
Nadějné poselství Velikonoc
Největší drama lidstva se odehrálo na Gol-
gotě. Proč? Nemohl nás snad Bůh zachrá-
nit jiným způsobem? Proč se Ježíš neměl 
kde narodit, musel být utečencem, ztratit 
se v Jeruzalémě, opovrhovali jím, usilovali 
o  jeho život, musel být zrazen, prožít fy-
zické bolesti, opuštěnost od Boha a nejpo-
tupnější smrt na kříži? Proč On, nevinný, 
tolik trpěl?
Neznáme dostatečnou odpověď na tyto 
palčivé otázky. Nevidíme do plánu Boží 
prozřetelnosti. Motivem, proč Ježíš zvolil 
takovou cestu, byla zajisté Jeho obrovská 
láska. Ježíš, jak píše kardinál Špidlík, chtěl 
prožít všecko, co lidi v životě pronásleduje. 
Prožil různé bolesti, sklíčenosti a utrpení, 
aby jim dal posvěcující sílu.
To je obrovsky nadějná zpráva. Zvlášť pro 
ty, kdo sami trpí nebo utrpením prošli. 

Jaký smysl by totiž měl podvod, zrada, ná-
silí, nesnesitelné bolesti těla i ducha, opuš-
těnost, neláska a všemožné kruté utrpení, 
které mnozí jedinci na svých bedrech zve-
dají? Nemít v tom všem naději by bylo fi-
askem, nesnesitelnou krutostí. Jaký smysl 
by pak měl život? Ježíš však posvětil každé 
utrpení. Jako by nám chtěl říci, abychom 
u Něj hledali sílu, na Něj se spolehli. 
Kristus ale posvětil i  naši smrt a  vstal 
z mrtvých. Zajisté k němu křičela naděje, 
která je hluboko vepsána v  lidských srd-
cích. Naděje, že jednou bolesti a  utrpení 
nebudou. Naděje, že se jednou setkáme 
s Milovaným. Naděje, že s Ním budeme 
vzkříšeni i my.
Radostné, nadějné a požehnané Velikono-
ce přeje ze srdce všem čtenářům Many

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Papež

  1. dubna – pondělí Pondělí v oktávu velikonočním
  2. dubna – úterý  Úterý v oktávu velikonočním
  3. dubna – středa Středa v oktávu velikonočním
  4. dubna – čtvrtek Čtvrtek v oktávu velikonočním
  5. dubna – pátek  Pátek v oktávu velikonočním
  6. dubna – sobota Sobota v oktávu velikonočním
  7. dubna – neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
  8. dubna – pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
11. dubna – čtvrtek Památka Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
14. dubna – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
21. dubna – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23. dubna – úterý   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,  

hlavního patrona pražské diecéze
25. dubna – čtvrtek Svátek sv. Marka, evangelisty
28. dubna – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29. dubna – pondělí  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,  

patronky Evropy

Milí přátelé, dovolím si dnes přerušit naše 
pravidelné téma, kterým je rozbor jednot-
livých částí mše svaté. Přerušení je zcela 
prozaické: v  minulém měsíci byl zvolen 
nový papež, což je tak významná událost, 
že si zaslouží naši pozornost i v rámci Malé 
katecheze. Zkusme si proto dnes připome-
nout něco málo o tomto nejvyšším úřadu 
v církvi a zároveň o neskutečně odpověd-
ném a náročném poslání.
Podívejme se nejprve na to, odkud se pa-
pežský primát, tedy postavení „prvního 
mezi rovnými“, nebo také „služebníka 
služebníků Božích“, vlastně vzalo. Kato-
lická církev nachází oporu pochopitelně 
především v Písmu svatém. Ježíš ustanovil 
hlavou církve apoštola Petra a  udělil mu 
moc vést svou církev. Ale tato moc a  zá-
roveň úkol nebyla dána jen Petrovi pro 

