vé a žebrající děti v neapol-
ských ulicích založil dílo 
„žebráčci“ (accattocelli). Za 

dva roky se jeho pomocníci starali o  tisí-
covku dětí, kterým poskytovali stravu, 
přístřeší i  školní vzdělání. Také zakládal 
sirotčince, domovy pro hluchoněmé, slepé 
a  přestárlé. Zřizoval i  učňovská zařízení 
v okolí, Římě, Assisi a Florencii.
Zvláštní starostí Ludvíka z  Casorie byly 
také misie v Africe. Ve dvou domech pe-
čoval o  africké děti, které vykoupil z  ot-
roctví.
Vedle šedých bratrů přispěl k  vzniku še-
dých sester - Alžbětinek (po Alžbětě Uher-
ské), které se věnovaly ženskému dorostu 
ve školách, ústavech a  špitálech. Ludví-
kovou hlavní zásadou, kterou vštěpoval 
ostatním, bylo: „Milujte se navzájem, mi-
lujte Ježíše a milujte své bližní, to je vůd-

Ludvík z Casorie (Arcangelo Palmentieri)

 » neděle 3. 3. v 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté s rekolekční promluvou
•	 Burza knih proběhne v neděli 17. 3. od 14 hod. ve farní knihovně.
•	 Přehled bohoslužeb o Velikonocích najdete za receptářem.
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Zrníčka z Bible
Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo 
mají přímé srdce.
 (Žalm 7, 11)

Nebuďte jako kůň či 
mezek bez rozumu: toho 
zdobí ohlávka a uzda na 
zkrocení, jinak ho u sebe 
neudržíš.

 (Žalm 32, 9)

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bed-
livě dbal na stezky spravedlivých.
 (Přísloví 2, 20)

…naděje ponížených nikdy neztroskotá.
 (Žalm 9, 19)

Je zbytečné sypat pod síť, když to každý 
okřídlenec vidí.
 (Přísloví 1, 17)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (27.)

STŘÍPKY

Přímluva – je v  Bibli běžná. Máme 
klasické příklady přímluvy. Mojžíš se 
přimlouval za Izraelity, kteří bojovali – 
(5 Moj 9,18–25). Hospodin říká Mojžíšo-
vi, dokud budeš mít zvednuté ruce, budou 
vítězit – toto je symbol přímluvy. Skrze 
tento symbol se vyjadřuje síla přímluvné 
modlitby. Abrahám se modlil k  Bohu, 
aby nezničil město Sodomu a Gomoru – 
smlouvá s Bohem, přimlouvá se. Abrahám 
pokračuje a  dovedu si představit, jak si 
Hospodin řekne: Ty drzý Abraháme. Ale 
Hospodin měl z této modlitby radost. Toto 

je síla přímluvné modlitby. Vážná otázka 
– může moje modlitba změnit Boží mysl? 
Víme, že Bůh nemá minulost nebo bu-
doucnost, nemůže se změnit. Může moje 
přímluva změnit jeho mysl? Jestli se roz-
hodl, že zničí město, když tam bude méně 
nevinných než 45, jak se teď může rozhod-
nout, že ho nezničí, když jich tam bude 
méně. Moje přímluvná modlitba nezmění 
Boží mysl, ale moje modlitba mi pomůže 
otevřít se, abych přijal Boží plán. Příklad 
– pouze analogický, protože my tu hovoří-
me o Bohu, který je věčný. Představme si, 

čí obraz, linie a cíl institutu.“ Šedí bratři 
později zanikli, ale šedé sestry podle ideá-
lů zakladatele působí dále v Itálii, v USA, 
v Indii a na Filipínách. 
Založil také časopis „La Carità“.
Velmi přispěl k posílení III. řádu sv. Fran-
tiška v  době pronásledování církve v  19. 
století. Aby své úkoly lépe zvládal, zalo-
žil kongregaci „Šedých bratří“ a  „Šedých 
sester“. Také pomohl zachránit před zru-

šením řád Milosrdných bratří. Zemřel 
30. března roku 1885 v Neapoli.
Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. 
18. dubna 1993.
Ludvík sám měl velké a  široké srdce pro 
všechny. Jak krásně a hluboce k nim mlu-
vil o  Bohu, to by nedokázal, kdyby sám 
stále s tímto Bohem nerozmlouval.

