Cesta k otevřenosti

Jednoho dne vyrazil. Ušel už kus cesty,
mnohé zkusil. Kráčel. Věděl, že musí jít.
Potkával lidi, kteří se mu nápadně podobali. Povahou, nasměrováním, zájmy,
mluvou, stylem života. Aniž si to uvědomoval, přebíral jejich zvyklosti. Ovlivňovali ho a on je. Přitahovaly ho neprozkoumané terény. Zkoumal je.
Zůstávaly stopy. Některé mělké, jiné hluboké. Vracel se k jedněm i k druhým. Šel
a objevoval nové horizonty. Stále ho něco
popohánělo dál. Občas se vracel, ale pak
znovu kráčel kupředu. Někdy cválal rychlostí koně, jindy se táhl jako hlemýžď.
Odpočíval, zvažoval. A pak nepozorovaně
vstal a zase pádil. Hleděl vstříc dálným
končinám a neprozkoumaným světům.
Čím víc byl aktivní, tím více musel odpočívat. Mezitím analyzoval. Přemítal
v mysli a pak zase vyrážel. Stejně a jinak,
nově a postaru.
Zastavoval se, aby nabral správný směr.
Zbrkle předbíhal, avšak znovu se musel

vrátit. Kroužil, aby pak s vervou kráčel.
Čekal, aby mohl jít, a šel, aby zas čekal.
Mnohé poznával, mnohému nerozuměl. Očekával a zas utíkal. Přibližoval se
a šel. Tušil, že dojde. Toužil. Chtěl toužit.
Chtěl…
Obyčejný příběh prostého člověka. Neklade si žádné nároky. Možná povede k zamyšlení, možná poletí do koše. Není důležité, jestli zanechá stopu. Jen se mihnul,
aby se nepozorovaně rozplynul.
Před námi je květen, měsíc bohatý na
události. Mezi nimi jsou i Letnice. V nich
se s mírností a jemností „představí“ Boží
Duch. Duch svatý, který je zosobněnou
láskou mezi Otcem a Synem. A Láska touží být očekávána.
Přeji vám, milí čtenáři Many, velkou touhu po Duchu svatém. Přeji také, aby si
Jeho láska získala místo ve vašem srdci.
A přeji, na rozdíl od příběhu, aby ve vás
zanechala hlubokou stopu.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. května – čtvrtek	Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
3. května – pátek
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. května – neděle
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6. května – pondělí	Památka sv. Jana Sarkandra, kněze
a mučedníka
9. května – čtvrtek
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
12. května – neděle
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. května – úterý		
Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května – čtvrtek	Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
19. května – neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
20. května – pondělí
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
26. května – neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
30. května – čtvrtek
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
31. května – pátek		
Svátek Navštívení Panny Marie

MALÁ KATECHEZE – Podání oběti a prosby
Vážení čtenáři, naše poodhalování jednotlivých částí mše svaté jsme v minulém
čísle přerušili, abychom se blíže seznámili
s původem úřadu Petrova, což bylo dáno
volbou nového papeže Františka. Dnes se
opět vracíme k původnímu tématu, které
jsme opustili v místě s názvem „aklamace
po slovech ustanovení“. Pro lepší orientaci si připomeňme, že na zvolání kněze
„Tajemství víry“ odpovídá lid rovněž zvoláním, a to např. „Tvou smrt zvěstujeme,
Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod
čekáme, Pane Ježíši Kriste!“ Na doplnění můžeme uvést, že tato důležitá věta se
technicky označuje jako anamnéze, z řeckého památka, připomínka.
Nyní následují tři zbývající části eucharistické modlitby, přičemž motivem první
z nich je podání oběti. Kněz v modlitbě
zdůrazňuje, že shromážděná církevní obec
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(ve spojení s celou církví) koná oběť, kterou přináší Bohu Otci na památku (ale
skutečně a reálně se odehrávající) spasitelného díla Jeho Syna a našeho Pána, Ježíše
Krista. Kněz se dále obrací k Bohu, aby
nás účast na této obětní hostině naplnila
Duchem svatým.
Druhá a předposlední část je ta, v níž se
nacházejí prosby za církev, za její pastýře,
za celé společenství a také za všechny, kteří
nás již ve smrti předešli na cestě do Božího
království. Společným tématem proseb je
spása všech. Důležité je připomenout, že
stále hovoříme o třetí eucharistické modlitbě, protože v jiných eucharistických
modlitbách je pořadí poněkud jiné. Obsah
a smysl však zůstává.
Tolik dnešní téma. V červnovém čísle uzavřeme stručný rozbor eucharistické modlitby poslední částí, tzv. slavnostní či zá-

věrečnou doxologií. Do té doby vám všem
přeji požehnané dny a mnoho duchovních

darů při prožívání mše svaté.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
•