daný okamžik či generaci. Ježíš ustanovil 
papežství jako trvalý a  podstatný prvek 
církve. V Novém zákoně nacházíme dle A. 
Langa tři místa, kde se o udělení primátu 
Petrovi hovoří.
První je text Matoušova evangelia: Řekl 
jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Šimon 
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha 
živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, 
Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo 
a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pra-
vím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou 
církev a  brány pekel ji nepřemohou. Dám 
ti klíče království nebeského, a co odmítneš 
na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co při-
jmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16, 
15–19). Je to událost, při které Ježíš Petro-
vi primát přislíbil.
Na jiném místě Písma je Petr vyzván, aby 
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byl tím, kdo posiluje své bratry: „Šimone, 
Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl 
tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe pro-
sil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, 
buď posilou svým bratřím.“ (Lk 22, 31–32). 
Zároveň zde Ježíš slibuje, že Petrova vlast-
ní víra, po krátkém zaváhání při zapření, 
již neselže.
A  konečně v  Janově evangeliu nalézáme 
formální předání úkolu Petrovi, aby vedl 
Ježíšovu církev: Když pak pojedli, zeptal se 
Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, 
miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: 
„Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl 
mu: „Pas mé beránky.“ Zeptal se ho podru-
hé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ 
Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám 
rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, 
máš mne rád?“ Petr 
se zarmoutil nad tím, 
že se ho potřetí zeptal, 
má-li ho rád. Odpo-
věděl mu: „Pane, ty 
víš všecko, ty víš také, 
že tě mám rád.“ Ježíš 
mu řekl: „Pas mé ovce! 
Amen, amen, pravím 
tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával 
a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, 
vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam 
nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, jakou 
smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: 
„Následuj mne!“ (Jan 21, 15–19).
Tolik o  vzniku primátu a prvním papeži 
Petrovi. Ovšem církev nebyla ustanovena 
jen na dobu dočasnou nebo přechodnou, 
ale na „dobu neurčitou“. Za všech okolnos-
tí a za všech dob má církev hlásat Kristo-
vo království (srov. např. Mt 24, 14 nebo 
Mt 28, 19). Proto ani není možné, aby pas-

týřská péče o  ni byla časově podmíněná 
a omezená. Také úkoly, které Petr dostal 
(svazovat a  rozvazovat na zemi i na nebi, 
funkce „klíčníka Božího království“, po-
vzbuzovatele bratří, pastýře ovcí), nemoh-
ly skončit jeho smrtí. Z církve by se stala 
rigidní, zakonzervovaná stavba bez života 
a bez viditelného pastýře, zástupce Pastýře 
nejvyššího. Proto katolická církev, jak je 
dáno i  praxí prvních apoštolů a  učední-
ků, vždy měla a bude mít papeže, který je 
zárukou nepřetržité kontinuity již od dob 
apoštola Petra.
Tyto teze fundamentální teologie může-
me doplnit o údaje z Kodexu kanonické-
ho práva: „(Papež) biskup římské církve, 
v němž setrvává úřad, který Pán udělil je-
dině Petrovi, prvnímu z  apoštolů, a  který 
přechází na jeho nástupce, je hlavou sboru 

biskupů, zástupcem 
Krista a pastýřem celé 
církve zde na zemi; 
a proto z důvodu své-
ho nejvyššího úřadu 
má nejvyšší, plnou, 
bezprostřední a  obec-
nou řádnou moc 
v církvi, kterou může 

vždy svobodně vykonávat.“ (CIC. kán. 331). 
Přitom je však důležité také ustanovení 
§ 2, kán. 333 Kodexu kanonického prá-
va, který říká, že „papež je při plnění úřadu 
nejvyššího pastýře církve vždy spojen spole-
čenstvím s ostatními biskupy a vůbec s celou 
církví“. Nelze tedy oddělovat papeže, sbor 
biskupů a věřící. Jen všichni společně tvoří 
Kristovu církev.
Kéž se Jorge Mario Bergoglio, dnes již 
papež František, stane dobrým pastýřem 
a nástupcem svatého Petra.

(Lukáš Volný)

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té 
skále zbuduji svou církev a brány 
pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče 

království nebeského, a co odmítneš 
na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co 
přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
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AKTUALITY Z FARNOSTI
•	 Zveme všechny kamarády na jarní mikrochaloupku, která proběhne od pátku 12. 4. 

do neděle 14. 4. na velmi oblíbeném místě v Potštátě. Předběžná cena 500 Kč.
•	 Děkujeme všem, kteří darovali knihy do březnové knižní burzy, a také těm, kteří 

zakoupením knih podpořili misie. Výtěžek cca 1 300 Kč byl přinesen v obětním 
průvodu spolu s dary na Zelený čtvrtek.

