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Začínají terénní úpravy farní zahrady…
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„Svatá brána otevřená…
…zlatým klíčem odemčená, kdo do ní
vejde…?“ Napadla mě tato parafráze
říkadla pro děti, protože Svaté brány
jsou v  letošním Svatém roce otevřeny
po celém světě, ale kdo do nich vejde?
Otvírání Svatých bran bývá totiž záleži-
tost města Říma. Svaté brány jsou dveře
ve čtyřech hlavních římských bazili-
kách (sv. Petra na Vatikánském pahor-
ku, sv. Pavla za hradbami, Panny Marie
Sněžné a sv. Jana v  Lateránu), které jsou
zazděny a které se otvírají pouze v  době
Svatého roku. Kdo těmito branami
projde, může získat po splnění podmí-
nek odpustky pro sebe či pro někoho
v  očistci.
Oficiální zahájení Svatého roku se ko-
ná  s  otevřením Svaté brány římské ba-
ziliky svatého Petra. Svaté brány dal-
ších bazilik jsou otevřeny v  následu-
jících dnech. V  minulosti byly brány
částečně vybourány před vlastním za-
hájením Svatého roku, takže papež kla-
dívkem rozbil pouze slabou vrstvičku
malty a dělníci pak odstranili zbytek
zdiva. Svaté dveře jsou během Svatého
roku otevřené (s  výjimkou noci) až do
konce Svatého roku, kdy jsou pak znova
zazděny.
Papež František ale udělal letos u  pří-
ležitosti mimořádného Svatého roku
Božího milosrdenství výjimku, že i  bis-
kupové místních církví (= diecézí) mo-
hou otevřít Svaté brány ve svých diecé-
zích.
Možná na to nejsme zvyklí, a tak nás
otevřená Svatá brána v  ostravské ka-
tedrále může nechat chladnými a ne-
tečnými. Ale naopak, je to veliká milost,
že letos nemusíme jezdit až do dalekého

Říma! Možnost projít Svatou branou se
tak otevírá i  lidem, kteří pro svůj
zdravotní stav či věk či péči o  malé děti
se do města Říma těžko dostanou.
Obřad projití Svatou branou má svůj
symbolicky význam: je to symbol pro-
jití k  určitému novému začátku. A  jaký
význam má získání odpustků? Není to
odpuštění hříchů, to se děje při zpovědi.
Ale každým hříchem v  našem životě
vzniká určitý „nepořádek“. Bůh nám ve
svátosti smíření hřích  s  radostí odpou-
ští, ale ještě je třeba z  naší strany uklidit
onen vzniklý „nepořádek“ (např. na-
hradit škodu, odvolat pomluvu, dát do
pořádku narušené vztahy, omluvit se
atd.). Ale častokrát člověk není schopen
napravit vlastními silami vše, co hří-
chem způsobil. Potřebuje pomoc dru-
hých a hlavně pomoc Boží. Dar odpust-
ků je jednou z  možností, jak nám Bůh
pomáhá uvádět vše do Božího řádu.
Můžeme to vyprošovat sobě nebo ně-
komu zemřelému, který se právě
v  očistci nechává Bohem očišťovat, tu-
díž symbolicky řečeno „uklízí nepořá-
dek svého života“.
My můžeme projít Svatou branou jako
celá farnost, a tudíž tím dát najevo, že
chceme, aby Pán pomáhal odstraňovat
nepořádek i  z  naší farnosti a z  našich
rodin. Připojte se proto, prosím, k  Farní
pouti k  ostravské Svaté bráně, která se
uskuteční v  sobotu 30. dubna 2016.
V  1 7.25 se sejdeme před Svatou branou,
v  1 7.30 jí společně projdeme a za ní se
pomodlíme příslušné modlitby. Bude
následovat rozjímání nad Božím milo-
srdenstvím a v  18.00 h mše sv.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . dubna – pátek Pátek v  oktávu velikonočním
2. dubna – sobota Sobota v  oktávu velikonočním
3. dubna – neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
4. dubna – pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
7. dubna – čtvrtek Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
10. dubna – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
1 1 . dubna – pondělí Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
17. dubna – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23. dubna – sobota Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního

patrona pražské arcidiecéze
24. dubna – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
25. dubna – pondělí Svátek sv. Marka, evangelisty
29. dubna – pátek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,

patronky Evropy
▲ podle Liturgického kalendáře

zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI

3. 4. Neděle Božího milosrdenství - 1 . sv. zpověďdětí
4. 4. Slavnost Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k  počatému životu

a nenarozené děti - přede mší sv. může být růženec na tento úmysl
Po mši sv. přípravy rodičů dětí, které letos přistoupí k  1 . sv. přijímání

6. 4. Modlitby otců

Pro získání odpustků je důležité splnit
tyto podmínky:

1 . Přistoupit ke svátosti smíření –
není potřeba ten den, ale v  roz-
mezí dvou týdnů. Je dobré se na
to připravit!