Termíny májových pobožností – dle ohlášek.
V sobotu 18. 5. ve 20 hodin bude vigilie před Slavností Seslání Ducha svatého.
Orel jednota Třebovice pořádá v neděli 19. 5. od 15.00 hodin na hřišti u orlovny tradiční smažení vaječiny u příležitosti svatodušních svátků. Všichni jste srdečně zváni.
V pátek 24. května se připojí naše farnost k Noci kostelů. Letošní motto zní: „Potom
už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14, 7)
Ve čtvrtek 30. 5. je slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). V 18 hodin bude mše svatá
s průvodem.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Florián

Pocházel z Noriaku, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši.
Byl důstojníkem římské armády. Skončil
u soudu v Lorchu, když chtěl osvobodit
křesťany patřící snad i k jeho armádě. Po
trýznivém mučení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen
z mostu do Enže. Je patronem
hasičů, kominíků a všech, kteří
pracují s ohněm.
Dle některých údajů se narodil
v Zeiselmaueru u dnešní Vídně.
Tenkrát ve 3. stol. šlo o území
Noricum, které bylo připojené
k Římské říši. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Florián se
stal významným důstojníkem
římské armády a později správcem provincie. Byl vedoucím kanceláře
císařského místodržícího v římském městě

Lauriacum, což je dnešní Lorch u Enže
(řeka Enns) v Horním Rakousku. Vládnoucí císař Dioklecián (284–305 n. l.)
jmenoval Lauriacum hlavním městem
provincie Noricum a přisoudil mu tak velký význam.
Když vypuklo za císaře Diokleciána na počátku 4. století kruté
pronásledování křesťanů, bylo
i v Noriaku zatčeno 40 křesťanů a uvrženo do žaláře. Florián, praktický křesťan, chtěl
pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné osvobození. Při
pokusu dostat se do žaláře byl
však rovněž zatčen a předveden
před místodržícího Aquilina,
svého přímého představeného.
Když Florián odmítl obětovat bohům
a ani nebyl ochoten zříct se své víry, byl
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krutě mučen (dvojí bičování). Nakonec
byl usmrcen tím způsobem, že k hrdlu mu
byl uvázán těžký kámen, většinou se uvádí
mlýnský, a byl shozen do řeky Enže. Dle
legendy voda poponesla tělo ke skále, kde
na ně upozornil orel. Uvádí se také, že tělo
bylo nalezeno křesťankou Valerií, která se
postarala o pohřeb na území svého statku.
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část jich byla převezena do Říma
a část do polského města Krakow (stal se
jedním z polských patronů). Z Polska byla
za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze; relikvii
má však rovněž katedrála v Olomouci,
kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě i jinde. Tyto maličké kousky

Zrníčka z Bible

„Jak vzácný skvost je
tvé milosrdenství, Bože!
Lidé se utíkají do stínu
tvých křídel.“

(Žalm 36, 8)



„Bůh je věrný a bez
podlosti, je spravedlivý
a přímý.“
(Dt 32, 4)

měly města chránit před požáry.
Patronem hasičů a ochráncem proti požárům se stal zřejmě až po 15. stol. (do té
doby byli patrony proti ohni sv. Vavřinec
a Agáta), samozřejmě nejspíš v souvislosti
s tím, že vodou, v níž našel smrt, se hasí
oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve
spojení s úctou ke sv. Floriánovi zní: „Kde
pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“ Z toho
plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň
zloby a nenávisti. Nezapomínejme, že toto
hašení je neméně potřebné jako hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby.
Svátek má 4. května.
(podle internetu a knihy Rok se svatými
zpracovala M. Dostálová)

„Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li
slávu svého domu; zemře, nic nevezme
s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí.“

(Žalm 49, 17)
„Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje
oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých.“

(Dt 16, 19)

STŘÍPKY
Blahoslavenství (1. díl)

Milí čtenáři Many,
musím se přiznat, že když jsme začali
probírat na biblické hodině blahoslavenství, zjistil jsem, že jsem docela vedle, že bych
ani nevěděl, jak na ně odpovědět, kdybych
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byl tázán např. nějakým nevěřícím kamarádem. Něco bych asi řekl, ale vnitřně
jsem cítil, že to je docela plytké pochopení.
Jsem rád, že nás tímto biblická hodina

vede k zamyšlení nad věcmi hlubokými,
nepomíjejícími a pěknými.
Moje nevědomost mě vedla ke zvědavosti, a tak jsem otevřel jednu starou knihu,
s jejímž obsahem bych vás chtěl seznámit.
Moje přesvědčení, že jsem nevěděl nic, se
po přečtení kapitoly o smyslu a poslání vyhlášení blahoslavenství jen potvrdilo, ale
zároveň mě naplnila radost, že nebudeme

ponecháni v nevědomosti, když nebudeme
sami chtít. Věřím, že vždy bude kolem nás
někdo, kdo nám dá radu z Ducha svatého.
Tento článek a jeho autor, jak si myslím,
mezi tyto případy patří. Posuďte sami.
Může to být i taková malá reminiscence
na téma duchovní zdroje víry našich předků.
(Radim Prokop)