Ať vzkříšený Pán dá všude pocítit svou sílu života, pokoje a svobody.
Benedikt XVI. (emeritní papež, 16. dubna se dožívá 86 let)

SVATÝ MĚSÍCE

Konrád, občanským jménem Jan Evange-
lista Birndorfer, se narodil 22. 12. 1818 ve 
Venushofu v Parzhamu v rodině sedláka. 
Byl jedenácté ze dvanácti dětí, z  nichž 5 
zemřelo v  raném věku. Jeho rodiče, Bar-
toloměj Birndorfer a Gertruda 
Nieder-Mayrinn, měli rozleh-
lou usedlost. Jan Evangelista až 
do svých 31 let pracoval jako 
všichni jeho sourozenci na po-
lích. Ačkoli byl horlivým sed-
lákem, zřekl se roku 1849 dě-
dictví - hospodářství a vstoupil 
jako bratr laik do kapucínské-
ho kláštera svaté Anny v Altö-
ttingu. Přišel jen s  růžencem 
a modlitební knížkou. Přísný řádový duch 
mu nedělal problémy, ale představoval 
si, že unikne světu a  bude se vedle něja-
ké práce výlučně věnovat modlitbě. Jeho 
představení mu však brzy svěřili službu 
vrátného a  protože Altötting byl zároveň 
oblíbeným mariánským poutním místem 
Bavorska, u klášterních vrat se prý denně 
vystřídaly i stovky lidí.

V roce 1852 vrátný Jan složil řeholní sliby 
a přijal jméno Konrád.
Zastávání úkolu vrátného nebylo pro 
Konráda vždy jednoduché. Původně zdr-
ženlivý venkovský chasník se teď rok co 

rok dostával do styku se statisíci 
altöttinskými poutníky. Musel 
odpovídat na otázky, vyhovo-
vat prosbám, provádět pověření, 
starat se o  žebráky. Sloužil jako 
láskyplný, obětavý a  trpělivý 
vrátný 18 hodin denně. Trochu 
času, který Konrádovi ještě zbý-
val při jeho osmnáctihodinovém 
pracovním dni, trávil v modlitbě. 
Spánek si sotva dopřával. V bráně 

byl pro každého, ať to byl poutník nebo 
tulák, žebrák, člověk hledající radu a du-
chovní útěchu, ochotně vyhověl každé 
prosbě. Zabezpečoval zpovědníky, zajišťo-
val nocleh pro cestující kněze a měl mnoho 
dalších pověření. S velkou láskou rozdával 
chléb dětem a mnohdy se sám zřekl i své-
ho jídla a dal ho hladovým. Nazývali ho 
otcem chudých a později i vrátným Panny 

Sv. Konrád z Parzhamu



5

Zrníčka z Bible
Věz, že Bůh chce zapo-
menout na tvé nepra-
vosti. (Jób 11, 6)

Člověk se podobá ván-
ku, jeho dny jsou jak 
stín pomíjivé.

 (Žalm 144, 4)

Protože sám prošel zkouškou utrpení, 
může pomoci těm, na které přicházejí 
zkoušky.
 (Židům 2, 18)
Nahé a odhalené je všechno před očima 
toho, jemuž se budeme ze všeho odpoví-
dat.
 (Židům 4, 13)

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

STŘÍPKY

Prožíváme závěrečnou mši svatou toho-
to semináře a  její homilii. Můžeme v ní 
z  této liturgie zahlédnout poslání, které 
nás čeká po návratu domů. V  obou čte-
ních, která jsme před chvílí slyšeli, máme 
dvě identická slova: v  prvním Petr říká 
Židům: My jsme svědky. A  v  Lukášovi: 
Vy jste toho svědky. V prvním čtení na-
cházíme: nevěděl, co činí. Ale teď je čas, 
abyste činili pokání. V  evangeliu: Čiňte 

pokání k odpouštění hříchů. Toto jsou ta 
dvě identická slova. 
Především pokání. Ted se rozjedeme domů 
a tam, ve vašem prostředí, to bude jiné než 
tady. Tady jsme v  prostředí věřících lidí, 
tady máte kolem sebe bratry a sestry, kte-
ří stejně jako vy touží Ježíše následovat. 
Společně nasloucháme Božímu slovu, sla-
víme liturgii. Zakusili jste každý nějakým 
způsobem Ježíše, který je v našem životě 

Marie. Sám zůstal po celý život dokonale 
chudým a slovo „moje“ vůbec nepoužíval. 
Nejraději měl rozedrané boty a starý hábit.
Byl obětavý a  trpělivý při styku se všemi 
lidmi i s drzými tuláky a s neomalenými 
žebráky. Všem sloužil pokorně a s velkou 
láskou až do smrti.
Po 41 letech cítil Konrád z Parzhamu, že 
jeho životní hodiny doběhly ke konci. Vy-
sílení, vyčerpání, četné nemoci, které ni-
kdy nebral vážně, žádaly svou daň. „Teď 
už nemohu,“ řekl starý muž svému před-
stavenému. Za tři dny na to zemřel. Byl 
21. duben 1894.

