
Maria – Matka
Posaď se na chvíli a pozoruj. Máš před 
sebou bytost, stojící za povšimnutí. Vidíš, 
jak brzy ráno vstává. Chystá snídani, oble-
čení a vypravuje děti do školy. Sotva zamá-
vá ratolestem, její pohled padne na koš 
plný prádla. Mezi tím ji svitne hlavou: „Co 
budu dnes vařit“? Vzápětí si vzpomene na 
maminku, která již delší dobu stoná: „Měla 
bych ji navštívit“. Z přemítání ji vyru-
ší zvuk telefonu. Volá kamarádka, kterou 
opustil manžel. Prý jestli má na ni chvíli 
čas… Klížící se oči hledají kýžený odpoči-
nek, ale… Co dřív? Čemu dát přednost? 
Zrak směřující k oknu spatří obrysy kříže 
a tajuplná osůbka vzdechne: „Pane, pomoz 
mi, dej mi sílu…“
S léty přibylo vrásek, ale úsměv nesešel. 
Díváš se na ni a žasneš. Moc toho nenapo-
vídá, ale je za ní vidět kus práce. Dům září 
čistotou, rodina sem ráda chodí. Je zde tep-
lo domova. Navečer se ubíráš spát a z její 
ložnice padá paprsek světla. Tichounce 
otevřeš dveře a vidíš klečící postavu. Její 
pohled je soustředěný. Ze rtů odečítáš, že 
vypovídá slova modlitby. Potvrzuje ti to 

růženec, obepínající její upracované ruce. 
Tělo je znavené po celodenní námaze, ale 
duch ochotně kráčí vstříc k nebeským výši-
nám…
Záhadnou postavou, výše popisovanou, 
je, jak jinak, postava maminky. Pero ale 
zachytí jen část skutečnosti. Víme, že mno-
hé maminky měly nebo mají život ještě 
daleko pohnutější či dramatičtější, než 
výše zmíněný. Netočí žádné rozhovory či 
pořady, nikomu se nechlubí. Jejich život je 
mnohým zastřen jako rouškou. A přece se 
najde někdo, kdo si toho všimne. Nepři-
jde-li uznání od člověka, nezůstane bez 
povšimnutí u Boha.
Ačkoli nás zaujmou příběhy lidských 
matek, nemůžeme nezmínit nebeskou 
maminku. Mariin život není v bibli širo-
kosáhle opisován. Je stručný na události, 
bohatý ale vnitřním obsahem. Mnohdy 
máme Kristovu matku idylicky vykres-
lenou. Nemůžeme však od ní odtrhnout 
její hluboce pohnutý život. Vždyť rodí 
Božího Syna v chlévě, v naprosté chudo-
bě. V útlém stádiu Ježíšova života utíká 
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Jen málokteré zvíře je tak často předmětem 
a námětem řady rozhovorů. Jeho název je 
v mnoha podobách používán jako hanlivé 
či hodnotící označení bližního. Ano, jedná 
se o vepře, jinými slovy „prase“.
Přestože dnes je vepř spíše synonymem 
špíny a nepořádku, ve starověku tomu čas-
to bylo naopak. Mnohé národy vnímaly 

vepře jako sym-
bol plodnosti a 
z tohoto důvo-
du sloužil jako oblíbená obětina rozličným 
božstvům.
V Egyptě měl vepř zvláštní vztah k měsí-
ci a při měsíčních slavnostech byl porážen 
a obětován bohu Osiridovi. Rovněž syrské 

MALÁ KATECHEZE – Vepř

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  2. května – pátek  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  3. května – sobota  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  4. května – neděle  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  6. května – úterý Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
11. května – neděle  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
14. května – středa  Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května – pátek  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,  

hlavního patrona Čech
18. května – neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
20. května – úterý  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
22. května – čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
25. května – neděle 8. neděle v mezidobí
26. května – pondělí  Památka sv. Filipa Neriho, kněze
30. května – pátek NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  
31. května – sobota  Svátek Navštívení Panny Marie

s Josefem a malým Ježíšem do vyhnanství – 
do Egypta. Při pouti do Jeruzaléma se dva-
náctiletý Ježíš ztratí a až po třech dnech jej 
Marie s Josefem nacházejí vcchrámě. Maria 
musela překousnout zlobu a nenávist mno-
hých ke Spasiteli. Viděla muka a potupnou 
smrt svého Syna…
Ačkoli si vážíme našich maminek, která 
z nich by dokázala to, co Maria? Maria sice 
porodila Božího Syna, její život však pře-
kypuje těžkostmi, je silně spjat s křížem. 
A právě na kříži Ježíš odkázal Marii Jano-
vi (tj. církvi) a Jana (tedy církev) Marii. 