(podle internetu a knihy Rok se svatými  
zpracovala M. Dostálová)



5

jak matka jde kolem obchodu s hračkami 
a mezi nimi najde jednu, která se jí líbí pro 
její dcerku, a koupí ji. Ale doma ji někde 
schová. Řekne si, až přijde doba, kdy dcer-
ka bude prosit o hračku, tak jí ji dám. Pře-
dem se rozhodla, že jí ji dá, dokonce ji už 
koupila. Ale čeká na okamžik, kdy ji o tu 
hračku dcera požádá. Protože když jí ji dá 
dřív, dcera nebude za tu hračku vděčná. 
Ale když dcera poprosí o hračku a matka 
jí řekne, ale vždyť jich máš dost a přitom 
ví, že ji už má schovanou – dcera žadoní 
dál, pak matka řekne, dobře, ale nejdřív 
musíš napsat domácí úkol. A  touha dív-
ky po hračce stoupá. Pak jí řekne: teď jdi 
spát a  zítra hračku dostaneš. Dcerka je 
celá vzrušená a  v  okamžiku, kdy hračku 
dostane, ji s  vděčností přijme. Tak je to 
i s přímluvnou modlitbou. Dívka nezmě-
nila rozhodnutí své matky, ale její naléha-
vost jí samotné umožnila, aby tuto hračku 
přijala s radostí a s vděčností. Taky ve své 
mysli má Bůh už připra-
vené uzdravení, zázraky 
a obrácení, ale on teď čeká 
až o  tyto dary začneme 
prosit. Tím, že za ně pro-
síme, se otevíráme k tomu, 
abychom je přijali. Proto 
mnoho věcí, které jsou 
v Ježíšově mysli, nikdy ne-
nastanou, protože o ně ne-
žádáme. Jako kdyby Bůh nemohl najít žád-
nou příležitost, aby nám je daroval. Proto 
je velmi důležité, abychom se přimlouvali. 
Ne abychom změnili Boží mysl, ale proto, 
abychom se více otevřeli k daru, který Bůh 
pro nás má. Proto je přímluva tak důleži-
tá. Matky, které se přimlouvají za své děti, 
manželé za sebe navzájem, věřící, kteří se 
modlí za svou farnost, farář za farníky, 

přimlouvá se za ty, kteří jsou vzdáleni od 
Boha, za nemocné. Pavel se přimlouval za 
své společenství. Vidíme, že všichni pro-
roci se přimlouvali. V Bibli je přímluvná 
modlitba velmi častá a přirozená. V našich 
modlitebních společenstvích máme mno-
ho služeb – přímluvná modlitba je jednou 
z  nejdůležitějších. Stejně tak v  řeholních 
společenstvích – mnohdy v  klášterech je 
přímluvná modlitba nejhlavnějším ná-
strojem evangelizace. Když se navzájem 
za sebe přimlouváme, zprostředkujeme si 
uzdravení a  osvobození. Tato přímluvná 
modlitba je službou, kterou by měl konat 
každý. Ale pak si Bůh vyvolí některé lidi, 
kterým dá charisma přímluvy za druhé. 
Modlitba pak je velmi mocná a  účinná, 
protože Bůh tuto konkrétní službu dal 
konkrétním lidem. Myslím si, že bychom 
měli Boha prosit, aby dával tuto službu 
a  toto charisma mnoha lidem v  našem 
společenství. Protože mnohdy zdraví spo-

lečenství a  farnosti závisí 
na přímluvné modlitbě. 
Chceme Bohu opravdu 
poděkovat za to, že nás 
otevírá darům, které nám 
chce dát.
Pane, jsem si jistý, že nám 
chceš dát do našich živo-
tů spoustu darů. Čekáš, 
že tě o to požádáme. Můj 

Pane, otevři své ruce a vylij své požehná-
ní na nás na všechny, na naše rodiny, na 
všechny členy našich rodin. Jsme zde shro-
mážděni, protože se za ně modlíme. Ukaž 
se Pane jako živý Bůh, který odpovídá na 
naše modlitby, dává nám to, co opravdu 
potřebujeme. Chceme ti Pane za to děko-
vat. Amen.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

