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Celosvětová síťmodlitby s  papežem
Nevím, zda jste někdy slyšeli o  tom, že
je možno se modlit a obětovat své kaž-
dodenní starosti i  radosti na konkrétní
úmysly papeže. Je to jednoduché, stačí
k  ranní modlitbě přidat modlitbu níže
uvedenou, ve které člověk dává najevo,
že chce všechno, co den přinese, všech-
ny práce, radosti i  utrpení obětovat za
záchranu světa ve spojení  s   Ježíšem a
jeho výkupnou obětí na kříži.
Najednou tak může celý život dostat
hluboký smysl i  přesto, že člověk mož-
ná už patří k  těm,  s   nimiž se pro pokro-
čilý věk, nemoci a slabost moc nepočí-
tá…
Tato modlitba se tak stává společným
zápasem za důležité problémy na celém
světě (tak jak je vidí Svatý otec a naši
biskupové). Protože je tento zápas spo-
lečný, znásobuje se tím jeho účinnost.
Tato modlitba vznikla v  roce  1844 v  je-
zuitském  studijním domě ve  francouz-
ském  Vals. Neexistuje žádná evidence
lidí, kteří se k  této iniciativě připojují,
ale odhaduje se, že dnes je jich na světě
asi 50–70 miliónů.
Papež nám nabízí úmysl všeobecný a
úmysl evangelizační (střídají se po mě-
síci), druhý úmysl je koncipován dle ak-
tuální potřeby doby a papež ho vyhlásí
vždy každou první neděli v  měsíci při
polední modlitbě Anděl Páně (Angelus
Domini). Třetí úmysl je národní, a vy-
pracovali ho naši biskupové.
Myslím, že tato modlitba by mohla být
předsevzetím nejen pro postní dobu.
Jednak bychom tím obohatili svou
ranní modlitbu (pokud se vůbec ráno
modlíme) a obětovali vše, co nás ten
který den čeká, zároveň bychom posílili

své spojení se Svatým otcem a našimi
biskupy. Kéž tato modlitba nese bohaté
plody.

Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve
spojení  s  tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti nabízím své mod-
litby, práce, utrpení i  radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je
i  mým průvodcem a dává mi sílu svěd-
čit o  tvé lásce. Spolu  s  Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou církve,
to vše přináším jako svou nepatrnou
oběť zejména na úmysly Svatého otce a
našich biskupů:
1 . Všeobecný či evangelizační úmysl
2. Aktuální úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za
nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!

Pro měsíc březen jsou nám nabídnuty
tyto úmysly:
Evangelizační úmysl: Za pronásledo-
vané křesťany, aby zakoušeli podporu
celé církve skrze modlitbu i  hmotnou
pomoc.   Prosíme tě, vyslyš nás!

Národní úmysl: O  milost a sílu opustit
to, co přímo nesouvisí s jádrem evan-
gelia. Prosíme tě, vyslyš nás!  

Díky za sílu společné modlitby!

o. Lukáš Engelmann
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

AKTUALITY Z FARNOSTI

1 . března – středa POPELEČNÍ STŘEDA
5. března – neděle 1 . NEDĚLE POSTNÍ
12. března – neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ
13. března – pondělí Výroční den zvolení papeže Františka
19. března – neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ
20. března – pondělí Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
25. března – sobota Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
26. března – neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

Pastoračníplán třebovické farnosti pro rok 2017
zapište si, prosím, do svých kalendářů

Březen

Duben

1 .
2.
4.
12.
16.
19.
24.
25.
30.

31 .–2.
2.
5.
9.
13.
14.
15.
16.

21 .–23.
27.

Popeleční středa – od 18.30 h Modlitby otců
Večer chval  s   možností přímluvné modlitby
Postní duchovní obnova – sr. Lucie Cincialová – Třebovický altán
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“
Sbírka na potřeby diecéze
24 hodin pro Pána – po mši sv. adorace do 22.00 h
Velký úklid fary před velikonočními svátky
Přednáška ženy, která přežila gulag, „Krvavé jahody“

Diecézní setkání mládeže – Jeseník
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Modlitby otců
Květná neděle – možnost přistoupit ke sv. smíření
Zelený čtvrtek
Velký pátek – Křížová cesta městem v  10.00 h
Bílá sobota – křest dospělých - agapé po mši sv.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – sbírka na kněžský seminář
Jarní mikrochaloupka
Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“
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Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

29.
30.

5.
7.
1 1 .
1 3.
20.

21 .
25.

27.–28.

3.
4.

7.
9.

1 1 .–12.
12.
15.
18.
21 .
29.

1 .
5.–9.
16.
22.

24.–28.

13.

15.–20.
19.–27.
21 .–25.

6.

Farní výlet do Lidečka a Horního Lidče – unikátní betlém
Udělování svátosti nemocných při obou mších sv.

Modlitby otců
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Večer chval  s   možností přímluvné modlitby
Fatimská pobožnost – výročí 100 let od zjevení ve Fatimě
Pouť psychologů a psychiatrů  s  prosbou o  požehnání pro svou
službu a klienty
Sbírka na TV Noe
Slavnost Nanebevstoupení Páně, poté biblická hodina „Ve
škole Ježíšově“
Pěší pouť na sv. Hostýn

20.00 h – Vigilie slav. Seslání Ducha svatého
Slavnost Seslání Ducha svatého – sbírka na charitu – smažení
vaječiny
Modlitby otců
Noc kostelů – prohlídka kostela i  fary  s  výkladem, možnost
přímluvné modlitby
Slezská Lilie
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Slavnost Těla a Krve Páně – průvod – 1 . sv. přijímání dospělých
1 . sv. přijímání dětí
Mše sv. na poděkování za školní rok  s  rozdáváním vysvědčení
Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“

Diecézní pouť dětí na Prašivé
Katolická charismatická konference
Sbírka na rekonstrukční dluh
Pouť maminek k  Panně Marii ve Spálově
Příměstský tábor

Třebovická pouť, sbírka na rekonstrukční dluh, odpoledne
Farní den
Celostátní setkání mládeže
Velká chaloupka (děti od ukončené 2. třídy)
Malá chaloupka v  Zátoru (děti do 2. třídy)

Mše sv. na zahájení školního roku  s  žehnáním aktovek, pak
Modlitby otců
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Září

Říjen

Listopad

Prosinec

10.
17.

23.–30.
24.

4.
8.

14.
22.
28.

29.

1 .
2.
5.
12.
19.
25.

?
6.
10.
17.

20.
24.

25.
27.
31 .

Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Třebovický koláč, mše sv. v Třebovickém parku
Farní pouť do Irska – „Po stopách sv. Patrika a sv. Dymphny“
Sbírka na církevní školy

Modlitby otců
Mše sv. na poděkování za úrodu – sbírka na rekonstrukční
dluh – Farní kavárna
Diecézní pouť ministrantů
Misijní neděle – sbírka na misie
Diecézní pouť do Trzebnice k  hrobu sv. Hedviky – výročí 750
let od svatořečení
Krmáš – výročí posvěcení kostela

Slavnost všech svatých, po ní Modlitby otců
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pobožnost na hřbitově
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Den Bible – sbírka na Katolické biblické dílo
Velký předvánoční úklid fary

Roráty – úterý, středa a pátek
Adventní duchovní obnova
Mikuláš, Modlitby otců
Farnost sobě – scénky a poděkování
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna, odpoledne bu-
de předvánoční zpovídání – více zpovědníků
Poslední roráty
7.30 a 9.30 h mše sv., 15.00 h předání Betlémského světla,
21 .30 varhanní koncert a slovo a ve 22.00 h půlnoční
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Jana – 9.30 h – žehnání vína, v  16.00 h Živý betlém
Svátek sv. rodiny s  žehnání rodinám, děkovná mše sv. za
uplynulý rok bude v  9.30 h, půlnoční adorace ve 23.00 h

Každý 1 . čtvrtek v  měsíci: 8.00–9.00 h bude snídaně pro lidi bez přístřeší, poté ná-
vštěva nemocných, kteří už nemohou chodit do kostela
Každý 1 . pátek: mše sv. obětována za našeho otce biskupa a jeho službu pro diecézi
Každou 2. středu: setkání společenství lidí  s   vozíkem i  bez vozíku „Vstaň a choď“

Změna některých termínů vyhrazena!

Sledujte, prosím, aktuální pořad bohoslužeb a farní web.



7

SVATÝ MĚSÍCE

Růžena z  Viterba
Středověké městečko Viterbo ve střední
Itálii se začátkem září zaplňuje desetiti-
síci nadšenců, kteří celý týden bouřlivě
oslavují svátek svaté Růženy. V  předve-
čer svátku, tedy 3. září, prochází ztem-
nělým městem slavnostní procesí se zá-
řící sochou viterbské patronky.

Je to připomínka přenesení jejího nepo-
rušeného těla do kostela u  kláštera kla-
risek. Tato tradice stmeluje obyvatele
Viterba už od 14.   století.
Kdo byla Santa Rosa, tedy Růžena z  Vi-
terba? O  jejím životě se dozvídáme
hlavně z  latinsky psaných legend Vita
prima a Vita secunda. Růžena se prav-
děpodobně narodila v  roce 1233 v  chudé
zemědělské rodině.
Už jako malé dívence se jí stávaly
zvláštní věci – jako tříletá prý vzkřísila
svou tetu. Jednou například měla
schovány v  zástěrce skývy chleba pro
chudé a otec vyšetřoval, co že to

ukrývá. Dívka dostala strach, a proto
zalhala, že růže. Otec jí nevěřil, podíval
se – a namísto chleba se prý v  zástěře
objevily čerstvě natrhané růže… Jindy
zase šla  s   děvčaty pro vodu. Jedné dívce
se rozbil džbán a nebyla k  utišení. Rů-
žena dala střepy dohromady a džbán
byl zase jako nový.
Zbožná dívka byla slabá na plíce, a tak jí
matka jednou položila na prsa snítku
máty, aby se jí ulevilo. Tu se jí prý zjevil
Ježíš, požehnal snítku a  s  ní i  část jejich
domu, přiléhající ke klášteru klarisek.
Růžena tehdy prohlásila, že „dům bude
jednou součástí jejího kláštera“. Po
smrti světice byla část prostého rodné-
ho domku skutečně připojena ke kláš-
teru.
V  roce 1250 přijala hábit třetího řádu
svatého Františka a ujala se své první
misie. Vycházela do města  s  křížkem
v  ruce, zpívala si zbožné písně a při
každé příležitosti napomínala lidi
k  pokání. Ve sporu mezi římským cí-
sařem Bedřichem II. a papežem vystu-
povala proti bludnému císaři, kterého
papež Inocenc IV. exkomunikoval, a
vyzývala občany Viterba, aby stáli při
papeži.
Přes své mládí získala pověst kazatelky.
Ale legenda Vita prima se zmiňuje
i  o  tom, že starosta města Viterba poslal
Růženu do vyhnanství za rušení ve-
řejného pořádku. Její rodina se pak
usadila v  Sorianu nel Cimino. Růžena
i  zde pokračovala ve své křižácké vý-
pravě proti císaři Fridrichovi II. Ten
však zanedlouho, v  roce 1250 zemřel, a
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„Já jsem Alfa i  Omega, praví Pán Bůh,
ten, který jest a který byl a který při-
chází, Všemohoucí.“

Zjevení Janovo 1, 8

„Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám
jíst ze stromu života v  Božím ráji.“

Zjevení Janovo 2, 7

„A  všechno stvoření na nebi, na zemi,
pod zemí i  v  moři, všecko, co v  nich jest,
slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na

trůnu, i  Beránkovi dobrořečení, čest,
sláva i moc na věky věků!“

Zjevení Janovo 5, 13

„Jsi hoden, Pane a Bože náš, při-
jmout slávu, čest i  moc, neboť ty
jsi stvořil všechno a tvou vůlí
všechno povstalo a jest.“

Zjevení Janovo 4, 11

Zrníčka z Bible

tak se dívka mohla opět
vrátit do rodného města.
Druhá legenda vypráví,
že po svém návratu
chtěla Růžena vstoupit
do kláštera chudých paní
sv.   Damiána, lidově též
damianitek. Tak se tehdy
říkalo klariskám. Sestry
ji však odmítly a jako
důvod uvedly, že mají
řeholnic víc než dost.
Možná jim spíš vadila její
chudoba. Růžena jejich
rozhodnutí přijala se
slovy: „Sestry budou šťastné, že tu, kte-
rou nechtěly přijmout zaživa, budou
mít alespoň po smrti.“
Růžena zemřela na tuberkulózu ve vě-
ku pouhých osmnácti let, snad to bylo
6. března 1252. Pověst o  svatosti mla-
dičké dívky se rychle rozšířila po celé
Itálii. Papež Alexandr IV. dal na přání
klarisek v  roce 1258 její neporušené

ostatky přenést do kláš-
terního kostela Panny
Marie růží. Dále dovolil,
aby v  den přenesení
(translatio) byl slaven její
liturgický svátek. Tak se
tedy naplnila Růženina
předpověď.
Její neporušené tělo do-
dnes odpočívá ve skleně-
né schránce, která je cí-
lem mnoha poutníků.
Ačkoliv proces svatoře-
čení nedospěl nikdy k  zá-
věru, byla Růžena z  Vi-

terba přesto přijata do římského
martyrologia. V  roce 1922 byla prohlá-
šena patronkou katolických dívek
v  Itálii a později také patronkou ženské
větve třetího řádu sv. Františka. Je zob-
razována  s  křížem v  ruce a  s  věncem
růží na hlavě