Od této chvíle je Maria – Miriam i naší 
matkou. Boží vůle je pro ni posvátnou. 
Pokud tedy Ježíš svěřil lidstvo Marii, ona 
nás nikdy nepřestane milovat. Maria nás 
miluje, protože si to přál její Syn a chce to 
i ona celou svou bytostí.
Maria je podle Jana Pavla II. pamětí církve. 
Ve svém srdci nosí každého z nás. Miluje 
nás neodbytně, naše nebeská maminka. 
Kéž májové pobožnosti a i modlitby nás 
k ní více poutají: „Maria, pomoz! Maria, 
stůj při nás!“…

P. Jan



3

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Jan Křtitel de Rossi
V současné době plné uspěcha-
nosti a potřeby prosadit se nepa-
tří k oblíbeným vzorům ti, kteří 
své vlastní „já“ dávají až na druhé 
místo.
Zkusme porušit tento trend 
a povězme si něco o světci, jehož 
jméno zní Jan Křtitel de Rossi. 
Tento skromný kněz se narodil 
roku 1698 ve Voltaggiu v severní Itálii. 
Absolvoval řadu studií v Římě, mezi jiný-
mi i u Dominikánů. Během těchto studií 
se u Jana začaly projevovat epileptické 
záchvaty, kterými trpěl až do konce svého 
života.
Poté, co v roce 1721 přijal kněžské svěcení, 
začal se naplno věnovat chudým a nemoc-

ným. Celé jeho působení bylo 
zaměřeno na ty nejubožejší spolu-
občany. Navštěvoval odsouzené ve 
věznicích, poskytoval jim útěchu 
a snažil se je přivést na správnou 
cestu. V roce 1737 se Jan rozhodl 
k radikálnímu kroku a celý svůj 
majetek rozdal potřebným.
Když tento světec neobyčejně 

dobrého srdce 23. dubna 1764 v Římě 
zemřel, u jeho hrobu se sešli truchlící ze 
širokého okolí a ze všech společenských 
vrstev obyvatelstva.
Papež Lev XIII. svatořečil skromného kně-
ze Jana v roce 1881. Jeho hrob se dodnes 
nachází v římském kostele Nejsvětější Tro-
jice Poutníků.

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI

národy považovaly vepře za posvátného. 
Jindy však bylo toto zvíře opravdu považo-
váno za nečisté.
Tak tomu bylo i v době Starého zákona. 
Vnější nečistota vepře se stala obrazem 
vnitřního poskvrnění člověka.
V Novém zákoně přirovnává Kristus vepře 
k lidem, kteří znečišťují Boží učení. Jed-
ná se zejména o známý výrok: „Neházejte 
perly…“ (Mt 7,6). V podobenství o mar-
notratném synu je zase obrovské ponížení 
nezdárného syna dovršeno jeho službou 
pasáka vepřů (Lk 15,15).
Křesťanské umění využívá vepře jako 

symbol hříchu necudnosti a nestřídmos-
ti. Opačným příkladem je znázorňování 
sv. Antonína, jehož atributem je právě 
vepř. V tomto případě však ne jako sym-
bol pokušení, ale jako symbol toho, že sv. 
Antonín je patronem chovatelů domácího 
zvířectva.
A nakonec trochu odlehčení. O vepři by-
chom mohli napsat ještě mnoho slov, ale 
přiznejme si, že máme-li před sebou typic-
ké a dobře připravené „vepřo, knedlo, 
zelo“, kdo z nás by se zamýšlel nad symbo-
likou vepře v dějinách…

(Lukáš Volný)

V měsíci květnu budou májové pobožnosti.•	
V sobotu 10. května ve 20.00 hodin bude svatodušní vigilie.•	
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STŘÍPKY
Farní knihovna má tři roky
Knihy jsme začaly půjčovat 1. května 2005. Knihovnu navštěvuje 
80 čtenářů, kteří si mohou vybírat z několika set titulů vždy v neděli 
dopoledne. A jaké knihy u nás najdete? Různé. Můžete si zapůjčit 
romány, poezii, knihy duchovní, historické, cestopisy, životopisy 
i knihy s pedagogickou či psychologickou tematikou. Knihy si určitě 
vyberou i děti. Přijďte se přesvědčit osobně.

Vaše knihovnice
Lístek z památníku
Listuji zamyšleně ve svém starém a již 
zažloutlém památníku a vzpomínám.
Před očima se mi střídají různé myšlenky 
i obrázky a všechny mají něco společného: 
je to láska, rada pro život, přání štěstí, přá-
ní nezapomenout.
Vracím se zpátky na první stránku a s doje-
tím si ji pročítám znovu a znovu.
Stojí tam:  Dobrota srdce, upřímnost 

 je vzácný ryzí skvost. 
Šťastný je – kdo skvost ten má 
a věrně si jej zachová.

Veršík je vepsán do srdíčka ozdobeného 
kvítím, malým kominíčkem a také malou 
podkovou – obvyklými symboly štěstí.

Ptáte se, čím je pro mě zrovna tato strán-
ka tak drahá? Ty prosté moudré verše mi 
před lety složila a s láskyplným obrázkem 
věnovala moje maminka. To, co sama žila, 
chtěla předat dál…
Stojíme na prahu měsíce května, který je 
zasvěcen naší nebeské matce, Matce dob-
ré rady – Panně Marii. Rada, kterou nám 
věnovala, je zdánlivě prostá, vždyť v Káně 
řekla pouze: Udělejte, cokoli vám nařídí. 
Ale právě na tom bychom měli ve svém 
životě stavět a nabrat tak správný směr.
Děkujme svým maminkám. Je za co. 

(Jarka Lasoňová)

Plán
Při svém nanebevstoupení Ježíš shlédl dolů 
na zem. Byl večer a v potemnělém Jeru-
zalémě se nesměle mihotalo jen několik 
malých světélek.
Archanděl Gabriel, který přišel Pánu Ježíši 
naproti, se ho otázal:
„Pane, co jsou to za malá světélka?“
„To jsou moji učedníci. Modlí se spolu 
s mou matkou. A jakmile vystoupím naho-
ru na nebe, chci jim seslat svého Ducha, aby 
se ty rozechvělé plamínky staly požárem, 
který nikdy neuhasne a který postupně 
zazáří ve všech národech země.“

Archanděl Gabriel opovážlivě namítl: „A co 
uděláš, Pane, jestli ti ten plán nevyjde?“
Chvíli bylo ticho. Pak Pán mírným hlasem 
odpověděl: „Já žádný jiný plán nemám.“

Jsi malý plamínek mihotající se v temné noci.
Ale jsi součástí Božího plánu. A bez tebe to 
nepůjde. Bůh nemá žádný náhradní plán.

