
„Mám už toho po krk! Dřu jako mezek 
a dostanu pár korun! K tomu ještě zvedli 
poplatky za elektřinu a… nejstarší syn už 
jde na výšku. Jak to zvládnu? A aby toho 
nebylo málo, prostřední dcera už dlouho 
stoná. Horečky ne a ne ustoupit. Nevím, 
jak jí pomoci…
Cože? Aha! Jdu se raději modlit: Otče náš… 
Pane Ježíši, sužují mne starosti o rodinu. 
Daleko více mě ale svírají hříchy, zvláště 
jeden. Jak se jej zbavit?! Po zpovědi mám 
nějaký čas pokoj, ale vzápětí… Znovu 
a znovu! Už nemůžu! Co mám dělat? Při
padá mi, že jsem tím hříchem posedlý. Ve 
světlém okamžiku dokážu čelit pokušení, 
jindy ale… Až mám strach o tom přemýšlet. 
Ano, dokonce si v hříchu libuji. Je pro mne 
rozkoší… Jaká pošetilost! Jsou vůbec mé 
zpovědi upřímné? Není to svatokrádež?… 
Jak mám bojovat? Je to nad mé síly! Nikdy 
jsem nemyslel, že to dojde tak daleko…“
Ubohý člověk, prožívající výše nastíněné 
stavy. Že je to snílkování? Nebo snad 
odtržené od života? Troufám si říci, jsou 
jedinci, jež prožívají daleko větší útrapy. 
Jejich vnitřní život je daleko rozmanitější 
a mnohdy i více dramatický. Těžko se 
obouvá do slov něco, co uvnitř prožíváme. 
Jsme někdy jako kůly v plotě. Nikdo nám 
nerozumí, ani ti nejbližší…
Naše duchovní bitvy jsou jako balvan, kte
rý hrneme před sebou. Velký nápor dlouho 

nevydržíme. Buď nás převálcuje, anebo se 
ztratí z našeho života. Ale jak?, řekneme 
si. Odpověď na tuto otázku nacházíme 
u Toho, kdo nás zná. Ví, co se odehrává 
v našem srdci. Zná bohatý svět našich myš
lenek, prožitků, pocitů a tužeb. Ví o našich 
vnitřních zápasech a rozhodnutích. Zná nás 
lépe než my sami sebe. A taky nám touží 
pomoci. Dokonce usiluje o to více, než ti 
všichni sužovaní…
Ježíš zvítězil nad všemi našimi zápasy. Kris
tus jednou provždy porazil hřích, smrt 
a ďábla. Boží Syn vstal z mrtvých, abychom 
i my žili plnohodnotným životem. Bůh 
nechce našeho trápení. Nebojme se mu 
tedy odevzdat všechny naše zápasy s hří
chem. I ty prohrané. Odevzdejme mu to 
břemeno, ten balvan, který nás válcuje…
Kristus nám v srdci domlouvá. Nebojme se! 
Nechme boj Pánu nad životem. On, Berá
nek Boží, prolil přece za mne i za tebe svou 
krev. Jeho moc je větší, než jsme schopni 
pochopit. Položme své hříchy a rány do 
Ježíšových ran. Bůh má tajuplný soucit 
s námi ubohými. Jeho láska je nejvýš sli
tovná…
Přeji Vám všem, kteří budete číst tyto řád
ky, aby Boží milosrdenství odzbrojilo Vaše 
strachy, nezdary a pády. Ježíš nad hříchem 
zvítězil, aleluja!

P. Jan

Paprsky milosrdenství
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Mnozí z nás před ním tráví opravdu mno
ho času. Někdy nás uvádí do smutku, když 
v něm pozorujeme první vrásky, další šedivé 
vlasy nebo třeba rostoucí „bříška“. Někdy 
je naopak prostředkem živícím naši ješit
nost, to když si koupíme „něco na sebe“ 
a vypadáme v tom opravdu dobře. Ano, 
řeč je o zrcadle. Nemáme však na mysli 
kouzelné pohádkové zrcadlo, které nám 
poví „kdo je nejkrásnější“. Máme na mysli 
obyčejné zrcadlo, které odráží skutečnost. 
I ono má totiž jako náboženský symbol 
nezastupitelné místo v dějinách.
Maloasijská bohyně Herbat byla zobrazo
vána s obrazem v ruce. Antičtí filosofové 
vnímali viditelné stvoření jako zrcadlo boží. 
Při dionýských mystériích jejich účast
níci doufali, že v zrcadle spatří svou duši 
odpoutanou od těla a stoupající do nebe. 
Tzv. zasvěceným se proto zrcadlo vkláda
lo do hrobu. Filosof Seneca viděl v zrcadle 
symbol mravního sebezpytování.
Starý zákon hovoří o zrcadle ve dvou rovi
nách. Vidí ho jako jednotu božské moud
rosti a Boha samého, jako „nezkalené 
zrcadlo božského působení a odraz jeho 