Horní řeč Kristova
Blahořečení (Mt 5,1-10)
Zatímco Kristus Pán volil své apoštoly, veliké množství lidu z Galileje a Judska, jež
minulého večera propustil, se scházelo pod
horou. Sem přišel též zástup lidí z Tyru
a Gibonu a z jiných měst přímořských.
Všichni toužebně očekávali, až Pán otevře
svá ústa a promluví. A bylo zde mnoho neduživých a nemocných, kteří si přáli
být uzdraveni. Když tedy Spasitel k nim
sešel, nastalo všeobecné plesání a tlačení,
jelikož každý chtěl býti jemu blíže, aby
mohl slyšeti slova a dotknouti se jeho
roucha. Nejdříve se obrátil k těm, jež
potřebovali jeho pomoc nejvíce. Uzdravil neduživé a nemocné beze všeho hluku
slovem svým, načež rozkázal lidu, aby se
rozestavil po horním svahu, sám pak vystoupil výše a usadil se na místě, z něhož jej
všichni mohli viděti i slyšeti. Po jeho pravici a levici stálo dvanáct apoštolů, o něco dál
pak byli učedníci a před jeho tváří zbožný
zástup. Byl to krásný pohled. Nebe a země
tady byly velikým, tak velikého učitele
hodným chrámem. A když všichni uml
kli a panovalo hluboké ticho, on otevřel
svá ústa a počal učiti. A učil v důkladné
řeči pravdám nejdůležitějším, jež všichni
jeho ctitelé znáti a zachovávati mají. Jsou
to pravdy věčné, jsou to pravidla chování

rodu lidského, tak dlouho mající platnost, dokud svět světem bude. A jak trvati
budou po všechny časy, tak se také vztahují na všechny okolnosti života, že není
případu, v němž bychom z nich poučení,
posilu nebo útěchu nemohli dosáhnouti. V nich leží ta nejsvětější moudrost, ta
nejvýtečnější ctnost! Blahoslavený je ten,
kdo se tou moudrostí řídí a kdo tuto ctnost koná! Sám Pán blahoslaví každého
takového člověka a v tomto svém pře
slavném kázání na hoře činěném káže:
„Blahoslavení jsou chudí duchem, neboť
jejich je království nebeské. Blahoslavení
tiší, neboť oni zemi vládnouti budou.
Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni
budou. Blahoslavení, kteří lační a žízní po
spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Blahoslavení čistého
srdce, neboť oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, neboť oni Synové Boží
slouti budou. Blahoslavení, jež trpí protivenství pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.“
Jaký je to rozdíl mezi uvedením Starého
a Nového zákona! Mojžíš přikázal, aby
Židé, až přejdou přes řeku Jordán do
země zaslíbené, se shromáždili v údolí
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Sichemském. Byl postaven oltář Hospodinův na hoře Ebal a konaly se na něm
oběti zápalné i pokojné. Šest pokolení
Izraelských stálo podle pusté hory Ebal,
aby zlořečili, a šest pokolení květinami
a všelikým rostlinstvem posetou protější
horu Gorazim aby dobrořečili. Uprostřed
údolí stála Archa, po obou stranách okolo
ní kněží levitové, okolo Levitů starší lidu,
jeho soudcové a i sám jeho vůdce. Okolo
těchto pak ve velikém kruhu vpravo i vlevo
celý vyvolený národ Boží. Levitové nalevo
obráceni k hoře Ebal, nejprve vyřkli silným
hlasem zlořečení na přestupníky zákona
– a veškeré množství na úpatí hory Ebal
stojící po každém zlořečení odpovědělo:
„Amen“. (5. Moj 27, 14–26, Jos 8, 30–33).

Mikrochalopuka v Potštátě

Uskutečnila se v polovině dubna, to znamená s prvním sluníčkem, bahnem, roztávajícím sněhem, rozesmátými tvářemi
a radostí. Zkrátka se vším, co k začínajícímu jaru patří. Navíc mezi kamarády.
Tématem byla pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Děti měly za úkol zachrá-

Postřeh z mikrochaloupky

Budova, ve které jsme měli tři dny bydlet,
byla stará, vlhká a v pátek ještě studená.
První topí. Jenže jak, bez sirek. Přiznávám chybu, úplně jsem na ně zapomněla.
Proto jsem se přes náměstíčko rozběhla
k paní, která nám předala klíče. S ochotou
nám sirky darovala a přitom mě doslova
vtáhla do svého bytu, aby se pochlubila
svou sbírkou. Sbírá svíčky a růžence. Má
je z každého poutního místa, na které si
jen vzpomenete. Celý její byt je obestavěný svíčkami všech velikostí a barev. Od
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Ale na hoře Korun je slyšet jinou řeč. Jelikož v plnosti časů Spasitel přišel a s ním
se všem lidem milost ukázala a zlořečení se
obrátilo v požehnání. Kristus Ježíš zákon
nový uvádí, první svou krásnou, vznešenou řeč, kterou činí k shromážděnému
národu, začíná blahoslavenstvím!
(pokračování v příštím čísle)
(Převzato a upraveno z knihy Život Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista Syna Božího
sepsané dle vyprávění svatých Evangelistů
od Pantaleona Neumanna, kněze církevního biskupství královéhradeckého, notáře
a faráře v Chlumíně, vydáno Nákladem
Dědictví Svatojánského roku 1860.)