(z knihy Bruna Ferrera Osvěžení pro duši 
vybrala Jarka Lasoňová)
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Duchovní obnova
Rádi bychom se s vámi podělili o něko-
lik myšlenek z duchovní obnovy vedené 
p. Eliasem Vellou – členem Řádu mino-
ritů a exorcistou z Malty. Tato duchovní 
obnova proběhla v Koclířově ve dnech 
28.–30. 3. a jejím hlavním tématem bylo 
„Uzdravení“.

Sobotní přednáška se dotýkala modlitby. 
„…Někdy máme pocit, že Bůh neslyší naši 
modlitbu, a že na ni neodpovídá. Modlí-
me se, aby se nám dařilo ve škole/v práci. 
Modlíme se za naše schopnosti. Modlíme 
se, aby byla naše budoucnost taková, jakou 
si představujeme. Ale nestává se v této chví-
li spíše Ježíš služebníkem a my pány? Místo 
abychom se ptali Ježíše, co máme udělat, 
říkáme my Ježíši, aby to udělal. Tedy naše 
modlitba zní: „Pane, udělej to…“. A oče-
káváme, že to tak bude – a nejlépe v den 
a hodinu, kterou určíme. Kdo je vlastně 

Bůh – On, nebo já? Kdo má poslouchat 
– já Boha nebo Bůh mne? Kráčíme často 
před Ježíšem, místo abychom ho následo-
vali. Vše zorganizujeme a předložíme před 
Ježíše, aby to podepsal. Ale právě my se 
máme podepsat na čistý list, na který bude 
Bůh psát…
Bůh neustále naslouchá naší modlitbě. 
Nezáleží, jestli se modlím přímo k Bohu, 
skrze svaté nebo skrze Pannu Marii – vždy 
dojde před Boží tvář. A nikdy nezůstane 
bez odpovědi: Kle-
pejte a bude vám 
otevřeno! Někdy se 
nám zdá, že se dlou-
ho modlíme a Bůh 
stále neodpovídá. 
On však odpovídá 
vždy – svým způso-
bem, ne naším. 
Jeden příklad pro 
přiblížení: Děti co 
vidí, o to žádají. Když dítě vidí helikopté-
ru, je schopno o ni požádat. Žádá žvýkač-
ku, čokoládu… Ale matka ví, že nepotře-
buje čokoládu, ale zdravější stravu. Místo 
čokolády mu dá pomeranč nebo jablko. 
Ale dítě začne brečet a trucovat, že nedo-
stalo, oč žádalo. Trucuje, protože se domní-
vá, že jeho „modlitba“ nebyla vyslyšena. 
Ale matka mu naslouchala. Poznala, že dítě 
má hlad, ale nedá mu, po čem touží. Dá 
mu něco lepšího. Jen dítě si neuvědomuje, 
že dostalo něco lepšího než o co žádalo. 
Stejně je to i s námi. Ježíš nám stále naslou-
chá, odpovídá, ale nedává přesně to, o co 
žádáme. Dává nám něco daleko lepší-
ho…“

(Jana Táborská, Jan Černý)

p. Elias Vella
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Mojžíšovo příbuzenstvo
Jednou ráno jsem s manželem a pětile-
tým Andym seděla za maminkou a naším 
druhým synkem. Náhle jsem si všimla, že 
Andyho zaujaly babiččiny vlasy. Začal je 
hladit. Nakonec se po pár minutách ke 
mně obrátil a hlasitě se zeptal: „Je babička 
Mojžíš?“ Než jsme stačili odpovědět, něko-
lik nejbližších farníků se po nás ohlédlo a ti 
mladší se dokonce zasmáli. Synek si vůbec 
neuvědomil, jaké vyvolal pozdvižení, a jas-
ným hláskem pokračoval: „Určitě jo! Má 
stejně dlouhý bílý vlasy.“ Znovu je něžně 
pohladil. S úsměvem jsem mu pošeptala: 
„Ne, babička není Mojžíš.“ „Náhodou,“ 
nedal se odbýt chlapec. „Babička vypa-
dá stejně jako obrázek v té knížce o Pánu 
Bohu!“ Posluchači se znovu usmáli. Andy 
ztichl. Domýšlela jsem si, že moje odpověď 
mu jako vysvětlení stačila. Už ale po pár 
minutách se ozvalo: „Babi, ty jsi Mojžíšova 
maminka?“ Nikdo v našem doslechu, a to 
včetně babičky Sissy, nedokázal zadržet hla-
sitý smích. Chvatně jsem se pokusila vysvět-
lit, že Mojžíš žil před tak dávnou dobou, 
že s babičkou nemůže mít nic společného, 
ale Andy byl jako posedlý. Nevzdával se. 
Zkusil to s logikou: „Hele, a co jeho babič-

