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Časopis římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Při nedělní mši svaté 14. února byli farníkům přestaveni dospělí novokřtěnci a prvoko munikanti — čekatelé, kteří o Velikonocích přistoupí ke svátostem.

Foto na titulní straně:
U Božího hrobu

Půst dle Hospodina…

Nacházíme se uprostřed postní doby.
Věřím tomu, že i letos jsme si dali nějaké postní předsevzetí, které nás má
udržovat tak nějak „duchovně v bdělosti a ve střehu“. Ale snad by bylo dobré ptát se i Hospodina, jaký půst se líbí
jemu.
Odpověď můžeme najít kde jinde, než
v Písmu. Konkrétně doporučuji úryvek
Izajáš 58,6—14. Z tohoto nádherného
úryvku, který bychom mohli rozjímat
v postní době, vyberu jen několik veršů:

„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo
jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“

Tady Izajáš v postatě popisuje to, co
v církevní tradici známe jako skutky tělesného milosrdenství. Je zde vidět obrovská citlivost pro ty malé a slabé.
Jsme tady vyzváni, abychom se zaměřili
na všechny „hladové, utištěné, nahé a
na vlastní krev“.
Půstem vždy něco ztrácíme, něčeho se
vzdáváme, ale vždy proto, abychom něco nového našli. A tady se nabízí například otázka, kolik času trávíme
denně u televize či u počítače. A přitom
jsou kolem nás lidé nazí, utištění a hladoví. Nejspíše ne po stránce tělesné,
těch není v naší společnosti mnoho. Ale
duchovně nahých a hladových bude asi
více…
Během bilance na konci roku jsem vyhlásil „pozvi svého souseda na nějakou
farní akci“. Neuvědomil jsem si jednu
věc, že to nejprve vyžaduje, aby měl
člověk s oním sousedem blízký vztah.
A tak bych si dovolil malou korekci:
„pozvi nejprve svého souseda na ná-

vštěvu…“. Až budeš s ním a pozveš ho
do „obydlí svého života“, potom ho můžeš pozvat i jinam, kde to máš rád.
Třebas do farnosti.
Říká se, že křesťanství se rozšířilo
v Jižní Koreji enormní rychlostí proto,
že v korejské povaze je společenská
slušnost sdílet s druhým člověkem to,
co krásného jsem prožil. Mnozí korejští
křesťané tak (ze slušnosti) vyprávěli
svým blízkým, co krásného prožili
s Kristem. A ti také chtěli něco takového prožít a křesťanská víra se zde začala
šířit. Česká společnost je bohužel jiná.
Možná se čím dál tím více uzavíráme
před druhými do svého pohodlí. Člověk, který vejde do mého domu, totiž
může to mé pohodlí trochu narušit.
Může mě pomluvit, jak to nemám ve
svém domě „dokonalé“. Ale není právě
toto ten „pravý půst“? Není větší půst
přijmout druhého člověka, než si zůstávat zavřený se svým vlastním postním předsevzetím?
Jak přijmout druhého nám Izajáš radí
ve verši devátém a desátém: „Odstraníšli ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému
a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“ Když k nám lidé přijdou a nalez-

nou hrozící prst a ničemná slova, tak
rychle od nás odejdou. Existují bohužel
lidé, kteří kolem sebe rozhazují špínu a
jed, rádi roznášejí klepy a rádi kritizují.
To by ovšem nám křesťanům nemělo
být vlastní! Kéž máme raději slovo přijetí a povzbuzení pro každého. A pak až
ať se nebojíme říct, že některé věci
nejsou v pořádku.
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A tak se rádi navštěvujme. Pozvěme ale abychom si vyprávěli o tom, co
někoho blízkého, a možná i někoho krásného prožíváme…
vzdálenějšího, do svého domu. Ale ne K tomu vám vyprošuje odvahu a žehná
proto, abychom tam vedli ničemné řeči,
o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
6. března – neděle
13. března – neděle
19. března – sobota
20. března – neděle
24. března – čtvrtek
25. března – pátek
26. března – sobota
27. března – neděle
28. března – pondělí
29. března – úterý
30. března – středa
31. března – čtvrtek

4. NEDĚLE POSTNÍ
5. NEDĚLE POSTNÍ
(výroční den zvolení papeže Františka)
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Pondělí v oktávu velikonočním
Úterý v oktávu velikonočním
Středa v oktávu velikonočním
Čtvrtek v oktávu velikonočním
▲ podle Liturgického kalendáře
zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
4. 3. 24 hodin pro Pána – tichá adorace od 18.00 do 22.00 h
6. 3. Sbírka na celosvětové setkání mládeže s papežem v Krakově
V 15.00 h na faře – „Tři měsíce v Africe“ – povídání s Mirkem Hanzelkou
o jeho neobyčejné cestě do Tanzanie a Keni
7. 3. Příprava rodičů dětí, které přistoupí ke svátostem
10. 3. 18.30 h pravidelné setkání katecheze dospělých - Ve škole Ježíšově
11.–13. 3. Mikrochaloupka v Hodoňovicích u Frýdku-Místku
12. 3. Velký jarní úklid na faře – mytí oken etc.
13. 3. Sbírka na rekonstrukci fary s pozváním do Kavárny na staronové faře
19. 3. Slavnost sv. Josefa – mše sv. klasicky ráno v 7.00 h
21. 3. Příprava rodičů dětí, které přistoupí ke svátostem
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Velikonoční svátky v naší farnosti
20. 3. Květná neděle