P. Elias Vella
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Jeden člověk má v  obývacím pokoji na 
čestném místě zavěšený neobvyklý před-
mět – kus klacku. Když se ho někdo zeptá, 
proč taková zvláštnost, začne vyprávět: 
„Když jsem byl malý, šel jsem jednou s dě-
dečkem do parku. Bylo mrazivé zimní od-
poledne. Dědeček šel za mnou a usmíval 
se, ale bylo mu těžko. Měl nemocné srdce, 
které už špatně fungovalo. Chtěl jsem jít 
k  jezírku. Bylo celé zamrzlé, úplně celé! 
„To by bylo krásné zabruslit si,“ vykřikl 
jsem. „Chtěl bych se rozběhnout a sklouz-
nout se po ledu, aspoň jednou!“ Dědeček 
si dělal starosti. Ve chvíli, kdy jsem vstou-
pil na led, dědeček řekl: „Buď opatrný.“ 
Příliš pozdě. Led mě neudržel a já jsem se 

s křikem propadl. Dědeček, který se celý 
roztřásl, chytil nějakou větev a  natáhl ji 
směrem ke mně. Chytil jsem se jí a on táhl 
ze všech sil, dokud mě z  díry v  ledu ne-
vytáhl. Plakal jsem a třásl se. Udělala mi 
dobře horká koupel a  postel, ale pro dě-
dečka to všechno bylo velmi vyčerpávající, 
příliš rozčilující. V  noci podlehl silnému 
srdečnímu záchvatu. Náš zármutek byl ne-
smírný. Utíkal jsem k jezírku a našel jsem 
ten kus dřeva. Díky němu mi dědeček za-
chránil život a ztratil svůj! Pokud budu živ, 
bude viset na stěně jako připomínka jeho 
lásky ke mně!“
Nemají křesťané ve svých domech uložené 
kousky dřeva ve tvaru kříže?!…

Všimla jsem si, že v televizi běží na pokra-
čování pořad „Tajemství rodu“. Připomně-
lo mi to radu, kterou jsem slyšela nejméně 
třikrát v rozhlase od různých lékařů nezá-
visle na sobě. A to, aby se mladé maminky, 
zvláště ty, které čekají narození potomka, 
zajímaly o  svou minulost a  své předky. 
Často pacientky na dotaz lékaře, jaké pro-
dělaly nemoci či jaká závažná onemocnění 
se vyskytovala v jejich nebo partnerově ro-
dině, v  kolika letech zemřeli rodiče, krčí 
bezradně rameny. Pro lékaře jsou to však 
velmi cenné informace.
Napadá mne v  té souvislosti ještě i  něco 
jiného. Chceme-li znát „tajemství svého 
rodu“, neměli bychom se zajímat jen o to, 

kam až naše kořeny sahají, jakou práci naši 
předkové vykonávali, čím se proslavili, 
případně (jak vyplývá z výše zmíněného) 
jaké měli choroby, ale také, jaké hodnoty 
vyznávali, jaký byl jejich vztah k víře a ná-
boženství. A pokud si svých předků a své-
ho rodu vážíme, nebylo by od věci v tradici 
pokračovat. 
Nakonec o  to prosíme i  v  refrénu známé 
písně: „…Dědictví otců zachovej nám, 
Pane!“
Ale nestačí jen prosit. Bylo řečeno modli 
se a pracuj. Takže modli se, ale také pro 
to něco ve své rodině udělej. Naši předko-
vé říkávali: Člověče přičiň se, Pán Bůh Ti 
pomůže. (Š.V.)

Tak proto

Tajemství rodu

(jl)

Našel řešení aneb malý simulant
Dva bráškové, nerozlučná dvojice, chodí 
spolu do mateřské školky. Mladšího z nich 

bolelo bříško, proto zůstal pár dní doma.
„Příští rok už budeš chodit do školky sám, 
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Kolik bylo egyptských ran a které to byly? 

Odpověď na biblickou hádanku z minulého čísla:
Metuzalém se dožil 969 let, žil v období mezi stvořením a potopou a jeho otec se jmenoval 
Henoch.