▲ podle časopisu Naše rodina

zpracovala Majka Dostálová
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STŘÍPKY

Dary Ducha
(katecheze papeže Františka při generálních audiencích od dubna 2014 – část 3)
3. O  radě
Dobrý den, drazí bratři a sestry! Ve
čtení jsme slyšeli úryvek ze Žaltáře,
který říká: „Velebím Hospodina, že mi
byl rádcem, k  tomu mě i  za noci vybízí
mé nitro“ (Žl 16,7). A  to je další z  darů
Ducha svatého, totiž rada. Víme, jak dů-
ležitá je možnost spolehnout se v  de-
likátních situacích na radu moudrých
lidí, kteří nás mají rádi. Skrze dar rady
osvěcuje sám Bůh svým Duchem naše
srdce, aby nám dal pochopit, jak máme
správně mluvit či jednat a kterou
cestou se ubírat. Jak ale tento dar půso-
bí v  nás?
1 . Duch svatý, jakmile Jej přijmeme a
uhostíme ve svém srdci, nás ihned vy-
bavuje vnímavostí ke Svému hlasu a
usměrňuje naše myšlenky, cítění a
úmysly podle Božího srdce. Současně
nás stále více nabádá, abychom svůj
vnitřní zrak obrátili k  Ježíši, jakožto
vzoru našeho způsobu jednání a vzta-
hování k  Bohu Otci a bratřím. Rada je
tedy dar, kterým Duch svatý uschopňuje

naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí

ve společenství  s  Bohem podle Ježíšovy
logiky a Jeho evangelia. Takto nám
Duch svatý dává vnitřně růst, umožňu-
je nám růst pozitivně a ve společenství
a pomáhá nám nepropadnout egoismu
a vlastnímu způsobu vidění věcí. Duch
nám tak pomáhá růst a také vidět ve
sdílení. Podstatnou podmínkou ucho-
vání tohoto daru je modlitba. K  tématu
modlitby se stále vracíme. Modlitba je
velmi důležitá. Modlit se modlitbami,

které známe od dětství, ale modlit se
také vlastními slovy. Prosit Pána: „Po-
moz mi, Pane, poraď mi, co mám nyní
dělat.“ Modlitbou vytváříme prostor
pro příchod Ducha, aby nám v  oné
chvíli pomohl, poradil v  tom, co máme
konat. Nikdy nezapomínejme na mod-
litbu. Nikdo si nevšimne, když se mod-
líme v  autobuse, na ulici; když se mod-
líme mlčky srdcem. Využijme těchto
chvil k  modlitbě a modleme se, aby nám
Duch udělil dar rady.
2. V  důvěrném kontaktu  s  Bohem a na-
sloucháním Jeho Slova postupně odklá-
dáme svoji osobní logiku, diktovanou
nezřídka uzavřeností, předsudky a am-
bicemi, a učíme se naopak klást Pánu
otázky: Jaká je Tvoje vůle? Co se líbí
Tobě? Takto v  nás uzrává hluboký,
takřka přirozený souzvuk v  Duchu a za-
koušíme, jak pravdivá jsou Ježíšova
slova z  Matoušova evangelia: „Nedělejte
si starosti, jak nebo co máte mluvit,
protože v  tu chvíli vám bude dáno, co
máte mluvit“ (Mt 10,19–20). Duch svatý
nám radí, ale my musíme dát prostor
Duchu, aby nám mohl poradit. A  dát Mu
prostor znamená modlit se, aby při-
cházel a stále nám pomáhal.
3. Jako všechny ostatní dary Ducha je
také rada pokladem celého křesťanského

společenství. Pán k  nám promlouvá ne-
jenom ve skrytu srdce, ale také skrze
hlas a svědectví bratří. Je to opravdu
velký dar, můžeme-li se setkat  s   muži a
ženami víry, kteří nám v  komplikova-
ných a významných životních situacích
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Bratři a sestry,
v  loňském roce jsme prožili „Jubilejní
Svatý rok milosrdenství“, pro který sva-
tý otec František vydal motto „Milo-
srdní jako Otec“.
Mnozí z  nás putovali k  bránám Božího
milosrdenství v  naší republice, anebo se
zúčastnili diecézní pouti do Říma, kde
jsme prošli tou nejhlavnější bránou
Božího milosrdenství, a to v  bazilice
svatého Petra ve Vatikánu. Po skončení
Svatého roku milosrdenství nás Svatý
otec František vyzval, abychom v  milo-
srdenství setrvali i  nadále.  
Nedávno jsem četl, bohužel už nevím
kde, úvahu o  Boží spravedlnosti a
Božím milosrdenství. V  ní se říká, že
spravedlnost nabádá našeho Boha Otce,
aby nás hříšníky potrestal, ale Jeho mi-

losrdné srdce mu to nedovolí. A  to mě
přivedlo k  zamyšlení nad tímto téma-
tem.
Spravedlnost a milosrdenství se pro-
jevuje i  v  našich životech. Tátové a má-
my, vzpomeňte si, kolikrát vás váš po-
tomek vytočil, když provedl něco
vážného nebo těžkého? A  kolikrát jste si
říkali, že jej roztrhnete na tři kusy, ne-
bo že mu nařežete tak, že si týden ne-
sedne na zadek? A  jak to obvykle do-
padlo? Když vaše dítě vidělo ve vašich
tvářích, že něco provedlo a že jde do
tuhého, a vrhlo se vám  s  pláčem kolem
krku  s  prosbou: „Tatínku, maminko,
odpusťte mi to, já už to vícekrát neudě-
lám“, mohli jste splnit své předsevzetí?
Nemohli! Nemohli, i  když jste k  tomu
byli skálopevně odhodláni. Nakonec