ka?“ Mezitím už se nakažlivý smích rozšířil 
natolik, že to kolem nás vůbec nevypadalo 
jako v kostele. Spíš to připomínalo bujarou 
rodinnou sešlost. Všimla jsem si, že kněz 
natahuje krk a hledí naším směrem v nadě-
ji, že zjistí, co to všechno znamená. Na 
podobné vyrušování nebyl zvyklý, a neby-
lo divu. Kolem nás se protáhl jeden z jeho 
pomocníků. Bylo jasné, že běží podat knězi 
hlášení. Pokleslo mi srdce: propána, teď nás 
nechají vyvést. Ovšem k mému překvape-
ní se kněz jen usmál a oslovil shromáždě-
né věřící. „Právě jsem byl informován, že 
jeden z našich nejmladších farníků věří, že 
jeho babička je příbuzná s Mojžíšem. Moh-
la by tato výjimečná dáma prosím povstat 
a uspokojit naši zvědavost? Rádi bychom 
se o tom faktu přesvědčili na vlastní oči.“ 
Babička Sissy se pobaveně zvedla a zlehka 
se uklonila. Celé shromáždění vybouchlo 
smíchy a nadšeně se roztleskalo. „Vidíš, že 
jsem měl pravdu!“ obrátil se ke mně Andy. 
„Ostatní si to taky myslí!“

(úryvek z knihy Slepičí polévka pro dědečka 
a babičku od Hellen Colellové vybrala 

Jitka Táborská)

Rozhovor s…
Už jste mě v Třebovicích rok neviděli, tak 
doufám, že si ještě vzpomínáte na scholist-
ku Míšu Cachovou. Narodila jsem se a žila 
jsem celých svých 24 let života v Ostravě, 
vystudovala jsem Biskupské gymnázium, 
šestým rokem studuji medicínu v Olo-
mouci. Posledních sedm let jsem zpívala 
a jinak působila v třebovické farnosti. Před 
rokem mě Pán povolal do Miles Jesu. 

Co tě vedlo k tomu začít 
studovat medicínu?
Asi rok před maturitou 
jsem hodně přemýšlela, co 
mám v životě dělat. Modlila jsem se za to, 
aby mi Bůh dal poznat svou vůli, až mi Pán 
poslal proroka – jednu mou profesorku, 
která mě v rozhovoru povzbudila, abych 
šla studovat medicínu. Tehdy jsem si uvě-
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domila, že přesně a jenom to chci v živo-
tě dělat. S Boží pomocí jsem prošla všemi 
zkouškami a i když to bylo těžké, vytrvala 
jsem celých šest let.

S čím jako budoucí doktorka nesouhlasíš?
Mrzí mě, že medicína je často více o peně-
zích než o nemocných. Člověk by chtěl 
pomoci a často ani nemůže, protože ho 
pohltí celý ten zmatený systém. Ale nej-
bolestnější je pro mě, když vidím, jak jsou 
zabíjeny tisíce nenarozených dětí a zároveň 
uměle vyráběny stovky jiných, jak se hlá-
sá „právo na zdravé dítě“ a ničí se v lidech 
schopnost milovat a obětovat se. A přitom 
jedině láska a oběť přinese člověku radost 
a štěstí. Už jsem viděla hodně lidské bídy, 
ale zlo potratů bylo přímo zdrcující.

Jak ses dostala k Miles Jesu?
Před rokem jsem přijala pozvání na duchov-
ní cvičení v Miles Jesu. Strávila jsem víkend 
v tichu, v rozhovoru s Bohem a v komunitě, 
kde byla velmi radostná rodinná atmosféra. 
Už delší čas jsem se modlila, abych poznala 
své povolání, a při těch duchovních cviče-
ních byly mé prosby vyslyšeny. Za tři týdny 
jsem odjela z Ostravy s krosnou na zádech 
a zůstala jsem v komunitě.

Co je její náplní?
Celý název Miles Jesu zní: Církevní rodina 
zasvěceného života „Bojující synové a dce-
ry Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve 
Zjevení Páně“. Do naší rodiny patří i kněží, 
ale všichni ostatní jsme laici – někteří žije-
me v komunitách zasvěcení Bohu, ale vět-
šina členů žije ve světě ve svých rodinách. 
Snažíme se šířit Krista ve světě zevnitř 
(jako kvas) ve svých zaměstnáních. Všu-
de, kde jsme. Mojí misií bude nemocnice, 

kde budu pracovat. A také máme misie na 
celém světě a v každé zemi děláme to, co je 
potřeba (školy, nemocnice, dětské domovy, 
evangelizace, duchovní cvičení…). Kdo 
umíte anglicky, můžete se o nás dočíst na 
www.milesjesu.com.

Tvá oblíbená pasáž z písma?
Nemám žádnou nejoblíbenější, ale několik 
krásných míst mám. Např. Jan 10,27–30: 
„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou 
za mnou a já jim dávám věčný život: neza-
hynou navěky a nikdo je z mé ruky nevy-
rve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade 
všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy 
ruky. Já a Otec jsme jedno.“

Tvůj vzkaz čtenářům MANY?
Přeji vám všem i sobě, abychom vytrvali 
na cestě za Pánem a abychom se s rados-
tí potkali v nebi. Kéž Panna Maria chrání 
každého z vás a vyprosí vám milosti, které 
potřebujete. Modlím se za vás a taky pro-
sím o modlitbu za mne i za celou rodinu 
Miles Jesu. V srdci Panny Marie vaše Míša 
Cachová.