7.30
9.30
14.00—17.00
17.00

mše svatá
mše svatá s průvodem
možnost zpovědi před Velikonocemi (více zpovědníků)
křížová cesta dětí

24. 3. Zelený čtvrtek

9.00 Missa Chrismatis v ostravské katedrále, při ní svěcení olejů
17.30 mše svatá na památku poslední večeře Krista
19.00—22.00 adorace v Getsemanské zahradě

25. 3. Velký pátek

8.00
15.30
17.30
18.30—18.00

ranní chvály a četba
křížová cesta ulicemi Třebovic za naše město
velkopáteční obřady
adorace u Božího hrobu (celou noc i následující den)

26. 3. Bílá sobota

8.00
do 18.00
20.00
22.00

ranní chvály a četba
adorace u Božího hrobu
vigilie Vzkříšení se křtem dospělých
agapé na faře

27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30 mše svatá se žehnáním pokrmů
9.30 mše svatá se žehnáním pokrmů a křtem dětí

28. 3. Pondělí velikonoční

7.30 mše svatá
9.30 mše svatá

SVATÝ MĚSÍCE

Marcel Callo — laik, mučedník

Narodil se 6. prosince roku 1921 do hospodaření a přestěhovala se do
chudé rodiny bretaňských rolníků Rennes. Jeho otec si našel práci v chev Remeši ve Francii. Rodina nechala mické továrně. Marcel měl osm souro5

zenců – nejstarší bratr se později stal
knězem. Marcel byl skautem a ve
dvanácti letech začal pracovat jako pomocný dělník v tiskárně, aby pomohl
rodině. Doma ho matka vedla k víře, ve
skautu se naučil službě a zodpovědnosti. Jako horlivý katolík se zapojil do
skupiny Křesťanské dělnické mládeže
Francie a brzy se stal jejím vedoucím.
Usiloval o to, aby co nejvíc chlapců přiváděl k víře a ke svátostem.
Byl pomocníkem při nádražní misii,
když na začátku 2. světové války začalo
být mnoho Francouzů odváženo na nucené práce do Německa. Tehdy se rozhodl, že s nimi půjde dobrovolně do německého lágru, aby mezi nimi udržoval
a posiloval víru. Řekl: „Jedu tam ne jako
dělník, ale jako misionář.“
Tábor nucených prací v Zella-Malhis
v Durynsku se příliš nelišil od vězení.
Dělníci bydleli v přecpaných barácích,
pracovali víc než 10 hodin denně a
dostávali jenom nepatrný žold. Ale
mohli se po práci setkávat a společně si
organizovat čas. Marcel ze začátku propadl depresi, nemohl jíst a ztrácel síly.
Ale po setkání s knězem, který souhla6

sil, že bude sloužit jednou měsíčně mši
svatou na baráku, kde bydleli mladí
Francouzi, získal novou naději. Obyvatelé baráku se stali malým společenstvím, jedli společně, společně se modlili a každý měsíc se zúčastnili mše
svaté.
V dubnu 1944 byl kvůli své víře zatčen
gestapem a převezen do rakouského
koncentračního tábora v Mauthausenu.
Odtud napsal svému bratrovi, jenž byl
právě vysvěcen na kněze: „Naštěstí On
je přítel, který mě ani na chvíli neopouští, který mě podpírá a utěšuje.
S Ním mohu snést všechno, i ty hrozné
hodiny plné utrpení.“ V Mauthausenu
měl Marcel potíže se žaludkem a trpěl
opět depresemi, ale spoluvězni svědčili,
že vše snášel velmi trpělivě.
Ve věku 23 let, vyčerpaný úplavicí a
utýrán k smrti, zemřel na slavnost svatého Josefa roku 1945.
Zanechal spis „Jak musí být člověk apoštolem“.
4. října 1987 prohlásil Svatý otec Jan
Pavel II. Marcela blahoslaveným. Při
beatifikační mši svaté řekl: „Vám všem
adresuje Marcel Callo všeobecnou
výzvu ke svatosti: ke svatosti a k mládí
ducha, které náš starý západní svět potřebuje, aby nadále hlásal evangelium,
vhod či nevhod. Marcel nedosáhl evangelijní dokonalosti hned. Musel svést
boj s duchem světa, se sebou samým, s tíhou věcí i lidí. Byl ale otevřený
milosti a dovolil, aby ho Pán postupně
vedl až k mučednictví. Jeho láska ke
Kristu dosáhla zralosti ve zkouškách.“
▲ podle internetu a knihy Rok se
svatými zpracovala Majka Dostálová

Zrníčka z Bible

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo
zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo
zákon svými činy plní.

Ti, kdo žijí jen z vlastních
sil, nemohou se líbit Bohu.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a
uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové
Boží.

(Římanům 2, 13)

(Římanům 10, 9)

(Římanům 8, 8)

(Římanům 8, 14)

STŘÍPKY

Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 15.)