Milosrdenství

pomohou osvítit naše srdce, abychom
rozpoznali Pánovu vůli!
Vzpomínám si, že jsem jednou v  mari-
ánské svatyni Lujan byl ve zpovědnici,
před níž byla dlouhá fronta. Stál tam
také jeden úplně moderní hoch  s  ná-
ušnicemi, tetováním a podobně… A  při-
šel mi říci, co se mu přihodilo. Byl to
velký, obtížný problém. A  řekl mi: „Vy-
právěl jsem to svojí mámě a ta mi řekla:
»Jdi k  Matce Boží a ona ti poví, co máš
dělat. «“ Ano, to byla žena, která měla
dar rady. Nevěděla, jak synův problém
vyřešit, ale ukázala mu správnou cestu:
„Jdi za Matkou Boží a ona ti poví.“ Toto
je dar rady. Ona pokorná a prostá žena
dala synovi tu nejopravdovější radu.
A  ten hoch mi pak řekl: „Hleděl jsem na

Matku Boží a slyšel, že mám udělat to a
to…“ Nemusel jsem dotyčnému vůbec
nic říkat, všechno již řekla jeho ma-
minka a on sám. To je dar rady. Vy ma-
minky, které máte tento dar, vyprošujte
jej svým dětem. Umět radit svým dětem
je dar Boží.
Drazí přátelé, 16. Žalm, který jsme sly-
šeli, nás vybízí, abychom se modlili tě-
mito slovy: „Velebím Hospodina, že mi
byl rádcem, k  tomu mě i  za noci vybízí
mé nitro. Hospodina mám neustále na
zřeteli, nezakolísám, když je mi po
pravici“ (Žl 16, 7–8). Kéž Duch svatý stá-
le plní naše srdce touto jistotou a tím
i  Svou útěchou a Svým pokojem. O  dar
rady proste neustále.
(pokračování příště)

▲ přeložil P. Milan Glaser SJ
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jste to řešili menším kázáníčkem, pří-
padně nějakým zákazem něčeho, nebo
domácím vězením. Vaše láska k  dítěti
vám to nedovolila. A  to láska lidská,
která je mnohonásobně menší, než je
láska Boha našeho Otce k  nám, který
tak moc miluje své nezdárné a přece tak
moc milované děti.
Spravedlnost Boha nabádá, aby hříšné-
ho člověka potrestal, zkrátka, aby jej jak
se říká, postavil do latě. Ale stačí, když
se hříšník vrhne k  Jeho nohám  s  lítostí
a  s   prosbou o  odpuštění, a milosrdný
Bůh odpouští! Není hříchu, který by
Bůh nedokázal odpustit, jestliže jej člo-
věk vyzná  s  pokorou a hlavně  s  upřím-
ným předsevzetím, že se polepší a na-
praví, co způsobil.
A  k  tomu nám Bůh dal dar všech darů, a
to svátost smíření. Přistupujme proto
k  této svátosti se vší úctou a vážností.
S  bázní, ale beze strachu,   s   pokorou a
úctou a hlavně  s  pevnou vírou, že Bůh
nás očekává  s  touhou, aby nám odpus-
til. Že tu jde o  svátostné setkání s  otcov-
skou láskou Boží, o  prohloubení přátel-
ství  s   Bohem, že tu jde o  nácvik dobrých
návyků namísto starých zlozvyků; to
vše se někdy utápí ve skrupulózních
pocitech, dusících radost syna, který
znovu našel práh svého domova. Četl
jsem také, že hříšník, který je očištěn
od svých hříchů, nepociťuje při odcho-
du od svátosti smíření takové nadšení
z  odpuštění, jako je pociťuje Ježíš Kris-
tus, že mu mohl odpustit.
Někteří lidé mají proti zpovědi mnoho
výhrad a ještě více nechuti. Říkají:
„Proč mám ve zpovědnici odříkávat
knězi – člověku jako já – kdejaký
hloupý nápad, kdejaké šlápnutí vedle?

Já při tom neprožívám žádnou lítost, ale
zato spíše trapnost.“ Nebo také říkají:
„Proč se mám zpovídat z  něčeho, co
stejně zase udělám?“ Někteří nevěřící
lidé říkávají: „Ti katolíci si to dovedli
jednoduše zařídit. Když něco provedou,
zajdou do zpovědnice, tam to pošeptají
panu faráři, který je stejně vyslechne
jedním uchem sem a druhým ven, tro-
chu je napomene, uloží jim nějaké to
pokání, dá rozhřešení a tím to pro ně
skončí. Jsou zase v  pohodě.“   Ale tím to
skončit nemůže. Nemůže! Právě na-
opak. Tady je začátek něčeho úplně
nového. Tak především, ve zpovědnici
to neříkáme knězi, ale jeho prostřed-
nictvím Bohu, našemu nebeskému Otci.
A  pak, jestliže je někomu trapně, má-li
se vyznat ze svých hříchů zpovědní-
kovi, proč mu nebylo trapně před Bo-
hem, když hřešil? Ve zpovědnici se sty-
dí, ale před Bohem se nestyděl?
Dále je pravdou, že se někdy člověk
zpovídá ze stejných hříchů. Když je to
po páté, po desáté nebo i  po dvacáté ze
stejných hříchů, začne sám nad sebou
přemýšlet: „Mám já to zapotřebí, mu-
sím to stále dělat?“ A  začne hledat ces-
tu, jak  s  tohoto problému uniknout.
A  tady je dobré mít stabilního zpo-
vědníka, ke kterému máme důvěru a
který nás provází duchovním životem.
Je dobré navázat  s   takovým knězem
upřímný vztah, nebát se mu svěřit
i  s   těmi nejintimnějšími problémy a
nechat se vést při hledání cesty, jak ře-
šit to, co nás trápí, a  s   pomocí Boží hle-
dat řešení. Vždyť jen Bůh ví, co po-
třebujeme, co je pro nás dobré a co
nepotřebujeme a je špatné.   A  s   tím, jak
to máme jednoduché se zpovědí, jak
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tvrdí mnozí nevěřící, zásadně nesou-
hlasím! Najdou se i  mezi věřícími ta-
koví, kteří to tak berou. Vyzpovídají se,
vyslechnou napomenutí a rady, při-
jmou rozhřešení, vykonají nějaké to
uložené pokání a tím to pro ně končí.
Myslím, že tito lidé plně nepochopili
smysl svátosti smíření. Opravdu, podle
mě nejde jen o  to vysypat ze sebe hří-
chy, poslechnout si rady a poučení, při-
jmout rozhřešení, vykonat uložené
pokání a má úcta. Svátost smíření má
pro nás být zamyšlení nad naším živo-
tem, naším vztahem  s  Bohem naším Ot-
cem, ale také  s  lidmi kolem nás; naší ro-
dinou, farníky a také spolupracovníky
v  práci. Prostě hledat dobrý vztah ke
všem lidem kolem sebe. Má pro nás být