nit princeznu před zlým černokněžníkem,
a protože ji v noci nikdy neuhlídaly, nezbývalo, než s pomocí tří kamarádů –
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého – ji
najít a vysvobodit.
Díky všem účastníkům a rodičům. A v neposlední řadě také otci Janovi.
paškálu po hromničky. Na skříních, ve
skříních, kde obvykle bývá křišťál a porcelán po babičce. Pod gaučem, na kredenci,
v chodbě, všude samé svíčky. Kde není nábytek, visí růžence všech velikostí, barev,
druhů a každý má svůj příběh.
Znáte tu situaci, jak stojíte, nemůžete
odejít a pokaždé, když se nadechnete se
slovy „ták děkuji a…“, skočí vám do řeči
s další historkou? Přiznám se, že mě její
sbírka zprvu nenadchla. Zvlášť, když jsem
věděla, že mou vinou stojí v ledovém ba-

ráku třicet lidí. Až když končila se slovy:
„Každý ten růženec je odmodlený a když
jedu z poutního místa, vezu jich aspoň
pět a každý se cestou odmodlím za toho,

komu ho daruji.“, jsem za tuto paní poděkovala Bohu. Vůbec nevíme, za co jsme
takovým anonymním babičkám vděčni.
(Lenka Volná)

Měsíc květen je měsícem Panny Marie
(Takto podobně kdysi družičky recitovaly při májových pobožnostech.)
Srdíčko své, drahá Máti,
přišla jsem Ti darovat.
Za celou chci naši farnost
u Tebe se přimlouvat.

Den matek

Pojďme, děti, k Matce Boží,
my jsme její přátelé,
zpívejme jí písně nové
jako v nebi andělé.

Svátky, které tak či onak vzdávaly hold
ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už
ve starém Řecku vzdávali poctu ženám –
dárkyním života. I později se svátek matek
uznával například v Anglii, kde se uctívala
tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday).
Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve dvacátém století. Mělo se tak dít na počest Anny
Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907
a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé
květnové neděli. V našich končinách měl
Den matek poněkud pohnutý osud. Za-

Matička nám Boží jistě
všechno dobře spočítá,
s radostí nás jednou v nebi
slavně všechny uvítá.

čal se slavit v roce
1923 na popud
Alice Masarykové, ale s příchodem komunismu
ho vytlačil Mezinárodní den žen
(MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala navzdory
oficiálním nařízením vládnoucí ideologie.
Svobodně jsme se k oslavování květnového
Dne matek vrátili až po roce 1989.
Redakce našeho časopisu se připojuje
k řadě gratulantů a též přeje všem matkám
v naší farnosti vše dobré a hodně Božího
požehnání!

Stalo se

Po druhé světové válce odstraňovali lidé ve vesnici zbytky z rozbitých domovů. Také přišli do kostela. Když dokončili úklid, spojovali
dohromady úlomky sochy Krista, aby ji postavili na oltář. Byla jako
nová. Nebylo tam však rukou – nemohli je v ruinách najít.
A tehdy někdo umístil u nohou Spasitele desku s nápisem: Nemám
(jl)
jiné ruce kromě vašich. 
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Každá generace potřebuje regeneraci
V dospívání jsem se velmi vzdálil od Boha.
Můj otec se mne jednou zeptal: „Ty už nevěříš v Boha?“ Odpověděl jsem mu: „Tak
hloupý nejsem, abych Boha popíral, ale
Bůh se se mnou nesetkal, proto mne nezajímá.“ Po nějaké době jsem jako mladý
důstojník musel na frontu. Seděli jsme
s kamarádem v zákopu, nad námi to svištělo, čekali jsme na další rozkaz a vyprávěli si vtipy…, ale najednou se kamarád
nezasmál. „Petře,“ říkám mu, „proč se
nesměješ?“ Obrátím se a vidím, že je mrtev. Střepina granátu ho zasáhla do srdce.
Ve svých dvaceti letech jsem náhle hleděl
tváří v tvář smrti kamaráda. A v témže
okamžiku mne polilo horko: „Kde teď je?“
Zalilo mě pronikavé světlo, jasnější než
záře výbuchu. „Tak on teď stojí před samotným Bohem!“ A následně mi prolétlo
hlavou: „Kdybychom seděli obráceně, tak
by to zasáhlo mne a stál bych teď před Bohem já!“ Ne před nějakým pánbíčkem, ale
před Bohem! Před Bohem, kterého jsem já
ignoroval!
V tom okamžiku jsem si uvědomil, že
jsem absolutně nežil podle toho, co Bůh
zjevil. A kdyby mě teď zasáhl výstřel, stál
bych před Ním, ale mohl bych čekat leda
věčné zatracení. V tu chvíli přišel rozkaz:
Do boje! Poprvé po dlouhých letech jsem
sepjal ruce a modlil se: „Milosrdný Bože,
nenech mě padnout, dokud nebudu vědět,
že nebudu zatracen!“ Byl bych snad upadl
v zoufalství, kdyby mi o několik dní poz-