Svatořečen byl 20. května 1934 papežem 
Piem XI. Pokora a obětavá ochota pomá-
hat učinily tohoto skromného muže ne-
zapomenutelným a udělaly z něho světce. 
Jak řekl papež Pius XI. při svatořečení: 
„V něm září čistota a pokora, láska k Bohu 
a  k  bližnímu, věrnost povinnostem.“ 
A  Konrád sám psal své sestře. „Mně se 
daří dobře. Jsem pořád šťastný a spokoje-
ný v Bohu. Přijímám všechno s díkem od 
milého nebeského Otce, ať bolesti nebo 
radosti. On přece ví, co je pro nás lepší.“

(podle internetu a knihy Rok se svatými  
zpracovala M. Dostálová)
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živý. Takže jste svědky tohoto Ježíše, který 
stále žije. Jste svědky radosti, kterou vám 
nikdo na zemi nemůže dát, svědky poko-
je, který může dát pouze Ježíš. Dám vám 
pokoj, který svět nemůže dát. Jste svědky 
lásky. Ježíš ve vás působí lásku ke každé-
mu. Když půjdete a budete o tom vyprávět 
druhým, nebudou vám rozumět. Možná si 
řeknou, že jste padlí na hlavu, protože oni 
nezakoušeli to, co vy. Možná řeknete něco 
svému manželovi a on si pomyslí: chudin-
ka žena. Je to něco, co se nedá vyjádřit slo-
vy, protože je to zkušenost. Vždyť i Marie 
Magdalena běžela k apoštolům, vyprávěla 
o Vzkříšeném a oni se dívali jeden na dru-
hého a říkali si: ona se asi zbláznila. Tak se 
jim Ježíš musel zjevit, říct si o něco k jíd-
lu, dovolit, ať se ho dotknou – to je zku-
šenost, kterou i nám Ježíš v těchto dnech 
dal. Jsme jeho svědky. Jsme hrdí, že jsme 
svědky. Jednou jeden velký evangelizátor 
mluvil k  velkému zástupu a někdo se ho 
zeptal, jak může dokázat, že Bůh existu-
je. A on: Člověče, já to vím, protože dnes 
ráno jsem s ním mluvil. Nemyslím si, že 
by ta odpověď toho člověka uspokojila, 
protože zkušenosti potřebuje prožívat, ne-
dají se vysvětlit. My jsme svědkové. A pro-
tože nás Ježíš učinil svými svědky, máme 
v  sobě touhu o  toto svědectví se podělit 
s druhými. Emauzští učedníci si nemohli 
dobrou zprávu nechat pro sebe, běželi se 
o ni podělit. Magdalena a  ta druhá žena 
podobně – nemohly to v sobě udržet, bě-
žely za ostatními, aby jim to řekly. Petr, 
Jan a ostatní apoštolové, kteří se tolik báli, 
že Ježíše opustili před jeho utrpením, teď 
nemohli tu zkušenost v sobě udržet, a tak 
běželi, aby to všem řekli. 
Snad i my cítíme takové nutkání. Ne kaž-
dý vám uvěří, ne každý vás bude brát váž-

ně, ne každý se bude radovat s vámi – ale 
nebojte se. Prostě se o  svoji zkušenost 
podělte. Ukažte radost, kterou máte. 
Možná vám nebudou lidé věřit, ale musí 
uvěřit té radosti, kterou cítíte, protože to 
je něco, co budou vidět. Oni uvidí tu pro-
měnu, kterou postupně s vámi Ježíš dělá. 
Zůstaneme slabí, hříšní, omezení, ale je 
tu ještě něco jiného. Je tu někdo, koho se 
můžeme chytit. Naše charaktery zůstanou 
stejné, jestliže jsem introvert, nestanu se 
extrovertem a naopak, jestliže jsem nejis-
tý, asi se vrátím domů stejně nejistý, ale 
je tu rozdíl. Mám někoho, koho se mohu 
chytit. Už nemusím ztrácet odvahu. Ne-
musím být frustrovaný, je tu někdo, kdo 
mi stále pomáhá. Je tu někdo, kdo mě 
oslovuje jménem, tak jako Zmrtvýchvsta-
lý oslovil Marii Magdalskou: Marie! Ona: 
Rabbuni! Taková je blízkost, která se stá-
vá stále skutečnější mezi mnou a Bohem. 
Může stále růst v mém duchovním životě. 
Na mé cestě ne já něco dávám Bohu, ale 
on zahrnuje mne nádhernými dary. No-
vinář se ptal Matky Terezy, jak vysvětlí 
svou zkušenost. Neměla odpověď, proto-
že zkušenost se nedá vyjádřit. Řekla: Dá 
se to nazvat jako něco nádherného. Je to 
i naše odpověď na tu zkušenost. Nazvěme 
to jako: něco nádherné.
Za to ti Pane děkujeme. V nebi budeme tuto 
nádheru s  tebou zakoušet v  plnosti. Celá 
věčnost nám nebude stačit pro kontemplaci 
a  radost zažitou s  tebou. Tady nám dáváš 
zakusit trošku z toho, co přijde, potom se to 
stane naším běžným životem. Děkujeme, že 
nám to dáváš zakoušet. Ať tato zkušenost 
v  nás zůstane živá, ať nevyprchá. Rozd-
mýchej plamen, který jsi zapálil v  našich 
srdcích, ať je naše zkušenost svědectvím těm, 
s  kterými žijeme, manželovi, dětem, mým 
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Když byl dne 13. března ve večerních ho-
dinách zvolen papežem argentinec Jorge 
Mario Bergoglio a  zároveň bylo oznáme-
no, že přijal jméno František, velmi jsem 
se zaradoval. Samozřejmě je velmi, velmi 
brzy na to, abychom mohli hodnotit jeho 
pontifikát, který je na samém počátku. Ale 
první symbolické kroky a především při-
hlášení se ke jménu Františka z Assisi (ze 
začátku se spekulovalo, zda nejde o Fran-
tiška Xaverského, velkého je-
zuitského světce) je skutečně 
nadějné. Fratišek z Assisi byl 
tím, kdo nedbal na světskou 
slávu, bohatství a moc. Chtěl 
být blízko chudým a nepatr-
ným v očích světa.

