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Zachraňte rodinu!
Tématem letošní Noci kostelů je „rodi-
na“ a „řeholní život“. Já bych se rád za-
stavil u  toho prvního. Možná se zdá, že
o  rodině psát je zbytečné, protože
všichni víme, co to obnáší a jak klasická
rodina vypadá. Ukazuje se však , že se
v  dnešní době prohlubuje k  rodině
určitá nedůvěra, a tudíž dochází, co se
rodinného života týče, k  mnoha experi-
mentům…
Přibývá lidí, kteří žijí dlouhou dobu
v  dospělosti doma  s  rodiči, od kterých
se odmítají (ať už vědomě či nevědomě)
separovat, neboť jim tento způsob živo-
ta přináší zázemí  s  minimálními ná-
roky. Možná pokládají za správné
být  s  rodiči co nejdéle. Vztah  s  nimi se
ovšem po odchodu z  domova neztratí,
ale naopak — transformuje se v  něco
hodnotnějšího. Rodiče se stanou part-
nery pro život.
Jsou lidé, kteří žijí  s   partnerem v    jedné
domácnosti, ale bez závazků, aby si „vy-
zkoušeli“, zda jim rodinný život  s   tím či
oním partnerem půjde. Průzkumy
ovšem ukazují, že takový způsob soužití
budoucí stabilitě manželství paradoxně
příliš neprospívá.
Jsou také lidé, kteří zůstanou tzv.
„single“ = svobodní, častokráte vycho-
vávající dítě (či děti) sami bez partnera.
Novým modelem soužití se stává
rovněž tzv. „mingle“ (zkratka pochází
z  anglického „married, but single“ =
vdaná, ale svobodná). To jsou lidé, kteří
sice partnera mají, ale každý si žije ve
své domácnosti a setkávají se pouze pár
dnů v  týdnu.
My křesťané máme obrovskou úctu ke
klasické rodině, přes všechny kompli-

kace, které soužití muže a ženy přináší.
Ve hře je totiž budoucí generace. Muž-
ská a ženská výchova mají svá specifika
a pro děti je velice prospěšné, když za-
žijí výchovu celistvou, ne pouze od
jednoho partnera. Častým předsudkem
je totiž to, že výchova je záležitost žen a
pro muže je to jen doplňková činnost.
Avšak výchova otců je stejně důležitá a
podstatná jako výchova matek, i  když
má jiné důrazy. Proto papež František
vyzývá i  táty, aby si hráli se svými dět-
mi, aby je pozvali do činností, které dě-
lají ve svém běžném životě.
Přesto však nemůžeme odsuzovat ni-
koho, komu se v  klasické rodině žít ne-
daří a nedělá to  s  vlastní pohodlnosti,
aby si více „užil“. Důvody, proč lidé
dnes  s  obtížemi zakládají klasické rodi-
ny, jsou často různá traumata a zranění,
která si nesou ze svých původních ro-
din či z  předešlých vztahů.
Klasickým příkladem je, když dochází
mezi partnery k  fyzickému či psy-
chickému týrání. Pak je i  podle kano-
nického práva možná separace partne-
rů čili „odluka od stolu a lože“, ale toto
řešení je krajní a má pomoci, aby si
partner něco podstatného uvědo-
mil  s   nadějí, že se tímto způsobem něco
změní a napraví. Jde to těžko, pokud
partner už odmítá do vztahu „in-
vestovat“.
Život v  rodině je velice náročný, to
mohou potvrdit všichni, kteří už nějaký
čas takto spolu žijí. Někdy je to o  kaž-
dodenním rozhodování vytrvat a pře-
stát nějaké těžké období. Avšak model
klasické rodiny se i  přes všechny těž-
kosti jeví pro život budoucí generace
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . června – pondělí Památka sv. Justina, mučedníka
3. června – středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. června – čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
5. června – pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7. června – neděle 10. neděle v  mezidobí

1 1 . června – čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. června – pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
13. června – sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
14. června – neděle 1 1 . neděle v  mezidobí
21 . června – neděle 12. neděle v  mezidobí
24. června – středa Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
28. června – neděle 13. neděle v  mezidobí
29. června – pondělí Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

▲  podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

MALÁ KATECHEZE

Vážení čtenáři, dnes krátce nahlédneme
do dokumentů II. vatikánského koncilu,
který se nemohl vyhnout ani tématu
eucharistie a přijímání.
Ve věroučné konstituci o  církvi Lumen

gentium je v  1 1 . kapitole zdůrazněno, jak
se při  přijímání eucharistie uplatňuje
tzv. všeobecné kněžství, ke kterému
jsme povoláni všichni, aniž bychom
museli být skutečně vysvěceni na kně-

PřijímáníVI.

přece jen jako nejlepší. Pokud člověk
žije single, mingle či po rozvodu  s  dětmi
sám, je potřeba mít kolem sebe dostatek
kompenzačních osob obojího pohlaví,
které  s  výchovou pomohou.
A  ještě bych rád na závěr udělal parale-
lu života v  rodině a života ve farnosti.
Kéž by i  farnost byla pro nás rodinou,
kde se scházejí lidé všech generací a
spolu komunikují a spolu se i  modlí. Za-

žil jsem to na příměstském táboře jedné
okrajové farnosti města Říma. Do toho-
to tábora byli zapojeni opravdu lidé
všech generací a každý zde přinesl tu
špetku toho, co umí.