ději nepřišel do rukou Nový zákon. To
zde najdu, jak může být člověk zachráněn,
pomyslel jsem si. Jenom jsem tak listoval,
poněvadž jsem se v něm ani pořádně nevyznal. Mé oko se zastavilo na jediné větě:
„Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil
hříšníky.“ (1. Timoteovi 1,15) Bylo to, jako
by uhodil blesk. Hříšník – to jsem já, který chce být spasen. Nevěděl jsem přesně,
co to znamená. Chápal jsem jen, že „být
spasen“ znamená dostat se ze stavu, ve kterém jsem se nalézal. Najít pokoj s Bohem.
Ježíš Kristus přišel, aby spasil hříšné. Když
je to tak, musím jej nalézt. Nalézt Ježíše!
Trvalo to ještě několik týdnů. Zkoušel
jsem, zda by mi někdo uměl Ježíše přiblížit. Ale nikdo to nedovedl. A pak jsem
udělal něco, co vám mohu vřele doporučit.
Zavřel jsem se – to jsme byli už na pochodu – do starého statku. Dům byl napůl
zbořený a vyklizený, ale jedna místnost
byla ještě celá. Vešel jsem, zamkl, padl na
kolena a řekl: „Pane Ježíši! V Bibli stojí,
že jsi přišel od Boha, abys spasil hříšné.
Jsem hříšník. Nemohu ti do budoucna
nic slibovat, poněvadž nemám dost dobrý
charakter. Ale nechci být navěky zavržen,
kdybych teď zemřel. Proto se ti teď, Pane
Ježíši, od hlavy až k patě vydávám. Dělej
se mnou, co chceš.“ Nenastal žádný třesk,
žádné velké pohnutí, ale když jsem vyšel,
věděl jsem, že jsem v sobě nalezl Pána.
Pána, kterému patřím.
Toto byl počátek mé cesty ke spáse...
(jl)

Slavnost Nejsvětější Trojice – 26. května
Jedna ze základních pravd víry říká: Bůh
je jeden. Jsou tři Božské osoby – Otec, Syn
a Duch svatý.
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Svatý Augustin se ve svém spise De Trinitate (O Trojici) snažil najít vysvětlení
tajemství Svaté Trojice. Na spise pracoval

bezmála dvacet či třicet let. Traduje se,
že při procházce po mořském břehu uviděl malého chlapce, který se snažil mušlí
přelévat vodu z moře do důlku z písku.
S úsměvem na něj promluvil a řekl mu, že

to, co dělá, je nemožné. Chlapec mu odpověděl: „ Spíše dokážu toto moře přelít,
než Ty pochopíš tajemství Nejsvětější Trojice…“
(B. V.)

Rozhovor s biblickou postavou (uhodnete, s kým je dnes veden rozhovor?)
Redaktor: „Dobrý den, mladý muži,
můžu vás požádat o rozhovor?“
Neznámý: „Ano, můžete, a čím jsem si
vysloužil, že jste si na mne vzpomněl?“
R: „Bylo by trestuhodné, kdyby se na tak
významného člověka zapomnělo.“
N: „No, když myslíte.“
R: „Nemyslím, to vím, neb máte slavného
předka a vy sám jste se stal známým.“
N: „Je fakt, že můj prapředek byl
ve své době nejslavnějším stavitelem.“
R: „A taky zachráncem.“
N: „To taky.“
R: „Ale vy taky jste se stal význačným mužem v Izraeli.“
N: „Význačným bych neřekl, ale máte
pravdu, že v něčem jsem se stal prvním.“
R: „A na to právě narážím.“
N: „To jsem vytušil.“
R: „Nemrzí vás, že se v Bibli o vás zmiňují
pouze 2 verše?
N: „Je fakt, že bych si přál, kdyby se o mně
v Bibli psalo víckrát, ale s tím už nic nenadělám.“

R: „Hlavně, že i z těch skromných zmínek
o vás víme.“
N: „S tím s vámi souhlasím.“
R: „Navíc vaším jménem se nazývají pokračovatelé vašeho zaměstnání.“
N: „Aspoň se na mne nezapomnělo.“
R: „To ne, a právě proto můžu s vámi dělat
tento rozhovor.“
N: „A jsem za to rád, že jsem jedním z těch, s kým děláte rozhovor.“
R: „Ale o vašich potomcích není
v Bibli ani zmínka.“
N: „To už se někdy stává, že potomci nedosáhnou věhlasu otce a naopak.“
R: „S tím s vámi souhlasím, ale nemrzí vás
to?“
N: „S tím se nedá nic dělat, každý si má
své místo na slunci vydobýt sám.“
R: „Děkuji za rozhovor.“
N: „Není zač a děkuji, že jste si na mne
vzpomněl.“
R: „Jak bych mohl zapomenout na člověka, který se stal v něčem výjimečný před
Hospodinem.“
(jerkam)

