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Socha Panny Marie na Sládkovičově náměstí

Pokračování v úpravách farní zahrady
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Čí je to obraz a čí je to nápis?
V  neděli 10. dubna jsme ve farnosti
požehnali dílo prof. Ovčáčka, a tak
jsme udělali definitivní tečku za první
fázi rekonstrukce fary — exteriérem.
Protože ne všichni mohli být této udá-
losti přítomni, někteří mě prosili,
abych poskytl určitý osobní výklad ce-
lého díla.
Vším, co děláme, ať se vzdává Bohu
chvála. I   skrze lidské umění a lidský
důvtip nechť je oslavován Bůh. Na fa-
sádě fary visí obrovský kříž a nad vstu-
pem jedenáctislovná báseň. Toto dílo
nás má odkazovat na Boha, který se
zjevuje a zároveň zůstává skrytý lid-
skému chápání.
Nejprve se zaměřím na kříž. Kříž je
znamení naší spásy, naší záchrany.
Nechť svítí do celého světa! V  tom na-
značuje Boží zjevení. Kříž je jednak
znamením příkoří, která na světě zaží-
váme, jednak i  vítězstvím nad všemi
příkořími. Kříž na naší faře je okrášlen
akronymem „INRI“ z  latinského názvu
„Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“
(Ježíš Nazaretský, král židovský). Toto
je Pilátovo vyznání, které dal umístit
na Ježíšův kříž. Když mocní tehdejšího
světa chtěli, aby to sundal, prohlásil:
„Co jsem napsal, napsal jsem“. A  tak nás
kříž na naší faře vyzývá, abychom se
znova a znova přihlásili ke Kristu jako
ke  svému králi, i  kdyby nás někteří od
toho zrazovali.
A  ona netypická jedenáctislovná báseň
je geniální ve své jednoduchosti. Je to
jedenáct důležitých pojmů v  životě člo-
věka, jedenáct důležitých hodnot, kte-
rým ani rez neublíží: ŽENA MUŽ LÁS-
KA DÍTĚ VODA VÍNO CHLÉB DOMOV

VÍRA NADĚJE BŮH. Je potřeba tuto bá-
seň číst vcelku a vidět určitou po-
sloupnost.
Na boční straně vstupu je antropolo-
gický základ (ŽENA MUŽ LÁSKA DÍTĚ).
Láska mezi ženou a mužem dává
vzniknout dítěti. Tímto způsobem po-
kračuje lidský rod na zemi.
Na přední straně vstupu můžeme vidět
aktuální záležitosti tohoto světa. Jsou
to materie, které ovšem v  sobě skrývají
odkaz na svátosti: VODA VÍNO CHLÉB
DOMOV. Dítě dostává nový život ve
křtu skrze vodu. Víno a chléb zase
odkazují na tajemství eucharistie, která
nás živí na životní cestě. Zároveň tam,
kde voní chléb, tam je domov. Je tam
ukryto i  přání, aby fara byla takovým
domovem pro všechny.
Ovšem to podstatné není na první po-
hled vidět. Aby člověk viděl to nejdů-
ležitější, musí jít dál, musí urazit další
kus cesty od těch viditelných záležitos-
tí. Musíme ale počítat  s   tím, že ne kaž-
dý chce putovat dál. Když člověk popo-
jde a podívá se na druhou boční stranu
vstupu, uvidí slova VÍRA NADĚJE BŮH.
Tam, kde je skutečný domov, tam se
často žije v  pozadí víra. Víra pak dává
člověku naději a naděje vede k  Bohu,
kterým to vše končí a vrcholí.
Zároveň je těch slov jedenáct a ne
dvanáct, jak bychom možná očekávali,
protože v  Bohu je jakási neukončenost,
tajemství… A  tak celá báseň vypráví
o  tom, že antropologický základ kaž-
dého lidského bytí má teologické vy-
ústění.
Díky panu profesoru Ovčáčkovi za jeho
návrh a za jeho přízeň, kterou proje-
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . května – neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
2. května – pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. května – úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. května – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
6. května – pátek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. května – neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. května – sobota Svátek sv. Matěje, apoštola
15. května – neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
16. května – pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,

hlavního patrona Čech
19. května – čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Kněze
20. května – pátek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
22. května – neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
26. května – čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
29. května – neděle 9. neděle v  mezidobí
31 . května – úterý Svátek Navštívení Panny Marie

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI

1 . 5. 15.00 — 1 . zpověďnovokřtěných dětí
17.00 — 1 . májová pobožnost - za příznivého počasí u sochy Panny Marie na
náměstí, jinak v  kostele
Ve všední dny budou pobožnosti tradičně před mší sv., tj . v  čase mše svaté.

4. 5. 18.00 — Modlitby otců
19.00 — schůzka ohledně organizace Noci kostelů

5. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
8. 5. Den matek – ranní mše sv. za maminky naší farnosti

Sbírka na rekonstrukci, po ranní i velké mši sv. pozvání do kavárny,
tentokráte na účet pana faráře

vuje naší farnosti. Díky panu doktoru
Jůzovi za podporu celého díla. Přál
bych si, aby toto železné dílo v  železné

Ostravě vydávalo svědectví o Bohu ži-
vém a tajemném!