počátkem našeho znovuzrození do Boží
milosrdné lásky. Hledání cesty k  Němu,
hledání Jeho vůle a odevzdání se do ní.
Svěřit se do Jeho rukou, odevzdat Mu
všechny své hříchy, bolesti, starosti a
strasti, ale také své radosti, co nás těší, a
také naše touhy a přání. On nám pak
pomůže je nést a naplnit.  
S   Jeho pomocí zmůžeme mnoho, bez
Něj nic!
Hledejme Jeho tvář a najdeme vše. Naj-
deme převzácný poklad, který nepod-
léhá rzi, plísni, erozi a ani času, a který
nám nikdo nemůže vzít.  
Bratři a sestry, doufám, že vás má tro-
chu naivní úvaha zaujala, a přeji vám
plnost Boží lásky a Jeho požehnání.

▲ váš Rostislav Václav Kudla

Dnes bych vám chtěla představit
jednoho našeho farníka, který oslavil
20. února 2017 své dvaaosmdesáté naro-
zeniny. Jmenuje se Max Bernard, rodák
z  Kobeřic. Tento milý pán žije v  Tře-
bovicích od roku 1973 spolu se svojí
paní Eliškou. Vychovali dvě děti, dceru
a syna.
Oba manželé mají blízko k  naší farnosti,
a to hlavně díky salesiánům, kteří tady
působili. Velice dobře znali otce Je-
řábka, který měl za komunistů zákaz
působení a pracoval jako pomocný
dělník v  Městském stavebním podniku
v  Hlučíně. Často k  nim jezdil a sloužil
u  nich doma mše svaté. Aktivní byli ta-
ké za otce Metoděje Hasilíka a Ladislava
Kozubíka.
V  roce 2005 se začalo  s  rekonstrukcí na-
šeho kostela. Konkrétně  s  jeho „pod-

řezáním“. Pan Bernard se  s  touto pro-
blematikou setkal již v  minulém století
u  svých známých v  tehdejší  Německé
demokratické republice. Tady pobýval
v  rámci výměnného pobytu. Manželé
Frank a Stefi Albrechtovi měli statek a
ten potřebovali zbavit vlhkosti. Také
viděl odizolovaný kostel ve Velkých
Hošticích. A  tak když jej oslovil otec
Kozubík a lékárník pan Vítek Sommer,
rád pomohl radou i  prací. Se svým bra-
trancem navštívili firmu ve Velkých
Hošticích, která se o  odizolování objek-
tů zajímala. Po nutné obhlídce našeho
kostela se rozhodlo, že se část podřeže a
do zbylé části se budou vrtat díry do zdí
každých 20 centimetrů. Zdi se musely
nejdříve oklepat od omítky. Kdyby
někoho zajímalo, co je pod lavicemi
v  lodi kostela, je tam prázdno – asi

Vzpomínky
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10  cm pod úrovní kachliček je zaizo-
lovaný prostor. Pan Bernard byl také u
stavby nové věže, kterou dělala firma
od Vsetína. Tesaři potřebovali nový
dřevěný sloup, který měl délku 8,5 met-
ru. Na severní Moravě byla v  té době je-
diná pila, která řezala tak velké dřevo, a
to v  Hradci nad Moravicí. Do Třebovic
hotový sloup dovezla firma p. Marušíka

a za pomoci jeřábu jej vyzvedli na věž.
Tyto vzpomínky pana Maxe jsem za-
znamenala na jedné únorové návštěvě
u manželů Bernardových, za což jim
mockrát děkuji. Paní Eliška připravila
výborný zákusek, který jsem mohla
vyzkoušet, a vy jej naleznete v  receptu
dnešního čísla Many.

▲ Janka Šolcová

V  jednom z  nejznámějších příběhů Bib-
le, konkrétně Starého zákona, se vy-
práví o  tom, jak nechal Mojžíš rozestou-
pit Rudé moře, aby mohl židovský lid
vyvést z  otroctví ze starověkého Egyp-
ta. Jak poukazují vědci, tento „zázrak“
se skutečně mohl odehrát tak, jak ho
Bible popisuje.
Jakkoliv se může zdát, že je příběh
o  rozestoupení Rudého moře fiktivní,
vědci tvrdí, že se ve skutečnosti mohl
stát. Spíše než o  zázraku mluví ale vědci
o  správném načasování. „Mojžíš vztáhl
ruku nad moře a Hospodin hnal moře
silným východním větrem, který vál po
celou noc, až proměnil moře v  souš. Vo-
dy byly rozpolceny. Izraelci šli pro-
středkem moře po suchu. Vody jim byly
hradbou zprava i  zleva,“ píše se v  knize
Exodus.
Naum Volzinger, vědecký pracovník
petrohradského institutu oceánografie,
a jeho kolega z  Hamburku Alexej And-
rosov se rozhodli provést výpočty a
prokázat, že tento „zázrak" byl možný.
Došli k  závěru, že pokud by se to stalo
za větrné noci, kdy by se rychlost větru

pohybovala rychlostí asi 101 kilometrů
za hodinu, pak by skutečně mohlo dojít
k  odhalení mořského dna. Volzinger
také připomíná, že se příběh odehrál
před 3500 lety a že tehdy bylo Rudé
moře mnohem mělčí, než je tomu dnes.
Díky tomu bylo odhalení dna moře
mnohem snazší.
V  případě, že vítr celou noc foukal
rychlostí 101 kilometrů za hodinu, mohl
by Mojžíš převést svůj lid přes moře a
měl by dostatek času, shodují se oba
vědci. „Židům – bylo jich tam tehdy asi
600 tisíc – by trvalo asi čtyři hodiny
překročit sedm kilometrů dlouhou ces-
tu z  jednoho břehu na druhý. Potom, za
půl hodiny, by se voda mohla vrátit
zpět,“ tvrdí matematik. Dodal, že
i  přesto zřejmě došlo k  nějakému „zá-
zračnému zásahu“. „Jsem přesvědčen,
že Bůh Zemi vládne pomocí fyzikálních
zákonů,“ dodal Volzinger.
K  velmi podobnému závěru dospěli také
vědci z  University of Colorado. Ti nasi-
mulovali situaci v  konkrétní oblasti na
pobřeží blíž Středozemního moře u  je-
zera Tanis, kde by vítr o  rychlosti 101

Jeden z  nejznámějších zázraků Bible se opravdu mohl
stát



1 4

kilometrů za hodinu vanoucí po 12
hodin vytlačil vody až do hloubky nece-
lých dvou metrů a  odhalil tak ploché
dno laguny na čtyři hodiny. Vznikl by
tak tři až čtyři kilometry dlouhý prů-
chod, široký necelých pět kilometrů.