Nový papež František je podle mnoha 
komentářů známý tím, že také stojí pře-
devším na straně chudých, sociálně vy-
loučených a  slabých. Jezuitský řád, jehož 
je členem, zase klade důraz na  výborné 
vzdělání a  dokonalé poznání jednotli-
vých kultur. Pro církev by bylo v dnešní 
době velmi obrodné a prospěšné, pokud se 
v  tomto muži spojí to nejlepší, co církev 
ve svých pokladech má, a co ne vždy vy-

náší na světlo tak často, jak 
by bylo třeba. Mám tím na 
mysli lidský přístup, pokoru, 
skromnost, vzdělanost a du-
chovní hloubku. Potřebuje 
snad církev a svět něco více?

(Lukáš Volný)

Habemus papam: Francesco!

rodičům, přátelům, farníkům, sousedům 
a bližním. Prosím tě, Pane, aby uviděli, že 
se se mnou něco stalo – setkal jsem se se vzkří-
šeným Ježíšem a  to mě začalo proměňovat. 
Zakusil jsem Boha. Pane, ať ve mně tento 

plamen neuhasne. Rozdmýchej ho v  oheň. 
Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak tou-
žím, aby už hořel. Můj Pane, jsem perem 
v tvé ruce, používej mě tak, jak ty sám chceš. 
Tady jsem, Pane, pošli mě. Amen.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Jsme pány pomíjivého světa?
Letos v polovině února zaplavila všechna 
média senzační zpráva: „Na naši Zemi 
dopadl nečekaně meteorit!“ Jeho existenci 
nebyly schopny s předstihem zaznamenat 
žádné přístroje, proto o něm vědci celého 

světa dopředu nevěděli. Přišla zčistajasna 
nepředvídatelná katastrofa. Napadl mě 
při té příležitosti verš z Bible: „Proto i vy 
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 
v hodinu, kdy se nenadějete.“

(Š. V.) 

Svatý otec František
Se zvláštní úctou jsem sledo-
vala přímý přenos první mše 
svaté nového papeže Františka ze Sixtin-
ské kaple na závěr konkláve. Snažila jsem 

se zapamatovat si pár slov 
z  jeho homilie, která nebyla 

příliš dlouhá, zato výstižná a jasná. Stěžej-
ní myšlenkou bylo asi toto: Je třeba jít, bu-



8

dovat a vyznávat. Když jdeme, budujeme 
a vyznáváme bez kříže, nejsme Pánovými 
učedníky. Jsme kněžími, biskupy, panov-

níky, ale ne Pánovými učedníky. Je třeba 
vyznávat jedinou slávu – Krista ukřižova-
ného. Jedině tak půjde církev dopředu.

(B. V.)

(B. V.)

Vzpomínka
„Všechno, co žijeme s  láskou, přechází 
s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytváří 
vztahy, které nekončí.“
Tato slova jsou poselstvím nezapomenu-
telného kardinála Tomáše Špidlíka, vždy 
usměvavého, přívětivého, moudrého. Ze-
mřel 16. dubna před třemi lety. 
Rakev s jeho tělesnými pozůstatky je umís-
těna v  mramorovém sarkofágu v  apsidě 

za hlavním oltářem velehradské baziliky 
sv. Cyrila a Metoděje.
Sarkofág je dílem italského architekta Pao-
lo Marcianiho a na mozaikové výzdobě se 
podílelo patnáct umělců z devíti zemí svě-
ta pod vedením jezuity Marko Rupnika. 
Výše citovaná slova, umocněna podpisem 
kardinála Špidlíka odlitém v bronzu, mů-
žeme číst právě na tomto sarkofágu.