o. Lukáš
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SVATÝ MĚSÍCE

František Jeroným — kněz a kazatel
Kněz a jezuita František Jeroným vešel
do dějin jako jeden z  nejvýznamnějších
lidových misionářů a kazatelů. Dodnes
je zachováno skoro 10j j000 stran jeho
kázání. Jméno a působení Františka Je-
ronýma je dodnes příkladem pro zaklá-
dání různé sociální pomoci, např. pro
trestance, ohrožené dívky a mladé ženy
a pro dělníky.
Narodil se 17. 12. 1642 v  Grottaglie u  Ta-
ranto v  jižní Itálii. Byl nejstarším z  je-
denácti dětí, z  nichž si tři zvolily
duchovní povolání. V  jeho rodišti půso-
bila skupina kněží, která se věnovala
vyučování a lidovým misiím. František
od nich získal základní vzdělání. Od de-
seti let mu svěřili vyučování ka-
techizmu nejmenších dětí a práci
kostelníka. Na doporučení kněží byl
přijat do diecézního semináře v  Taran-
to. Ve 22 letech přijal jáhenské svěcení a
dál studoval filosofii, práva a teologii

v  Neapoli, kde získal doktorát. Během
studia přijal roku 1666 kněžské svěcení.
A  protože se nadchl jezuitskou spiri-
tualitou, v  červenci roku 1670 vstoupil
do tohoto řádu.
Po skončeném noviciátu byl nejprve
poslán vykonávat apoštolát v  Apulii.
Osvědčil se jako velmi horlivý kazatel,
který dokázal lidem promluvit do svě-
domí a svými modlitbami jim vypro-
šoval milost obrácení. V  této době měl
veliké přání – působit v  zámořských
misiích v  Indii nebo v  Japonsku. Před-
stavenými byl však v  roce 1674 poslán
do Neapole, kde po dalším studiu do-
končil formaci a složil slavné řeholní
sliby. Během té poslední formace vedle
studia dostal na starost apoštolát, který
prý nebyl lehčí než v  Indii. Neapol teh-
dy měla asi 200j j000 obyvatel různých
vrstev i  národností. Zatím co španělští
šlechtici si tam žili v  přepychu, obyčejní

14. 5. Svatodušní vigilie — v  18.00 večer chval a ve 20.00 mše sv. (obojí doprovází
skupina Goldband)

15. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého — sbírka na Charitu
19. 5. Slavnost Ježíše Krista nejvyššího Kněze — mše sv. za papeže, biskupy,

kněze, bohoslovce a nová kněžská povolání. Přede mší sv. adorace za
duchovní povolání
Po mši sv. v  18.30 katecheze dospělých — Ve škole Ježíšově

21.–22. Tradiční pouť na Hostýn
26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně spojené s  1 . sv. přijímáním dospělých, po mši

svaté průvod, poté posezení na farní zahradě
28. 5. 8.30 — zpověďpro děti, které přistoupí k  eucharistii, jejich rodiče a kmotry
29. 5. Při velké mši sv. 1 . sv. přijímání dětí
31 . 5. Svátek Navštívení Panny Marie – poslední májová pobožnost
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Učarovala jsi mi, sestro má,
nevěsto, učarovala jsi mi jedi-
ným pohledem svých očí, jedi-
ným článkem svého a náhr-
delníku.

(Píseň písní 4, 9)

Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery,
jestliže najdete mého milého, co mu
sdělíte? Že jsem nemocna láskou.

(Píseň písní 5, 8)

„Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží,
krásná jako Luna, čistá jako žhoucí
Slunce, strašná jako vojsko pod
praporci?“

(Píseň písní 6, 10)

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji
nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo
dávat všechno jmění svého domu, skli-
dil by jen pohrdání.

(Píseň písní 8, 7)

Zrníčka z Bible

dělníci žili v  hmotné i  mravní bídě.
Střední vrstvou byli řemeslníci a ob-
chodníci. Přímořská čtvrť byla vedle ry-
bářů a námořníků zaplněná i  zloději,
pašeráky a prostitutkami. Tyto
všechny skupiny se staly
předmětem misijního pů-
sobení Františka. Franti-
šek se snažil věnovat
především nejubožejší
a nejpočetnější vrstvě.
Působil jednak v  lido-
vých misiích, které
představovalo kázání na
náměstích a na ulicích.
Každé tři měsíce organi-
zoval hromadné přistupování
k  svátosti smíření a přijímání eucha-
ristie v  kostele „del Gesú“, kam se za tím
účelem vždy sešlo více zpovědníků.
Třetí směr jeho duchovní péče se týkal
prostitutek, které se snažil přivést ke
křesťanskému životu. Vstupoval prý jak
do nevěstinců, tak na galeje i  do věznic.
Na křesťanskou víru obrátil i  mnoho
maurských a tureckých vězňů. Navště-

voval i  námořníky a nemocné. Zvláštní
program konal se skupinou řemeslníků,
z  nichž utvořil dokonce bratrstvo svých
pomocníků. Osvědčili se například jako

pořadatelé při uspořádání kající-
ho dne  s   velkým zpovídáním

a při lidových misiích.
K  těm, které zachránil,
patřilo i  mnoho dětí.
V  Neapoli a v  okolí
působil po čtyřicet let
a byly mu připisovány
mnohé zázraky. Dával
také duchovní cvičení

i  řeholníkům a řádovým
sestrám, rovněž i  vedou-

cím mládežnických organizací
a dalším.

Své posluchače se snažil vést k  úctě
Nejsvětější svátosti, k  adoracím a k  úctě
Matky Boží. Po své smrti 1 1 . května roku
1716 byl František Jeroným pochován ve
svém rodišti Grottaglii. Jeho blahoře-
čení se uskutečnilo roku 1806, svatoře-
čení roku 1839.