Díky všem, kteří vytváří tak rodinnou
atmosféru v  naší farnosti! Modlím se za
všechny rodiny.

▲  o. Lukáš
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AKTUALITY Z FARNOSTI

ze. Koncilní otcové považovali za pod-
statné zdůraznit, že účast na eucharistii
je vrcholem křesťanského života. Když
přijímáme Krista v  podobě svatého při-
jímání, podílíme se tím na bohoslužeb-
ném úkonu, který se odehrává. Každý
člen shromážděného společenství na
něm má svůj vlastní podíl, který je od-
lišný od podílu ostatních a je v  tomto
smyslu jedinečný. Svaté přijímání je tak
okamžikem, kdy se viditelně a transpa-
rentně ukazuje jednota Božího lidu,
který se sytí z  jednoho chleba.
V  konstituci o  posvátné liturgii Sacro-
sanctum concilium, konkrétně v  kapitole
55, se doporučuje věřícím „dokonalejší
účast na mši“, a to tak, že budou přijí-
mat tělo Páně z  téže oběti, ze které při-
jímá kněz. Zjednodušeně řečeno, nej-
lepší způsob, jak realizovat přijímání, je
ten, že kněz i  věřící přijímají hostie,
které byly proměněny při právě se ode-
hrávající mši svaté. Tato praxe samo-

zřejmě někdy naráží na technické a or-
ganizační obtíže, když zejména při
mších v  neděli a o  velkých svátcích
musí být kvůli počtu věřících použity
i  hostie proměněné již dříve.
Otcové koncilu se v  konstituci Sacro-
sanctum concilium pozitivně vyjadřují
také k  přijímání pod obojí způsobou,
byť poměrně obecným způsobem, že ho
mohou povolit biskupové v  případech,
které vymezí apoštolský stolec.
Dokumenty II. vatikánského koncilu
jsou samozřejmě rozsáhlým materiá-
lem, proto jsme vybrali jen skutečně
reprezentativní příklad míst, kde se
hovoří o  přijímání. V  příštím čísle Many
se budeme věnovat tématu, které snad
bude pro mnohé zajímavé, a to „Mistr
Jan Hus a svaté přijímání“. Vzhledem
k  červencovému výročí Husova upálení
a zároveň k  blížícímu se Eucharistické-
mu kongresu se toto téma přímo nabízí.

▲  Lukáš Volný

3. Modlitby otců v  18.00 h před svatostánkem. Přijďte se přimlouvat za své
otcovství, dobře žité mužství i za své manželky a děti.

4. Slavnost Těla a Krve Páně — vrchol Roku eucharistie na úrovni farností.
Slavná mše sv. bude v  18.00 h, po ní průvod zakončen posezením na faře.

12.—14. Slezská Lilie – křesťanský hudební festival. Bližší info na nástěnce
14. Sbírka na rekonstrukci fary s  pozváním do Kavárny na staré faře. Dá-li

Bůh, poslední Kavárna před rekonstrukcí…
23. V 18.00 h koncert v  kostele v  rámci cyklu Čtvero ročních období, který

pořádá Svatováclavský hudební festival
24. Mše na poděkování za uplynulý školní rok s  rozdáváním vysvědčení

26.—28. Chaloupka pro starší ministranty

Začátek prázdnin: 1 . 7. Pouť na Prašivou — pouť dětí, chodících do náboženství
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SVATÝ MĚSÍCE

Romuald
Pocházel ze šlechtického rodu a jako
svědek souboje poznal křehkost života.
V  modlitbě hledal Boží vůli, roku 972 se
stal benediktinem a za tři roky si zvolil
poustevnický život  s   přísnou sebekázní.
Své síly zasvětil obnově řeholního živo-
ta  s   původní přísností. Jako poutník a
plamenný hlasatel pokání
obcházel Itálii, obnovoval
i  zakládal řeholní domy.
Založil poustevnický ka-
maldulský řád.
Narodil se roku 952 u  Ra-
venny při východním po-
břeží Itálie jako syn vévody
Sergia. Ovlivněn svými ro-
diči prožil své mládí až do
20. roku prostopášně, zcela
oddán světským požitkům.
Tropil výtržnosti, měl rád hlučné pitky,
lehké ženy, honitbu a další radovánky.
Pak se stal svědkem sporu, který skon-
čil soubojem jeho otce  s  jedním příbuz-
ným kvůli kousku pozemku. Romuald
byl pozván za svědka souboje, v  němž
otec příbuzného zabil. Hrozná sku-
tečnost, na níž cítil Romuald podíl, jím
otřásla. Poznal křehkost života a
marnost touhy po majetku i  prázdnotu
všech světských radostí. Rozhodl se 40
dní strávit v  benediktinském klášteře