Biblická hádanka
Kdo převedl Izraelity přes řeku Jordán do zaslíbené země?
Odpověď na biblickou hádanku z minulého čísla: Pentateuch je prvních pět knih

Bible tvořících celek, kterému Židé říkají
„Zákon“ – Tóra.
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Jednotlivé svazky jsou pojmenovány podle
jejich obsahu:
Geneze – začíná původem světa, pokračuje dějinami praotců
Exodus – rozvíjí téma vysvobození z Egypta, smlouvu na Sinaji a putování po poušti
Levitikus – obsahuje zákon kněží z Leviho kmene, má legislativní ráz

Numeri – vrací se k tématu putování po
poušti, odchod od Sinaje se připravuje sčítáním lidu
Deuteronomium – je to kodex civilních a
náboženských zákonů, obsahuje Mojžíšovy proslovy
(Těmto knihám se také říká pět knih Mojžíšových)

MODLITBA
Modlitba k svatému Josefu (1. května – Dělník sv. Josef)
Svatý Josefe, při nás stůj,
dům náš a nás v něm opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání,
ať se láska, svornost množí,
bychom žili v bázni Boží,
ve ctnosti vždy setrvali
a do nebe se dostali.
Tak dnes k tobě voláme,
o tvou lásku žádáme.

Přijmi klíče našeho domu,
odvrať od nás vždy pohromu,
budiž strážce všeho statku,
nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovati,
hříchu se vždy varovati.
Ať jsme živi zde na světě
jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě.
			Amen

VESELÝ
„Pane hostinský, všiml jsem si, že vaše
restaurace slaví deset let svého trvání.“
„Máte postřeh pane, jak ten čas letí!“
„Jó, čas letí, ale ubrusy zůstaly.“
Host povídá číšníkovi:
„Pane vrchní, prosím vás, to kuře je
opravdu pečené?“
„Vám se snad něco na něm nezdá?“
„Co já vím, jen mi z talíře vyzobává brambory…“
10

„Tak jak vám chutnal
řízek?“ ptá se číšník
hosta.
„Z hlediska mé profese vám mohu říci, že
byl prvotřídní.“
„Pán je řezník?“
„Ne, obuvník.“
V restauraci budí číšník hosta:
„Pane, zavíráme!“
„Tak jo, ale nebouchejte dveřma.“

OKÉNKO PRO DĚTI
Zdravím vás,
všechny děti.

H – jako HOSANA
Vzniklo ze slova „Hoši’a na“ „prosím, zachraň“ a vzdáváme tím i slávu. Tak vítali
lidé Pána Ježíše, když vjížděl na oslátku

do Jeruzaléma. „Hosana, Davidovu Synu,
požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
Král izraelský, hosana na výsostech.“

Oslíka s Pánem Ježíšem si
vyrobíte snadno. Stačí jen
vybarvit, vystřihnout a slepit.
Místo nožiček oslíka použijte
dva kolíčky.

www.deti.vira.cz
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Svatý měsíce
Jan Nepomucký

Jan z Nepomuku byl kněz a náš pan král
s jeho názory nesouhlasil. Neměl Jana rád
a chtěl ho odstranit. Proto si našel záminku. Jednou chtěl na něm, aby prozradil
zpovědní tajemství. Nevíte, co to je? Když
někdo přijde do zpovědnice a řekne knězi své hříchy a slabosti, kněz to nikomu
nikde nesmí říct. No a král na vyzrazení
trval. Dokonce tak moc, že Jana Nepomuckého trápil a mučil, až Jan zemřel.
Král ho pak nechal hodit do řeky Vltavy
z dnešního Karlova mostu.
1. Spočítej, kolik je v řece rybiček
a kolik vojáků na mostě.
2. Najdeš sumce?

Věděli jste, že…

První, kdo udělal první významný krok
v letectví, byl mnich? Ano, benediktinský
mnich Eilmer už počátkem 11. století. Letěl 200 metrů kluzákem.
Dalším, kdo se zajímal o konstrukci létajících strojů, byl Leonardo da Vinci.
Zlomovým byl až rok 1738, kdy švýcarský matematik Daniel Bernoulli objevil
princip vztlaku. To je, že vzduch se rozdělí na hraně křídla na dvě části. Ta část,
která obtéká horní část křídla, musí urazit
větší vzdálenost, a proto se pohybuje větší
rychlostí než vzduch proudící pod spodní
plochou stranou křídla. Díky tomu je nad
křídlem menší tlak než pod ním. Tento
rozdíl se nazývá vztlak.
Ovšem na skutečné letadlo se muselo počkat až do 90. let 19. století, kdy bratři
Wrightové zkonstruovali křídlo umožňující plně kontrolovaný let. Poslední pře12

kážkou letu strojů těžších než vzduch již
byla jen otázka, jak dosáhnout potřebného
vztlaku, a to se vyřešilo motorem v letadle.
Letadlo se skládá z těchto celků: DRAK
LETADLA (trup, ocasní plochy, řízení,
přistávací zařízení). POHONNÁ JEDNOTKA (motor), VYBAVENÍ (rádio,
přístroje), VÝZBROJ (zbraně, ale i vystřelovací sedačka).