▲ podle internetu a knihy Rok

se svatými zpracovala Majka Dostálová
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 17. )
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
Církev nám dnes předkládá dvě slova
z  Písma a zdá se, jako by byla právě pro
nás, když teď uzavíráme seminář
o  modlitbě. Pavel říkal v  antiošské sy-
nagoze: „Toto poselství o  spasení je pro

vás.“ A  to slovo, které nám dnes Pán
dává, je pro nás! Ďábel nás bude pokou-
šet, když nasloucháme Božímu slovu a
budeme-li ho vztahovat i  na ostatní.
Možná nám přijde na mysl nebo už při-
šlo: To by bylo opravdu dobré, kdyby
tady byl můj manžel a tohle slyšel, nebo
kdyby tady byl můj syn, nebo kdyby ta-
dy byl náš farář. A  to, co se děje, je toto:
jestliže ten farář tu není, tak to neslyší,
a jestliže my to vztahujeme na druhé,

tak ani my to neslyšíme. A  Boží slovo
dopadne na neúrodnou půdu, protože
je snadné ukázat prstem na druhé. Ale
Pavel říká velmi jasně těm, kteří mu
naslouchali: „Toto poselství o  spasení je

pro vás.“ A  dnes říká Bůh: „Toto poselství

o  spasení je pro vás.“ Takže nedívejme se
dnes na nikoho jiného, jenom na sebe.
Během těchto dní chtěl Bůh mluvit ke
mně, k  nikomu jinému. Pouze do mě
mělo zapadnout to Boží slovo, aby při-
neslo ovoce. Pavel řekl: „Přišli jsme

k  vám, abychom vám hlásali dobrou

zprávu (radostnou novinu).“ A  tak to bylo
i  během těchto dní. Byli jsme tu spolu a
viděli jsme, co je to ta dobrá zpráva.

Když se rozhlédnu v  neděli při mši sva-
té po našem kostele, vidím docela dost
dětí, teenegerů, mládeže. U  teenegerů
bych se chtěla zastavit. Jsou totiž hodně
nadaní, mají různé talenty, o  kterých
ani mnohokrát sami netuší. Ale stačí
jim dát příležitost a je z  toho hned
1 .   místo v  kategorii poezie-studenti SŠ
našeho ministranta Václava Matušince
z  prvního ročníku Biskupského gym-

názia v  Ostravě-Porubě. Do celostátní
literární soutěže vyhlášené SPŠ a SZŠ
sv. Anežky České v  Odrách a Křes-
ťanským gymnáziem v  Praze se zapojilo
celkem 86 žáků z  16 škol napříč Českou
republikou. Téma bylo: „Karel  IV. - štít
míru a sloup pokoje“. Vašíkovi touto
cestou blahopřejeme k  vítězství a zá-
roveň děkujeme, že se s  námi podělil
o  své dílo.

Téma znělo. . . KAREL IV.

Kralování je služba Bohu a l idem (Václav Matušinec)

▲ připravil Radim Prokop

Karel IV. „Otec vlasti“. Ale jak někdo
může býti „Otcem vlasti“ české, když je
vychováván v  odlišné kultuře? Přesně
tak. Karel IV. byl vychováván na fran-
couzském královském dvoře.     Byl vyu-

čen čtení i  psaní ve francouzském i  la-
tinském jazyce, ale ne v  jazyce českém,
přestože jeho otec Jan Lucemburský byl
českým králem. Když Karel přijel do
Česka, aby se ujal role moravského
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Když jsme se  s  manželem před rokem
rozhodli, že koncem března ukončíme
pracovní poměr a odejdeme do důcho-
du, hned nás napadla otázka, jak stráví-
me poslední týden dovolené. Po pohle-
du do kalendáře jsme měli jasno:
vzhledem k  tomu, že Velikonoce 2016
jsou už koncem března, strávíme je
v  Itálii. Poprosíme o  dar zdraví a Boží
ochranu do posledního období našeho
života a současně poděkujeme za 40 let
společného života, které v  tom roce
dovršíme. To jsme ještě nevěděli, že rok
2016 bude vyhlášen rokem Božího milo-
srdenství a budeme mít možnost projít
Svatými branami vatikánských bazilik.
S  cestováním po Itálii máme bohaté

zkušenosti. Itálii známe jako málokterý
Ital. V  Římě jsme byli několikrát, ale vž-
dycky se jednalo nanejvýš o  jednodenní
pobyt. Takto se nám například podařilo
ve Svatém roce 2000 projít všechny
Svaté brány za jediný den. Ovšem ten-
tokrát jsme chtěli pobyt v  Římě oprav-
du prožít beze spěchu.
Prvním krokem, který jsme museli uči-
nit při zajišťování naší cesty, bylo za-
koupení letenek. Zjistili jsme, že nej-
levnější letenky v  tomto týdnu jsou do
Bari, a tak jsme se rozhodli, že si pobyt
v  Římě prodloužíme o  4 dny v  Apulii.
Tuto část Itálie jsme již taky navštívili,
ale přesto nebo právě proto se tam rádi

znovu vrátíme. Využili jsme 20% slevu
začátkem dubna 2015 a letenky pro
2  osoby z  Prahy do Bari včetně zavaza-
dla jsme pořídili za necelé 2  000  Kč.
Horší už to bylo  s  letenkami zpět – ty
jsme koupili od společnosti Vueling až
v  červenci za 2400  Kč, a to jsme ještě
netušili, že budeme muset za odbavení
doplatit ještě 870  Kč. Ale i  tak nás cesta
vyšla levně.
Hned poté jsme začali sestavovat plán
cesty a hledat na internetu ubytování.
Naše kritéria jsou vždycky stejná:
dvoulůžkový pokoj co nejblíže nádraží a
co nejlevnější. Tak jsme si objednali
3  noclehy se snídaní v  B&B v  Bari,
1   nocleh v  Tarantu a 4 noclehy v  hotelu
v  Římě. Posledním krokem bylo potom
sestavení detailního programu. A  jak to
všechno dopadlo?