V  okamžiku, kdy by se vítr utišil, pří-
livová vlna by smetla kohokoli, kdo by
se na obnaženém dně nacházel, vysvět-
lují američtí vědci.

▲ autor EuroZprávy.cz,
http://tinyurl.com/rude-more

O  vánočních svátcích, na Štěpána, jsme
měli pěkný zážitek. Náš syn Štěpán a je-
ho žena Lucie nás pozvali na křtiny.
V  listopadu se jim totiž narodila malá
Julinka. Celá naše rodina – Pavlova, To-
mášova, Malinovi a děda  s  babičkou
jsme se tedy vypravili do Prahy.
Slavnost byla v  krásném, starém, ve-
likém kostele sv. Tomáše. Je při něm
i  klášter, do kterého se vrátili řádoví
bratři až ze Španělska. Julii Anežku
pokřtil bratr Juan, který je v  tomto
kostele farářem. Z  jeho promluvy jsem
si zapamatovala pěkné podobenství:
Křest je pro nás jako neoznačená jíz-

denka na tramvaj. Revizor vám řekne:
„Ta jízdenka vám neplatí, není ozna-
čená.“ „Ale já ji přece mám, koupil jsem
si ji!“ Tak i  náš křest je neoznačená jíz-
denka do nebe. Svým životem ji musí-
me označit.
Protože u  sv. Tomáše je pěkné spole-
čenství, bylo na slavnosti kromě nás
ještě asi padesát lidí, kteří nám pěkně
zazpívali, a pak jsme všichni společně
slavili v  refektáři. Nocleh jsme měli ve
starobylém klášteře, kde mají moderně
zařízené pokoje pro hosty. Klášter je
uprostřed rušné Prahy, ale uvnitř je
úplné ticho,jako stvořené pro modlitbu.

Křtiny

Božena Doležalová

Vzácné návštěvy v  Koblově
V  prosinci loňského roku navštívil ob-
čanské sdružení Nová šance náš otec P.
Ladislav Kozubík z  Třebovic. „Kluci
z  Koblova“ otce znají zejména v  souvis-
losti  s   rekonstrukcí kostela v  Třebovi-
cích. S  úsměvem na tváři si často připo-
mínají štědrou pohostinnost otce v  do-
bě stavění i  rozebírání lešení. Chtěli se
otci odvděčit a na oplátku ho pozvali na
oběd. Velmi se na setkání těšili, do-

poledne pečlivě uklízeli pokoje i  kul-
turní místnost tak, aby vše zářilo čisto-
tou. Otec přivezl do Koblova bohatou
vánoční nadílku pro všechny „kluky“,
nezapomněl na svou kytaru a zpěvníky.
Po společném obědě nám otec všem
požehnal, přečetl vánoční příběh k  za-
myšlení a dal podnět k  diskusi a pro-
tože mají naši „kluci“ otce zakotveného
ve svých srdcích a protože je otec bá-
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VESELÝ

MODLITBA

Prosíme Tě, Bože, splň naši touhu po
opravdovém pokoji, abychom se po
všechny dny svého života mohli  s  rados-

tí věnovat Tvé službě a pod ochranou
blahoslavené Panny Marie bezpečně do-
šli k  Tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

1 . Nemocenská
Zaměstnavatel nebude dále akceptovat potvrzení od lékaře o pracovní ne-
schopnosti. Kdo může dojít k lékaři, dojde i do práce.

ječný společník, nemuseli se „kluci“
k  diskusi nijak zvlášť pobízet. Rozvinula
se plnohodnotná debata nejen o  vánoč-
ních tématech. Za doprovodu kytary
jsme si zazpívali koledy i  trampské
písně a společnou modlitbou na závěr
jsme se rozloučili.
Nedávno jsme přivítali další vzácnou
návštěvu, a to sestry Matky Terezy, kte-
ré přišly koncem loňského roku do
OstravyPřívozu. Postupně jsme  s  nimi
navázali první kontakt, na základě kte-
rého přijaly v  lednu naše pozvání do
sdružení. Při své návštěvě nám vě-
novaly vzácné medailonky svého řádu.
Věříme, že to, že se usadily tak blízko od
nás, není náhoda, a že si budeme v  bu-
doucnu vzájemně nápomocni a naváže-
me konkrétnější spolupráci. Již jsme by-
li požádáni o  pomoc při malování
místností v  jejich domě, kde bydlí. Vel-
mi rádi jim půjdeme pomoci.
K  naší velké radosti přijela v  únoru do
Koblova vzácná návštěva – biskup
Mons. Josef Kajnek z  Pardubic, který má

na starost vězeňskou péči v  celé ČR.
Spolu  s  ním přijel jáhen Oto Broh z  Olo-
mouce, který se věnuje pastorační vě-
zeňské službě. Otec biskup nám při
společné besedě nechal nahlédnout i  do
stinných událostí svého života, do ob-
dobí, kdy přišel o  svého otce atd. Roz-
povídal se krásně o  své cestě životem,
která ho vedla ke kněžství. Zavzpomí-
nal také  s  nostalgií na předrevoluční
dobu, která rozhodně duchovním vě-
cem nedávala zelenou. Seznámil nás se
svým bohatým programem a četnými
povinnostmi, které snad ani jeden
smrtelník nemůže zvládnout. Na závěr
své návštěvy nám otec biskup řekl, že
se mu u  nás velmi líbilo, a popřál nám
hodně duchovní síly do naší náročné
práce. Nabádal nás k  tomu, abychom ve
své práci neustávali a pokračovali v  ní,
i  přes všechny překážky, které jsou nám
kladeny neustále do cesty. Všechny
zmiňované návštěvy vnímáme za velmi
požehnané a jsme za nakloněnou Boží
přízeň vděční.