Biblická hádanka 

Redaktor: „Hezké odpoledne, můžu 
s vámi uspořádat interview?“
Neznámý: „Ano, můžete.“
R: Při setkání s jistým mužem jste se lekl. 
Proč?
N: „Protože můj pán ho slíbil usmrtit za 
to, co mu řekl, a taky chtěl usmrtit všech-
ny, kteří se s ním setkají, nebo ho aspoň 
uvidí a neoznámí mu to.“
R: „Co mu řekl, že ho chtěl usmrtit?“
N: „Řekl mu, že škodí vyvolenému 
národu, neb opouští Hospodinova 
přikázání a chodí za Baaly.
R: „Jak byste popsal toho, s  kým 
jste se setkal a bál jste se ho?“ 
N: „Byl to prorok a  je po něm 
pojmenován i  fyzikální jev, který 
vznikl podle toho, co se s ním na sklonku 
života stalo.“ 
R: „A měl následovníka?“
N: „Ano, vybral si ho sám a doložil to tím, 
že přes něj přehodil část svého oděvu.“
R: „Co vám řekl?“
N: „Abych šel za svým pánem a oznámil 
mu, že jsem se s ním setkal.“
R: „Poslechl jste?“

N: „Ano, ale až poté, co mě ujistil, že na 
mého pána počká.“
R: „Co se stalo poté, když jste svému pá-
novi řekl, že jste se s ním setkal?“
N: „Šel za ním a zeptal se ho, proč škodí 
Izraeli.“
R: „Co mu odpověděl?“
N: „Že Izraeli neškodí on, ale můj pán, 
a ať svolá shromáždění na jednu horu.“
R: „Jak se ta hora jmenuje?

N: „Jako jeden řád a nakladatel-
ství.“
R: „Co se na té hoře stalo?“
N: „Chtěl dokázat, že ne Baal, ale 
Hospodin je pravý Bůh Izraele.“
R: „A povedlo se mu to?“
N: „Ano. Dokázal, že jediný pra-

vý Bůh Izraele je Hospodin a nikdo jiný.“
R: „A pak následovalo co?“
N: „Pak lid padl na kolena, vyznal, že jedi-
ně Hospodin je pravý Bůh Izraele, a pobil 
všechny Baalovy proroky.
R: „Takže nakonec vše dobře dopadlo.“
N: „Ano.“
R: „Děkuji za rozhovor.“
N: „Není zač.“   

Rozhovor s biblickou postavou (uhodnete, s kým je dnes veden rozhovor?)

(Jerkam)

bráška už bude prvňák,“ povídá mu babič-
ka. Objevil se zděšený výraz. Bylo patrné, 
že se v  hlavičce řeší problém – ve školce 
sám? To přece ne! Najednou se obličejí-

ček rozjasnil a  malý rozumbrada pronesl 
pevným hlasem: „Bude mě bolet bříško 
pořád.“

(B.V.)
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MODLITBA
Za farnost
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi 
hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden 
pro druhého správné slovo, pomáhající 
skutek, odpuštění.

Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj 
malomyslné, podrž kolísající, probuď dří-
mající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítom-
nosti, tvé zachraňující lásky.

VESELÝ
„Jean, jdi mi na zahradu natrhat jahody.“ 
„Ale pane, vždyť je zima!“ 
„Nevadí, můžeš si půjčit můj kožich.“

Lord se vrací předčasně z lovu domů. Pře-
kvapený komorník se táže: 
„Přicházíte pro nové náboje, sire?“ 
„Nikoliv, Jamesi, pro nové psy.“ 

Lord Irving se vrací z daleké cesty. Vstoupí 
do pokoje a začne hledat břitvu. Lady se 
rozpačitě ptá: 

„Co zamýšlíte dělat s tou břitvou?“
„Jestli v těch botách za závěsem nejsou 
nohy, budu se holit.“

Sedí lord ve svém pokoji, hledí zamyšle-
ně do plápolajícího krbu, popíjí svoji ob-
vyklou sklenku whisky, venku sněží a on 
čeká, až přijede jeho manželka s tchyní. 
Po chvíli vstoupí do pokoje Jean: „Pane, 
zaslechl jsem rolničky - přijely saně.“ 
„Obě, Jean?“