(ptala se Lenka Volná)
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Když vydal sbírku Jeřáby, svou teprve třetí 
v pořadí, označil jej náš nejslavnější literární 
kritik F. X. Šalda za největšího „kouzelníka 

verše a harmoni-
zátora“ po Bře-
zinovi. Je velmi 
pravděpodobné, 
že by toto pořadí 
přehodil, kdyby 
se dožil Zahrad-
níčkových tvůr-
čích vrcholů.
Od dětství byl 
Zahradníček fy-
zicky postižen, 

když si při jedné hře přivodil zranění páte-
ře s trvalými následky. Svým způsobem jej 
to poznamenalo zpočátku i na duši, avšak 
tuto ránu dokázal zdárně vyléčit. Do pově-
domí čtenářů vstoupil dvěma sbírkami – 
Pokušení smrti a Návrat, jež mají mnoho 
společného. Nahmatává svou bolest, pocit 
vyhnanectví, skličuje jej smutek, přestože 
si je jako katolík vědom nemožnosti ztráty 
života navždy. Za občasnými výkřiky nejis-
toty („I má krev je zkažena prachem smrti té 
země/ tesklivé země mého dědictví již vlast-
ně není. / Bázlivým úderům srdce z blouz-
nivé dálky naslouchaje/ tmou přivřených 
víček bloudívám v zapomnění.) už jde cítit 
blížící se rozjasnění všech sfér. Prozatím 
je však natěsno uzamčen v té své osobní. 
Ne z důvodu sobectví a neochoty sply-
nout se stvořeným světem, to pro člověka 
takové pokory, jakým Zahradníček byl, 
bylo nemyslitelné. Jen nedokáže přemoci 

své hoře a smu-
tek, soukromý boj provázený posilující-
mi porážkami: „Své čelo teskně nakláněje 
k zemi/ kde mrtví u kořenů květin spí/ zrnko 
za zrnkem upouštím s nadějemi/ radostný 
růženec svých klátících se dní“. Básník se 
ale nebouří, své kruté vyhnanství a trýzně-
ní přijímá, sice bez radosti, leč s pokorou 
„otravný rozklad slz v dutině hrdla pociťuje/ 
a s vykradenou tváří utopence tiše lkám.“ 
V již zmiňovaných Jeřábech pak přichází 
výbuch radostně extatického spříznění se 
stejně zraňovaným světem, nyní však rány 
ztrácejí na intenzitě vlivu na básníka: „Co 
je to pro nás, srdce mé že bolestí jsem rozo-
rán?/ Já chvěji se jako lán v krajině zpěněné.“ 
Rozšířily se obzory, samota se proměnila 
ve společenství, pospolité radování: „Ne již 
bolest, ale opojení, které tančíc ve hvězdu se 
mění, budiž osten můj a křídlo mé.“ Nebo 
závěr básně K jaru: „K slavení já však zro-
zen jsem/ a vsazen ještě nehotový,/ fontána, 
žal i vítr v něm/ i radost budu – a ta poví.“ 
Původní název této sbírky zněl Výkřiky, 
aby tak symbolicky vyjadřoval nové a nové 
nadšení nad odkrýváním dosud neznámých 
skutečností. Časnost se obrátila v dychtění 
věčnosti, nezakotvenost a tápání přechází 
v „tvrz víry“, jejíž základy už později nic 
nenaruší.
„I kdybych stokrát žil na této zemi,/ vždy více 
pít, ó pít by chtělo se mi./ Však co jen bez 
konce, co vyčerpati nelze, / utišit může drsnou 
žízeň mou.“ Již ne výkřiky, ale souvislý nad-
šený křik, resp. chvalozpěv nad vším stvoře-
ným; naplno uvědomovaná a žitá touha po 

Jan Zahradníček
Básník krystalické čistoty
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Bohu, palčivá žízeň po jeho přítomnosti. 
Se „smysly dokořán“ si je jist „hlubokou rov-
nováhou kříže“ a ví , „má pravdu život před 
námi“. Už název této sbírky je směrodatný 
(Žíznivé léto), stejně jako té další (Pozdra-
vení slunci). Životodárné slunce porážející 
svými paprsky tmu je mu symbolem vítěz-
ství nad mocnostmi temnot. Teď v něj už 
může upírat přímý pohled, není oslněn 
světlem, s jehož jasem se chce ztotožnit. 
„Pro oči vězňů se pokorně drobíš,/ však stu-
dánkám a skřivanům dáváš se celé.“ Více 
než kdy jindy adoruje lásku, jež se „vším 
dáváním nerozdala“. Zahradníček je vírou 
prosycen do poslední částečky svého já 
a náboženské děje se promítají do každé 
skutečnosti jeho světa, „není už ciziny hos-
pod a ulic, že všechno je v tobě“, tj. v lásce. 
„Pod vším je radost“ a básník apeluje na celý 
svět, ať tuto vykupující a láskyplnou radost 
přijme do svých životů: „Snad podoben slep-
cům tvým nevida viděl jsem přece,/ snad bles-
ky všech kostí se vznítily v temnotách těla,/ že 
jako západ a východ jsem vzdáleny od sebe 
spatřil/ ruce dvě probodené, a vrtkavé zástu-
py tvoje/ po křižovatkách, mostech a parcích, 
kde zpívali kosi,/ zvonivě rozproudily se vstříc 
náruči této, jíž uniknout nebylo možno, jak 
nelze/ uniknout smrti, jak nelze uniknout 
lásce.“
Další tři sbírky (Korouhve, Pod bičem 
milostným a Stará země) pojí doba jejich 
zrodu – II. sv. válka. Na rozdíl od jiných 
spisovatelů, hledajících v tomto čase hrůz 
jistoty a hodnoty všude možně, má Zahrad-
níček jako katolík jasno. Bůh, Maria, čeští 
patroni, víra, naděje, láska. Za všechny 
válečné verše uveďme tyto: „Rozumět straš-
no, strašno nerozumět,/ spíš jako strom vich-
řicí celou šumět,/ to úděl můj, to úděl můj… 
Mé srdce jiskra bdělá,/ jež z kovadliny srdce 