Záznam z exercicií, které vedl v Národním centru Fatimského apoštolátu v ČM Fatimě
v Koclířově u Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty

Pokud se modlíme k Marii, andělům a
svatým, znamená to, aby byli se mnou
během přímluv k Bohu. Tím moje modlitba bude účinnější. Místo toho,
abychom se modlili ke svatým, můžeme
raději svaté přivolat, aby se přimlouvali spolu se námi. Jistěže se můžeme
modlit ke svatému, ten naši prosbu předá Ježíšovi a ten dále Otci. Ale je
krásnější, když řeknu Marii: Marie, přimlouvám se za svého syna, prosím,
modli se se mnou. Modlit se s Marií, anděly a svatými, to je úžasné. Protože
Ježíš říká: Sejdou-li se dva nebo tři a
budou se modlit v mém jménu, tak já
jim to dám. A představte si, že ti dva
jsou já a Marie, představte si, že já a ti
druzí jsou já a andělé. Představte si, jak
ta modlitba nabývá na účinnosti. Každý
den můžete u vás doma udělat ohromné modlitební shromáždění, a budete
obklopeni svatými. To bude krásné.
Nikdo vám to nemůže zakázat. Žádný
farář ani biskup vám v tom nezabrání.

To by bylo krásné.
A třetí věc. Buďte si jistí, že tam, kde je
přímluva, tam je duchovní blahobyt.
Protože ďábel nemůže snést, když se lidé přimlouvají. Může to být tak, že ďábel bude útočit ve chvíli, kdy je setkání
za uzdravení. Je tam třeba pýcha, žárlivost a on může vstupovat mnoha,
mnoha dvířky. Ale tam, kde je skupina
přímluvců, tak to je pevnost. A ďábel
bude opravdu naštvaný, protože on ví,
že přes tyto přímluvy může na lidstvu
spočinout hojná milost. Takže tohoto
duchovního blahobytu se nebojte.
Jenom si uvědomujte, že je to duchovní
bohatství. Uvědomte si to, a pak pokračujte dál. Vítězství je naše, protože
s námi se k Otci přimlouvá samotný
Ježíš. Již jsme řekli, že Bůh se přimlouvá
v našem srdci (modlitba v jazycích) a že
Ježíš se za nás přimlouvá v nebi u Otce,
a proto modlitba přímluvy je tak silná.
▲ připravil Radim Prokop
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Ty děti mně největší starost dělají
Z mnoha pohádek a knihy Babička známe jméno spisovatelky Boženy Němcové. Málokdo již zná osudy jejích dětí a
vnoučat. Toto mi přiblížila výstava
v Ostravském muzeu u příležitosti 160.
výročí 1. vydání Babičky. Název výstavy
„Ty děti mně největší starost dělají“ je
odvozena ze závěru dopisu Josefa Němce své ženě na přelomu let 1856/1857.
Pomocí fotografií zachycuje příběh
života potomků Boženy Němcové. K návštěvě této výstavy mne přivedla moje
vnučka, které jsem četl krásně psané
dopisy a zápisky v deníku. Byl jsem překvapen, jak jim naslouchala. Mezi jinými jsem jí četl i dopis Boženy Němcové
svému synu Karlovi , který byl mimo
domov a učil se zahradníkem:

„Co nyní zkusíš, to vše Ti bude k dobrému.
Věř mi, takový člověk nezná ani sebe sama, kdo nezakusil i zlého. Teprve když
v tom setrváš, budeš za něco stát. Chop se
práce s chutí, neboť nechutí vše si ztížíš, a
nepopusť až ji vykonáš; nechť je trocha
obtíží, tím více tě bude těšit, když ji vykonáš. U mužů je vrtkavost a nestálost hnusná, to si pamatuj!
Buď vlídný ke každému, ať je to kdokoliv,
tak si získáš lásku lidí, taková planá hrdost je ošklivá, která se na ničem nezakládá. Když budeš mít krejcar zbytečný, rozděl se s chudším bratrem; pomysli co
statisíců lidí na světě, kteří o hladu
vstávají a lehají, hladem umírají, a zajde
Ti chuť na mlsky. Ovšem, že maličkostí nepomůžeš mnoho, ale vykonals svou povinnost bratra k bratru, přispěl tím, číms
přispět mohl, a kdyby každý tak myslil,
nemuselo by být milý hochu tak zle.
Každý člověk má nějakou chybu a nějakou
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zvláštnost, musíš se tedy učit je snášet,
aby i lidé s tebou strpení měli; buď vždy
šetrný ke každému, to Ti získá uznalost
lidí. Je ošklivá povaha prchlá a vrtkavá,
ale člověk musí mít strpení s takovými,
vždyť oni dost sami s tím zkusí. To je ta
největší tíže, to je největší neštěstí, když
člověk není pánem svých vášní, jakékoliv,
ať je to urputnost, prchlivost, lenost nebo
pití, to spoutá člověka víc než řetěz otroka
na galejích přikovaného, víc ho to trýzní,
než mučírna by dokázala. Proto musíme
mít s lidmi, kteří mají nešťastnou povahu
slitování, neboť oni při vší zlobě mívají
obyčejně i pěkné stránky.
Mladý člověk potřebuje mnoho přátel, více
než peněz, a upřímný přítel je ten, kdo Tě
napomene, kdo Ti pravdu do očí řekne,
těch si važ!“