2. Projít Svatou branou
3. Pomodlit se na úmysl papeže
4. Aspoň chvíli rozjímat nad Božím

milosrdenstvím a nad skutky mi-

losrdenství – to budeme dělat
společně

5. Přistoupit ten den k  svatému
přijímání

Svatá brána je otevřená… Bůh nás touží
uzdravit... Stačí uvěřit… a projít…

Na tuto farní pouť dostupnou pro
všechny generace Vás zve o. Lukáš
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SVATÝ MĚSÍCE

Marie Růžena Julie Billiartová
Zakladatelka kongregace „sester NašíMilé Paní“ pro výchovu dívek ve Francii
Narodila se 12. 7. 1 751 v  Cuvilly ve Fran-
cii chudým rodičům, kteří jí nemohli
poskytnout vzdělání. Ráda pomáhala na
faře a pak také kolem sebe shromaž-
ďovala holky i  kluky a vyprávěla jim
o  Pánu Ježíši. Později je seznamovala
i  s   katechismem.
Atentát na jejího otce, který prožila Ju-
lie  s   ním, zasadil mladé ženě roku 1774
tak děsnou ránu, že byla od toho dne
ochrnutá a připoutaná na lůžko. Takto
postižená byla celých 28 let. Ale to byl
jen začátek řady osudných ran, které na
Julii čekaly a které snášela  s   hrdinnou
trpělivostí a tichostí. I   při svém ochr-
nutí se snažila působit apoštolsky.
Za Francouzské revoluce upadla ne-
mocná do podezření, že poskytuje
úkryt pronásledovaným kněžím. Po-

chopové už postavili na návsi v  Cuvilly
hranici dřeva, na které měla být Julie
Billiartová, označována jako čarodějni-
ce, upálena. S  pomocí věrných přátel,
kteří ji ukryli v  balíku slámy a pro-
pašovali ji z  vesnice, mohla Julie unik-
nout a žila v  příštích letech stále na
útěku v  různých městech Francie.
Chtěla nadále učit a vychovávat. Nejvý-
znamnějším byl nakonec pobyt v  Ami-
ens, kde nalezla konečně bezpečný
úkryt. A  zde vytvořila Julie Billiartová
to, co mělo učinit její jméno nezapo-
menutelným: roku 1804 založila kon-
gregaci „sester Naší Milé Paní“ pro vý-
chovu a vyučování dívek. Brzy po za-
ložení kongregace Julie zázrakem
ozdravěla a mohla se ještě intenzivněji
starat o  šíření svých myšlenek.

10. 4. Sbírka na rekonstrukci fary s  pozváním do farní kavárny
15. 4. Mše sv. pro lidi bez domova v  centru sv. Benedikta Labreho – čas bude

upřesněn
17. 4. 4. neděle velikonoční - Den modliteb za povolání k  duchovnímu stavu

- přede mší sv. může být růženec na tento úmysl
Po mši sv. příprava dětí

18. 4. Po mši sv. přípravy rodičů dětí, které letos přistoupí k  1 . sv. přijímání
21 . 4. V  18.30 - katecheze dospělých aneb „Ve škole Ježíšově“
22.–24. Víkend pro mládež v Zátoru
24. 4. Sbírka na katedrálu
30. 4. Farní pouť ke Svaté bráně v  ostravské katedrále – za pokoj a lásku v  našich

rodinách - 17.25 se sejdeme před naší katedrálou (možnost doputovat i pěš-
ky), společně projdeme Svatou branou, pomodlíme se příslušné modlitby
pro získání plnomocných odpustků pro sebe či pro duše v  očistci, bude ná-
sledovat rozjímání a od 18.00 h mše sv.
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A  ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nej-
menší mezi judskými rody, z  tebe mi
vzejde ten, jenž bude vládcem v  Izraeli,
jehož původ je odpradávna, ode dnů
věčných.

(Micheáš 5, 1)

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a
co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrden-
ství a pokorně chodil se svým Bohem.

(Micheáš 6, 8)

Hospodin je dobrý, je záštitou v  den
soužení.

(Nahum 1, 7)

Poznávejme Hospodina,
usilujme ho poznat. Jako
jitřenka, tak jistě on vy-
jde. Přijde k  nám jako
přívaly dešťů a jako jarní
déšť, jenž svlažuje zemi.

(Ozeáš 6, 3)

Zrníčka z Bible

STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 16. )
Záznam z  exercicií, které vedl v  Národním centru Fatimského apoštolátu v  ČM Fatimě
v  Koclířově u   Svitav Fr. El ias Vel la, O.F.M . Conv., exorcista z  Malty
Pane, máme ti děkovat za tolik krás-
ných věcí, které jsi nám dal zvláště

v  těchto několika dnech. Můj Pane, my
si neumíme představit tu hojnost mi-

Společnost rychle rostla, ale
v  prvních letech byla také
z  mnoha stran nepřátelsky
napadána. Pro Julii při-
cházela jedna zkouška za
druhou. Nejhorší den pro
zanícenou misionářku na-
stal roku 1809, když musela
se svou kongregací opustit
Francii. V  Namuru v  Belgii
založila mateřinec a starala se zde
o  rychlé rozšíření svého řádu i  do ji-
ných zemí.
Po letech úplného sebeobětování ve
službě bližním se směla Marie Růžena
Julie Billiartová ještě dožít toho, že

francouzští odpůrci „sester
Naší Milé Paní“ uznali, že
nejsou v  právu, a spo-
lečnost opět povolili. Krát-
ce nato, 8.   dubna 1816, ze-
mřela zakladatelka ve svém
mateřinci v  Namuru, kde
byla také pochována. Papež
Pavel VI. prohlásil Julii Bil-
liartovou 22. června 1969 za

svatou.
Příběh Julie Billiartové také zpracovala
Maria Calasanz Zieschová v  knize Velká
odvaha.

▲ podle internetu a knihy Rok
se svatými zpracovala Majka Dostálová
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Mé zamyšlení nad článkem „Ztráta svobo-

dy ve jménu svobody“ z  časopisu MILUJTE

SE!, číslo 31 z  roku 2014, který je k  dispozi-

ci i   v  naší farní knihovně, takže zájemci si

ho mohou bez problémů vyhledat a pře-

číst.