Co to je Pentateuch a jak jej nazývají Židé?

Odpověď na biblickou hádanku z minulé-
ho čísla – egyptských ran bylo deset:
1. Zkažení vod – Voda v Nilu i všechna 

voda Egypta je proměněna v krev.
2. Žáby – Z  Nilu vyleze množství žab 

a  sužuje celou egyptskou zemi. Po 
Mojžíšově modlitbě rána pomine.

3. Komáři – Prach se promění v komáry, 
kteří obtěžují lidi i dobytek.

4. Mouchy – Hospodin trestá Egypt 
mouchami. Farao žádá Mojžíše a Áro-
na o přímluvnou modlitbu.

5. Dobytčí mor – Hospodin stíhá Egypt 
dobytčím morem; stáda Izraelců nej-
sou postižena.

6. Vředy – Nemoc přichází i  na lidi 
a podlehnou jí dokonce také egyptští 
věštci.

7. Krupobití – Mojžíš znovu jedná s fa-
raónem a  ohlašuje další pohromu. 
Krupobití zničí úrodu na polích.

8. Kobylky – Po novém, neúspěšném 
jednání s faraónem zničí záplava koby-
lek zbytek úrody v zemi.

9. Temnota – Hospodin sesílá na Egypt 
tmu. Farao slibuje propustit lid, ale ne-
chce dovolit, aby s sebou vzal stáda.

10. Smrt všeho prvorozeného v Egyptě

Biblická hádanka 

Redaktor: „Hezké dopoledne. Můžu 
s vámi udělat rozhovor?“
Neznámý: „Ano můžete.“

R: „Byl jste jedináček?“
N: „Nebyl.“
R: „Jak jste vycházel se svými sourozenci?“

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

N: „Celkem dobře.“ 
R: „Až na jednoho.“
N: „Je fakt, že jsme se k jednomu z nás ne-
zachovali zrovna hezky.“
R: „Právě o tom mluvím.“
N: „Vím, že na to narážíte.“ 
R: „Proč jste se takhle k němu za-
chovali?“
N: „Ze žárlivosti.“
R: „Nebylo vám to líto?“
N: „Zpočátku ne, ale později ano.“
R: „Jenže to už bylo pozdě.“
N: „Žel, ano, ale kdybychom tenkrát ne-
udělali, co jsme udělali, tak jsme všichni       
zahynuli, ale jelikož jsme udělali, co jsme 
udělali, tak jsme byli potom zachráněni.“
R: „To máte pravdu.“
N: „Tak vidíte, Bůh dokáže špatný čin na-
konec proměnit v dobro.“

R: „Ale teď se vraťme k  tomu, abychom 
vypátrali vaše jméno.“
R: „Měl jste děti?“ 
N: „Ano, měl.“

R: „Slyšel jsem, že podle vás se 
jmenuje i jedna země, a v té zemi 
je město, které vešlo do dějin?“ 
N: „Ano, a navíc o tom zpívá mj. 
i jeden český zpěvák.“
R: „Tu písničku znám, ale není 

jediný, kdo o tom zpívá.“
N: „To sice ne, tak dejme tomu, že je jed-
ním z těch, kteří o tom zpívají.“
R: „Není to moc velké město.“
N: „To sice ne, ale je jedno z nejznámějších 
a nejnavštěvovanějších.“ 
R: „Děkuji za rozhovor.“
N: „Není zač.“ 

Děti píší Bohu
Milý pane bože, 
děkuju ti že si nám dal nebe a zvířata a moře. Děkuju ti i za 
tvoje nový stvoření jako sou počítače. Co dalšího chystáš? 
Přeju ti krásný vánoce.
 Ludva (9 let)

Milý Bože, 
sem kluk. To je důležitý abys mě pochopil a moh mi po-
moct. Moje kamarádka Fanynka je o rok starší než já. Mys-
líš že je to v pořádku? Její maminka neví že spolu chodíme.
Díky.
         Aleš (8 let)

Milý Bože, kdybychom měli kožichy jako zvířátka, nemuseli bychom si oblékat šaty. 
Neuvažoval jsi o tom někdy?
 Kačka

Milý Bože, ten džbán rozbil Míša a ne já. Tady to máš písemně.
 Hana
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MODLITBA
Bože, děkuji ti za všechno, 
co jsi po mně v mém životě 
chtěl.
Buď pochválen za čas mého 
narození.
Buď veleben za mé dobré 
hodiny i hořké dny.
Buď požehnán za všechno, 
co jsi mi odepřel.