sv. Apolináře v  blízké Classe. V  samotě
se zamýšlel nad smyslem života a
dospěl k  rozhodnutí svůj dosavadní
život změnit. Viděl pravdu a cítil i  to, že
„někdo musel zemřít, abych já žil“.
Teprve smrt při souboji ho dovedla
k  myšlence na hroznou věčnost, kdyby

v  dosavadním způsobu ži-
vota pokračoval. Uvědomil
si však také, že ten, kdo
musel zemřít, aby on mohl
mít věčný život, byl Ježíš.
Proto se rozhodl pro kající
život a poprosil o  přijetí do
kláštera i  o  dovolení složit
sliby.
Disciplína, která v  klášteře
panovala, se mu brzy zdála
příliš slabá. Snažil se o  pří-

snější dodržování původní řehole sv.
Benedikta, ale svým postojem vzbu-
zoval nevoli ostatních mnichů. Po třech
letech si vyžádal souhlas k  odchodu.
Odešel k  poustevníkovi Marinovi do
lesů u  Benátek a pak do clunyjského
reformovaného kláštera Cuxá v  Pyre-
nejích.
Později našel zvláštní spojení života
poustevnického a života v  komunitě. Žil
po způsobu života starých otců-
poustevníků, ale pravidelně docházel

Začátek prázdnin:
Prázdninová chaloupka (pro děti od ukončené 2. třídy)
Ve stejném termínu proběhne Chaloupka pro děti ve věku mateřských
škol a prvňáky.

4.—12. 7.
4.—1 1 . 7.
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Zrníčka z Bible
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska
věří, láska má naději, láska vytrvá.

Korintským 13,7

Vy, kdo milujete Hospodi-
na, mějte v  nenávisti zlo,
on střeží duše věrných,
svévolníkům je z  rukou
vytrhuje.

Žalm 97,10

Snášejte se navzájem v  lásce.
Efezským 4,2

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je
ti stínem po pravici.

Žalm 121,5

Někdo je moudrý jen ve svém vlastním
zájmu a plody jeho vědění mají účinek
jen v  jeho ústech.

Sírachovec 37,22

▲ podle internetu a knihy Rok se
svatými zpracovala Majka Dostálová

STODESÁTÉ VÝROČÍ

Poté, co se P. Antonín Machálek vzdal
místa faráře a odešel z  Poruby na nové

působiště, jmenovala olomoucká arci-
biskupská konzistoř duchovním správ-

Dějiny třebovické farnosti (3. díl)
Třebovice samostatnou farnostía úloha prvního faráře P. Jana Kotrše

mezi lidi, jimž kázal a vybízel je
k  pokání. Napravil také mnoho klášterů
a řadu jich založil (Pereum u  Ravenny,
Pomposa, Fonte Avellana v  Apeninách),
z  nichž nejdůležitější se nacházel
u  Arezza — CampoMaldoli, jinak zvaný
Camaldoli, na strmém vrchu, kde
druhům předepsal poustevnickou ře-
holi. Vznikla odnož benediktinského
řádu, která se později zcela osamo-
statnila. Vznikl nový poustevnický řád.
Jen novici směli žít v  komunitě, mniši
pak žili v  okolí kláštera v  poustevnách
s  vlastním domkem, dílnou a za-
hrádkou. Scházeli se jen u mše a u hodi-
nek, nosili bílý oděv, nejedli maso a ne-
pili víno

O zbožném a asketickém poustevníku
Romualdovi se brzy roznesla pověst a
za duchovního rádce ho toužilo mít
mnoho lidí. Kolem něj se vytvořila sku-
pina učedníků, kterým byl vzorem
duchovního života.
Když Romuald pocítil blízkost smrti,
připravoval se na ni v osamělé cele v
klášteře Val di Castro, který v minulosti
založil. Zemřel ve věku 75 let. Po pěti
letech, v roce 1032 byl prohlášen za
svatého.
Kamaldulský řád potvrdil papež Ale-
xander II. v roce 1072. Romualdovy
ostatky byly přeneseny do kostela sv.
Blažeje ve Fabrianu u Ancony v roce
1481 .
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cem obnovené třebovické farnosti P. Ja-
na Kotrše (narozen v  roce 1869 v  Jaktaři
u  Opavy, dnes městská část Opavy). Do
svého příchodu na třebovickou faru
dne 5. srpna 1906 působil jako kaplan
v  Tovačově (vysvěcen 1894). V  neděli
před instalací P. Kotrše se konalo roz-
loučení třebovických farníků  s  porub-
skou farností. Porubský farář P. Josef
Bystřičan poděkoval třebovickým oby-
vatelům za jejich náboženskou horli-
vost a obětavost, zmínil počty pokřtě-
ných a oddaných z  jejich řad a celé
Třebovice svěřil pod záštitu Panny Ma-
rie. Nakonec P. Bystřičan slíbil, že kaž-
doročně 15. srpna v  den svátku Nane-
bevzetí Panny Marie poputují procesím
věřící z  Poruby do Třebovic k  Panně
Marii Třebovické.
P. Jan Kotrš byl slavnostně instalován
třebovickým farářem dne 12. srpna 1906
bíloveckým děkanem P. Václavem Šve-
cem. P. Kotrš si byl vědom svého úkolu
v  obnovené farnosti a snažil se místní
lid ještě o  něco více povznést v  ná-
boženské oblasti. To se projevovalo jeho
aktivitou v  katolických spolcích. Založil
zde skupinu Všeodborového sdružení
katolického dělnictva, které reagovalo
na aktuální důsledky hospodářského
rozvoje společnosti a sociálních problé-
mů ve městech, a již za časů první
republiky založil Jednotu Českoslo-
venské strany lidové. V  průběhu první
světové války (1914–1918) byl z  místního
kostela odebrán zvon a píšťaly z  varhan.
Nový ocelový zvon byl do kostela
umístěn v  roce 1921 za faráře P. Sroslíka.
Po vzniku samostatného českoslo-
venského státu (28. října 1918) sloužil
P.   Kotrš slavnostní mši svatou, kterou