Neznám společnost, ať totalitní nebo
demokratickou, ve které se většina mu-
sí podřídit menšině. Společnost, ve kte-
ré ten kdo chce žít podle svého
přesvědčení a svědomí a je za to proná-
sledován a dokonce trestán, je špatná
společnost. Pokud osoby  s  menšinovou
sexuální orientací chtějí bojovat za
svou „pseudosvobodu“,   ať tak činí, ale
ne na úkor nás většiny. Nikdo jim ne-
chce brát jejich práva na život prožitý
v  lásce a štěstí. Neboť jak řekl svatý otec
František k  otázce homosexuálů: „Kdo

jsem já, abych je soudil?“ Braňme svá
práva na náš život v  lásce a štěstí podle
Božích zákonů!
Rodič 1 a rodič 2. V  zuřivé snaze o  vy-
mýcení „sexistických stereotypů“ má
z  jazykového úzu zmizet slovo matka,
maminka a slovo táta, tatínek, neboť to
diskriminuje „rodiče stejného pohlaví“.
Ministryně zahraničních věcí Hillary
Clinton doporučila, aby v  budoucnu
bylo v  pasových formulářích místo
„matka“ a „otec“ napsáno „rodič 1“ a
„rodič 2“. Po ostré kritice musela při-
stoupit na kompromis „matka nebo ro-
dič 1“, „otec nebo rodič 2“. Proč se musí
odstranit z  jazyka slovo, které se dítě
naučí vyslovit jako první? Nikdo, ani
feministky, by za odstranění slova
matka nemohl bojovat, kdyby jej nepo-

Ztráta svobody ve jménu svobody

lostí, kterou dostáváme, tu překypující
hojnost milostí, kterou dáváš každému
z  nás, poklad, který nám nabízíš. Dě-
kujeme ti nyní za tento poklad. A  dnes
tě nežádáme ani tak o  zapamatování
toho, co jsme slyšeli, ale abychom to
učinili proudem v  našem srdci, který
budeme žít. Dnes žádáme tebe, svatý
Duchu, abychom drželi při sobě, co
jsme dostali, abys ty, Pane, vynesl na
světlo to staré i  to nové ve chvíli, kdy to
budeme potřebovat. Děkujeme ti za
všechno, co jsi nám dal, také díky brat-
rům a sestrám, se kterými jsme tu byd-
leli. Tím, že tě považujeme za svého Ot-
ce, tím víc a více můžeme považovat
ostatní lidi za bratry a sestry. A  od této
chvíle se chceme, můj Pane, přimlouvat
za všechny z  nás. Udržuj nás, Pane,

sjednocené v  modlitbě a dej nám, Pane,
ať jsme svědky těch zkušeností, které
nám dáváš a které nám budeš dávat po
celý život. Za všechno ti děkujeme, můj
Pane, a svou modlitbu vkládáme do ru-
kou Marie, naší milované matky, je tím
nejkrásnějším darem, který jsi nám dal.
A  stejně tak, jako Marie zachovávala vše
ve svém srdci, pomoz nám, ať i  my si
chováme Tebe ve svém srdci.
Maria, buď pro nás naší milovanou
matkou za všech okolností našeho ži-
vota, tak aby i  náš život byl stejný jako
tvé Magnifikat, aby byl žehnáním Boha
za ten plán, který  s  námi má. Obracíme
se k  tobě, Maria, a říkáme ti: Zdrávas
Maria, milosti plná… Ve jménu Otce
i  Syna i  Ducha svatého, amen.

▲ připravil Radim Prokop
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ROZHOVOR

Milí čtenáři časopisu MANA, o  letošních
Velikonocích v  našem kostele přijali
svátost křtu i  dva katechumeni. Jedná
se o  Ing.  Přemysla Tichého a Bc. Jana
Trojku. Byla jsem zvědavá, co je k  tomu
stát se křesťanem vedlo. Poprosila jsem
je o  krátký rozhovor, který vám nyní
nabízím:

1 . Můžete čtenářům MANY prozradit,
co vás oslovilo natolik, že se  chcete
stát křesťany?

Přemysl: Poznání, že mne  s  nimi pojí
společné hodnoty.   Během návštěv bo-

hoslužeb a jiných křesťanských
akcí jsem zjistil, že je to svět, ve
kterém se cítím dobře a přirozeně.

Jan: Bůh mě oslovil ☺. Samozřejmě ne
tak, že by mi poklepal na rameno atd.,
nicméně svým působením mě přivedl
k  jistým zkušenostem, závěrům a myš-
lenkám, které mě posléze vedly k  hlub-
šímu hledání a touze ho poznat.

2. Kdo vás přivedl k  víře?
Přemysl: Moje žena Soňa, kterou jsem
začal doprovázet na bohoslužby i  j iné

O  minulých velikonočních svátcích byla
na mši svaté v  našem kostelíku jedna
moje teta. Po skončení bohoslužby jsme
si před kostelem popřály požehnané
svátky a chvíli si povídaly. Teta byla
nadšená a  nešetřila chválou. Líbilo se jí,
jak je náš kostel opravený, promluva,
zpěv, liturgie, množství malých dětí,
celková atmosféra, květinová výzdoba,

prostě všechno. To se dobře poslou-
chalo… Ale pak přišla nečekaná otázka:
„A  vy můžete v  kostele „kecat“? To náš
pan farář by nás hnal!“ Tak, a byla jsem
zpátky na zemi. Dá se říct, že mi teta
pěkně šáhla do svědomí, a tak to posí-
lám dál.
PS: Opravdu musí všechna ta slova za-
znít zrovna v  kostele?