Tak jsem se až na výstavě s vnučkou po
60 letech dozvěděl o něm mnohem více.
Syn Karel (1839—1901) se v roce 1870 stal
učitelem štěpařství, zelinářství a botaniky na Hospodářské škole v Táboře a
v roce 1896 se stal ředitelem Pomologického ústavu v Praze-Tróji, kde setrval až do své smrti. Měl 7 dětí. Největší díl babiččina talentu a dědečkovy
obětavosti zdědila Marie Němcová-Záhořová, která se věnovala řadě pedagogických a sociálních aktivit v oblasti
ochrany matek a dětí. V roce 1921 se
stala ministerským radou na ministerstvu sociální péče.
Nad dopisem Boženy Němcové jsem si
uvědomil, že v dnešní přetechnizované
době není už moderní psát dopisy
ručně. Naše děti a vnoučata již nebudou
mít rodinnou památku na to, kdy jim
rodiče či prarodiče napsali pěkný dopis

nebo pohlednici. My, starší generace, se
často vracíme k dopisům, které jsme si
založili a uchováváme je jako vzpomínku. Často se podivujeme nad krásným a úhledným písmem těchto lidí.
Krásný rukopis měli nejen vzdělaní lidé, ale i prostý člověk. Tito lidé –

Pod čarou poprvé

Také máte v našem kostele své oblíbené
místečko? Někdo ve třetí lavici, někdo
na pravé straně, někdo na levé, někdo
v kapli. Na tom není nic divného. V poslední době se však velmi oblíbeným
místem stal kostelní kůr. I když se dole
najdou volná místa, nahoře je poměrně
narváno. Výjimkou jsou velké svátky,
kdy se na dveřích na kůr objeví cedulka
„JEN PRO ZPĚVÁKY“. A jsme u toho!
Ano, kostelní kůr je prostor určený především pro ty, kdo doprovázejí bohoslužbu hudbou, tedy varhaníci, hudebníci a zpěváci. Chápu, že pana XY,
který tam pravidelně chodí už několik
desítek let, nemůžeme nutit měnit jeho
letitý zvyk. Spíš mám na mysli mnohem
mladší ročníky a také rodiče s malými
dětmi.
PS: Ale mám „jednoduché“ řešení: přestěhujeme varhany do kaple nebo na
panský pavlač. Varhaník bude mít klid
na hraní a na kůru se může dál vesele
klábosit.

možná, že i někteří z nás, se v rámci
českého jazyka učili i krasopis. To
dnešní mládež nezná, a tudíž podle
toho vypadá i písemný projev této
moderní mládeže. Svědčí to i o neúctě k
českému jazyku.
▲ Stanislav Svoboda

Pod čarou podruhé

Jedním z mnoha způsobů projevu úcty
je smeknutí (sundání) pokrývky hlavy.
Tato tradice vznikla už za doby rytířů,
kdy si rytíř sundal přilbici tam, kde se
cítil v bezpečí. A tento zvyk se zachoval
až do současnosti. V každé příručce
slušného chování se dočtete, že muž při
vstupu do místnosti smekne pokrývku
hlavy a je jedno, jestli se jedná o klobouk nebo sportovní čepici. A toto
pravidlo platí i při vstupu do kostela.
Nebo možná tím spíše, protože chrám
není obyčejnou místností, ale prostorem, kde se setkáváme s naším Pánem.
Říká se: „Co se v mládí naučíš…“ A proto
si dovolím poprosit především maminky, aby své syny k tomuto projevu
úcty vedly. Vždyť kluci, kteří chodí do
školky nebo dokonce do školy, by s tím
v našem poměrně teplém kostele neměli mít problém.
PS: Dovedete si představit ministranty
nastupující v průvodu k oltáři s čepicí
na hlavě?
▲ Pavla Kociánová

Každému člověku dal Bůh anděla

Každému člověku dal Bůh anděla jako děla, kterému má člověk ochotně naprůvodce, aby mu radil a chránil jej; an- slouchat.
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Anděl strážce nás neustále a především brání před
zlem. Někdy si myslíme, že můžeme mnohé — ošklivé — věci skrýt, ale všechny nakonec vyjdou
najevo.
Anděl je u nás, aby nám poradil, ochránil nás,
stejně jako to činí přítel. Přítel, kterého nevidíme,
ale vnímáme. Přítel, který jednoho dne bude
s námi v nebi, ve věčné radosti.
PAPEŽ FRANTIŠEK

Duchovní obnova

V sobotu 20. 2. 2016 proběhla v třebovickém altánu již tradiční postní
duchovní obnova.Tentokrát na téma:
„Boží milosrdenství mezi námi“. Tímto, pro tento rok zvlášť aktuálním tématem, nás provedl otec Jiří, který
v roce 2011 a 2012 vedl u nás ve farnosti
Lidové misie spolu s P. Tomášem.
Něco málo o něm:
Ing. Dr. P. Jiří Šindelář, CSsR, nar.
11. 3. 1968 v K. Varech, na kněze vysvěcen 22. 6. 2002, od 1. 7. 2002 kaplan a
misionář na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1. 7. 2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma,
představený kláštera a vedoucí misijní
skupiny redemptoristů v ČR, viz
www.lidovemisie.cz. Od 1. 9. 2014 působí mezi krajany ve Vídni. Původním povoláním je stavař-geodet. Studoval na
ČVUT Praha (1986—1991), dále v semináři redemptoristů v polském Krakově a
Tuchově (1996—2002) a doktorát
z teologie získal během studií na
univerzitě v polském Opole (2006—
2010).
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A trochu více o obnově:
Sešlo se šedesát pět lidí, kteří se chtěli
možná ztišit v této postní době, možná
chtěli „dobít baterky“ na to, co je dál
čeká v životě, anebo se chtěli něco
nového dovědět. Celým dnem nás
provázel „Hymnus pro Svatý rok milosrdenství“, což je píseň inspirovaná
písněmi z Taizé a má za cíl proniknout
hlouběji do tématu milosrdenství. Pak
následovaly tři přednášky k danému
tématu. Vyberu pár myšlenek, které
mne oslovily a možná i Vás, a můžete
nad nimi rozjímat.
1. Člověk dnešní doby je vyčerpaný,
skleslý, uštvaný, zbloudilý - jako ovce bez pastýře. A proto potřebuje
milosti a v tomto roku milosrdenství
je právě k tomu příležitost žádat od
Boha „zázraky“. Hlavně v těžkých
životních situacích.
2. Každému schází něco k dokonalosti,
a proto volat Ježíše do svého života a
říkat mu své „ANO“ několikrát, a
nejenom jednou za život. Vzít si
příklad z Panny Marie. Lidé dneška