KNIŽNÍ OKÉNKO

Jde o vcelku čerstvou věc – kniha vyšla ně-
kdy vloni na podzim. Byla mi doporučena 
a já ji teď doporučuji Vám. Ne že by byla 
nějak mimořádně skvěle napsaná, to ne. 
Ale je to pěkný příběh založený na skuteč-
nosti a nese pěkné poselství.
Hlavním hrdinou je šéfredaktor nejčteněj-
šího deníku Hans Novotný, který je svým 
šéfem postaven před hotovou věc – neza-
staví-li do měsíce pokles prodejnosti no-
vin, má padáka. Dostane volnou ruku, což 

využije k  tomu, že 
změní tvář novin – už se nebude psát lživě 
a falešně, nebude se psát ve stylu bulváru, 
nebude se psát „politicky korektně“, nepů-
jde se na ruku modernímu úzu neoliberál-
ního uvažování, ale bude se psát pravdivě, 
bude se psát čestně a  bez příkras, tj. bez 
poklonkování všem současným modlám. 
To ale není vše. Na začátku měsíční lhůty 
jej jedna Malťanka poprosí, zda by ji nedo-
vedl do kostela k Pražskému Jezulátku. On 

Martin Leschinger – Zázrak v Praze

 Amen
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tak učiní, dokonce vedle ní poklekne… 
a obrátí se. Náhle s Jezulátkem o sobě roz-
práví, o své situaci a promění se mu srdce. 
Ne, nebojte, nebude hned obracet celou 
Prahu, jeho konverze je vnitřního rázu, ale 
jen utvrdí jeho novou vizi psaní článků.
Mediální svět je zatím ve varu. Najednou 
se objeví někdo, kdo píše jinak, neomílá 
stále stejné tendenční plky, ale jde k jádru 

věci a  k  pravdivému, 
dodejme. Nejde na 
ruku vlivným firmám 
a  nepropaguje skry-
tě jejich výrobky či 
služby, není odvařený 
z  menšin a  jejich zá-
jmů. Tato pěst na oko 
se projeví v  narůstají-

cím zájmu čtenářů, kteří již nechtějí být 
krmeni vší tím svinstvem, jež jim až dosud 
bylo předhazováno. A  tak se Hans stává 
terčem útoků a provokací těch, jimž prav-
divý styl psaní vadí.
Nechá se vyprovokovat k  otevřenosti 
s  feministickou lesbou, účastní se nareží-
rované a  tendenčně vedené živé televizní 
debaty s oponenty, z nichž jeden je známý 
a médii značně oblíbený páter Ploc. Tam 
všem ale vytře zrak a získá si veřejnost na 
svou stranu (Mimochodem, jde podle mne 
o nejlepší pasáž knihy.). Při cestě domů je 
napaden a surově zbit neznámými útoční-

ky. A měsíční lhůta se chýlí ke konci.
Propad byl zastaven, naopak výrazně stou-
pl prodej. Majitel Hanse pochválí a  pro-
hodí, že teď už se zase bude psát postaru. 
Hans odmítne a dá výpověď. Kaňec filma.
Co je podstatou příběhu? Než začal Hans 
přetvářet druhé, začal s tím od sebe. Proto 
byl úspěšný, proto na to čtenáři slyšeli, ji-
nak by byl nedůvěryhodný. I to, že lidé re-
agovali na změnu psaní zvýšeným zájmem 
o jeho noviny, má být povzbuzením, že to 
s námi Čechy není zase tak špatné. Praž-
ské Jezulátko, bytostně spjaté s touto zemí, 
má patrně vyjádřit to, že přerod hrdiny 
spojený právě s  Ním má být výzvou pro 
všechny nás žijící v této zemi.
Důležitý pro mne byl příběh, ne styl psa-
ní, který se mi jeví takovým průměrným 
– ne však špatným, na to bacha! Možná 
by autor mohl mnohem lépe jít do nitra 
postav, ale na druhou stranu tím, že kni-
hu pojal ve stylu odpočítávání času, by to 
děj zdržovalo. Vcelku trefně pojal záporné 
postavy – extravagantní feministku Květu 
Neale či kněze-liberála Matouše Ploce. Po-
vedené jsou i pasáže rozhovoru s preziden-
tem republiky… A také dal nahlédnout do 
zákulisí redakce, v níž hrdina, podle něhož 
napsal tuto knihu, dlouhá léta působil. Jak 
říkám, příběh je založen na skutečnosti, 
tak si ho zkuste přečíst, určitě řadu věcí 
mezi řádky pochopíte.

(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj kamarádi. 

V březnu nás čeká spousta událostí. Začátek 
jara, voňavé kytičky, mláďátka, ptačí zpívání, 

Velikonoce, prázdniny…
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F – jako FIAT 
FIAT znamená BUDIŽ. 
„Staň se mi podle tvého slova“ odpověděla 
Maria, když jí anděl řekl, že se jí narodí 

miminko Ježíš.
Zároveň řekla FIAT 
všemu, co ji během 
života mělo potkat. 
Radosti z Ježíška, ale 

i ukřižování jejího dospělého syna. To si 
budeme připomínat na konci tohoto mě-
síce.