Pod čarou potřetí

rodila žena. Dokonce i rodič 1 Elton
John a jeho partner rodič 2 museli vyu-
žít náhradní „matku“, aby si splnili své
přání mít dítě. Nemáme slovo označují-
cí osobu, jíž každý člověk děkuje za svůj
život, mít v úctě? Mají být ta krásná
slova   „maminka“ a „tatínek“ odstraně-
ny jen z důvodu, že se „homosexuální
rodiče“ cítí diskriminováni, když je řeč
o mamince a tatínkovi nebo o matce a

otci? Je však smutné, že se našly v Ev-
ropě země, kde k této změně poj-
menování již došlo, a to dokonce zá-
konnou úpravou. A jak potom chtějí
nazvat řeč, které teď říkáme „mateřšti-
na“, protože nás ji naučila maminka?
Snad „rodičovština“? 

▲ k zamyšlení sestrám a bratrům
  Rostislav Václav Kudla

▲ Pavla Kociánová
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Během loňské pěší pouti na Svatý
Hostýn jsem byla několikrát tázána na
to, jak tato akce vznikla, kdy jsme
šlapali poprvé a po kolikáté už jdeme.
Slíbila jsem, že se pokusím dát dohro-

mady nějaký ucelený soupis. Díky peč-
livým poznámkám Jitky Táborské,
Emila Hlaváče a Klárky Kociánové se mi
to snad podařilo.
Myšlenka pěší pouti vznikla především

Putovánína Svatý Hostýn

křesťanské akce a společné modlitby.

Jan: V  ryzím a faktickém slova smyslu
jedna prodělaná zkušenost. Z  praktic-
kého hlediska google, který mě po této
zkušenosti přivedl na jeden web, kde
autor pojednával o  křesťanství. Napsal
jsem mu, stali se z  nás kamarádi a skrze
maily pak se mnou sdílel informace
o  křesťanství a Bohu, tj . vysvětlil mně
všechny náležitosti víry — Bůh, Ježíš
Kristus, Duch svatý, modlitba, Bible. Ja-
kožto protestant mi pomohl najít pro-
testanskou církev, kde jsem nějakou do-
bu chodil, ale nenechal jsem se tam
pokřtít na tamní způsob (něco tomu
chybělo, něco dost). I   proto a navzdory
všemu jsem pak zavítal do kostela, kde
mě to „táhlo“. Tam se mě ujala jedná
milá — za chvíli už paní, která mě se-
známila  s   příslušnostmi ŘKC a byla ja-
kýmsi předposledním dílem skládačky
na cestě nalezení toho správného spole-
čenství, způsobu a místa, kde se nechat
pokřtít.

3. Překvapila vás příprava na přijetí
do církve?Jestli ano, čím?

Přemysl: Příjemně mne překvapila tím,
jak je důkladná. Že i  v  dnešní uspě-
chané době postupně seznamuje účast-
níky  s  „taji“ křesťanství v  patřičné šíři.
Není to záležitost na jedno odpoledne.

Každý účastník má čas a prostor si dů-
kladně rozmyslet, jestli chce opravdu
žít jako křesťan a jestli je schopen sdílet
křesťanské hodnoty.

Jan: Moc věcí mě nepřekvapí, tudíž jsou
pro mě aktivity okolo přípravy na křest
zajímavé, překvapující asi ani ne :)

4. Podle vás, jak by měl být křesťan
v  dnešní době rozpoznatelný a jestli
vůbec ?

Přemysl: Každý jsme jiný, někdo je in-
trovert a někdo zase extrovert, každý
jsme jedinečný. Na druhé straně kře-
sťané sdílí určité základní společné
hodnoty (například desatero) a tím jsou
rozpoznatelní, pokud u  nich víra není
jen formální, vnějšková. Takže podle
mne pokud je někdo opravdovým kře-
sťanem, pak je vždy rozpoznatelný.

Jan: Nevím, každý jsme jiný úd Kristova
Těla, takže kdekdo je rozpoznatelný
jinak. Někdo více a na první pohled,
někdo méně, jiný vůbec. Všechno je asi
správně...

Oběma pánům děkuji za hezké myš-
lenky  a čas, který   věnovali našemu
farnímu časopisu. Přeji vám, ať ze své
víry čerpáte jenom to nejlepší pro svůj
život.

▲ ptala se Janka Šolcová
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díky zkušenosti mých rodičů, kteří se
po přestěhování do Orlovic dozvěděli,
že místní farníci mají svoji poutní tra-
su, po  které putují na  Velehrad. Roz-
hodli se, že to také zkusí, a jejich dojmy,
pocity a zážitky nás  s  manželem natolik
zaujaly, že jsme o  pěší pouti začali také
přemýšlet. Ovšem Velehrad je od Ost-

ravy příliš daleko, a tak jsme si vzpo-
mněli na Svatý Hostýn. Právě sem jsme
totiž, jako budoucí maturanti, jezdili
prosit o  dary Ducha svatého pro ty
z  nás, které tato zkouška dospělosti
zrovna čekala. O  naší myšlence jsme se
zmínili Ivu Křížkovi, kterému se nápad
také líbil. Po  prostudování turistických
map jsme se rozhodli zajet vlakem do
Nového Jičína. Odtud pak pokračovat
pěšky přes Valašské Meziříčí do Rajno-
chovic, kde bychom přespali. Délka tra-
sy téměř 40 km. Druhý den pak pokra-

čovat z  Rajnochovic přes Tesák na Sva-
tý Hostýn, dalších 15 km.
Vše se podařilo domluvit a tak první
pěší pouť se konala ve dnech 17.—18.
května 2008. V  sobotu z  Nového Jičína
nás šlo deset, jmenovitě Jitka a Tomáš
Táborští, Lukáš Mocek, Ivo Křížka, Lada
Zemanová a pětičlenná rodina Kociánů.