chodí do kostela, ale svůj život si
mnohdy zraní a zpověď je velký dar,
chtějí zrealizovat sami - bez Boha. V
je cenná a je zdarma. Dar dostáváme
srdci jím nejsou vedeni.
z lásky a je třeba si ho vážit.
3. Zpověď — vyznat opakovaně lehké
hříchy — dávat je k uzdravení, aby se Velké díky všem, kteří se podíleli na
z nich časem nestaly hříchy těžké. přípravě duchovní obnovy a občerNehleďme na sebe, kdo co je a čím stvení.
byl. Některé zkušenosti v životě nás
▲ Janka Šolcová

Myšlenky na měsíc březen

1. Vnímejte každé trápení, každé utrpení a snažte se utěšovat a usmiřovat.
2. Vaší silou ať je mlčení. Hledejte ticho
každý den.
3. Buďte lidmi milosrdenství: odpouštějte a žádejte o odpuštění.
4. Pokud se vám ze života někde vytratilo ticho, snažte se ho znovu najít, je
to neocenitelný poklad, bez něhož
byste nemohli žít.
5. Naučte se rozlišovat; máte v sobě
moudrost, která vám vždycky umožní volit a vědět, co je třeba udělat.
6. Vydařený život bude takový život,
v němž vašimi hlavními trumfy budou modlitba a ticho.
7. Mějte smysl pro povinnost — když
dobře vykonáváme svůj úkol, můžeme dělat, co říkáme, a říkat, co děláme.
8. Dostali jste dvanáct darů Ducha svatého: lásku, radost, pokoj, trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a
čistotu. Využijte je.
9. Aby se dobrodružství vašeho života
vydařilo, musíte si uchovat radost.
10. Každé drobné gesto je důležité, dělejte jich hodně.

11. Bojujte proti zoufalství. Vaší zbraní
by měla být úcta ke všemu živému.
12. Modlete se. Bůh vám dá naději, poproste ho o nové srdce.
13. Plňte svůj úkol srdcem, objevíte
skrytý poklad.
14. Náš svět velmi potřebuje lidské bytosti, které umějí odpouštět i poprosit za odpuštění. Jedině takoví
muži a ženy mohou světu dodávat
životodárný kyslík.
15. Nejlepší chvíle vašeho života je
dnešek.
16. Nemějte strach ze smrti. Dovede vás
na nejkrásnější ze všech setkání.
17. Vydařený život je tvrdý, náročný.
Protože neztratíte zájem o druhé.
Protože budete soucítit s každým utrpením, trápením a budete se snažit
pomáhat a utěšovat.
18. Neměli bychom mluvit, pokud naše
slova nemají větší sílu než ticho.
19. I ten nejmenší skutek lásky je Bohem požehnaný a nepatrné skutky
se stanou velkými, když je budeme
konat s velkou touhou líbit se Bohu.
20. Pokoj v duši je darem z nebes, snažte
se ho získat.
21. Zkuste ze všech sil milovat celých
čtyřiadvacet hodin, prožívejte tyto
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hodiny naplno. Včerejšek nebyl lepší
a o zítřku nic nevíme. Bůh vás stvořil pro jeden den.
22. Pokud všechno přijímáte s láskou,
bude to pro vás úžasná a jedinečná
cesta svatosti. Všechno dělejte s láskou.
23. Bůh by měl být jednoduše středem
našeho života. Pokud ho tam umístíte hned od rána, pak bude vaše
vnitřní radost hluboká, ať bude den
sebevíc náročný.
24. Během svého života se setkáte s nástrahami, všemožnými problémy, a
budete muset bojovat. Proste každý
den svého anděla strážného o ochranu.
25. Staňte se bojovníky Lásky. Vaší zbraní ať je respekt ke každému člověku.
26. Pokud nezvládáte milovat, požádejte
Boha o nové srdce. On o tom něco ví,
protože on je láska.
27. Svou morální sílu čerpáte mnohem
víc z ticha a z modlitby než ze špená-