Nepropouštěj, Pane, svého 
tvrdohlavého a  líného slu-
hu ze svých služeb.

Ty máš moc nade mnou 
i  v  oné hlubině, kde zcela 
sám rozhoduji o svém věč-
ném osudu.
Ponechej si mne ve svých 
službách po všechny dny 
mého života.

Žádej si, co chceš, ale dej 
mi jen to, co ty ukazuješ.
Budu-li ve tvé službě una-
vený, pak ať není unavená 
tvá trpělivost se mnou.

Ty přicházíš, ty dáváš sílu, 
abych začal vždycky zno-
vu.
Abych doufal navzdory vší 
beznaději, abych věřil ve ví-
tězství, které je tvým vítěz-
stvím ve mně, ve všech po-
rážkách, které jsou mými 
porážkami. 

 Amen.

VESELÝ
Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta 
a na novém místě se lidí ptá: „Tak co, zů-
staneme? Líbí se vám tady?“
„Ne, nelíbí, nějak divně to tady smrdí.“
Jdou dál, po dalších 2 dnech: „A co tady, 
zůstaneme?“
„Ne, tady to taky nějak smrdí.“
Jdou tedy ještě dále a Mojžíš zase: „Tak 
tady, ano?“
„Ano, zůstaneme – tady nic nesmrdí.“
…a tak mají Židé čistý vzduch a Arabové 
ropu.

Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze všech 
sportovců nejsympatičtější cyklisti.“ 
„Proč?“ 
„Protože se starají o svoje duše.“

* * *
Vědec se baví s Hospodinem: „Bože, už 
nejsi potřebný. Věda postoupila tak dale-
ko, že už i my vědci umíme udělat člověka 
z hlíny.“ 
„Tak to předveď,“ povídá Bůh. 
Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh 
na to: „Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!“

OKÉNKO PRO DĚTI
Veselé a radostné 

Velikonoce všem dětem!
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G – jako papež František 
 Tolik „G“ v jednom jméně, jste děti nevi-
děly. Víte, jak se náš nový papež František 
jmenuje? Jorge Mario Bergoglio. Počítejte 
se mnou. Kolik písmenek „G“ jste spočí-
taly? Tři?

A víte, kdo je to papež?
Zástupce Boha na zemi. Největší kněz na 
světě. První papež byl apoštol Petr a pově-
řil ho Ježíš. Všechny papeže volí Pán Bůh.

Největší křesťanské svátky jsou Velikonoce. Protože Ježíš zvítězil nad smrtí. 
Vyluštěte si tajenku. Napoví vám obrázky Pašijového čtení.

_ELKÝ PÁTEK
_ELENÝ ČTVRTEK
_RISTUS

H_EBY
KŘ_Ž
JEŽÍ_

B_RÁNEK
GETSEMA_Y
B_LÁ SOBOTA
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(autorkou obrázků je 
Jindra Hubková)

Hádej, hádej, hadači
Po obloze pluje,
na louce si skáče,
trká, vyhazuje,
má vlněný fráček.

Když udělá ko-ko-ko,
načechrá si peří,
bude vejce na měkko
pro mne na večeři.

Má hřebínek, co nečeše,
má ostruhy a nerajtuje.
Někdy se točí na střeše,
jindy si na zdi pobrukuje.

Vyrobte si slepičky 
z kolíčků na prádlo

Potřebujete:
kolíček, tvrdý papír na 
hlavičku, barevné papí-
ry na zobáček, hřebínek, 
nožičky, provázek na no-
žičky, peříčko na ocásek.

(Hádanky: beránek, slepička, kohoutek)

Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Kdo může změnit svět?
Vážení čtenáři,
od našeho minulého setkání nad stránka-
mi Many došlo v naší společnosti k  řadě 
významných událostí. Mezi ty mediálně 
nejsledovanější patřila inaugurace našeho 
nového prezidenta a  proběhlo konkláve, 
z něhož vzešel nový papež František. Méně 
intenzivně sledovanými skutečnostmi byly 
kupříkladu volby v Itálii, mistrovství svě-
ta v biatlonu, v klasickém lyžování a také 
očekávání, zda bude Václav Klaus „posta-
ven před soud“ kvůli vyhlášení amnestie. 
Nebojte se, žádný politický komentář vám 
ode mně nehrozí. Proč jsem tedy zmíněné 
mediální případy uváděl? Z toho, jak je na 
ně kladen důraz, se může zdát, že na svě-
tě existují osobnosti nebo kolektivy, které 
mohou tento svět od základu změnit. Čas-
to upíráme své zraky k mediálně známým 
tvářím, jakoby i nás mohly učinit lepšími.
Jedná se však o pouhou iluzi a klam. Žád-
ný člověk, byť by jeho vliv byl sebevětší, 
nemůže ve skutečnosti změnit nic, kromě 
sebe sama. Ani Barack Obama, ani papež, 
ať je jím kdokoliv, svět lepším sami neza-
řídí. Nositeli změny jsou totiž všichni lidé, 
každý jednotlivě a zároveň společně. Člo-