Ve Valašském Meziříčí se k  nám přidala
Jiřka Mordinská a v  neděli ráno v  Raj-
nochovicích pak Moňka a Terezka Balí-
kovy a Vašek Jícha. V  paměti nám zůstal
především sešup do Rajnochovic, blou-
dění na posledním úseku a pak se-
tkání  s   ostatními farníky na mši svaté
v  bazilice Panny Marie a sladká čokolá-
da od otce Jana. Otec totiž zorganizoval
autobusový zájezd, který za námi na
Hostýn přijel. Počasí nám přes deštivou
předpověď přálo, pršet začalo, až když
jsme byli pod střechou.
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Na druhou pouť jsme se vydali 1 .—2.
května 2010. Oproti první pouti jsme
částečně změnili trasu. Vlakem jsme
dojeli až do Valašského Meziříčí a odtud
přes Lázy a Troják šlapali přímo na
Hostýn, kde jsme měli zajištěný nocleh.
Celková délka trasy cca 35 km. Počet
poutníků se rozrostl na sedmnáct, Tá-
borští přibrali Pavla, Kociánovi synovce
Zdeňka, opět šlapal Lukáš Mocek, Ivo
Křížka a přidali se Eva a Tomáš Somme-
rovi, Mája Balíková, Emil Hlaváč, Kamil
Pálka a také otec Jan. Počasí nás ten-
tokrát zkoušelo. Ještě ráno na nádraží
v  Ostravě pěkně lilo, ale po příjezdu do
Valašského Meziříčí v  sedm hodin ráno
déšť ustal a celou cestu jsme již ab-
solvovali za krásného počasí. Během
cesty jsme se modlili růžence a prosili
za úmysly, které nám byly svěřeny
farníky. Na Hostýn, kde nás čekala
sladká odměna od Vaška Jíchy schovaná
u  2.   zastavení křížové cesty a pak teplá
sprcha a měkké postýlky, jsme došli
v  půl sedmé večer. Pouť jsme zakončili
v  kapličce společnou mší svatou a má-
jovou pobožností.
Třetí pouť se konala 5.—6. května 2012 a
zapsala se do paměti především re-
kordním počtem účastníků a také té-
měř letním počasím, včetně bouřky na
Hostýně. Trasa z  Valašského Meziříčí se
natolik osvědčila, že jsme ji už neměni-
li. Kromě již tradičních poutníků včetně
otce Jana se k  nám přidali Katka a Zde-
něk Hurníkovi z  Vřesiny, Markéta Bar-
tusková, Maruška Balíková, Jarek Mar-
tykán, celá rodina Mikolajkova, Marek a
Petr Zicháčkovi a Vítek Sommer. Cel-
kem tedy 27 poutníků, plus Vašek Jícha
s  Pavlem Táborským, kteří nám přišli

naproti. Na schodech před bazilikou
byly připraveny k  svěcení nové květi-
nami vyzdobené zvony, a tak jsme si je
mohli v  klidu prohlédnout. Tradiční
mši svatou jsme měli tentokrát v  kapli
vedle baziliky.
Počtvrté jsme putovali 1 1 .—12. května
2013. A počasí nás tentokrát řádně
prověřilo. Celou cestu pršelo, mrholilo
nebo lilo. Na řadu přišly pláštěnky a
deštníky. I přes promočené nejen boty
se nám podařilo pouť zvládnout. Všech
třiadvacet poutníků doputovalo. Svou
účastí nás tentokrát podpořila sestra
Fidelis. Spolu s  otcem Janem byli du-
chovní oporou a k tomu ještě sestřička
přidala ze své igelitové tašky jednou
čokoládu, podruhé bonboniéru. Poprvé
s  námi putovala Veronika Sedláčková,
Terezka Balíková a Káťa Kubenková.
Vzhledem k  náročnosti jsme se na po-
slední úsek rozdělili do skupinek podle
zdatnosti a na Hostýn docházeli po-
stupně. Ale tradiční mši svatou jsme už
slavili společně s  ještě lepším pocitem
než v  předchozích letech. A samozřejmě
musím vzpomenout zapomenuté boty
otce Jana.
Pátá pouť se uskutečnila 17.—18. května
2014 a opět pršelo. Ne tak vydatně jako
v  minulém roce, bylo to spíš mrholení.
Ale tím, že pršelo už týden před poutí,
byly cesty rozmáčené a rozbahněné,
místy ležely přes chodník polámané
stromy, z  kopců tekly proudy vody.
Museli jsme se soustředit na každý
krok, abychom neuklouzli nebo se ne-
zabořili do bahna. Vašek Jícha si vy-
zkoušel, že nové boty je lepší rozcházet
na kratší trase a otec Lukáš zjistil, že
zpovídání během cesty v  zamlženém
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Rehabilitace na faře
Dvanáct zdatných apoštolů včetně  otce Lukáše
v  sobotu si ráno dal i sraz na farní zahradě.
Plní síly, optimismu, také vtípky lítají,
že ten malý plácek farní do oběda zdolají.

Z  kůlny vytáhl i jsme rýče, kolečka a krumpáče,
naše ruce ihned chytly lopaty - a do práce.
Co je skryto pod zemí, jsme ovšem netušil i ,
měl i jsme to za brnkačku, to jsme podcenil i .

Žádný poklad, žádné zlato, o to více kamení,
haraburdí, cihel plno, pevné tlusté kořeny.
Teď se chlapi protáhnete, posíl íte kondičku,
pořádně si zamakáte, pot se leje po tričku.