Amen

…dodatky k pracovní smlouvě

Petr Novák
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KN IŽN Í OKÉNKO

Karl Zuchardt – Zemři, blázne
Tato kniha je zvláštním jevem, neboť
ukazuje, že i  „Dederon“ mohl počátkem
70. let napsat kvalitní knihu o  světci,
konkrétně o  sv. Tomáši Morovi. Kvalitní
a velice pěknou, dodávám. Příběh je po-
dán  s  úctou a respektem, a sám sv. To-
máš je vypodobněn velice hezky,   s   ne-
tajenými sympatiemi ze strany autora,
chybí zde jakékoliv zlehčování či iro-
nizování jeho osobnosti, jaké by se dalo
očekávat ze strany spisovatele ze socia-
listické země. Vystupuje zde jako čistý a
ryzí člověk,   s   pevným charakterem,
prost jakéhokoli slabošství. Jedinou vý-
tku bych v  tomto směru adresoval na
skutečnost, že v  jistou chvíli působí spí-
še jako mučedník sociální reformy, je-

muž leží na srdci osud
sedláků víc, než situace
Církve svaté na Ostrovech, popř. spása
duší zbloudilých ovcí. Trochu tak za-
nikne pravý důvod jeho mučednické
smrti, který každý z  Vás dozajista zná.
A  kdo ne, musí se  s   ním seznámit – tře-
ba prostřednictvím tohoto díla ☺.
Je až  s   podivem, že něco takového vůbec
mohlo tehdy v  NDR projít cenzurou.
Snad i  proto do knihy Zuchardt tu a tam
implantoval jakési úlitby režimu
v  podobě dílčích útoků na představitele
církve v  Anglii, kdy třeba biskupům leží
v  prvé řadě na srdci tváří v  tvář lu-
terskému nebezpečí zesvětštění církev-
ního majetku. Ale tyto šlehy se tam

2. Chirurgické zákroky
Veškeré operace jsou v době Vašeho pracovního poměru zakázané! Firma Vás při-
jala jako celého a neporušeného člověka. Pokud si necháte něco odstranit, bude to
posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně.

3. Volno na zotavenou
Každý zaměstnanec má nárok na 104 volných pracovních dnů za rok. Tyto dny se
budou nazývat soboty a neděle.

4. Přestávka na oběd
Hubení zaměstnanci – 1 hodina (musí lépe vypadat)
Zaměstnanci se standardní váhou – 30 minut (stačí pro udržení váhy)
Tlustí zaměstnanci – 5 minut (na vypití odtučňovacího koktejlu)

5. Kodex oblékání
Doporučuje se, aby zaměstnanci chodili do práce oblečeni úměrně svému platu.
Kdo bude přistižen ve značkovém oblečení, bude to znamenat, že je na tom fi-
nančně dobře a může mu být plat snížen.
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opravdu jen mihnou, takže vesměs
opravdu působí jako nutné zlo, aby se
vlk – cenzor nažral a koza – knížka zů-
stala celá, protože jinak je veškeré
negativní nazírání směřováno vý-
hradně na krále Jindřicha VIII., Annu
Boleynovou či rádce Cromwella. Do-
konce ani canterburského arcibiskupa
Cranmera, ve skutečnosti značně roz-
poruplnou postavu, nevykresluje Zu-
chardt v  jeho pravých barvách, ale ze
všech těch záporných postav dostává
nejlidštější tvář a jeho selhání je v  jis-
tém smyslu dílem lidské slabosti, byť
i  ta zištnost tam sehraje svou roli.
Vůbec se Zuchardtovi podle mne po-
dařilo vykreslit většinu postav ná-
ramně. Nejen ty reálné, jako jsou krys-

talově čistý sv. Tomáš či jeho dcera
Meg, odpudivý král, slizký Cromwell
nebo vypočítavá stvůra Anna Bo-
leynová, ale i  ty fiktivní, kde hrají prim
králův šašek Will či Moorův žalářník sir
William Kingston.
Najdete tu nezapomenutelné a velice
silné scény a mám za to, že i  celek se
Vám bude líbit, to si tu knihu ale budete
muset přelouskat. Jistě, jsou lepší kni-
hy, ale tato rozhodně není k  nepo-
všimnutí. Četla se mi velmi dobře a byla
pro mne objevem.
A  teď už jen jednu myšlenku z  této
knížky týkající se pravdy. Král Jindřich
se ptá šaška Willa, jak ji pozná, ten mu
odpoví, podle toho, že ji nechceme sly-
šet…

▲ Libor Rösner

Bratři a sestry, chtěl bych vás seznámit  s   dalšími tituly ze své knihovny. Jsou to
knihy z  EDICE OSUDY, Karmelitánského nakladatelství Kostelní Vydří.
V  1 1 . čísle Many jste se již mohli seznámit  s   knihou Odpusť Natašo od Sergeje K.   Da-
kova, která vyšla také v  této edici.
 
Tim Guénard – V  ringu  s  Bohem
Slavný francouzský boxer (narozen
1958) vypráví o  své dramatické cestě za
láskou a odpuštěním. Když mu byly tři
roky, opustila ho matka přivázaného
u  sloupu veřejného osvětlení. Otec za-
čal pít a chlapce týral. Pětiletého ho od-
vezli do nemocnice v  kómatu po tom, co
jej zmlátil jeho otec, a po  nějakém čase
umístili do pěstounské péče jedné ven-
kovské rodiny. Kvůli nespravedlivému
obvinění byl v  dospívání umístěn do
polepšovny, kde zažil další šikanu. Vel-
mi strádal nedostatkem lásky, což
v  něm vyvolalo nenávist k  celému svě-

tu. Po čase z  ústavu utekl a rok živořil
jako dítě ulice v  Paříži, kde zapadl mezi
dětské prostituty. Poté ho policie našla
a vrátila jej do Ústavu pro mladistvé
delikventy. Až v  patnácti letech mu
jedna soudkyně dala důvěru a umožnila
jeho propuštění na svobodu.
Vyučil se sochařem, zároveň intenzivně
trénoval box, až se vypracoval k  titulu
mistra Francie.
Další přelom v  jeho životě znamenalo
setkání  s   komunitou Archa, založenou
Jeanem Vanierem, v  níž prožil své ob-
rácení. Postupně objevoval Krista, sku-
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tečnou Lásku, jež ho proměňovala a dala
mu sílu vzdát se zakořeněné nenávisti.  
Dnes žije Tim Guénard  s  manželkou a
dětmi na farmě poblíž Lurd. Kromě
práce v  hospodářství rád přijímá mladé
lidi, kteří jsou v  nesnázích nebo hledají
své povolání. Často jezdí přednášet a
vyprávět o  svém životě. Je autorem
několika dalších úspěšných knih.
Svou knihu uvedl slovy:  
„Můj život je stejně pošramocený jako
můj obličej. Jen na nose spočítám sedm-

advacet zlomenin. Třiadvacet jich je
z  boxu, čtyři od mého otce. Nejtvrdší
údery jsem dostal od toho, který mě
měl vzít za ruku a říct mi ‚mám tě rád‘.
Přežil jsem díky třem snům: dosáhnout
propuštění z  polepšovny, kam jsem byl
umístěn – kousek, který zatím nikdo
nedokázal; stát se šéfem party; zabít
svého otce.“
Tyto sny uskutečnil. Kromě třetího.
Bylo to o  fous…
 