vítal obnovení českého státu doplněné-
ho o  území Slovenska (a od roku 1920
o  území Podkarpatské Rusi na základě
Trianonské smlouvy).
V  souvislosti  s   Třebovicemi je třeba
zmínit vznik nové církve, která byla
ustanovena dne 8. ledna 1920, a to
Církve československé (husitské), jež
byla výsledkem déle neudržitelné
situace v  církvi, která trvala od přelo-
mu 19. a 20. století a vyžadovala zásadní
reformy naplněné jak vznikem této
církve, tak 2. vatikánským koncilem
(1962–1965) v  rámci Římskokatolické
církve. V  samotných Třebovicích ne-
vznikla náboženská obec Církve česko-
slovenské, ale spolu  s  Porubou,
Polankou, Klimkovicemi a Studénkou
patřily Třebovice pod správu českoslo-
venské náboženské obce svinovské, ve
které byl 1 . října 1924 ustanoven jako
prvofarář bratr Rudolf Pařík.
V  roce 1920 (14 let po obnovení farnosti
a 2 roky po vzniku Československa)
odešel P. Kotrš do Hrušky u  Kojetína a
od roku 1933 byl na odpočinku
v  Kroměříži. Dne 10. října 1920 byl na
třebovickou faru instalován P. Alois
Sroslík, který před svým přemístěním
do Třebovic působil 14 let v  Marián-
ských Horách (v  Třebovicích působil
v  pořadí druhý farář P. Sroslík do
prosince 1932, kdy jej nahradil jako ad-
ministrátor excurrendo kaplan z  ple-
senské farnosti P. Josef Tajchman).
Samostatná farnost v  Třebovicích byla
tzv. liberae collationis Archiepiscopalis,
tedy farou bez jakýchkoliv břemen.
V  praxi to znamenalo, že jmenovat tře-
bovického faráře mohl jedině olo-
moucký arcibiskup a pouze při prvním
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 7. )
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
A  potom je tady třetí skupina. Nazývám
ji skupinou bláznivých lidí. A  doufám,
že my všichni tady jsme blázniví. To

jsou ti lidé, kteří pokračují v  chůzi,
i  když jsou pořád ve tmě a i  když jsou
pořád na poušti. A  jsou to bláznivci,

dosazení faráře měl arcibiskup brát
ohled na přání místních obyvatel. Úze-
mí nové farnosti spadalo do roku 1906
pod obvod fary v  Porubě. Třebovická
duchovní správa vznikla na území slez-
ského vévodství, bíloveckého děkanátu
v  olomoucké arcidiecézi v  době, kdy byl
arcibiskupem P. prof. František Saleský
kardinál Bauer (episkopát 1904—1915),
za pontifikátu papeže Pia X. (1903—1914)
a v  době panování císaře a krále Fran-
tiška Josefa I. (1848—1916). Pokud srov-
náme tento stav  s  aktuální situací, zjis-
tíme, že třebovická farnost spadá pod
církevní správu ostravského děkanátu
v  ostravsko-opavské diecézi, která
vznikla v  roce 1996 na základě buly Ad
Christifidelium spirituali za pontifikátu
papeže Jana Pavla II. (1978—2005).
Kostel  s   titulem Assumptio beatae Mari-
ae Virginis, tedy Nanebevzetí nejblaho-
slavenější Panny Marie, disponoval v  do-
bě vzniku farnosti potřebnými zaří-
zeními k  sloužení bohoslužeb, měl čtyři
oltáře, křtitelnici, kazatelnu, dvě zpo-
vědnice, varhany, dva zvony, příslušné
obrazy, křížovou cestu, kříže, knihy, pa-
ramenta a další předměty pro liturgii a
chod kostela. Hřbitov sousedící  s   koste-
lem byl převeden z  vlastnictví tře-