dokonalosti“. Na druhé 
straně však zrcadlo repre
zentuje také marnivost 
a sebelásku, zrcátka patří 
k věcem požitkářských 
izraelských žen (Iz 3,23).
Nový zákon vidí člověka jako bytost nořící 
se do obrazu Božího. Čím více se tak děje, 
tím více obraz přechází do člověka, až se 
on sám stává zrcadlovým obrazem. „Na 
odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná 
zář Páně…“ (2 K 3,18).
Někteří církevní otcové se k symbolice zrca
dla stavěli odmítavě zejména proto, že bylo 
hojnou součástí lidových pověr a pohan
ských kultů. Jiní církevní učitelé naopak 
obraz zrcadla hojně využívají. Řehoř Nazián
ský prohlásil, že „člověk musí mít čistou duši 
jako lesklé zrcadlo, aby mohl vidět Boha“.
Lepší zakončení dnešní katecheze asi ne
najdeme. Kéž bychom při pohledu do 
zrcadla pamatovali spíše na slova Řehoře 
Naziánského, než se trápili svou fyzickou 
nedokonalostí nebo se naopak kochali svou 
atraktivitou. 

(Lukáš Volný)

MALÁ KATECHEZE – Zrcadlo

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  2. dubna – středa Výročí úmrtí papeže Jana Pavla II.
  6. dubna – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  7. dubna – pondělí Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
11. dubna – pátek Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
13. dubna – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19. dubna – sobota Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. 
20. dubna – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23. dubna – středa Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna – pátek Svátek sv. Marka, evangelisty
27. dubna – neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29. dubna – úterý Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
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SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Vincenc Ferrerský
Dnes se seznámíme se světcem, 
jehož cesta životem nebyla 
vždy jednoduchá a často se při 
své pouti ocitl na křižovatce.
Vincenc Ferrerský se narodil 
kolem roku 1350 ve španěl
ské Valencii. Již v 17 letech 
vstoupil do dominikánského 
kláštera ve svém rodném měs
tě. Věnoval se zde studiu, byl 
vysvěcen na kněze a po čase 
začal působit jako učitel a kazatel.
Na největší rozcestí ve svém životě dora
zil v období papežského rozkolu, kdy se 
postavil na stranu vzdoropapeže sídlícího 
v Avignonu. Tvrdil totiž, že volba zákon
ného papeže Urbana V. byla vynucená pod 
tlakem. Šel dokonce tak daleko, že ve věku 
40 let zastával funkci zpovědníka vzdo
ropapeže Benedikta XIII. Svátost smíření 
svému dávnému známému z dětství posky
toval od roku 1392 až do roku 1400.
Tehdy zahájil své kazatelské období, ve 
kterém procházel celou Francií, Lombardií 
a dnešním Švýcarskem. Tématem jeho pro
mluv bylo především pokání.
Po deseti letech putování se Vincenc navrá
til do rodného města a opět zde působil ve 
svém dominikánském klášteře. V průběhu 
známého kostnického koncilu byl roku 
1417 konečně zvolen řádným papežem 
Martin V. Náš světec se tak distancoval od 

vzdoropapeže a vypověděl mu 
poslušnost. Následně dostal 
od papeže Martina pověře
ní a znovu putoval zemí jako 
kazatel pokání a obrácení. 
Podle dobových zpráv cestoval 
na oslu a vždy ho obklopoval 
zástup kajícníků.
Vincenc je dodnes pokládán 
za jednoho z nejvýznamněj
ších kazatelů 15. století. Měl 