Úterý 24. března
Odlet našeho letadla je již v  6 hodin, a
tak nám nezbývá nic jiného, než strávit
noc na letišti. Po příletu do Bari jedeme
vlakem do města, odložíme zavazadla
v  penzionu a hned odjíždíme vlakem do
Lecce. V  tomto městě je kromě římské-
ho amfiteátru celá řada barokních
památek, především kostelů a paláců.
Většinu z  nich však můžeme obdivovat
jen zvenčí – od 12 hodin mají siestu a
kostely jsou uzavřené. A  tak po pro-

Svatý týden v  Apulii a Řím

markraběte, nemohl ani bydlet na Praž-
ském hradě, který byl ve zdevasto-
vaném stavu v  důsledku maření financí
jeho otce. Určitě nemusel být zrovna
nadšen tím, že musí bydlet v  takovém

„zapadákově“. I přesto se Karel po smrti
svého otce stal českým králem a udělal
z  Čech centrum Svaté říše Římské. Po-
stavil mnoho známých staveb a pečoval
o národ český.        

▲ Janka Šolcová
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cházce městem na zpáteční cestě ještě
vystupujeme v  Brindisi – procházíme si
centrum  města, odkud odjíždějí trajek-
ty do Řecka.

Středa 25. března
Po snídani odjíždíme již v  8 hod. vlakem
do dvou hodin vzdálené Foggie, odkud
hodláme podniknout okružní výlet po
významných církevních památkách
nejen poloostrova Gargano, ale celé Itá-
lie. Ve Foggii prší, ale my po menších
komplikacích  s  nákupem jízdenky od-
jíždíme autobusem do městečka San Gi-
ovanni Rotondo. Toto městečko je zná-
mé především tím, že zde prožil většinu
života a je zde pochován významný ital-
ský světec minulého století Padre Pio.
Po návštěvě baziliky  s  kryptou (kde nás
čeká zklamání, protože hrobka je

prázdná) procházíme její okolí – velké
prostranství  s   venkovním oltářem.
Protože máme dostatek času, projdeme
si v  modlitbě celou krásnou křížovou

cestu, na které jsme úplně sami (není se
čemu divit - je velká zima, mrholí a
fouká silný ledový vítr). Nakonec se
ohřejeme a posvačíme v  prostorách pro
poutníky pod venkovním prostran-
stvím. Teprve dodatečně zjišťujeme, že
venkovní oltář je současně vstup do
nové svatyně Santuario de Padre Pio,
která byla postavena v  roce 2004 pro
5  400 poutníků a v  ní je nyní hrob Pad-
re Pia. Útěchou nám je to, že svatyně
zřejmě byla zavřená, protože k  ní nikdo
nechodil.
Autobusem pokračujeme na další vý-
znamné místo – do městečka Monte
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ROZHOVOR

Eduard Ovčáček (* 5. března 1933 v  Třin-
ci) je český vizuální básník, grafik, so-
chař, malíř, fotograf, typograf, kurátor
a vysokoškolský pedagog. Je význačný
současný český umělec. Jeho rozsáhlé
dílo zahrnuje malby, plastiky a pro-
palované reliéfy (včetně monumen-
tálních realizací pro interiéry a exterié-
ry), koláže na papíře i  na plátně, frotáže
a kresby, grafiku (strukturální tisky, se-
rigrafii, počítačovou grafiku) a foto-
grafie (digitálně zpracované a tištěné
jako fotografika), instalace a akce v  ple-

néru, vizuální a konkrétní po-
ezii. Pro naši farnost vytvořil
umělecké dílo, které je nově umístěné
nad vstupem do fary. V  neděli 10. dubna
bylo toto dílo posvěceno otcem Luká-
šem. Skládá se ze dvou částí. První jeho
část tvoří KŘÍŽ- jako symbol křesťan-
ství. Druhou je JEDENÁCT SLOV— je to
báseň, kterou tvoří jedenáct slov jakož-
to duchovní základ křesťanské víry.
Více se dozvíte v  následujícím rozhovo-
ru  s  panem profesorem.

Sant´Angelo. Nachází se ve výšce 892 m,
a tak autobus stoupá do kopce mnoha
serpentinami. V  městečku se nachází
Santuario di San Michele Archangeli,
svatyně v  jeskyni, kde se v  5. století
opakovaně zjevil Archanděl Michael.
Jedná se o první poutní místo v  Itálii.
Ani tady nám počasí nepřeje – navíc
jsme v  mracích a místo výhledu na
poloostrov Gargano a mořské pobřeží
nás čeká viditelnost asi 20 m, zima a
mrholení. Ovšem dojem ze svatyně je
úžasný, úzké uličky městečka půvabné.

Poté, co zjišťujeme, že autobus na cestu
zpět odjíždí až za 4 hodiny, propadáme
pocitu beznaděje. Ale nakonec se
všechno v dobré obrátí – asi nám Ar-
chanděl Michael poslal do cesty několik
dobrých lidí. Po dvou hodinách odjíždí-
me do městečka Manfredonie a s  jejich
pomocí trochu složitě s  přestupem na
autobus jiné společnosti stíháme ve
Foggii vlak, kterým přijíždíme po 20.
hodině do Bari.
(pokračování příště)

▲ Věra Pazdziorová

1 . Co vás přivedlo ke studiu výtvarné-
ho umění?