bovické obce na vznikající farnost dne
7. října 1905 na základě usnesení císař-
sko-královského okresního soudu
v  Klimkovicích. Hřbitov byl tehdy
obehnán zdí a vybaven umrlčí komo-
rou. Na území hřbitova bylo také místo
určené pro pohřbení zemřelých, kteří
podle církevních předpisů nemohli být
pohřbeni na hřbitově vysvěceném pro
věřící katolického vyznání.
Tímto aktem bylo dokončeno obnovení
samostatné duchovní správy. Třebovice
jsou důkazem, že na území silně in-
dustrializovaného Ostravska v  1 .   polov-
ině 20. století, respektive současného
děkanátu Ostrava, de facto kopírujícího
katastrální území statutárního a kraj-
ského města Ostrava  s  výjimkou obcí
Děhylov, Dobroslavice, Krmelín a Vře-
sina, bylo zapotřebí vystavět kostely
pro dané obce a zřídit samostatné
farnosti. Svědectvím tohoto tvrzení
jsou vyfařené obce Přívoz (1900), Heř-
manice (1905), Radvanice (1906), Tře-
bovice (proces obnovení farnosti pro-
běhl v  letech 1901—1906), Michálkovice
(1907), Hrabůvka (1910), Mariánské Hory
(1913), Hošťálkovice (1919), Svinov (1931)
a Kunčičky (1945).

▲ Pavel Březinský
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protože navzdory tomu všemu utrpení
zpívají „aleluja“. Ale jak můžeš zpívat
aleluja, když jsi v temnotě? Jak můžeš
zpívat aleluja, když jsi ve svém životě
obklopen problémy a těžkostmi? Jak se
můžeš dívat na Ježíše jako na Spasitele,
když jsi pořád ještě na dně toho za-
sypaného dolu? Protože vím, přestože
to ještě nevidím, že jsem veden do
světla. Takže ti horníci jsou stále v
temnotě. Ti horníci zápasí víc než ti,
kteří čekají dole na smrt. A tito horníci
zápasí víc než ti, kteří se zastavili v pů-
li. A proč ta první a druhá skupina lidí
je plná smrti a smutku? Proč si myslí,
že čekají na smrt? Ta třetí skupina, a to
jsou ti, kteří jsou plni radosti. Vědí že
bojují, vědí že zápasí, ale vědí také, že
směřují ke světlu. Vědí, že jsou vedeni
ke svobodě. A to je jejich radostí. A to je
jejich aleluja. A to je chválení Boha.
Chválím Boha, protože vím, že mě vede
ke svobodě. Chválím Boha, protože
vím, že cokoli se odehrává v mém okolí,
tak z toho Bůh vytěží dobro. Takže na-
konec vidíme, že chválit Boha znamená
přijímat to, co nám Bůh přináší v na-
šich životech.
Nemohu pochopit, proč ti, kteří jsou
vně toho dolu, mě směrují tímto smě-
rem, a pak zas jinudy. To oni mají
mapu. Oni vidí a mají přehled o celém
tom dolu. Já nevidím vůbec nic, takže
se prostě odevzdávám do jejich rukou a
jen prostě věřím, že oni udělají dobře
svou práci. A věřím, že oni mě chtějí
zachránit a že mě zachrání. A toto
ujištění a tato naděje umožňují, aby
Boží moc působila v mém životě.
Nakonec vidíme, že chválit Boha, to je
víra v akci. Je to víra v toho, který říká,

že je mým Spasitelem. Je to víra v akci,
protože naslouchám tomu, co mi říká,
protože v něj věřím. Takže chválit Boha
znamená v první řadě přijmout situace
a okolnosti, které od Boha přicházejí.
Mnohokrát se nacházím v okolnostech
a ptám se Boha, proč to dopouští?
Vzhledem k tomu, že jsem v temnotě,
tak nemůžu pochopit důvody Boha. On
mi říká pouze: Věř ve mě. Věř ve mě a
buď si jistý, že já vím, co dělám.
Modlíme se za uzdravení. Proč toto je
uzdraveno a toto zase není? Je to snad
tak, že Bůh miluje více tohoto člověka
než jiného? V žádném případě. Všichni
jsme synové a dcery Boha. Je to otázka,
které nikdy neporozumím. Protože
pouze On má mapu celého mého živo-
ta. Takže jediné, co já mohu dělat, je
požádat ho o uzdravení a potom se
odevzdat jeho plánu. A to se netýká
pouze uzdravení, to se týká dalších ob-
lastí mého života. Častokrát říkáme:
Bůh mě opustil. Ale On nás nikdy ne-
opouští. Musím mít pouze trpělivost,
aby se se mnou mohl jeho plán naplnit.
A pak musím pochopit ještě další věc.
Pokud to Bohu dovolím, tak on vždy
vytěží to dobré i z věcí, které jsou samy
o sobě zlé. To je něco velmi, velmi ob-
tížného.
V prvním listu Soluňanům sv. Pavel
říká tři věci. První věc je: Radujte se vž-
dycky. Děkujte Bohu za všech okolností.
Jak to mohu zvládnout, Pane?
A za třetí říká: Modlete se neustále. Tak-
že tady vidíme ty dvě věty: Vždy se ra-
dujte a vždy děkujte Pánu. Bohu mohu
děkovat za mnoho krásných věcí, které
pro mě dělá, které mi dává. Ale jak
můžu děkovat za ty špatné věci? Příště
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Pro křesťany jsou Velikonoce největším
svátkem. Připravují se na ně nejen po
duchovní stránce (půst, účast na kří-
žové cestě apod.), ale chtějí si udělat
pořádek, a to nejen ve svých obydlích,
ale hlavně ve své duši.
Čas předvelikonoční jsem trávila u  dce-
ry a zetě ve středočeském krají ve
větším městě. Na Zelený čtvrtek jsem se
účastnila bohoslužby v  kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Jedná se o  kostel,
který se nachází na centrálním náměstí.
Mši sloužili 2 kněží a jáhen. Ministranty
byli starší muži.
Probíhala mše a došlo na umývání
nohou. Tu vyzval kněz, který má neu-
stále úsměv na tváři, muže, aby přišli
před oltář. Z  lavice se zvedlo asi 7 mužů
(vesměs důchodci).V  tuto chvíli kněz
zjistil, že ještě 5 mužů chybí, a tedy je
začal zvát osobně, např.: „Pane XY,
pojďte, vždyť sem chodíte do kostela na
mše“, ale najedou se zarazil a povídá:
„No vlastně vy máte problém se potom
obout – tak nechoďte.“ Potom jmenovi-
tě vyzval dalšího, který zřejmě v  minu-
losti sem chodil a nyní se na mši