obrovský vliv na své významné současníky, 
a to i přesto, že řada jeho názorů a vystou
pení byla dokonce označena za bludařská. 
Tvrdil například, že se již blíží konec světa 
nebo, že se Jidáš obrátil. Ovšem svatý Vin
cenc měl při svých chybách jednu zásadní 
vlastnost. Neustále hledal správnou cestu 
a neváhal uznat vlastní chyby. A co jiného 
dělá světce světcem než neustálé povstává
ní z pádů, kterých jako člověk nemůže být 
ušetřen?
Na svou poslední životní křižovatku dora
zil Vincenc Ferrerský 5. dubna roku 1419. 
Zemřel, jak jinak, na cestě ve Vannes v Bre
tagni. Dosud tam v katedrále St. Pierre 
mají jeho hrob.
Velký kazatel, patron Valencie a Vannes, 
patron pokrývačů, cihlářů, drvoštěpů 
a mnoha dalších profesí, byl svatořečen 
roku 1458.

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Neděli Božího milosrdenství (2. velikonoční neděle) stanovil papež Jan Pavel II. v den 
svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské. Právě sestře Faustyně bylo svěřeno 



4

STŘÍPKY
Velikonoce v nás
Prožíváme nejkrásnější a 
nejdůležitější křes ťanské 
svátky – Velikonoce.
Svatý týden je doslova pře
plněn událostmi. Na Květ
nou neděli voláme se 
zástupy Ježíšových stou
penců „Hosana!“, na Vel
ký pátek nechápeme, jak 
titíž lidé mohli volat 
„Ukřižuj!“. Při mši sv. na 
památku Poslední večeře 
Páně na Zelený čtvrtek se 
shromažďujeme k posvát
né hostině a tu si snad nejvíce uvědomuje
me Ježíšovu nesmírnou lásku, pokoru 
a jeho poslušnost až k smrti.
Kristovo utrpení nemůže snad nikoho 
nechat chladným, u Ježíšova hrobu proží
váme palčivý smutek a přemítáme. 
Sedm čtení na Bílou sobotu nám shrnu
je důležité události v dějinách izraelské
ho národa a v přítmí jen při světle svíce 

můžeme v klidu rozjímat 
nad starými texty Písma.
Následně pak ve chvíli 
Zmrtvýchvstání Páně nás 
však zaplavuje nepopsatel
ná radost z Kristova pře
možení kříže a z jeho 
tajemného vzkříšení. Pla
men paškálu a slavné Ale
luja vnášejí do našich duší 
nové světlo a naplňují nás 
pokojem, úžasem a vdě
kem – kdo nám kdy pro
kázal větší lásku ?…

Kristus Přemožitel nás usvědčuje v nadě
ji, že život je silnější než smrt, láska než 
nenávist, dobro než zlo.

Tak otevřme svoje zraky 
a nastavme své rozechvělé dlaně. 

V našich srdcích taky nám 
požehnané Velikonoce dopřej, Pane…

(Jarka Lasoňová)

poselství o milosrdenství, určené celému 
světu. Ježíš nám skrze své milosrdenství 
sděluje, abychom se jej nebáli. Praktickou 
formou uctívání Božího milosrdenství je 
Korunka k Božímu milosrdenství (modlí 
se na obyčejném růženci). V naši farnosti se 
budeme modlívat Korunku v pátky (kro
mě prvních pátků) vždy po mši svaté.
Na začátku: 
Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše: 
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši 
i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho 

Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše 
i celého světa!
Na zrnkách Zdrávasu: 
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný 
k nám i k celému světu!
Na zakončení (třikrát): 
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, 
smiluj se nad námi a nad celým světem!

Více informací o svátku Božího milosrden
ství najdeme v brožurce Ježíši, důvěřuji Ti! 
anebo v Deníčku od Faustyny Kowalské.
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Kolik času věnujeme modlitbě? Nechy
bí nám slova? Nacházímeli obojí, zdá se 
nám, že mnohokrát opakované je tak nějak 
stále stejné? „Proto, milý čtenáři, chceš-li 
navázat bližší a důvěrnější vztah s naším 
přítelem Ježíšem Kristem, pak se zastav nad 
touto knihou. Naučí Tě velmi prostým způ-
sobem, jak je třeba myslit a jak je třeba milo-
vat Boha a svého bližního, protože bez této 
lásky ani modlitba nemůže přinést ovoce.“ 
Citováno z předmluvy Jakova Bubala. 
Dnešní literární pozvánka patří knize teo
loga Fra. Slavka Barbariče O.F.M. PhDr. 
Pod názvem Modli se srdcem je objevována 
stále znovu, jak poutníky putujícími 
k místu zjevení Matky Boží v Medžugorje, 