Výsledek setkání

Výsledek setkání všech, kterým jde
o budoucnost naší farnosti ze dne
31. ledna 2016. Nejprve jsme se pokusili
vystihnout to, kým vlastně jsme, jaká je
naše identita:
„Jsme společenství římskokatolických
křesťanů všech generací otevřené každému. Vytváříme domov, kde se člověk
rozvíjí po stránce duchovní, duševní
i tělesné. Usilujeme o prohloubení spirituální a kulturní dimenze člověka
skrze křesťanské poselství prověřené
staletími.“
Dále se snažíme vytvářet společenství
12

tu, ženšenu, jogurtů nebo z nevím
jakých supervitamínů.
28. Čím méně mám osobních potřeb,
tím víc se můžu starat o potřeby
ostatních.
29. Věnujte čas dobru, je to cesta ke
štěstí. Věnujte čas přemýšlení, je to
zdroj moci. Věnujte čas lásce, je to
důvod k životu.
30. Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má
minuta, zeptej se toho, komu ujel
vlak. Čas na nikoho nečeká. Popadni
každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná.
31. Zpověď je jednou z nejlepších protilátek, které působí proti naší pýše,
naší ubohosti a také nás zbavují
samoty.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním
domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
kolem Krista, rozvíjíme duchovní dědictví a farnost je velkou pomocí při
výchově dětí i dospělých.
Dále jsme se ptali, o co nám vlastně ve
farnosti jde:
O spásu všech lidí. Chceme předat
Kristův odkaz do dnešní doby a přitáhnout lidi co nejblíže Ježíši. K tomu je
dobré mít možnost setkávání se, místa
klidu i aktivit. Chceme pomáhat lidem.
Další otázkou bylo, jak bychom to měli
dělat:
V prvé řadě modlitbou za vytrvalost ve
víře a za lidi hledající. Dále vytvářením

prostředí domova, otevřeností. Chceme
rozvíjet duchovní život jako základ, ale
pomoci i těm, kteří toho ještě nejsou
schopni, skrze aktivity výchovné a kulturní. Musíme každý začít ve své rodině
pracovat s dětmi a vnuky, a pak se otvírat dále.
Velkou touhou je, aby byli ve farnosti
aktivní i věřící, kteří jsou při mši
„v davu“ a po mši utíkají do svých domovů. Je totiž dobré, abychom si více
rozdělili činnosti, zvláště ty, které souvisejí s pracemi kolem kostela a fary.
Důležité je mít i za sebe zástup.
Zkusit udržet aktivity, které se osvědčily, a propojovat jednotlivé generace.
(Přišly i nějaké konkrétní nápady: Turnaj v petangu, více přednášek, rozpis
údržby zahrady).
V posledním bodě jsme se zabývali, jak
k těmto cílům využít prostory, které se
nám nabízejí, tudíž kostel, fara a farní
zahrada. Nejprve byl „brainstorming“
různých nápadů, pak se hlasovalo pomocí preferenčních hlasů, které z těchto nápadů jsou pro nás nejdůležitější a
nejaktuálnější. Tady jsou výsledky:

1. Děti nemají mít přístup na kůr – 8
hlasů
2. Na venkovní nástěnku umístit zpovědní hodiny – 7 hlasů
3. Uskladnění ornátů v kostele – 5 hlasů
3. Nový procesní kříž – 5 hlasů
3. Pro nově příchozí vysvětlit průběh
liturgie (např. při Noci kostelů, na
webu) – 5 hlasů
Fara

1. Jasně dané úložné prostory (pro
jednotlivé skupiny) – 9 hlasů
2. Dílna – 8 hlasů
3. Udržování pořádku – 7 hlasů
Zahrada

1. Ohniště se stálým venkovním posezením – 11 hlasů
2. Krásný prostor s lavičkami pro posezení, modlitbu a meditaci – 9 hlasů
3. Prostor pro dětský koutek – 7 hlasů

Chtěl bych poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas a přišli na toto důležité
Kostel
setkání. Díky za všechny nápady a in1. Rozdělení funkcí, kdo má co v koste- spirace!
le na starosti (např. výměna žárovek
▲ o. Lukáš
atd.) – 8 hlasů

MODLITBA
Pane, tys nás stvořil ke svému obrazu.
Odpusť nám, když si nevážíme sami sebe ani světa, který jsi nám daroval.
Ježíši, ty nás vyzýváš, abychom byli dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec.

Odpusť nám, když se nám nedaří být
svatými a nerespektujeme práva a důstojnost druhých lidí.
Pane života, míru a spravedlnosti, odpusť nám, když šíříme kulturu smrti,
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války a nespravedlnosti a nebudujeme všude tam, kam půjdeme. Prosíme o to
civilizaci lásky.
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Milosrdný Bože, naplň nás svou milostí
▲ převzato z programu Týden
a svatostí. Učiň z nás apoštoly lásky
za jednotu křesťanů – leden 2016

VESELÝ
„Jean!“ „Ano, pane?“ „Bouchněte, pro- „Ženatý.“ „Tak to vám udělám v saku
sím, pořádně rukou do stolu.“
tajnou kapsičku.“
„Proč, sire?“ „Jsem totiž velmi rozlobený!“
„Moje žena dnes zachránila život
mnoha lidem…“ „Neříkej, a jak?“ „NeJanička pije vodu z kaluže a bratr ji va- podařilo se jí nastartovat auto!“
ruje: „Nepij tu vodu, jsou v ní bacily.“
„Už ne. Před chvílí jsem je přejela ko- Povídají si dva rybáři: „Já jsem včera
lem!“
chytil dvoumetrovou štiku!“ „A já jsem
vytáhnul zapálenou svíčku!“ „Tak to
Krejčí bere klientovi míry na oblek. lžeš! Svíčka přece ve vodě nehoří.“ „Tak
„Jste ženatý nebo svobodný?“ ptá se ho. zkrať tu štiku a já zhasnu svíčku.“