dostavil. Dále byl vyzván i  Róm, který
chodí do kostela v  jiné části města a
kterého zná. Postupně zval i  další muže.
Nakonec vyzval: „Pane profesore pojďte
také, ať je zastouperna i  inteligence.“
Z  lavice se zvedl asi pětačtyřicátník, aby
doplnil počet „12 apoštolů.“
V  tuto chvíli jsem si vzpomněla na to,
jak mytí nohou a celý obřad Zeleného
čtvrtku probíhá u  nás v  Třebovicích. Do
kostelá vchází ministranti, 12 předem
vybraných mužů seřazených podle ve-
likosti a nakonec kněz. Vše, aby bylo
sváteční a probíhalo bez problémů, dá
velikou práci při přípravě. Na této
slavnosti se podílí mnoho lidí, kterým
chci poděkovat, že věnují svůj čas tomu,
aby se vše nacvičilo, připravilo, aby vě-
řící opravdu prožili krásnou bohosluž-
bu a celé velikonoční svátky.
Po svátcích v  sobotu jsem byla na ve-
černí mši svaté v  kapli Sv. Floriána,
která se nachází na pěší zóně města.
Zde jsem si všimla, že na mši byl i  "pan
profesor." Toto ve mně oživilo vzpo-
mínku na Zelený čtvrtek, a proto jsem
se rozhodla zavzpomínat na tyto svátky.

Vzpomínka na Velikonoce

Upřímné díky
Velké poděkování patří všem Vám, kteří
jste se podíleli na humanitární sbírce
pro rodiny ohrožené chudobou na
Osoblažsku. Věci jsme 28. dubna odvezli
na faru v  Bohušově, kde byla přítomna
kromě o. Jana i  zástupkyně Slezské dia-

konie v  Městě Albrechticích. Otec Jan
i  paní Veronika byli příjemně pře-
kvapeni Vaší štědrostí. Všechny Vaše
dary jsme najednou ani nezabrali, cha-
ritní dodávka praskala ve švech (tímto
děkuji i  Lukáši Volnému, že si udělal čas

se s vámi podělím o zkušenost toho, co
to znamená, když dovolíme Bohu, aby

ze zlého vytěžil to dobré.
▲ připravil Radim Prokop

▲ Jana Svobodová
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Od roku 2009 probíhá v  naší republice
každoročně koncem května akce  s  ná-
zvem Noc kostelů. Do naší vlasti se tato
tradice dostala z  Rakouska a dnes je do
ní zapojeno velké množství kostelů růz-
ných církví a sborů, katedrál i  malých
venkovských kostelíčků či kaplí. Kdysi
bylo běžné, že kostely byly celodenně
otevřeny a lidé se mohli kdykoli za-
stavit a vstoupit do posvátného prosto-
ru ticha. Někdo vešel jen ze zvědavosti,
jiný ze zájmu prohlédnout si interiér ja-
ko architektonickou památku, jiný zde
přišel obdivovat objekty výtvarného
umění, další hledal oázu klidu k  rozjí-
mání či modlitbě, věřící se přicházeli
poklonit Kristu ve svatostánku, děkovat
a prosit, nebo prostě jen tak posedět a
nebýt nikým rušeni. V  dnešní době
(krádeže, vandalismus) není možné tak-
to nechávat kostely volně dostupné po
celé dny a mnozí lidé se tak vlastně do