Umění se většinou studuje na ško-
le  s   výtvarným zaměřením, ale není to
zaměstnání. Je to jakési poslání na celý
život a  s  nadsázkou lze říci, že to je urči-
tá řehole, které se musí intenzivně
člověk poctivě věnovat celý život. Začal
jsem již jako malý chlapec. Věnoval

jsem se kresbě zvířat, hlavně těch exo-
tických, a současně jsem si pro sebe vy-
řezával dřevěné figurky obyčejným
nožem. Ten další dlouhý vývoj a vztah
k  výtvarnému umění se vyvíjel pod
vlivem mnoha společenských zvratů,
které jsem prožil. Tyto okolnosti
ovlivnily nejen moje občanské postoje,
ale stimulovaly moje výtvarné názory.
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Studoval jsem vysokou školu výtvarné-
ho zaměření v  Bratislavě a Praze. Studia
částečně ovlivnila a nasměrovala moji
výtvarnou dráhu.

2. Vaše tvorba je velmi rosáhlá. Které
odvětví vás nejvíce baví, kterému se
nejvíce věnujete?

Je pravdou, že se zabývám mnoha vý-
tvarnými médii. Spatřuji v  tom mož-
nost ověřovat si nosnost myšlenky, kte-
rou výtvarně zpracovávám z  několika
pohledů. Problémy a odpor, která různá
média kladou, jsou naléhavou tvůrčí
výzvou ke konrétní výtvarné práci.
Jednoznačně mohu říci, že jakýsi hlavní
základ výtvarného umění spatřuji
v  kresbě a grafice. Zvláště grafika a její
různé technické podoby a možnosti se
stala mým oblíbeným médiem.

3. Jaký je váš vztah k  sakrálnímu umě-
ní?

Velká a vlastně zásadní část evropského
ale i  světového výtvarného umění se
inspiruje různými sakrálními doktrína-
mi. Z  evropského umění tvoří pod-
statnou část antické a křesťanské umě-
ní, které dalo impuls a základ mnoha
slohovým směřováním ve výtvarném
umění. Tedy i  já vycházím z  těchto vše-
obecných základů a ctím je. Jen
v  Evpropě je mnoho sakrálních pamá-
tek, které ovlivňovaly a stále ovlivňují
náš život v  této části světa. Právě
v  dnešní konzumní společnosti je třeba
neustále připomínat a vytvářet prostor
pro duchovní rozměr člověka.

4. Kdo nebo co vás přivedlo k  práci pro
naši farnost? Proč právě toto dílo?

Jak dlouho trvala jeho  realizace?
Kontakt  s   otcem Lukášem mi zpro-
středkoval pan PhDr. Jiří Jůza, který je
rovněž třebovickým farníkem. Byl to
rozhodující fakt, který nás sblížil, a zde
vzniklo i  vyzvání k  výtvarné účasti na
dotvoření exteriéru zrenovované fary
v  Třebovicích. Společně jsme vytvořili
koncept výtvarného řešení a já jsem se
ujal konkrétního řešení výtvarného
návrhu vstupní fasády fary, kde jsem
uplatnil lettristický symbol kříže a nad
vstupní atiku jsem použil jedenáct
nejfrekventovanějších slov, která tvoří
jakýsi duchovní základ křesťanské ví-
ry. Inspiroval jsem se mojí vizuální
básní z  roku 1963. Rovněž jedenáct slov
je moje báseň, kterou jsme  s   otcem
Lukášem pro účel výzdoby fary mo-
difikovali. Realizace výzdoby ještě není
zcela ukončena a zatím podle mého
návrhu řemeslníci realizují konkrétní
podobu díla. Dílo bude provedeno
v  kovu a bude použita i  forma elek-
trické iluminace pomocí pásku led.
Věřím, že se dílo zdaří a symbol kříže a
slova jednoduché básně budou lidem
připomínat, že víra je důležitým prv-
kem v  jejich životě.

5. Jaký je váš vztah k  víře?
Jsem katolík. I   když do kostela necho-
dím pravidelně, považuji víru za dů-
ležitý rozměr člověka, za stimulující
prvek, který osobnost každého člověka
dotváří a dělá z  něj plnohodnotného je-
dince. Víra pochopitelně může mít růz-
né variace a polohy. A  když náš život na
sklonku života je u  konce se svou poutí,
mnozí z  nás konečně najdou svého Bo-
ha.
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Myšlenky na měsíc květen
Malá poselstvíVojtěcha Kodeta

6. Váš vztah k  Třebovicím?
Třebovice si zachovávají jakýsi ráz
vesnice ve městě a to je na Třebovicích
určující a fascinující. Třebovický kostel,
který je obklopen nevelkým hřbito-
vem  s  nedaleko stojící renovovanou fa-
rou tuto atmosféru venkovské obce do-
tvářejí. Je velkou škodou, že se nepo-
dařilo v  poválečných letech zachránit
třebovický zámek před devastací a ná-
slednou bolševickou demolicí. Zůstal je-
nom zámecký park  s  mnoha zajímavý-

mi dřevinami, který rovněž dotváří
atmosféru Třebovic, které jsou jakousi
oázou v  panelákovém moři. V  Třebovi-
cích žijeme již asi padesát let a žije se
nám tady dobře.

Pane profesore, děkuji za krásný, ote-
vřený a zajímavý rozhovor. Přeji Vám za
všechny farníky naší farnosti hodně
zdraví, Božího požehnání, pracovního
elánu a ještě hodně sil do dalších umě-
leckých děl.

▲ Janka Šolcová

1 . Teprve když se zastavíš před Boží tvá-
ří, nahlédneš pravou hodnotu věcí.

2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik
jako neodpuštění a hořkost, když jim
dovolíme, aby nás uvěznily ve vlast-
ním srdci.