OKÉNKO PRO DĚTI
Stejně jako
i nevlastní
bratři
Benjamína
šli dlouhou
cestou pro
obilí do
Egypta,
zkus i ty
dojít ke
klasu obilí.
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Jednou jsme se s kamarádkami bavily
o jménech. Jaké jméno bychom dali
svému dítěti, až jednou nějaké budeme
mít. Kamarádce se strašně líbilo jméno
Benjamín a poté dodala, že ona je
vlastně taky takový benjamínek. Benjamínkem se nazývá člověk, který je
v rodině úplně nejmladší. Toto označení je podle biblického příběhu o Benjamínovi, který žil dávno před narozením Krista. Jákobovi a Rachel se
narodili dva synové. Josef a později
Benjamín, „syn štěstí“. Nevlastní bratři
však na Josefa žárlili, že je u otce tak
oblíbený. Jednou ho na pastvě přepadli

a poslali do otroctví. Jákob byl velmi
nešťastný a o to více se strachoval
o Benjamína. Josef se mezitím stal mocným správcem v Egyptě. Když byl v Palestině velký hlad, poslal Jákob své syny
do Egypta pro jídlo, ale Benjamína si
nechal doma. Josef své bratry poznal,
ale oni jeho ne. Než jim však dal obilí,
chtěl vidět jejich nejmladšího bratra.

Jákob pouštěl Benjamína velmi nerad.
Když Benjamín předstoupil před Josefa,
jeho starší bratr byl dojat. Chtěl ještě
zkoušet své nevlastní, ale když viděl,
jak moc mají Benjamína rádi, nechal se
jim poznat. Jákobův rod žil pak dlouhá
léta v Egyptě a stal se z něj velký izraelský národ. Také apoštol Pavel pochází
z rodu Benjamínova.
▲ Sára Šolcová

KNIŽNÍ OKÉNKO

Henryk Sienkiewicz: Trilogie
Ohněm a mečem, Potopa 1. a 2.
Jistě mnozí z vás znáte nesmrtelné dílo
tohoto autora, nositele Nobelovy ceny
za literaturu, QUO VADIS. Dílo, které
bylo minimálně dvakrát zfilmováno, a
to ve Velké Británii a v Polsku. Proto
vám doporučuji jeho další dílo, a to Trilogii, jejíž první díl má název Ohněm a
mečem, druhý díl Potopa 1 a 2 a třetí díl
Pan Wolodyjowski.
Toto dílo vás zavede do Polska druhé
poloviny 17. století, kdy polská říše byla
zmítaná vnitřními rozpory mezi polskou šlechtou navzájem, mezi šlechtou
a králem a mezi polskou říší a ukrajinskými kozáky vedenými Bohdanem
Chmielnickim. Navíc byla ohrožována
ze strany krymských Tatarů a ze strany
moskevské Rusi. A aby to neměla polská
říše tak jednoduché, rozhořel se ještě
spor mezi polským králem Janem Kazimírem II. a švédským králem Karlem
Gustavem, oba ze švédské dynastie Vasovců, o to, kdo může používat titul
švédský nebo polský král a kdo oba

díl a Pan Wolodyjowski
tituly. A navíc se k tomu ještě přidalo
ohrožení ze strany Turecka. V tomto
díle popisuje autor život polské rytířské
šlechty, žijící bojem, a její pohled na
rytířskou čest a službu vlasti. Popisuje
i drama vnitřních bojů těch, kdo zhřešili, ať vlastním pochybením nebo z donucení, proti cti a věrnosti, a jejich hledání cesty k pokání a nápravě. Dále je
zde vykreslena zrada těch, kteří jako
velcí hejtmani měli stát v čele boje proti
útočníkům, a přesto zklamali. Byli to
Kryštof Opalinský - vévoda poznaňský
— velký hejtman Velkopolský a Janusz
Radziwill — vévoda vilenský — velký
hejtman Litevský, kteří se podrobili
švédskému králi Karlu Gustavovi za
domnělé zaručené svobody. Ale proti
tomu se zvedl prudký odpor. Víc už neprozradím, vše se dozvíte při čteni.
Všechny tři knihy byla zfilmovány.
Také vám doporučuji knihu Křižáci,
která vás zavede opět do Polska na přelomu 14. a 15. století, do časů bojů Pol15

ského království proti agresivnímu a
rozpínavému Řádu německých rytířů,
která vyvrcholí bitvou u Grunvaldu,
kde byla rozpínavost německých rytířů
rozdrcena.

Nové knihy z farní knihovny
CASTERMAN, Jean Benoit: Láska, která
stojí za to

Knihu bychom mohli také nazvat Průvodce po cestách (pravé) lásky a sexuality. Autorem je francouzský kněz a řeholník Jean-Benoît
Casterman. Ve Francii se dočkala již desatého vydání. Knížka je graficky i obsahově uspořádána
téměř jako moderní
učebnice s obrazovým doprovodem
textu. Ilustrace a fotografie jsou vybrány tak, aby odpovídaly dané věkové
skupině. Komu je tedy určena? Především mladým čtenářům přibližně od
14 let. Mohou s knížkou (jež v mnohém
připomíná pracovní sešit) pracovat sami – číst si v ní, hledat důležitá témata a
odpovědi na své neodbytné otázky, nebo může být knížka vhodnou pomůckou pro výuku či diskuse zejména
na křesťanských školách či ve společenstvích mládeže. Kniha oslovuje i mladé
lidi hledající či nevěřící. Koho by přeci
nezajímala a netrápila láska?! Kniha své
čtenáře motivuje k tomu, aby navzdory
vnějším tlakům zůstali sami sebou a
stavěli život na opravdové lásce a ryzích
hodnotách.
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Mimochodem, této bitvy se zúčastnili
i rytíři z Čech a Moravy. Údajně tam
měl bojovat i Jan Žižka z Trocnova.
I toto dílo bylo zfilmováno.
Přeji vám pohodu při četbě těchto knih.
▲ Rostislav Václav Kudla
BORRIELLO, Luigi