Sakmar by nám záviděl , jak jsme bojoval i ,
ale po dvou hodinách síly ubývaly.
Otec Lukáš dobře ví, čím morálku zvedne:
v  ruce třímá sl ivovičku, v  kapse štamprle,
před kuchyní bedna piva – snad to zabere.

Studna, co je v zemi skrytá, příl iš vyčuhuje,
skruž je nutno metr zkrátit, kdo to upiluje?
Tak se Péťa s  Honzíkem do broušení dal i ,
jak mlynáři vypadal i , když to vykonal i .

Poledne v  tom okamžení na kostele odbilo,
tak se s otcem Anděl Páně naše mužstvo
modl i lo.
A pak znovu hurá na plac do rachoty zvesela,
jde to sice zvolna, ale - jednou se to udělá.

Markéta, servírka naše, z okna na nás béká:
Hola, hoši, vepřo knedlo zelo na vás čeká.
Nosí plné talíře, vrchem překypují,
břicho mám jak Trautenberk, sotva oddychuji .

Oběd Jarka navařila jako od Pohlrajcha,
jak se tady dobře sedí, zažívá a tlachá!
Po obědě kafíčko a zákusek k  tomu -
komu by se zrovna teď chtělo jíti domů?

lese není ten nejlepší nápad. Přesto
všechno jsme se opět všichni setkali při
mši svaté na Hostýně. Počet poutníků
sedmnáct.
Zatím poslední pouť, v  pořadí tedy
šestá, se konala 9.—10. května 2015.
Po  dvou náročných letech nás čekalo
nádherné počasí a díky tomu jsme se
mohli radovat z  krásy okolní přírody.
Poutníků bylo tentokrát celkem dvacet.
Po první třetině cesty se k  nám přidali
Vojta a Kuba Volní a dalším zcela
novým účastníkem se stala Renča To-
porčáková a Petr Muroň z  porubské
farnosti. Tentokrát se nic a nikdo ne-
ztratil, společně jsme se vyfotili na
schodech před bazilikou a opět pouť za-
končili slavením mše svaté.

V  pořadí již sedmá pěší pouť by se měla
uskutečnit 20.—21 . května 2016. Pokud
tedy máte zájem prožít pouť s  větší či
menší námahou, s  modlitbou a v  růz-
norodém společenství lidí, zatrhněte si
ve svém  diáři tento termín.
A zajímavost na závěr: poutí se zú-
častnilo celkem téměř 40 poutníků,
někdo šlapal jen jednou, někdo chodí
pravidelně. Prozatím nejstarším pout-
níkem, který ušel celou trasu, je Emil
Hlaváč, který se účastnil poutě napo-
sled v  roce 2014, kdy mu bylo 73 let.
Nejmladším pak Honza Kocián, které-
mu bylo při první pouti v  roce 2008
devět let.

▲ Pavla Kociánová
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VESELÝ

MODLITBA

„Ten pes, kterého jste nám prodali, ne-
stojí za nic!“
„Jak je to možné?“
„Včera v  noci štěkal tak hlasitě, že jsme
ani neslyšeli zloděje v  kuchyni!“

Povídá jeden žralok druhému: „Člověk
je v podstatě dobrý tvor…“

Povídá jedna pokusná myš druhé:
„Podívej, jak jsem si toho laboranta vy-
cvičila. Když zmáčknu to červené tlačí-
tko, tak mi donese krmivo.“

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“
„Ale, protože jsem romantik.“
„A  kvůli tomu máš krátké uši?“

Milující Otče, proměň naše srdce, naše
rodiny, naše společenství i  celou naši
společnost.
Vodo života, uhas žízeň, jíž trpí naše
společnost: žízeň po důstojnosti, lásce,
společenství a svatosti.
Duchu svatý, Duchu radosti a pokoje,
uzdrav rozdělení, které způsobilo naše
zneužívání moci a peněz, a sjednoť nás
navzdory odlišnostem našich kultur a

jazyků, sjednoť nás jako Boží děti.
Trojjediný Bože, ty jsi láska; vyveď nás
z  temnoty do svého podivuhodného
světla.
Pane Ježíši Kriste, skrze křest jsme  s  te-
bou spojeni vjedno. Spojujeme se proto
v  modlitbě slovy, které jsi nás naučil.
Amen.

▲ převzato z  programu Týden za
jednotu křesťanů 2016

A tak opět na zahradě každý pilně dělá,
otec nám jde příkladem, pilný je jak včela.
V  hlavě mé však mal inko něco mi tam hlodá,
zdal i vůbec otec zítra mši svatou nám podá.

Nazítří se na mši ploužím, záda, ruce křivé,
otec Lukáš kráčí z fary svěží jako dříve.
Čilý, fit jak superman, už se na nás směje,
že je zdravý a v  pohodě, u srdce mě hřeje.

Tímto končí příběh můj i moje básnička,
za čtrnáct dní přijďte všichni, bude srandička.

Práci naši dokončíme a zahradu zvelebíme,
až se budem na ní bavit, už se těšíme.

V  kopání jsem nabral sílu, praxi i fyzičku,
asi vstoupím do oddílu ke klukům v  Baníčku.
Třeba ještě první l igu s  nimi zachovám,
po soustředění na faře vím, že na to mám ☺.

Ještě bych chtěl poděkovat otci, jak se stará,
už se těším, až se bude přestavovat fara.
Bez kvitu i bez oběda ochotně se zapojím
až do stovky, kterou s  vámi třeba jednou oslavím.