3. Každý z  nás svým životem zanechává
ve světě stopu; kéž by ta naše byla
pomocí pro ty, kdo hledají!

4. Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí,
jako by se v  něm rozmnožil život.

5. Doba čekání nemusí být vždycky ne-
plodná, vždyť i  zima potichu připra-
vuje půdu na záplavu nového života.

6. Pamatovat v  modlitbě občas i  na se-
be není sobectví, ale pokora.

7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je
třeba se odvážit i  radikálně bourat.

8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje
lidská srdce už jen svou přítomností.

9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale dů-
věra v  milosrdenství z  nás dělá před-
mět Boží péče.

10. Nezapomínejme na to, že Bůh se
nikdy neunaví odpouštěním, to my

se unavíme o  odpuštění prosit.
1 1 . Víra se osvědčuje a roste právě ve

zkouškách, prožitých  s  nadějí a láskou.
12. Člověk, který neztratil touhu učit se

novým věcem, zůstane dlouho mla-
dý duchem.

13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo
se naučil  s   důvěrou odevzdávat své
starosti Otci a nebrat se moc vážně.

14. Vícekrát za život jsme nuceni opou-
štět hnízdečko svých dosavadních
jistot; jinak ani nelze dozrát.

15. Nepošilhávej po životní cestě dru-
hých; Boha potkáš na té své.

16. Člověk potřebuje občas vystoupit
z  rutiny, aby si připomněl, že je
stvořen pro nekonečné obzory.

17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, do-
konce ani jen dobrý úmysl se před
Bohem neztratí.

18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím
chlubit, ale místo toho se pokorně
sklánějí.

19. S  přítelem jsou i ty nejobyčejnější
radosti dvojnásobné.
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20. Vždycky se stáváme více lidmi, když
se nestaráme jen o sebe a učíme se
lásku projevit.

21 . Bůh velmi rád staví velká díla na tom,
co je nepatrné, co je v  očích světa
pokládáno za nic.

22. Je lepší riskovat, že se při chůzi tro-
chu ušpiníš, než zemřít vsedě.

23. Nemáme za úkol bližního jen respek-
tovat, ale milovat: v  tom je ta potíž.

24. Leckdo skrývá pod ježatou slupkou
dobré a citlivé srdce; jen důvěra dru-
hých ho dokáže vyvolat k  životu.

25. Udělat si kvalitní čas pro své nej-
bližší není nikdy ztráta času. Učme
se na nich nešetřit – dokud je čas.

26. Bez mrazu by nevzniklo sladké le-
dové víno a bez prožitých zkoušek
by nikdo z  nás neměl trpělivost a
milosrdné srdce.

27. Netrpělivý člověk a perfekcionista
se v  tomto nedokonalém světě hod-
ně natrápí.

28. Jsme královské děti, ale nezapo-
meňme, že náš král nese na svém
těle stopy kříže.

29. Čisté srdce není jen luxus pro pár
vyvolených; je to Boží nabídka těm,
kdo touží vidět Boha.

30. Síla charakteru se pozná i v  tom,
jestli se člověk umí postavit k  pro-
blému čelem.

31 . Nikdy nebudeme dost žasnout nad
pokorou Božího Syna, který se stal
jedním z  nás, aby mohl sdílet náš
život se vším všudy.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním

domě Velehrad v  Itálii ve spolupráci s  Ar-

cibiskupským gymnáziem v  Kroměříži.

Milí farníci,
jsou lidé, kteří umí jedním nebo něko-
lika málo slovy vyjádřit hlubokou myš-
lenku, která je schopna oslovit jiné.
Podobný dar musí mít v  sobě i  básník,
protože on z  množství slov vybírá právě
ta určitá, která dávají básni hluboký
smysl a motivují lidská srdce k  naslou-
chání.
Když jsem tedy (dlouho) přemýšlel, co
napsat do úvodníku tohoto čísla Many,
oslovil mě jeden z  farníků a řekl mně:
„Napište tam nějakou báseň. Je měsíc
květen, měsíc Panny Marie a báseň
o  Panně Marii se tam určitě hodí!“
Vzpomněl jsem na jednu překrásnou

báseň Josefa Veselého  s  příznačným ná-
zvem – Invokace. Vždyť jak jinak oslovit
Marii, matku Ježíše Krista i  Matku naši,
než právě milým, hřejivým slovem, kte-
ré vystihuje Mariin úkol, daný jí Bohem,
i  naši vděčnost za její lásku k  pozem-
ským dětem. A  Maria poezii rozumí!
Ona v  jediném slůvku „Fiat“ - staň se –
ukázala Bohu svou poslušnost a pokorné
srdce, připravené ke službě. Kéž nás po
celý májový měsíc doprovází pozornost
a láska Panny Marie a požehnání jejího
syna Ježíše, pro kterého obětovala celý
svůj život.

P. Ladislav Kozubík
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VESELÝ

MODLITBA

Domlouvají se Angličan, Ir a Skot, že si
uspořádají piknik.
Angličan: „Já vezmu chlebíčky.“

Ir: „Já vezmu pití.“
Skot: „Já vezmu bratra!“

Požehnaná jsi mezi ženami a požeh-
naný je plod života tvého, Ježíš. Přijmi,
prosím, i  mé nepatrné chvály. Při-
cházím k  tobě, Matko Boží, a prosím tě,
abys mi vymohla odpuštění mých
hříchů. Učiň, abych byl zproštěn všech

vin svého života. Prosím tě, uděl mi
milost, abych byl spojen láskou  s  tvým
Synem a  s  tebou;   s   tvým Synem jako
mým Bohem a  s  tebou jako  s  Matkou
mého Boha.