Sestrojte si vlastní letoun

Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Getrud von le Fort – Pilátova žena

O této německé spisovatelce už jsem tu
onehdy psal. Tak se nebudu zdržovat tím,
že je to konvertitka z protestantismu, napsala mj. díla Magdeburská svatba, Věčná
žena či Hymny na církev atd. Půjdu rovnou k této překrásné novele.
Je napsaná formou dopisu propuštěné otrokyně Praxedis své přítelkyni o historii své
bývalé paní Claudii Procule, ženě Piláta
Pontského. Nejprve je zmíněna ona scéna
z Jeruzaléma, kdy Pilát pošle Ježíše na smrt.
Je to podáno jakoby z pohledu obou žen.
Claudia rozrušena snem, rozrušena vizí
budoucích let, kdy slyší sborové opakování „trpěl pod Pontským Pilátem“, naléhá
na svého chotě, aby Krista propustil, aby
rozsudek smrti jednou provždy nestavěl
mezi oběma neviditelnou zeď, nevyslovenou přehradu, přetrhnuté pouto. Praxedis
z milosrdenství sršícího z Kristových očí,
který zachytila, „pojala zvláštní závrať“.
Podobné jímavé pocity zakusila i její paní.

Střih – jsme v Římě
o pár let později. Claudia, vnitřně odloučena od svého muže, hledá duchovní útěchu,
až se jednou dostane na tajné shromáždění křesťanů. Rána kdysi zasazena, je opět
otevřena – při Credu opět slyší ta strašná
slova. A když s touhou po Kristu v srdci
navštěvuje shromáždění křesťanů pravidelně, stane se krajně podezřelou, když tak
dlouho nepožádá o křest – to přece není
normální, říkají si všichni ti okolo plně zabřednuti v liteře zákona a strachu z ohrožení. Po roztržce s pomocníkem apoštola
shromáždění opouští.
Jenže brzy vypukne pronásledování křesťanů v plné míře, zrůdný Nero potřebuje
ukojit své zvrhlé choutky. Hlavním úderem proti nim je pověřen Pilát. A opět
dochází k dialogu o pravdě a spravedlnosti
jako tehdy v Jeruzalémě. Tentokrát však
mezi oběma manželi. Pilát opět dá přednost poslušnosti příkazu a Claudia běží za
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křesťany, aby je varovala. Je zatčena spolu
s nimi, vržena do arény a před očima svého muže, kteroužto scénu si Nero nemohl
nechat ujít, roztrhána dravými šelmami.
A jak to končí? To už si nepamatuji :), budete si to muset dočíst sami :)

A to určitě udělejte, anžto suchý popis
děje, který tu já smažím, se vůbec nevyrovná perfektní stavbě příběhu, psychologizace postav a hloubce textu. Všechny ty
vnitřní dialogy postav, to hledání, tázání
se, Claudia, do toho Pilát, pak ta vědma…
Nádhera. Šest hvězdiček z pěti :)
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO RODIČE
O dětech a výchově je útlá knížečka Guy
Gilberta, francouzského kněze a vychovatele delikventní mládeže. Podle názvu bychom mohli usuzovat na suchopárné pojednání a rady, ale opak je pravdou.
Populární formou, satirickými reflexemi
a paradoxy je rodičům nastíněno, jak pře-

dávat základní hodnoty, jak získávat autoritu, jak vychovávat
v dnešním světě,
nebo také „jak ze svého potomka vychovat delikventa“.

Ukázky z knížky:
„Tato mládež je prohnilá skrz naskrz. Mladí lidé jsou zlomyslní, leniví. Nikdy nebudou jako mladí kdysi. Ti dnešní nedokážou zachovat naši kulturu.“
(Hliněná tabulka nalezená v troskách
Babylonu, stará 3 000 let)

funkci v diecézním synodu, pracuje jako
katechetka a působí v Amnesty Internacional. Zkrátka neví, kam dřív skočit. Na to
jsem jí odpověděl. Na prvním místě je tvá
rodina, tvůj chlap a tvoji špunti. Všechno
ostatní až potom!“

„Náš svět dosáhl kritického stadia. Děti už
neposlouchají rodiče. Konec světa nemůže
být daleko.“
(Egyptský kněz 2000 let př. Kr.)
„…Nakoupili mi fůru hraček,
ale jsem tu jak němý ptáček,
nemám si s kým povídat
ani si s kým hrát.“…
„Svého času mi jedna aktivistka vykládala, že je rozpolcená mezi svými třemi
malými dětmi a dalšími aktivitami – má
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„Vy nejste kamarádi svých dětí. Nehrajte
si na mladé, uvědomujte si rozdíly mezi
generacemi.
Nestyďte se za to, že uznáváte tradiční
hodnoty, jako je snaha, úcta, tolerance,
poctivost, upřímnost a věrnost.
Vytvořte doma prostor pro ticho.
Snažte se, aby vaše slova nebyla v rozporu
s vašimi činy. Jedině tak vás bude mladý
člověk uznávat.“

(B. V.)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Aleluja, radujme se!