Tvého odletěla,/ ta rozumí, to stačí.“ A ve 
zvlášť vydané skladbě Svatý Václav končí 
slovy: „Jak vždy jsi nás ved,/ za tebou, za 
tebou, za tebou vpřed.“ Hovoří za národ, 
do jehož pokoření vtěluje Kristovu trýzeň 
getsemanskou. Opět nevzdoruje údělu 
svému ani národnímu, „nemohu, nemohu 
s Bolestí bez bolesti/ se rvát, vyčítat tváři, jež 
se krví potí…/ Nemohu, nemohu, ó Kriste, 
proti…“
Kromě Roušky Veroničiny píše Zahradní-
ček dvě zcela mimořádné skladby vycháze-
jící ze stejné myšlenky a směřující k totož-
nému cíli. Oficiálně však vyšla jen první 
z nich – La Saletta. Znamení moci si na své 
nesamizdatové vydání muselo počkat čtyři-
cet let. Čerstvé zkušenosti z válečného běs-
nění, demoralizace a bezbožnost osvoboze-
ného národa vedou básníka k připomenutí 
lasalettského poselství Matky Boží. Roz-
hořčeně bilancuje viny lidí, kteří odbočili 
z cesty k Bohu, soběstačných a hluchých 
k utrpení ostatních a ke znamením, jímž 
se jim v nedávné době dostalo. „Jak dříví 
do lesa nosíme smrt do království smrti/ mís-
to abychom se rozpomněli/ před travou rašící 
z drti/ našich Babylónů/ vždy znovu v prach 
se rozpadajících/ že na stromě života byli jsme 
roubováni.“ Každý je vinen, každý se musí 
snažit o to, aby Maria unesla tíhu tresta-
jícího Synova ramene. „Aby se tak Evropa 
vrátila ke své první lásce/ holdujíc Beránkovi/ 
aby se tak můj národ vrátil/ svatý Václave/ 
Abychom tak na všech stranách s královstvím 
Božím hraničili…“
Jistota kříže je i v těchto skladbách samo-
zřejmá, jeho ramena „vrhají svůj stín na 
planetu“, „je to jediné pravé znamení moci, 
které máme.“ Jsme svědky toho, jak „po 
celém svém povrchu člověčenstvo strašlivě 
krvácí“, „jak člověka ubývá/ zatímco Bůh jen 



10

Květnové pranostiky

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí »
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. »
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. »
Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo. »

OKÉNKO PRO DĚTI
(Libor Rösner)

onvalinka
V lese v trávě spinká 
bílá konvalinka. 
Zvonečky má, nezazvoní, 
ale za to krásně voní.

ialka
Fialka, fialka modravá, 
kdekomu svou vůni rozdává. 
Pěkně voní, krásně voní, 
jako vloni, jak předloni.

roste“. Obranně útočné skladby naléhavě 
prosí i hrozí, modlí se a milují, jsou proti 
zlu a prázdnotě.
To, čeho se básník bál, přišlo na jeho vlast 
v podobě komunistické vlády v nadcháze-
jící etapě. Neústupný a nezlomený Zahrad-
níček byl v nezákonném procesu odsouzen 
do vězení, kde strávil devět let. Během nich 
přišel o své dvě dcerky, jež se otrávily hou-
bami. Nebyla mu umožněna ani účast na 
jejich pohřbu, až po něm byl na interven-
ci Nezvala a Seiferta propuštěn na několik 
týdnů, aby se v žaláři dočkal r. 1960 amne-
stie. Na svobodě prožil s podlomeným 
zdravím už jen několik měsíců…

Ani ve vězení literárně nezahálel, ale psal 
verše. Promítá se v nich touha po svobo-
dě, ženě a dětech (nadevše krásná báseň 
Pozdrav), po krajině a samozřejmě niterný 
hlad po Kristu. Báseň Epitaf končí bilan-
cujícími slovy, které není třeba komento-
vat a po nichž je zbytečné pokračovat: „Jen 
chybný krok a cizí stébla drtí./ Za všechno 
odpovídáš. Všechno k nohám tvým/ se sbíhá 
z nižších šířek života a smrti/ jak poledníky 
bílým tichem polárním.// Vy životy z živo-
ta mého vypučelé./ Vy oči z očí mých, jež 
dohlédnete dál./ Polibek usmíření cítím na 
svém čele–/ Můj život byl a bude, aniž se jen 
zdál.“

Ahoj 
děti a všechny maminky. 

Přeji Vám vše krásné ke Dni 
matek.
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ybarvi jednou barvou všechna políčka s hvězdičkou. Jaké vzniklo 
zvířátko? Každou mši svatou se připomíná ve spojení s Ježíšem.