kostelů nemají možnost podívat, pro-
tože v  době bohoslužby k  tomu nemají
odvahu a ani by nebylo vhodné se bě-
hem mše procházet kostelem a rozhlí-
žet kolem sebe. Proto Noc kostelů vy-
tváří příležitost právě těmto zájemcům,
kteří by rádi navštívili místa spojující
nás  s   našimi předky. Ti kostely stavěli
především k  Boží chvále, ale i  jako
odkaz budoucím generacím. Také je
možné při této akci prohlédnout si
zblízka varhany a slyšet jejich velebné
tóny, což může být pro mnohé ná-
vštěvníky ojedinělou příležitostí stejně
jako výstup na věž kostela ke zvonům.
Po jedné takové farní akci, která se ko-
nala právě v  kostele, jsem zaslechla, jak
tatínek při odchodu říká asi pětileté
dcerušce větu, která může být jednou
z  odpovědí na otázku z  nadpisu článku:
„…protože teď už víš, že kostel není to-
též co zámek…“

Proč Noc kostelů?

Byla jsem na návštěvě (spíše hlídat vnu-
ka, který byl po operaci mandlí a
nemohl do školky) u  dcery a zetě.
V  pátek odpoledne jsem vyzvedla starší
vnučku (8 let) ze školy a  s  vnukem (4
roky), který byl již uznán zdravým, jsme
šli do kiosku na zmrzlinu. Koupila jsem
jim zmrzlinu a vnuk při předávání
kornoutku z  ruky do ruky tento upustil

a celá zmrzlina spadla na zem. Začala
jsem spadlou zmrzlinu uklízet. Z  kiosku
se ozvalo, ať to neuklízím, že si to uklidí
sami. Šla jsem tedy koupit novou zmrz-
linu. Zmrzlinář mi podal nový kornou-
tek a když jsem chtěla platit, tak mi řekl,
že jsem žádnou zmrzlinu ještě neměla a
tu jednu jsem už zaplatila. Velice mně to
překvapilo, poděkovala jsem a šla za

na odvoz), takže zbylé balíky odvezl
ještě dodatečně o následující neděli
osobně otec Jan.
Podařilo se nám tak vybudovat další pi-

líř pomyslného mostu mezi Třebovice-
mi a Osoblažskem a myslím, že most už
stojí na docela pevných základech ☺ …

▲ B. V.

▲ B. V.

Pohlazenína duši
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vnoučkem ke stolečku. Vnučka mě po-
tom ještě uprosila, zda bych jí nekoupila
ještě jednu zmrzlinu. Musím dodat, že
zmrzlina je opravdu velice dobrá, a i  já,
která nemá ráda moc sladké, si vždy zde
zmrzlinu dám. Dala jsem vnučce 17  Kč,
ať si jde zmrzlinu koupit. Za chvíli se
vrátila, nesla mi peníze a říkala, že pán
si nechce peníze vzít. Vysvětlila jsem jí,
že když si chce něco koupit, že to musí
zaplatit, že zadarmo nic není. Vrátila se
ke zmrzlináři zpět. Za chvíli přišla se
zmrzlinou, v  ruce měla peníze a řekla
mi, že pan zmrzlinář jí řekl: „Dej si
peníze do pokladničky.“ Šly jsme mu
poděkovat a já jsem si uvědomila, že
vlastně nám dal bez zaplacení zmrzlinu
za 34 Kč. Vím, že dcera tam  s  dětmi cho-
dí na zmrzlinu často a pan zmrzlinář je
zná i  jménem.
V  neděli 12. 4. 2015 jsme  s  vnučkou jely
na výstavu motýlů, která byla v  Bo-
tanické zahradě v  Praze v  pavilonu Fata
Morgana. Podle ceníku vstupného pro
mne i  vnučku byla vstupenka po 75  Kč.
U  pokladny jsem požádala o  vstupenku
pro vnučku a pro mně — důchodce. Paní
v  pokladně vydala vstupenku pro vnuč-
ku a mně poprosila o  doklad, kde je fo-
tografie a datum narození. Dala jsem jí
průkazku na slevu vlakové dopravy.
Paní se na mě podívala, poklepala na
datum narození 19.   4.   a usmála se. Ze-
ptala jsem se jí, zda také příští neděli
oslavuje narozeniny jako já. Jen se
usmála a řekla mi, že kdybych přišla
příští neděli, že mám vstupenku za
20  Kč. Řekla jsem jí, že jsem z  Ostravy a
příští neděli nemohu přijít, protože to
už budu doma. Paní se usmála, dala mi
zpět moji průkazku a připojila vstu-