tak také věřící
mi všech gene
rací, kteří v ní 
nacházejí mno
hé, čím hovoří 
jejich srdce. Jed
noduše a záro
veň velmi půso

bivě zde Slavko Barbarič odhaluje krásu 
křesťanské spirituality, jež duchovně obo

hacuje a pozve
dává duši. Neo
cenitelným průvodcem se stává zvláště 
těm, kteří z nejrůznějších důvodů nemo
hou navštěvovat známá poutní místa, 
i těm, kterým tyto cesty, často dlouhé 
a únavné, pomáhají léčit zraněné nitro. 
V neposlední řadě v ní najdeme modliteb
ní knížku s udivující hloubkou myšlenek. 
Se Slavkem Barbaričem se v Medžugorje 
již osobně nesetkáme, neboť jeho pozem
ská životní cesta před časem skončila. Sho
dou okolností jsem při četbě této knihy 
mohla zhlédnout videokazetu, natočenou 
k 20. výročí zjevení v Medžugorje, a tak 
si i tímto způsobem přiblížit jeho osob
nost. Stále mne přitom provázela jedna 
neodbytná myšlenka. Mámeli možnost 
putovat na místa, poznamenaná nesma
zatelnou Boží přítomností, učiňme tak. 
Setkáme se tam osobně s lidmi, na které již 
nikdy nemůžeme zapomenout a kteří nám 
svým charismatickým způsobem sdělují: 
„Staň se i ty Marií u nohou Ježíšových, 
budeme poslouchat společně“. 

(Margareta Špoková)

Modli se srdcem 

OKÉNKO PRO DĚTI

Ahoj děti, 
dubnové dětské okénko  

je tady…
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Dubnové pranostiky

Hodněli v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. »
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. »
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. »
Po teplém Marku se často ochlazuje. »

eda Průchová – Špaček

Už je tady, první špaček 
na anténě sedí, 
peříčka si načechrává, 
lesklá jako z mědi. 
 
Špačku, pojď k nám na zahradu, 
čeká tě jak vloni 
útulný a slunný domov 
v budce na jabloni.

idová říkanka

Jetelíčku náš, 
pěknou vůni máš!
Na tom našem poli 
všecko se to trolí, 
ty se zelenáš.

ato kuřátka se vylíhla letos na 
jaře. Poznáš, které z nich o Veliko-
nocích? Obrázek vybarvi.

entokrát je spojovačka i pro 
menší školáky. Spoj čísla od 1 do 9.
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zpomínáš si na podobenství o rozsévači? Podle něho je v HOSANĚ 
napsaná písnička. Tady je. Vyškrtej podtržená slova (tajenka má 27 znaků).

Z A D U S I L Y C E S E N I Ř P

Č E K Á H Ý N B O S Á N O T S C

L E S Z O R I K Ž S U Ž U J Í P

I A K Y N R T Á Í Ž O B N N M R

Č D L A N Í D T E R Ů Ů V E Ě A

U R I S T N , P Ů D Ě H Š P Á T

R O Z S É V A Č I M E Z U A K O

O D E K N E V Y D A L O D T I L

P I Ň Á O N R Z R A J E E R L E

U L C L B M N O H É H J C N E S

S Y Á U I O L D A P U I V Ý V T

T Y D N L A H C U D Z V T Ě K I

Ý K E Č Í L K U A J I S T L A S

M O N E J M Ú R O D A L T Ě V S

N E V Z K L Í Č I L O Y K S I Z

Poručil Bůh kdysi pustým pláním, aby rodily, po 
zemi nás rozsel ze svých dlaní, jako obilí. Jako roz
sévač nás rozsel všude na kulatou zem, ví o všem, 
co bylo, je a bude, čeká na sklizeň. Jedno zrno 
padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však, nevydalo 
žádné ratolesti, sezobl je pták. Jiné padlo na ská
lu, kde trny zadusily je, beze světla klíček nepatr
ný dlouho nežije. Jenom v Boží půdě zrno zraje, 
světlo má i vzduch, úroda pak z něho veliká je, 
raduje se Bůh. I když mnohé strasti sužují mě, v Bohu jsem si jist, že přinese jednou i mé 
símě stonásobný zisk.