Milí čtenáři,
ať kolem vás a především ve vás stále zaznívá „ALELUJA“, neboť Pán skutečně vstal
z mrtvých! Touto větou nemyslím nějaký
laciný povrchní popěvek, ale skutečnou
a hlubokou velikonoční radost. Vždyť liturgicky stále ještě prožíváme dobu velikonoční. A kdy jindy se radovat ze Vzkříšení,
než právě nyní?!
Napadá mě na tuto zdánlivě řečnickou
otázku odpověď, že stále. Vždyť Ježíš nám
nezískal věčný život jen na určitý časový
úsek, jen pro určité období roku. To, že
si připomínáme jednotlivé události spásy
ve vymezených, k tomu určených, liturgických periodách, je pochopitelné. Vždyť bez Ježíšova
narození by nebyla možná jeho
lidská smrt na kříži. Bez Mariina „fiat – staň se“ by zase Ježíš
nepřišel na svět skrze člověka.
Při křtu v Jordáně pak na sebe
vzal všechno lidské mimo hříchu. A tak
bychom mohli pokračovat dále…
Ale prožívání, oslava a zpřítomňování
těchto událostí, zejména při mších svatých, se vždy děje z perspektivy „povelikonoční víry“. My už víme, co se v těch
dnech stalo v Jeruzalémě. Chceme-li zůstat pravdiví, nemůžeme se vzdát vědomí,
že jsme již byli zachráněni! Bez nadsázky
tak v životě každého z nás může aleluja zaznívat skutečně neustále. Byť naše životy
provází mnoho smutků, ba dokonce neštěstí a tragédií, nebo možná právě proto,
bychom se měli učit radovat. Prožívat reálný čas svého života, kairos, jako jediný čas
příhodný. Události minulé jsou zdrojem

zkušeností, vzpomí
nek, rádi se do nich
vypravujeme, někdy proto, abychom
unikli přítomnosti. Budoucnost je neznámá, v ní si zase stavíme svůj lepší svět,
nebo se jí obáváme.
A tak mnohdy žijeme více v minulosti
a budoucnosti, než v přítomnosti. Přitom
jen právě prožívaný okamžik nám dává
autentický zážitek, jen TEĎ a TADY skutečně JSME. Ani zde nelze lacině říkat, že
není potřeba plánovat, starat se o to, co
bude, je zbytečné studovat historii apod.
Zcela jistě ne, ale Ježíšova oběť na kříži
a velikonoční událost Jeho vzkříšení nám
umožňuje činit tyto věci v základním prostoru svobody – ve
svobodě dětí Božích. Největší
úkol, který člověk sám dokázat
nemohl, je již splněn. Nyní již
zbývají jen dílčí úkoly pro každého z nás. Z této perspektivy
je již opravdu na každém jednotlivém člověku, aby se naučil radovat. Radovat se radostí velikonoční, přesahující všechno, ale
také radostmi malými, radostmi každého
všedního dne.
Naše ALELUJA by mělo zaznívat nejen
z našich úst, ale i z našich tváří a skutků. Evangelium je přece radostná zvěst,
křesťanství je náboženstvím radosti. Nestačí o tom mluvit a myslet si to, mělo
by to z celé naší bytosti doslova křičet:
„ALELUJA, RADUJME SE, KRISTUS
VSTAL Z MRTVÝCH, JEHO VZKŘÍŠENÍM JSME ZACHRÁNĚNI!“
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Kávový perník s rumem a ovocem

Ingredience: cukr krupice 150 g, jahody –
množství podle chuti, káva Nescafé nebo
jiná instantní káva 2–3 lžíce, marmeláda
či džem 1 lžíce, med 1 lžíce, meruňky
– množství podle chuti, mléko 100 ml,
mouka hladká 180 g, mouka polohrubá 180 g, olej 150 ml, perníkové koření +
prášek do perníku 1+1 lžička, rum 2 lžíce,
vejce 2 kusy.
Postup: Mouky, cukr, kávu a prášek do
perníku promícháme a pak přidáme olej,

mléko,
vejce,
rum (čistý, bez
metanolové příměsi) a vše vyšleháme šlehačem
a promícháme.
Nalijeme na vymazaný plech,
poklademe omytým ovocem a
pečeme asi 30 minut. Podáváme pak posypané moučkovým cukrem ke kávě.
Výborné!!

Název biblické postavy z Rozhovoru s… z minulého čísla je Juda, syn Jákoba (viz. První Mojžíšova)
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