Pán Ježíš mluví o tom, že přinesl na zem 
světlo. Pokud obrázek správně vybarvíš, 
objevíš symbol, který ti toto světlo připo-
mene.

Těsně před Velikonoci si budeme připomínat, jak Pán Ježíš přijíždí do velikého města 
Jeruzaléma.

Lidé ho vítali a mávali mu ratolestmi. Po-
znáš, ke kterým stromům patří listy? Lis-
ty vybarvi, vystřihni a přilep na správný 
strom.

Lidé v Jeruzalémě mávali palmovými rato-
lestmi. Poznáš, jakými větvičkami vítáme 
Pána Ježíše my? Větvičky vystřihni a při-
lep dětem do rukou. Potom si celý obrázek 
můžeš vybarvit.
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Svatý měsíce – Sv. Josef
Josef pocházel z  královského rodu. V  té 
době, kdy se Josef narodil, byl jeho rod 
zchudlý. Když vyrostl, vyučil se tesařem. 
Uměl ze dřeva vyrobit židle, truhlice, sto-
ly, postele, kola k vozu a rámy k obrazům. 
Podívejte se, co všechno, z věcí kolem vás, 
je vyrobeno ze dřeva. Josef potřeboval 
spoustu nářadí a  jeho dílna byla plná pi-
lek, dlát, rašplí, hoblíků, hřebíků, sekyrek 
a jiných předmětů. 
Josef měl moc rád dívku, která se jmeno-
vala Maria, a chtěl si ji vzít za ženu. Před 
svatbou se dozvěděl, že Maria bude mít 
miminko. „To není možné,“ divil se Josef 

a chtěl Marii opustit. Ve snu ale viděl an-
děla, který mu řekl: „Josefe, neboj se vzít 
Marii k sobě. Protože miminko, které v ní 
roste, je Syn Boží. Narodí se jí chlapeček. 
A  ty mu dáš jméno Ježíš. Protože on vy-
svobodí lid z hříchu.“ Když se Josef probu-
dil, vzal si Marii k sobě.
Před Ježíškovým narozením putovali do 
Betléma ke sčítání všech lidí. Tam se Je-
žíšek narodil. Museli ale brzy cestovat 
jinam. Tentokrát do Egypta, aby je zlý 
Herodes nenašel. Když skončila vláda zlé-
ho krále Heroda, našli Josef s Marií a Je-
žíškem svůj domov v Nazaretu.

Vyrábíme z vajíček
Připravte si nůžky, fix, lepidlo a dále
•	 na ovečku 

vyfouklé vajíčko, vatu, uši vystřižené z papíru, fix, lepidlo, chlupaté drátky  
na nožičky

•	 na prasátko 
vyfouklé vajíčko, vystřižený rypáček a uši z růžového papíru, chlupaté drátky  
na nožičky a ocásek

•	 na slepičku, kohoutka, nebo kuřátko 
vyfouklé vajíčko, vystřižený hřebínek, zobáček a nožičky z červeného papíru

Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Modlitba života
Den po Popeleční středě jsem se ptal dětí 
v náboženství, co se jim vybaví jako první, 
když se řekne doba postní. Měly za úkol 
zamyslet se a nakreslit výsledek do sešitu. 
Jedno děvče namalovalo kříž, protože si 
s  postní dobou spojuje především křížo-
vou cestu.
Skutečně, křížová cesta je i pro mnoho vě-
řících jakýmsi symbolem předvelikonoční 
doby, protože při ní rozjímáme o Ježíšově 
utrpení. Ale křížová 
cesta není jen pouhou 
tradiční epizodou v  li-
turgickém roce. Může-
me z ní čerpat mnoho 
moudrosti pro život 
a občas na tuto moud-
rost pohlédnout jako na zpovědní zrcadlo. 
V  jednotlivých zastaveních se před námi 
rozehrávají fascinující obrazy lidských 
charakterů a  vzájemných vztahů. Může-
me se v nich sami nacházet a rozjímat, na 
které straně jsme se v  uplynulé době na-
cházeli. Zda byly naše skutky spíše skutky 
lásky, tedy skutky Veroniky, Marie, Ježíše, 
nebo potemněly a přiblížily se činům Pilá-
ta, Šimona, farizeů...