věk s dobrým a ote-
vřeným srdcem, to 
je naše jediná naděje. Významné osobnos-
ti mohou být, a často jsou, inspirací a vzo-
rem. Občas do nich projektujeme svá přá-
ní, své úspěchy, ale i neúspěchy a selhání. 
Není na tom nic nepřirozeného, ale je to 
jen málo užitečné pro nás samotné, i pro 
naši společnost, církev, svět. Za svůj život 
nemůžeme činit definitivně odpovědným 
nikoho jiného, než sami sebe. A stejně tak 
nemůžeme přebírat odpovědnost za dru-
hé, protože je často spíše maskovanou po-
třebou druhé řídit a kontrolovat.
Jak tedy měnit svět k  lepšímu? Dovolím 
si tvrdit, že prvním a zároveň posledním 
krokem je změna v  našem vlastním srd-
ci. Změna, která je neviditelná, ale o  to 
viditelnější jsou její vnější projevy, totiž 
skutky. Budeme-li o  tom pochybovat, 
uvízneme v jakémsi negativním hermene-
utickém kruhu. Pokud bude většina z nás 
přesvědčena, že změna jednotlivce je příliš 
malá, aby změnila celou společnost, pak se 
nemůže změnit ani tato společnost, proto-
že je jednotlivci tvořena a zároveň je sama 
určitým způsobem formuje a utváří. Kruh 

Zkušení herci říkají, že zahrát padoucha 
je snazší, než zahrát kladnou postavu. Jan 
Werich na to měl asi takovou odpověď: 
Proč se tak špatně hrají kladní hrdinové? 
Protože příkladů je málo…
Geniální vysvětlení geniálního herce. 

Připomínejme proto často našim dětem 
a vnukům skutečné vzory a hodnoty, aby 
měly jednou koho „napodobovat“, aby 
se ony samy staly „kladnými hrdiny“ ve 
svých životech… 
  (B.V.)

OKÉNKO PRO RODIČE
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RECEPTÁŘ

Soubory kuchařských a  také životospráv-
ných návodů jsou známé v rukopisné po-
době už ze 14. století. Rozvoj knihtisku 
přispěl k  rozšíření tištěných kuchařek, 
které přinášely recepty na masitá jídla, 
kaše, polévky, zvláštní kapitoly se obvyk-
le věnovaly jídlům postním a  svátečním. 
Předpisy byly až na nečetné výjimky bez 
uvedení měr a vah a kladly tak větší náro-
ky na zkušenost kuchaře.
„Nebo jaká může nebezpečnější věc životu 
lidskému býti, jako neřádné strojení pokr-

mů, a  jest 
jistě div-
ná věc, že 
mnozí lidé 
sobě svého 
zdraví tak 
málo váží a to neumělým kuchařům a ku-
chařkám tak opovážlivě svěřují…“

(Kuchařství rytíře Bavora mladšího  
Rodovského z Hustiřan, z úvodního věnování)

Dnes z trošku jiného soudku

Název biblické postavy z Rozhovoru s… najdete na tomto místě v příštím čísle.

je symbolem dokonalosti, protože nemá 
konec ani počátek, ale v tomto případě je 
potřeba z kruhu vystoupit, abychom se do-
konalosti alespoň začali přibližovat tím, že 
počátek nalezneme.
Přeji každému z  nás jednotlivě a  nám 
všem společně, abychom dokázali vystou-
pit z  kruhu každodennosti a  nalezli jeho 
počátek přinášející změnu v  nás samých. 

Ale není to nakonec pýcha, myslet si, že 
mohu vlastními silami změnit sebe sama, 
že počátek změny naleznu v sobě? Ne teh-
dy, pokud mám v  tom nejhlubším místě 
svého srdce Boha. Sklonění do největších 
hlubin sebe sama je pak aktem Jeho hledá-
ní, aktem pokory a nakonec i sklonění se 
před Jeho velikostí.

(Lukáš Volný)