…z deníku želváka Oskara

Jak jsme stěhovali ptačí rodinku
Je jaro a mláďátka se rodí ve všech zvíře
cích rodinkách. Jedno slunečné ráno se 

za oknem ozvalo ptačí švitoření. Vykoukl 
jsem z okna a na větvi velkého ořechu 
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(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Oči
Mladá maminka se před chvílí vrátila z práce, připravovala večeři a věnovala se domácím 
pracím. Snažila se, aby všechno vyšlo, jak se patří – chystala domácí hranolky, které děti 
milovaly.
Nejmenšímu byly čtyři roky. Ze školky přišel plný zážitků a teď je mamince vyprávěl. 
Maminka mu roztržitě odpovídala a přikyvovala.
Za chvilku ji dítě zatahalo za sukni: „Mami…“
Žena kývla a několika slovy zareagovala. Jenže tahání se opakovalo. „Mami…“
Maminka opět krátce odpověděla, škrábala brambory dál a myslela na záležitosti v zaměst
nání.
Uplynulo pět minut. Dítě se na sukni pověsilo celou svou silou: „Mami, poslouchej mě 
očima.“ 

(z knihy Bruna Ferrera Osvěžení pro duši)

A ještě několik postřehů vyslovených dětskými ústy:
Doma mám ze všech nejraději naši kočku. K ní se můžu aspoň přitulit. (6 let)
Babička měla s vařením více práce, protože tehdy ještě nebyly párky. (7 let)
Dospělí něco jiného říkají a něco jiného dělají. Řeknou: „Nestrkej prsty do nosu!“, ale 
sami to dělají. (8 let)
Paní učitelko, to jsou dneska lidi, co? Chodí na červenou. (9 let)
Včera se nám pokazil televizor. Byl to hrozný večer. Všichni jsme se nudili. (11 let)
Taťkovi na mně vůbec nezáleží. Proč? Protože mě nikdy nenapomene. (12 let)

seděla drozdí maminka a tatínek. Pípací 
řečí se domlouvali, kde vystaví hnízdo pro 
vajíčka. Rozhodli se pro velkou větev, kte
rá rostla ke sluníčku, aby jejich byt pořád 
vyhřívalo. Týden potom mě zase vzbudilo 
cvrlikání, ale ne tak radostné, jako prvně. 
Zeptal jsem se pana drozda, co se stalo. 
„V noci moc foukal vítr a nalomil větev, 
na které bydlíme. Neumíme hnízdo s vajíč
ky přenést a bojíme se, že to zle skončí“, 
šveholil. Běžel jsem za kamarádem Bim
bem tak rychle, jak jen mi želví nožičky 
stačily, a vše mu pověděl. Přidupal pod 
ořech, natáhl chobot, vzal hnízdo s celou 

rodinkou a přenesl na větev uvnitř stromu. 
Vše dobře dopadlo, ptáčci nezapomněli 
poděkovat. Teď mi pod oknem švitoří šest 
mladých drozdů, spolu s Bimbem poslou
cháme jarní koncert. Pac a pusu, Oskar.
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Neodpovídejme na otázky, na které se nikdo 
neptá

Milí přátelé, 
nedávno jsem se zamýšlel nad tím, jak se 
Vám asi časopis Mana líbí. Je pravda, že 
je vždy rozebrán, což mě i všechny tvůrce 
samozřejmě velmi těší. Ovšem oblíbenost 
jednotlivých „okének“ nám zatím zůstává 
utajena. Proto jsem si položil otázku, zda 
teologické okénko naplňuje Vaše předsta
vy, zda jsou jeho témata zajímavá.
Odpovědět si nebylo vůbec jednoduché. 
Pocítil jsem obavu zejména z toho, že jste 
možná očekávali více. Náročnější témata, 
originálnější zpracování, možná také větší 
množství odborných teologických poj
mů. Pak jsem si však připomněl původní 
záměr, se kterým jsme naši Manu zakládali. 
Je určena pro všechny farníky, aby si v ní 
každý nalezl „to své“. A teologické okénko 
mělo především vzbudit zájem, ne odradit 
svou náročností. Jistě, není problém napsat 
dlouhou stať, ve které se to bude „hemžit“ 
cizími slovy, používanými teology na uni
versitní úrovni. Otázkou však je, kolik lidí 
může takovýto traktát oslovit. Mám pocit, 
že by tím utrpěla naše snaha přiblížit teo
logii jako něco, co je životaschopné, co je 
doslova život sám. A tyto úvahy mne vlast
ně přivedly k dnešnímu tématu.
Člověk uvažuje v pojmech, tyto pojmy 
vyjadřuje slovy. Slova tvoří věty, mluvenou 