▲ brigádník Emil
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OKÉNKO PRO DĚTI

KN IŽN Í OKÉNKO

Henri Ghéon – Člověk narozený z  války
„Tajné pobídnutí vrhlo mě k  nohám naší

svaté Církve a mé tělo i   duši podrobilo zá-

konu. Já jsem neměl volby. Když cit přiká-

že, všecka logika světa padá v  prach a

rozprchne se ve větru. Požehnán buďonen

cit a požehnán hrdina, který jej vzbudil

v  mé duši!“ vyznává v  závěru své knihy
– svědectví o  své konverzi autor.
Vyšla (u  nás) v  r. 1922, na tom jazyku to
jde znát. Nicméně co nevidět do toho

Máme tady duben. Tenhle měsíc je
typický svým aprílovým počasím. Něja-
kou dobu svítí sluníčko a než sníte sva-
činu nebo oběd, už padají trakaře.
Takhle je to často i  v  našem životě.
V  jednu chvíli je všechno perfektní. Ve
škole se nám daří, máme čas na kama-
rády,   s   nikým se nehádáme a cítíme se,
jako bychom byli v  sedmém nebi. Ale
pak se něco stane. Nikdy nevíme, kdy to
„něco“ může přijít. Prostě se z  ničeho
nic něco pokazí a nám to zkazí celý den
a možná i  týden. Většinou to přijde ná-
hle, když to nikdo nečeká, stejně jako
déšť a bouřka. Ze slunečného dne je
najednou škaredě. Když se na to ale po-
díváme z  té lepší stránky, tak i  déšť je
potřebný. Kdo by jinak zaléval rostliny
nebo co by lidé pili? Kdyby nepršelo,
voda by se ze země vypařila, ale zpátky
už by nespadla. Takhle je to i  u  nás.

Všechno to zlé, co se v  našem životě
stane, je jenom pro naše dobro. Občas
to nechápeme, proč se to děje, ale něja-
ká špatná zkušenost nás může posu-
nout dál. Pán Bůh ví o  nás a i  o  tom,
proč se nám někdy nedaří. On to takhle
prostě chtěl. Děj se vůle Páně, amen.

▲ Sára Šolcová

Vybarvi si svoji duhu

„No jo, včera jsem zasněně poslouchal,
jak krásně zpívá skřivan, a přeslechl
jsem kombajn.“

Chytí rybář zlatou rybku a rybka poví-
dá: „Když mě pustíš, tak ti splním tři
přání.“ „Já mám jen jedno. Abys neměla
kosti.“
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▲ Majka Dostálová

Nové knihy z  farníknihovny
HOLASOVÁ, Zuzana: Popoupo
Čtyři děti se záhadným způsobem dostanou do příběhu hry
o  putování pouští, kterou si samy vymyslely. Pravidla, která pro
hru stanovily, se najednou mění ve skutečnost a děti tak
okamžitě pocítí následky svých dobrých či špatných roz-
hodnutí. To jim, a stejně tak čtenáři, postupně otevírá oči i  srd-
ce. Trochu to připomíná Letopisy Narnie, ale asi jen tím pro-
padnutím do vlastní hry a stejným počtem hlavních hrdinů.
Jinak je tento původem český, příjemně čtivý a místy napínavý
příběh vhodný nejen pro děti, ale i  pro mladší teenagery.

vplujete, ani nevíte jak, a zvyknete si.
Ghéonovo jméno asi těžko většině z  Vás
něco řekne, ovšem ve své době způsobi-
la jeho konverze senzaci, patřil k  neju-
znávanějším literátům své doby a zá-
roveň do řady oněch velkých literár-
ních konverzí, jaké v  té době Francie
zakoušela. Zmíním jen Psichariho, Pé-
guyho, Rettého nebo dříve Claudela,
což byly opravdu špičky francouzské li-
teratury, určitě přinejmenším na stejné
úrovni jako ti, co se o  nich učí na našich
školách.
Ale to je teď vedlejší, řeč je o  Ghéonově
knize o  jeho pozvolném obrácení, která
je vážně fascinujícím čtením. Rozhodu-
jící bylo setkání  s   kapitánem Dupoue-
yem, „který se mi zjevil za jednoho bi-

tevního rána, který mi věnoval několik

slov a pohledů, který padl v  předvečer Ve-

likonoc krvavého roku 1915“. Jeho pro-
střednictvím zažehl Bůh v  Ghéonově
nitru jiskru a ten ji postupně rozdmý-
chával. Šlo to ztuha, „Bůh vstoupil do

starého člověka, ale starý člověk je pln

krve a připouští Boha pouze na návštěvu,“

svěřuje se. Ale pro nás dobře, můžeme
sledovat vývoj jeho myšlení, postupné

odkrývání Pravdy, potažmo pravdy
o  sobě samém. A  tento přerod pochopi-
telně bolel, tento „starý člověk“ si mu-
sel pořádně pustit žilou, aby mohl vní-
mat „Kyrie, které jest pokornou prosbou,

Gloria, které jest radostí, Credo, které jest

ujištěním, Agnus Dei, které jest bolestí, a

mezi tím doba mlčení, která jest adorací a

někdy poslušností“.

Ale ony „návštěvy“ přece jen měly vliv
a Ghéon dospěl k  cíli, který byl zároveň
startovní čárou další etapy jeho života.
Je však dalek připisování si nějakých
zásluh, ostatně posuďte sami: „Bůh po

mně žádal poslušnost; neunavil se mou

zdlouhavostí; neustával skýtat mi příleži-

tost, abych Ho poslechl  s  radostí; když

upadala má vyčerpaná horlivost, v  okam-

žik nejhorší bezútěšnosti, chránil mne

před démonem mudrlantství… Napřed

milovat a napřed věřit, a ostatek přijde

samo. Také vskutku přišlo.“

Přišlo. A  pokud budete mít možnost,
zkuste si tuto knížečku sehnat, opravdu
stojí za to se do ní ponořit, navzdory
tomuto mému až příliš suchému refe-
rátku.