řáníčko/záložka
Vyrob se mnou mamince přáníčko, které může použít 
i jako záložku do knížky.
Nachystej si nůžky, vodové barvy, pastelky, fixy, podle 
toho, s čím rád maluješ. 
Černou barvičkou vybarvi bříško a puntíky na krov-
kách, samotné krovky vybarvi červenou. Všechny tři 
díly vystřihni a pod hlavičku přilep křidýlka. Když je 
ohneš, můžeš na bříško berušky napsat bílou pastelkou 
přáníčko. Malým dětem pomohou tatínci.

záložka přáníčko
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o veverka ztratila? Spoj čísla (násobky čísla 2) a určitě to poznáš.

poj obrázky s názvy slavností měsíce května 
 (pomůže ti liturgický kalendář ze strany 2)
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náš je...?
Plazi mají šupinami pokryté tělo a pokožky se zbavují, aby ji obnovili. Patří mezi ně želvy, 
hadi, ještěrky, chameleoni a varani.

1. Hadi jsou
a) masožravci
b) býložravci 
c) všežravci

2. Nejdelší had na světě je
a) anakonda velká
b) krajta mřížkovaná
c) užovka obecná

3. Nejjedovatější had
a) chřestýš skalní
b) zmije paví

4.  Jediným létajícím hadem 
je Bojga rajská, dokáže 
plachtit až

a) 5 metrů
b) 30 metrů
c) 80 metrů

5. Slepýš je
a) had
b) ještěrka

6.  Kolik existuje druhů 
ještěrek?

a) asi 10
b) méně než 150
c) více než 200

7.  Ještěrky se v nebezpečí 
dokáží zbavit 

a) ocásku
b) nožiček
c) hlavičky

8.  Největší želva je velká až 
2 m, jmenuje se

a) nádherná
b) obrovská
c) kožatka

9. Krokodýl plovací blány
a) má
b) nemá

10. Krokodýlí samice
a) rodí živá mláďata
b) klade vajíčka

Řešení: 1a, 2b, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a,  8c, 9a, 10b

iří Slíva – Výlet
Jedna dvě tři čtyři pět, šel krokodýl na 
výlet, koukal tam a koukal tady, prohlédl 
si staré hrady, lesíky a louky v květu, zasta-
vil se u bufetu, slupl kilo špekáčků, pak si 
koupil žvýkačku, sedl si a napsal pohled, na 
pohledu bylo tohle: 
Jedna dvě tři čtyři pět, vyšel jsem si na výlet, 
čekejte mě v pátek ráno, ať je v kleci vyvě-
tráno, ukliďte mi prosím bazén, už abych 

byl zase v Praze, hodně jsem se nachodil. 
Líbá vás váš krokodýl.
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Bůh je tajemství. Nepochopitelné tajem-
ství. Vždyť kdybychom ho dokázali pocho-

pit, přestal by být 
Bohem. Přestal by být tím, kdo nás přesa-

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Vnímat Boha

OKÉNKO PRO RODIČE
Pár myšlenek ze Starého zákona
Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý. (Př 20, 11)
Vychovávej svého syna a pracuj na něm, abys nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost. 

(Sír 30, 13)
Pohrůžka zapůsobí na rozumného víc než na hlupáka sto ran. (Př 17, 10)
Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové. (Př 17, 6)
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. (Př 19, 14)

(vybrala Broňa Volná)

(Lenka Volná)

…z deníku želváka Oskara

Jak jsme založili kapelu
„Každé zvířátko má hudební talent,“ pro-
hlásila moje třistaletá babička Žofie a nevě-
děla, co tím způsobí. Tolik nás 
tím nadchla, že jsme s Emou svo-
lali všechny kamarády na poradu 
a rozhodli se, že to v sobotu zku-
síme. V určený den se sešla zvířát-
ka na velikém palouku uprostřed 
lesa a každé mělo nějaký hudební 
nástroj. Slůně Bimbo přitáhl svou oblí-
benou vanu, ve které v zimě sáňkoval, 
teď se mu hodila jako buben. Papoušek 
Hugo držel v zobáku dutou větévku, která 
napodobovala flétnu, ale protože ptáčkové 
nemají ruce s prsty a nemohou mačkat dír-
ky, vydávala jeho flétnička stále jeden tón. 
Ema že zkusí zpívat, její kamarádka kravička 
Nelinka houpala svým obrovským zvonem 

uvázaným kolem krku. Já budu dirigovat 
a udávat rytmus. „Á dva tři, tři dva tři,“ 

a začalo se. Děti, kdybyste tu hrů-
zu slyšely. Znělo to, jako když ze 
schodů padají hrnce. Po druhém 
pokusu jsme to vzdali a šli smut-
ně domů. Takto zkroušené nás 
uviděla babička a ihned pochopi-
la. Sedla si ke klavíru a my, když 