P. René-Luc – Vychoval mě gangster
Nic nenahrávalo tomu, že se René-Luc
(narozen 1966) stane knězem. Svému
povolání byl ještě na hony vzdálen
i  onoho podzimního večera v  listopadu
1979, kdy byl svědkem toho, jak se jeho
nevlastní otec uprostřed ulice zastřelil;
právě ho propustili z  vězení. Tento
traumatický zážitek navazuje na léta
bouřlivého dětství. René-Luc, který
vlastního otce vůbec nepoznal, se rych-
le stává mladistvým zločincem – na-
vzdory lásce své matky, která se ze
všech sil snaží obstarat pět dětí.
Cesta z  kopce se zarazí až tehdy, když se
René-Luc setká  s  kazatelem Nickym
Cruzem, bývalým vůdcem newyorské-
ho gangu Portorikánců. Vyslechne jeho
svědectví o  setkání  s   Kristem a zasáhne

ho Boží milost, takže se rozhodne
změnit svůj život a odevzdat ho Bohu.
Setkává se  s  hnutím charismatické ob-
novy a postupně je získán pro novou
evangelizaci; spolu  s  otcem Danielem
Angem a dalšími jede povzbudit křes-
ťany do válkou zmítaného Libanonu,
svědčí o  své víře před tisíci mladými,
zakládá jednu z  prvních katolických
rockových kapel ve Francii a stává se
duchovním synem Jana Pavla II. Roku
1994 je vysvěcen na kněze. Hledá a
nalézá i  svého biologického otce.  
Tato knížka je strhujícím příběhem víry
a naděje, který potvrzuje, že Boží milost
umí psát rovně i  po křivolakých řád-
cích.
 

V  roce 2014 jsem měl to štěstí se
P.   René-Lucem setkat na Katolické cha-
rismatické konferenci v  Brně, kde měl
dvě přednášky na téma: „Jediný pravý
Otec“ a „Odpusť nám, jako i  my odpouš-
tíme“. Dále vystupoval v  paralelním
programu: Vyhrazeno pro mladé. Jeho

přednášky byly úchvatné a nejvíce si
získal posluchače tím, že po ukončení
přednášky vzal do rukou kytaru a začal
hrát a zpívat. Prostě nezapomenutelné.
V  časopise EFFATHA   3/2016 jsem se
dočetl, že je pozván i  na letošní KCHK
2017.  

* * *
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PRÉTRE, Isabelle: Jak si zpackat život
snadno a rychle
Chytré „zrcadlo ke zpytování svědomí“,
které nás může vyvést z  toho, že se za-
měřujeme jen na své jednotlivé chyby a
přehlížíme, že problém je v  základním
nasměrování (ať už jde například
o  pyšnou soběstačnost, nebo naopak

o  nedospělou závis-
lost na druhých, pře-
hnaný perfekcionis-
mus, bezbřehý idea-
lismus a podobně).
Nejde přitom o  něja-
ké naivní blábolení.
Autorka má stále
před očima člověka
svobodného v  Kristu,

milujícího Boha a bližního. Právě  s  ta-
kovým ideálem poměřuje různé defek-
ty maskované tu za rozumnost, tu za
pořádnost, za nadšení nebo za pravdy-
milovnost.

AUGUSTYN, Józef: O  citech a dalších
složitých věcech člověka
Autor velmi přístupným způsobem, las-
kavě a soucitně, a přitom  s  jasnými
požadavky odpovídá na otázky v  oblasti
emočního života člověka. Mimo jiné ra-

dí, jak léčit závist,
hněv, různé fobie,
jak prožívat nega-
tivní city, vysvětluje,
v  čem spočívá sku-
tečná upřímnost, a
také, zda k  nám Bůh
promlouvá skrze
sny. Kniha vznikala
v  průběhu exercicií,
které autor vedl, na základě auten-
tických otázek účastníků. Je určena pro
nejširší čtenářskou obec.

ALPHONSO, Herbert: Osobní povolání
Věhlasný duchovní
autor, indický jezui-
ta, předkládá vlastní
zkušenosti  s   ignaci-
ánskými exercicie-
mi. Podněty obsa-
žené v  této knize
mohou pomoci čte-
náři uskutečnit ode-
vzdání celého svého
života Bohu. Ode-
vzdání se, ke kterému autor vede,
umožňuje i  efektivní zapojení do služby
církve.

Nové knihy z  farníknihovny

P. Daniel Ange, který je zmíněn v knize
P. René-Luca, také přednášel na KCHK
v  Brně, a to v roce 2012, a dle výše uve-
dené EFFATHY 3/2017 je také pozván na
letošní KCHK 2017.

Při čtení těchto dvou knih vám všem
přejí hluboký duchovní zážitek a abyste
z nich načerpali sílu a důvěru v Boží
milosrdenství na cestě k Bohu.

▲ váš Rostislav Václav Kudla
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RECEPTÁŘ

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 12 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 3. 2017

Zákusek z  Bé-Bé-ček
Jde o  nepečený zákusek, forma velikosti
22x15  cm – klidně i  umělohmotná mis-
ka  s  uzávěrem. Tento zákusek jsem
osobně vyzkoušela na návštěvě u  man-
želů Maxe a Elišky Bernardových a
s  dovolením paní domu jej dnes přiná-
ším na stránky Many.

Jako těsto použijeme Bé-Bé sušenky va-
nilkové asi 1 ,5 balíčku.

Náplň:
1 malá konzerva mandarinek i  se šťávou
1 šlehačka 33% tekutá – nešlehat!
1 vanilka, 1 Margot čokoláda
1 vanilkový puding bez vaření
rum dle chuti na pokapání sušenek

Všechny přísady na náplň zamíchat
vařečkou do hladka a pak plnit mezi
sušenky. Na danou formu vyjdou tři
vrstvy sušenek. Poslední je vrstva kré-
mu a na ní nastrouhat Margot čokoládu
– na velkých slzách. Dle chuti můžete
sušenky pokapat rumem.

Dobrou chuť přejí manželé Bernardovi
a Janka Šolcová.



Letošní tříkrálová sbírka