či psanou řeč, která je podstatou a zákla
dem lidské komunikace. Hovořímli nebo 
píšili tak, že ostatní mají problém pocho
pit můj projev, mé myšlenky, ztrácí řeč 
svůj význam. Ve chvíli, kdy hovořící hovo
ří a naslouchající naslouchá, ale nerozumí, 
řeč jakoby pozbývala smysl. Znovu ho 
nabývá tehdy, když nastává dorozumění.
Proč o tom hovořím? Snažím se lehce navá
zat na téma minulého okénka „neodpoví
dejme na otázky, na které se nikdo neptá“. 
Když už totiž odpovídáme skutečně na 
to, co chtějí hledající slyšet, jsme pouze 
v polovině cesty. Je velmi podstatné, jakým 
jazykem odpovídáme. Mám za to, že jsme 
si v křesťanských kruzích osvojili jakýsi 
zvláštní jazyk, kterému rozumíme a velmi 
dobře se s ním mezi sebou domluvíme. To 
je samo o sobě v pořádku. Problém nastává 
tehdy, když máme oslovit někoho, kdo sto
jí mimo naše křesťanské společenství, a my 
tak činíme svým navyklým způsobem. Zde 
je jádro problému, neboť pojmy nám jasné 
a zřejmé (spása, milost, adorace, monstran
ce a mnoho jiných) druzí nemusí chápat 
vůbec nebo jim mohou rozumět ve zcela 
odlišném významu.
Tím se dostáváme k pojmu v teologickém 
okénku již rovněž zmiňovanému, a tím je 

Já bych chodil domů včas, ale tam stejně nikdo není. (13 let)
Když vidím, že se taťka s mamkou líbají, říkám si, že naše rodina je super. (13 let)

(Jarka Lasoňová)
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inkulturace. Ve zkratce lze říci, že toto cizí 
slovo neznamená nic jiného, než hlásání 
Božího slova způsobem, kterému oslovený 
rozumí a je ho schopen přijmout. Ovšem 
slov je v dnešním světě mnoho, příliš mno
ho. Řeč se tak v případě křesťanů stává 
komunikačním prostředkem sice nezbyt
ným, ale zároveň nedostatečným. Jediný 
účinný způsob oslovení dnešního světa je 
skrze naše skutky a příklad života. Můžeme 
se snažit hovořit sebekrásněji a neskutečně 
vzletně, ale takovýchto slov už různí filoso
fové i obyčejní lidé pronesli. A kolik krás
ných slov o víře bylo vysloveno, ale nezů
stala po nich ani ozvěna...
Dovolím si nyní krátce shrnout to, co 
dle mého názoru může a musí obsahovat 

hlásání radostné zvěsti. Záměrně přitom 
pominu skutečnosti, že hlásání má být 
nevtíravé, nenásilné a chápavé, s respek
tem ke každému jednotlivci. Tak tedy ony 
„zásady“: 1. neodpovídejme na otázky, na 
které se nikdo neptá, 2. hlásejme Slovo 
jazykem, kterému budou druzí rozumět, 
3. konejme skutky, které dokáží, že to, co 
hlásáme, také žijeme.
A na závěr nejdůležitější skutečnost, která 
je nade všechny: Bůh není nástrojem pro 
dosažení našich lidských cílů, ale my jsme 
jeho nástroji, abychom světu zvěstovali 
Jeho lásku, která patří VŠEM lidem. 

(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Bramborová pomazánka

Na četné žádosti třebovických hospodyněk uvádím recept 
paní Kozubíkové.

Uvařené brambory nastrouháme a přidáme tatarskou omáčku, cibuli, sůl, pepř, případně 
trochu vody z okurek. Množství ingrediencí není nijak určeno, vše podle vlastní chuti 
(baj očko).

(Broňa Volná)