Amen

Invokace
JosefVeselý

Do srdce tvého
jak do přehrady milosrdenství
svůj žal a úzkost vhazujeme
na ruce tvé jak na kotvy
naděje zavěšujem poslední
ve chvílích najtěžších Panno věrná

Z tvých očí Potěšení zarmoucených

sílu svou v žízni popíjíme
a radujem se z nalezených cest
jež bolestný tvůj meč
nám klestil v houští bezradnosti

Před vpádem nepřátel
ať už jsou v nás či ve světě
do tebe se zavíráme Věži Davidova

a před potopou nenávisti
hladiny oceánů zvedající
svět celý v sobě skryj Archo úmluvy

Vůni jež vábí nás ze všech stran
magnetem milosti podivným
usměrni Růže tajemná

a podobu svou nám zjev
a podobu naši nám ukaž
v tobě Zrcadlo spravedlnosti

Až půjdem okolo
a kladivem neodbytnosti své
prosbami na tebe zaklepem Dome zlatý

nakloň se k nám
Polibkem pokoje Uzdravení nemocných

malomocenství naše uzdrav

K tobě až přijdem naposled
poděkovat jak do chrámu Šalamounova
a darem tělo s duší přinesem
ujmi se nás
a klíčem lásky mateřské
nebe nám otevři Bráno nebeská

Modlitba sv. Ildefonsa Toledského
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OKÉNKO PRO DĚTI

▲ Majka Dostálová

Baví se dva Skoti: „Hrozně rád bych ti
nabídl skleničku whisky, ale hrozně se
bojím.“
„A čeho?“
„Že si ji vezmeš.“

Skot nešťastně rozbije láhev s jódovou
tinkturou, smutně na ni pohlédne a
volá:

„Mámo, děti, řízněte se rychle někdo, ať
to nevyhodíme jen tak!“

Skot kupuje u řezníka maso. „A přeje si
pán ještě něco?“ ptá se obchodník.
„Ano, zabalte mi to do dnešních novin!“

Začala jsem číst knížku. Ne, že bych za-
čala číst sama od sebe, ale měli jsme
cestopis uvedený v  povinné četbě. Mož-
ná úplně nevíte, co to vlastně ten
cestopis je. Cestopis je knížka, ve které
autor popisuje svou cestu do jiné země.
Mě jako jeden z  mála cestopisů zaujal
takový, kdy byl autor v  Africe. Když po-
pisoval to, jak nemohl kvůli horku
usnout a ráno byl úplně popíchaný
vším možným hmyzem, můžeme být
rádi, že u  nás jsou pouze otravní komá-
ři. Autor popisoval celou cestu do Af-
riky, jak zde lidé žijí, co během dne dě-
lají. Jak určitě víte, Afrika je kontinent,
kde je velmi sucho a teplo. Kvůli tohoto

tepla zde mají lidé problém  s  vodou.
Někteří musí chodit denně klidně pět a
možná i  více kilometrů jen pro pitnou
vodu. Takových je na světě kolem šesti
miliard (což je vážně hodně). Je celkem
zajímavé, že v  některých státech lidé
pitnou vodu nemají vůbec a v  jiných je
voda dražší než třeba ropa — to je su-
rovina, z  které se vyrábí benzín. Buďme
tedy rádi za to, co máme. Z  některých
věcí, o  kterých autor knížky psal, bylo
až do breku, když popisoval, jak tam lidi
žijí. Ale o  tom možná jindy.
I  když jsou pro nás některé věci samo-
zřejmostí, můžeme se radovat z  každé
maličkosti.

▲ Sára Šolcová

Tajenka křížovky: dívčí jméno
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KN IŽN Í OKÉNKO

Henryk Sienkiewicz — Pouštía pralesem
V  Maně číslo 3 jsem vám představil dílo
Henryka Sienkiewicze Trilogie a zmínil
jsem se o  jeho knihách Quo Vadis a Kři-

žáci.
Dnes bych vám rád představil další dílo
Henryka Sienkiewicze, a to knihu Pouš-
tí a pralesem. Je určena pro všechny
kluky od 10 do 1 10 let, kteří mají rádi
napětí a dobrodružství. Hrdinové této
knihy jsou čtrnáctiletý polský chlapec
Staš Tarkovský a osmiletá anglická hol-
čička Nela Rawlison. Jejich otcové,
panové Rawlison, jeden z  ředitelů Spo-
lečnosti Suezského průplavu, a Vladi-
slav Tarkovský, hlavní inženýr této
Společnosti, jsou dlouholetými přáteli a
jejich přátelství se přeneslo i  na jejich
děti.
Děj této knihy se odehrává v  době po-
vstání súdánských kmenů proti nadvlá-
dě bílých, bohužel zkreslovaného a svá-
děného na scestí náboženským fanatis-
mem, a to především jeho vůdcem
Mahdím, který sám sebe prohlásil za
Alláhova proroka a vyhlásil svatou vál-
ku všem nevěřícím.

A  k  tomuto prorokovi
byly naše děti uneseny, aby byly vymě-
něny za zatčené příznivce Mahdího —
dozorce Smajna, který pracoval ve
Společnosti Suezského průplavu, jeho
internovanou ženu Fatmu a jejích tří
dětí.   Dětem se však podaří uprchnout a
cestou Afrikou prožijí mnoho dobro-
družství, při kterých šlo o zdraví a
někdy i o život. Ale čtrnáctiletý Stašek
dokáže zachránit nejen svou malou ka-
marádku, ale také vysvobodit z otroctví
černou dívku Meu a černého chlapce
Kaliho a cestou se ujme dalšího chlapce
jménem Nasibu, který jako jediný pře-
žije z výpravy Švýcara Lindeho z Cury-
chu (černí nosiči podlehli chorobě, kte-
rou roznáší strašná moucha tse-tse, a
Linde zemřel na následky poranění,
které mu způsobil divoký kanec ndiri),
a všem třem pomůže se vrátit domů ke
svým blízkým. Nakonec vše dobře do-
padne a děti se se svými otci šťastně se-
tkají. Ale o tom se více dozvíte přímo v
knize.
 