jsme slyšeli, jak ta hudba krásně zní, zkusili 
jsme to znova. Nejprve opatrně a zlehka, 
pak jsme se do toho opřeli. Bylo to krásné, 
hlavně ten hřejivý pocit někde kolem srdíč-
ka, asi proto, že jsme to nevzdali. Babičku 
Žofii jsme přijali do naší kapely a teď vesele 
koncertujeme po lese. V neděli si nás přijď-
te poslechnout. Pac a pusu Oskar. 
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huje, ke komu se vztahujeme jako ke svému 
Spasiteli a konečnému Cíli. Stal by se jed-
nou ze skutečností, které dokážeme ucho-
pit svým rozumem, stal by se jen jednou 
z mnoha „věcí“ námi vnímaného světa.
Ovšem Boha nikdy dokonale nepochopí-
me. S tím se musíme smířit. Znamená to 
rezignovat na snahu poznat Ho co nejlé-
pe? Zcela určitě ne! K čemu by pak byl náš 
rozum, naše schopnosti, dary, kterými nás 
Bůh obdařil? Lze si jen těžko představit, že 
by nám Bůh daroval rozum a schopnost 
poznání, ale nechtěl by, abychom tento 
rozum používali k hledání a poznávání 
Jeho samotného.
Ovšem mimo rozumové poznání, které se 
řídí určitými zákonitostmi, existuje ještě 
subtilnější poznání Boha. Možná 
spíše než poznání můžeme říci 
vnímání. Bůh jistě promlouvá ke 
každému člověku. Ovšem stejně 
jako je každý člověk nezaměnitel-
nou individuali tou, stejně tak Bůh 
hovoří ke každému jedinečným a nezamě-
nitelným způsobem. Nemám zde na mysli 
Zjevení, které máme v Písmu svatém a kte-
ré je dáno všem věkům a národům. Mám na 
mysli ten nejniternější osobní vztah, který 
se odehrává mezi Ním a každým z nás.
Prorok Eliáš nalezl Boha v jemném ván-
ku. Jiný ho může nalézt v bouři a krupo-
bití. Bůh mne může oslovit skrze umění, 
skrze nádheru přírody. Může mne však 
také zasáhnout prostřednictvím utrpení, 
prostřednictvím nemoci či bolesti. Mohu 
ho zahlédnout v zoufalství i v radosti. Za 
zvuku varhan i za šumění moře, za zvuku 
zvonů či za nočního ticha. Může pro mne 
být sluncem i temnou nocí.
Přesně v tomto je nádhera a svoboda víry. 
Prožívám ji na úrovni společenství církve, 

kdy se raduji s radujícími a pláči s plačí-
cími. Je to okamžik, kdy sdílíme společné 
hodnoty, slavíme společnou bohoslužbu 
a přijímáme jedno Tělo. Pak je však ono 
individuální prožívání, tichý rozhovor 
s Bohem, kde není nikdo třetí. Kde jsem 
jen já a On. V tomto dialogu jsem pro 
Boha jedinečným, ten okamžik je zcela 
zaměřen na mě.
Tato nádhera je však zároveň zkouškou 
odpovědnosti. Mohu se dostat do pokuše-
ní absolutizovat svůj osobní vztah k Bohu 
jako ten jediný správný. Pak je jen malý 
krůček k tomu, abych začal posuzovat dru-
hé, že nejsou stejně nadšení jako já, že třeba 
nezvedají ruce ve správný okamžik a nezpí-
vají písně, které mi zní v uších jako rajská 

hudba. Jejich spojení s Bohem 
přitom není o nic méně intenziv-
nější než to mé. Bůh nás totiž zná 
dokonale a ví, jak s námi hovořit. 
Buďme tedy plni hluboké poko-
ry a přijměme ty, kteří svůj vztah 

k Bohu prožívají jinak než my. Diskuse 
sluší spíše rozumovému poznání, v případě 
niterného vnímání Boha v hloubi našeho 
srdce jde většinou o nepřenosnou a nesdě-
litelnou zkušenost. A pokus sdělit ji za kaž-
dou cenu může skončit v lepším případě 
nepochopením.
Existuje tedy vůbec nějaké měřítko, jak 
správně individuálně prožívat svou víru? 
Jisté je, že jediným oprávněným „měřite-
lem“ je Bůh. Máme jen jedinou nápovědu: 
„Podle ovoce je poznáte“. A tak se snažme, 
aby naše ovoce bylo skutečně dobré. Vždyť 
nakonec jsou to jen naše skutky, které 
vypovídají světu o našem vztahu k Bohu.

(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Zákusek z listového těsta

1.  Listové těsto rozdělíme na 2 díly, vyválíme na plechy, 
propícháme vidličkou a upečeme.

2. Upečeme klasický piškot.
3.  Jeden plát upečeného listového těsta pokapeme rumem, můžeme potřít i džemem, 

a dále ho potřeme krémem. Položíme piškot, který potřeme druhou půlkou krému. 
Nahoru položíme druhý plát upečeného listového těsta.

Zatížíme, dáme do lednice, druhý den krájíme.
Piškot může být kakaový – pak mažeme vanilkovým krémem, nebo světlý – pak mažeme 
krémem čokoládovým. Krém děláme klasický, nastavený pudinkem.

Dobrou chuť přejí Wirthovi.

BRÝLE PRO AFRIKU
V pátek 18. 4. byl v MF DNES článek o sbírce Brýle pro Afriku. Jedná se o sbírku 
použitých brýlí pro dospělé i děti a dle článku se do této sbírky zapojila také opavská 
charita, která brýle předá organizaci SIRIRI (www.siriri.org), kde dobrovolníci ve spo-
lupráci s oční lékařkou brýle vytřídí, vyčistí a změří a odešlou do nemocnice v Bangui. 
Ve Středoafrické republice prý totiž běžná cena brýlí odpovídá průměrnému ročnímu 
platu. Sbírka potrvá do konce května. 
Nepovalují se u vás doma také nepotřebné nepoškozené brýle „po babičce“ 
a nevíte co s nimi?
V kostele na stolku za lavicemi připravíme krabici a můžete se do sbírky zapojit. 
Brýle pak najednou předáme na sběrné místo v Opavě.

Potřebuji půjčit na jeden den kameru šestnáctku.
Děkuji. Kamil J. Pálka, mobil 773 580 798

INZERCE