První zastavení je 
o odvaze a zbabělos-
ti, o tom postavit se na stranu pravdy, nebo 
na stranu lži. Druhé zastavení je o pokoře 
a síle přijmout nespravedlnost, i když ne-
konečně tíží. Třetí zastavení je o odolnosti 
vůči prvním neúspěchům, o tom, když se 
boří naše sny. Čtvrté zastavení ukazuje lás-
ku, která není prosta bolesti, neboť by to 
už nebyla láska. Páté zastavení, toť souboj 

ochoty a  neochoty, vlastního pohodlí 
a  nasazení pro druhé. Šesté zastave-
ní, to je vysoká škola nezištné pomo-
ci. Sedmé zastavení odhaluje příběh 
vůle, která kráčí za konečným cílem 
bez ohledu na protivenství. Osmé za-
stavení nás učí „plakat nad sebou“, ne-

boť jen my můžeme s Boží pomocí změnit 
sebe. Deváté zastavení odhaluje, že lidská 
zloba srazila na kolena Božího syna, který 
však pro lidské dobro opět vstává. U de-
sátého zastavení se červenáme studem, 
když odhalujeme své myšlenky a  touhy.  
Jedenáctým zastavením přibíjíme na kříž 
Pravdu, protože pro nás není pohodlná. 
Dvanácté zastavení je o  tom, že pozem-
ský život je obrovskou hodnotou, ale ne 

Vezměme si to k srdci
Po mši svaté o  Hromnicích dodal otec 
Jan ještě jednu myšlenku, kterou se vrátil 
k předchozímu kázání. Už nevím, kterého 
autora citoval, ale ta myšlenka mi utkvěla 
v paměti. Nejsem schopna doslovné inter-

pretace, ale smysl byl asi takový: rodiče by 
měli mluvit s dětmi o Bohu. A pokud už to 
nejde, měli by mluvit s Bohem o dětech…
A veškerou důvěru vložit v Pána.
  (B.V.)

OKÉNKO PRO RODIČE
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hodnotou největší. Třinácté zastavení je 
o  naději v  beznaději. Čtrnácté zastavení 
je zkouškou víry, když život zavalí kámen 
náhrobní.

A tisíce dalších příběhů lze nalézt v zasta-
veních křížové cesty. Možná by se měla 
stát modlitbou našeho života, nejen doby 
postní.

RECEPTÁŘ

Suroviny: 
mrkev, celer, petržel, pórek, květák, smetanový tavený sýr, 
houska, sůl.
Postup: 
Očištěnou mladou mrkev, celer, petržel a pórek nakrájíme na 
proužky a dáme vařit do osolené vody. Po dvaceti minutách 
varu přidáme hrstku růžiček z mladého květáku. Jakmile ze-
lenina změkne, přidáme do polévky na kousky nakrájený sme-
tanový sýr. Chvilku spolu povaříme a nakonec polévku vylije-
me na osmaženou housku.   Mňam!

Jarní polévka

(Lukáš Volný)

Název biblické postavy z Rozhovoru s… je Obadjáš, správce domu krále Izraele Achaba (viz 1. Královská 18, 3).

24. 3.  Květná neděle    7.30 a 9.30  –  mše svaté
    17.00 – dětská křížová cesta
28. 3.  Zelený čtvrtek    18.00  –  mše svatá 
29. 3.  Velký pátek    17.15  –  pobožnost Křížové cesty
    18.00  –  Velkopáteční obřady
30. 3.  Bílá sobota    8.00  –  ranní chvály
    20.00  –  Vigilie  vzkříšení (mše svatá)
31. 3.  Neděle Zmrtvýchvstání Páně   7.30 a 9.30  –  mše svaté
1. 4.    Velikonoční pondělí    7.30 a 9.30  –  mše svaté

Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích

Velikonoční svátost smíření bude na Květnou neděli 24. 3. od 14.00 do 17.00 hodin.

Se změnou zimního času na letní (z 30. 3. na 31. 3.) se změní začátky večerních bohoslu-
žeb ze 17 na 18 hodin, dětská mše sv. ve středu zůstává v 17 hodin.
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Požehnané a radostné velikonoční svátky
přeje všem svým čtenářům redakce Many.