Nové knihy z  farníknihovny
VLKOVÁ, Gabriela Ivana: Bůh milosrdný, nebo trestající?
Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to
dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o  činy
zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to
sám Bůh, kdo velmi často jedná tvrdě! Není proto divu, že občas
bývá zdůrazňován kontrast: Bůh Starého zákona trestá, jeví se jako
krutý, zatímco Bůh Nového zákona odpouští, tedy je milosrdný. Ale
je tomu tak doopravdy? Nebylo by dobré důkladněji ověřit, jak to-
mu  s  jeho milosrdenstvím v  Písmu vlastně je? (z  autorčina úvodu)

▲ příjemný zážitek při četbě přeje
Rostislav Václav Kudla
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POLITI, Marco: František mezi vlky
Papež František mění zažitý obraz nelítostné církve vedené
panovačnými vládci a snaží se působit jako prostý kněz, jehož
hlavní starostí je pomáhat lidem trpícím úzkostmi moderního
života a nejistotou v  období ekonomické krize. Neuznává
hranice mezi věřícími a nevěřícími. Neodsuzuje homosexuály.
Ctí všechna náboženství. Součástí jeho odvážného plánu je re-
forma církve pro jednadvacáté století, v  němž již nadále nemů-
že fungovat jako absolutistická monarchie. Chce reformovat
římskou kurii, v  souladu se závěry Druhého vatikánského kon-
cilu posílit roli biskupů, pročistit Vatikánskou banku a zprů-

hlednit církevní finance, reorganizovat Italskou biskupskou konferenci, která se
podle něj musí zříct své politické role, a změnit přístup věřících k  homosexualitě.
A  to není vše: František by do rozhodovacích procesů v  nejvyšších sférách kato-
lické církve rád zapojil ženy. Marco Politi nabízí nový, mimořádně zasvěcený po-
hled na tolik obdivovaného papeže reformátora: otevřeně mluví o  jeho problé-
mech a těžkostech, pomlouvačných kampaních a také přelomovém konkláve, jehož
členové odmítli tradici evropských papežů a nového Svatého otce našli až v  Jižní
Americe.

DAKOV, Sergej K.: Odpusť, Natašo!
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní
příběh. V  bezcitném prostředí dětských domovů byl formován
v  uvědomělého občana Sovětského svazu. Vlivem této výchovy
neváhal krutě pronásledovat křesťany. Avšak paradoxně kon-
takt  s   nimi ho nakonec přivedl k  obrácení.
Mrazivě skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem
odkrývá čtenáři fungování komunistického režimu v  Rusku
v  polovině 20. století a jeho hrůzné praktiky.

POLC, Jaroslav V.: Jan Hus v  představách šesti staletí a ve sku-
tečnosti
Přednáška profesora Polce (1929—2004) nenabízí záplavu dat a
jmen, ale ukazuje důležité souvislosti, širší veřejnosti často
zcela neznámé. První část textu ukazuje, jak si jednotlivé gene-
race od 15. až do 20. století vytvářely svůj vlastní pohled na
Husa – často dle zásady „přání je otcem myšlenky“. Nejen že
popisuje různá klišé v  pohledu na osobnost Mistra Jana Husa,
ale zasazuje jejich vznik do zajímavých historických souvislostí.
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RECEPTÁŘ

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. 5. 2016

Těsto:  
40 dkg hladké mouky, 25 dkg Stelly (tuk
na pečení), 2 polévkové lžíce cukru, 1 ,5
kávové lžičky prášku do pečiva, 2   celá
vejce, citronová kůra,
0,5 kostky droždí + 1 dl mléka + cukr
(1   kávová lžička) — udělat kvásek
Zpracovat těsto, dát na chvíli do lednice
ztuhnout.

Naplň:
25   dkg ořechů — nasekat nebo pomlít
1 1   dkg cukru moučky, 1 vanilka, 3  po-
lévkové lžíce kakaa
Vše smíchat.
Sklenička pikantního džemu. Dle slad-
kosti džemu můžete libovolně ubrat ne-
bo přidat cukr.

Těsto vytáhneme z  lednice a rozdělíme
je na dvě části. První plát potřít dže-
mem, pak dáme na něj   náplň a nakonec
druhý plát, který hodně propícháme
vidličkou. Pečeme asi 40—50 minut při
teplotě 180j j j°C. Po upečení nechat vy-
chladnout.

Citronová poleva:
30   dkg cukr moučka, 3   polévkové lžíce
horké vody, 3   polévkové lžíce citronové
šťávy
Vše vymíchat dohladka a rozetřít na
vychladlý zákusek. Nechat ztuhnout.
Krájet na menší kostky či obdélníky.

Recept na Piešťanské řezy nám poslala
paní Anežka Wirthová.

Piešťasnké řezy

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 .

Nabízím dvě jízdní kola.     Jedno starší dámské a jedno zn. Favorit pánské.
Info na tel. čísle 721 330 746.

NA PRAVÉM MÍSTĚ

Děkujeme.



Instalace díla prof. Ovčáčka na fasádu fary



Požehnání hotového díla