▲ Libor Rösner



1 6

NA PRAVÉM MÍSTĚ

OMARTIANOVÁ, Stormie: Síla modlitby teenagera
Autorka přesvědčivě mladým lidem vysvětluje, jak velkou moc
může mít i  v  jejich životě modlitba a také to, že pro každého má
Bůh připraven životní plán. Dotýká se všech základních problé-
mů teenagerů a svůj text, graficky pro mladé velmi atraktivní,
prokládá autentickými výroky teenagerů,   s   nimiž dlouhodobě
pracovala. Vše je doplněno biblickými pasážemi a podněty
k  dalšímu přemýšlení.

CISZEK, Walter J. – FLAHERTY, Daniel L.: S  Bohem v  Rusku
23 kněžských let v  sovětských vězeních a sibiřských
pracovních táborech
Walter Ciszek se narodil v  rodině polských emigrantů. Po vstu-
pu k  jezuitům se přihlásil k  misijní práci v  Rusku a přijal vý-
chodní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v  polské
oblasti obsazené Rudou armádou. V  roce 1940 byl zatčen a
dalších 23 let vězněn sovětským režimem, z  toho 15 let na Sibiři.
Teprve v  roce 1963 se mohl vrátit do Spojených států, výměnou
za dva sovětské agenty. O  své životní zkušenosti napsal dvě
knihy. Tato je jedna z  nich.

Dobrý den, prosím o  zveřejnění ve vašem časopise  MANA — Měsíční
Aktuality NAší farnosti dle vašeho uvážení, foto můžeme dodat.
Děkuji za vstřícnost

dr.   Lázničková

Ohlédnutí za seminářem k  léčbě neplodnosti
V  sobotu 5. 3. se v  Brně konal akredi-
tovaný seminář „NAPROHELP, úspěšná
cesta k  dítěti“.
NAPROHELP je metoda, která pomáhá
řešit nechtěnou neplodnost bez poško-
zování zdraví, v  souladu  s  morálním
učením katolické církve, a přitom velice
úspěšně. Postupně byla vypracovaná

MUDr. Lázničkovou na základě za-
hraničních zkušeností i  vlastních zku-
šeností jak z  poradenské praxe, tak
především z  ambulantní gynekologické
praxe. Při využití NAPROHELP dochází
k  úspěšným otěhotněním i  tam, kde se
dříve nepodařilo otěhotnět cestou přes
umělé oplodnění. Při respektování ná-
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RECEPTÁŘ

Posílám Vám recept na buchtu z  du-
chovní obnovy z  20. 2. 2016 — je to oby-
čejná buchta  s  jablky — mám pocit, že
už kdysi v  Maně byla.

Potřebujeme:
½  kg polohrubé mouky, 1 prášek do pe-
čiva, 30 dkg cukru, 2 vejce, 10 lžic oleje,
¼  l mléka, 4 jablka, 4 lžíce rumu, 2 lžíce
kakaa, rozinky, nakrájené ořechy nebo
mandle, kousky čokolády — prostě co je
doma.
 
Vejce třeme  s  cukrem, postupně přidá-
me olej, rum a kakao, dále mouku smí-
chanou  s  práškem do pečiva, rozinkami
a ořechy, přilijeme mléko a nakonec
vmícháme nastrouhaná jablka.
Těsto nalijeme na vymazaný a hrubou
moukou vysypaný plech a pečeme

v  předehřáté troubě na 180—200gg g g°C asi
30 min (až se špejle zapíchnutá do těsta
nelepí).
Po vychladnutí potřeme buchtu me-
ruňkovou marmeládou a polijeme čo-
koládovou polevou.
 
Dobrou chuť   přeje Zdena Tvarůžková.
 
Děkuji moc za recept pí. MUDr.Tvarůž-
kové. Chci tímto vyzvat naše farnice,
pokud máte něco dobrého k  snědku,
s  čím byste se chtěly podělit, neváhejte
a pošlete do redakce Many.
Děkujeme.

Rychlá jablečná buchta

mi doporučených rad a postupů takto
otěhotní a porodí 80% žen.
Je potěšující, že metoda si získává stále
větší pozornost i  mezi dalšími gyneko-
logy. A  to jak v  České republice, tak i  na
Slovensku.   To potvrzuje i  skutečnost,
že přednášející byli nejen z  České re-
publiky, ale i  lékařky ze Slovenska. A  ja-
ko účastníci přijeli lidé, které proble-
matika opravdu zajímala, z  různých
částí republiky — od Karlových Varů ,

z  j ižních Čech, od Olomouce i  z  Frýdku-
-Místku.
Tímto seminářem se rozšířily řady těch,
kdo chtějí pomáhat a mají nejen empa-
tii, poradenské dovednosti, ale pře-
devším měli možnost získat znalosti
nezmanipulované tlakem farmaceutic-
kých firem či nějakými osobními zájmy.
Tento seminář se v  CENAP plánuje opět
na podzim — více na webových strán-
kách www.cenap.cz
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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. 4. 2016

Redakce Many p*eje v%em (ten�*,m i jejich bl zk'm
po&ehnan' pr,b)h cel�ho velikono(n ho obdob ,

pro&it' s opravdovou radost ze Vzk* %en .



Úpravy farní zahrady



Květná neděle