Slovník křesťanských
mystiků je rozsáhlou
a ucelenou encyklopedií osobností
křesťanské spirituality a mystiky. Zachyceno je tu nejen
zrození křesťanské
mystiky v biblické a patristické epoše,
středověké a raně novověké vrcholy
západní mystiky, ale také pozoruhodné
osudy a učení osobností v posledních
dvou staletích. Kromě klasiků západní
mystiky si slovník všímá i velkých postav křesťanského Východu a několika
velkých teologů, kteří mystické projevy
i zkušenosti studovali, popsali a zpřístupnili druhým. Zvláštní hesla jsou
věnována významným školám spirituality.
FUMAGALLIOVÁ,
Giovanna – BIOLLO,
Davide: Abeceda
partnerského vztahu

Málokdo má odvahu
vyprávět o obtížích
spojených s počátky
manželství. Málokdo
umí promluvit o tom,
jaké úsilí stojí žít

spolu každý den v harmonii. Mnohé páry se rozcházejí, když přijdou první, nevyhnutelné obtíže. Autoři této knížky –
manželé s třemi dětmi, kteří jsou spolu
přes dvacet let – nabízejí užitečné praktické i duchovní postřehy, jak překonat
nástrahy a využít příležitosti ve společném vztahu.

ností, která „už nepláče“, protože ví, že
„všechno je milost“. Ahern ukazuje, jak
může být sv. Terezie skutečně stále aktuální a inspirativní světicí pro naše
dny a životy.

AHERN, Patrick: Tři dary Terezie z Lisieux

Nedostatek vize, času, organizace, vhodných spolupracovníků či peněz, útoky
zvenčí i z vlastních
řad, vlastní nezralost
– to jsou jen některé z problémů, s nimiž se musejí potýkat lidé stojící v čele
jakéhokoli dobrého díla. Autor léta studoval a promýšlel příběh proroka Nehemiáše, který se v těžkých dobách
pustil do obnovy jeruzalémských hradeb. Vznikla inspirativní příručka pro
vedoucí, která je plná Boží moudrosti a
praktických aplikací biblického textu.

Newyorský biskup Patrick Ahern byl po
celý život fascinován postavou „světice
pro dnešní dobu“ –
svatou Terezií z Lisieux. Napsal o ní několik knih a je považován za předního
odborníka na její spiritualitu. Kniha Tři
dary Terezie z Lisieux je jakýmsi vyznáním jeho obdivu ke sv. Terezii,
v mistrné zkratce představuje její život
a cestu, díky níž se stala pevnou osob-

WHITE, John: Leadership podle knihy
Nehemiáš

RECEPTÁŘ

Medový kremeš
Těsto:

25 dkg hladké mouky
10 dkg moučkového cukru
5 dkg másla (hera, stela...)
1 vejce
1 žloutek
1 polévková lžíce medu
1 polévková lžíce rumu
1 kávová lžička sody bikarbony
Všechny ingredience smíchat, nechat

ztuhnout v lednici 30 minut. Pak těsto
rozdělím na dva díly. Pokud se mi lepí
na váleček nebo pracovní desku, podsypu hladkou moukou nebo vyválím
přes mikroténový sáček. Připravím si
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nejlépe dva stejné plechy a vymažu je
tukem - sádlo, hera, stela atd., nepoužívat olej!!! Vysypu hladkou moukou a
pomocí válečku přenesu těsto na plech.
Peču asi 10 minut na 180°C. Ještě teplé
sundám z plechu. Těsto po upečení
krásně voní medem a má mírně karamelovou barvu.
Krém:

1 litr mléka
3 vanilkové pudingy-prášek
3 žloutky
2 polévkové lžíce hladké mouky
Uvařím hustý puding a nechám při stálém míchání vychladnout. Když puding
chladne a nemám čas jej pořád míchat,
vytvoří se na jeho povrchu slupka. Opatrně ji sundám a odložím bokem, v kré-

mu by dělala hrudky a nebyl by krásně
hladký.
25 dkg másla
15 dkg moučkového cukru
Vymíchám do pěny a postupně po lžících přidávám vychládlý puding.
500 ml šlehačky 33%
2 sáčky vanilkového cukru
Vyšlehám hustou šlehačku.
Nakonec poskládám zákusek:
Na suchý čistý plech dám plát těsta, pak
rozetřu pudingovomáslový krém, pak
šlehačku a druhý plát těsta. Nechám
ztuhnout aspoň 12 hodin v lednici. Krájím na kostky. Po nakrájení sypu moučkovým cukrem, ale nemusí být.
▲ Šolcová Janka

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,

V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.farnosttrebovice.cz, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 10 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 3. 2016
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