penku za 20  Kč se slovy „to máte dárek
k  narozeninám.“ Poděkovala jsem a byla
jsem velice překvapena jejím jednáním.
Výstava byla opravdu velice pěkná.
Potom jsme jely zpět do centra Prahy.
Zde vnučka na Havelském náměstí vi-
děla, že prodávají trdelníky. Protože už
je znala, poprosila mě, zda bych jí ho
nekoupila. Šly jsme tedy ke stánku, kde
jsme se ještě domlouvaly o  koupi. Cena
trdelníku byla 60  Kč. Řekla jsem pro-
davači, že bych si přála 1 kus. Ten se na
nás podíval a zeptal se, zda nám stačí
menší za 30  Kč. Vnučka souhlasila, ale
dostala stejně velký, jako za cenu 60  Kč.
Prodavač mi řekl, že není rád, že Če-
chům musí prodávat zboží, jehož cena je
určena pro cizince. Samozřejmě vnučka
se pochlubila, kde jsme již byly, a že se
ještě chystáme na Vyšehrad. Prodavač
podle našeho rozhovoru zjistil, že
nejsem Pražanda, a proto se zeptal,
odkud jsem. Když jsem mu řekla, že ze
severní Moravy, tak se podivil, že si
vnučku beru na tak velký výlet. Musela
jsem mu vysvětlit, že vnučka bydlí asi 20
km od Prahy a já vzhledem k  tomu, že
jsem se zde narodila a nějaký čas žila,
mám velice ráda památky Prahy, na kte-
ré podnikám výlety  s  naší vnučkou.
Když jsem nad těmito událostmi, které
jsem během dvou dnů zažila, přemýšle-
la, zjistila jsem, že mezi námi v  době,
kdy všichni všechno přepočítávají na
peníze, žijí i  lidé, kteří svým jednáním
způsobí radost lidem, které vůbec ne-
znají, i  za cenu, že nemají z  těchto lidí
žádný zisk. Konstatuji, že mezi námi
ještě žijí lidé  s  velkým srdcem. Pro mně
to bylo veliké pohlazení na duši.

▲ Jana Svobodová
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Kdo z  těch, kteří před dvaceti lety již
vnímali svět okolo sebe, by si nepama-
toval tuto památnou větu, která se stala
jakýmsi mottem při návštěvě tehdejší-
ho papeže, dnes již svatého, Jana Pav-
la  II. v  naší republice, potažmo na Sva-
tém Kopečku u  Olomouce. V  neděli
17.   května letošního roku, kdy v  naší
farnosti probíhalo zrovna biřmování,
na Svatém Kopečku byla sloužena pol-
ským kardinálem Stanislawem Dziwis-
zem (někdejší osobní sekretář Jana Pav-
la II.) vzpomínková bohoslužba. Konala

se právě u  příležitosti 20. výročí pa-
pežovy návštěvy. Zároveň byly také
uloženy v  bazilice Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku do pozlacené
schránky ostatky svatého Jana Pavla II.
— ampulka  s  kapkou krve. Tuto vý-
znamnou událost připomínám i  v  na-
šem farním časopise proto, že mnozí
z  nás se tehdy před dvaceti lety se-
tkání  s   Janem Pavlem II. osobně zú-
častnili a tyto nezapomenutelné okam-
žiky stále uchovávají ve svých srdcích.

▲ B. V.

„Svatý Kopeček je plný tvých oveček…“

Devátého května se nejmenší „poutníč-
ci“ z  naší farnosti vydali na Cvilín. Jako
doprovod  s  sebou vzali maminky.
Vlakem jsme se přiblížili Cvilínu, prošli
centrem města a pak se děti doslova
rozběhly vzhůru alejí k  poutnímu místu
— cíli naší cesty.

Krásné počasí, dobrá nálada a spousta
energie — to bylo třeba využít! Po malé
svačince v  trávě byly pro děti připrave-
ny hry a po krátkém odpočinku jsme se
vydali na rozhlednu.
Den se opravdu vydařil, našli jsme si
čas na zábavu i  na modlitbu.

Cvilín

A  parta našich
„poutníčků“
stále přibírá

nové členy! ☺

▲ Alena
Reichertová
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ROZHOVOR

Lidé v  našífarnosti

▲ Majka Dostálová

Milí přátelé, pokračování naší série roz-
hovorů přináší odpovědi paní Marie
Dostálové, jejíž život je pevně spo-
jen  s  knihami a knihovnami a nemyslí-

me tím zdaleka jen knihovnu
farní. Samozřejmě jsme toho
využili a otázky i  odpovědi se
tentokrát doslova točí kolem knih.

Jak už jsem uvedl v  úvodu, patříte mezi
aktivní farníky. Můžete, prosím, čtená-
řům přiblížit, o  které aktivity přede-
vším jde?
Od počátku Many do ní přispívám a 1x
měsíčně v  neděli půjčuji knihy ve farní
knihovně. Také se snažím pomáhat při
úklidu kostela a fary.

Asi není žádným tajemstvím, že v  civil-
ním povolání působíte jako knihovnice
v  Knihovně města Ostravy. Rukama
Vám tak určitě prochází obrovské
množství nejrůznějších textů. Jak byste
z  tohoto pohledu ohodnotila úroveň
našeho farního časopisu Mana?
Manu hodnotím kladně. Jsem ráda, že
v  posledních číslech se objevily pří-
spěvky od dalších — nových farníků.
Také oceňuji, že Mana stále vychází.
V  knihovně, kde pracuji, za stejné obdo-
bí 10 let zanikly desítky titulů časopisů,
které jsme odebírali.

Nyní mám poměrně „záludný“ dotaz.
Představte si, že se na Vás obrátí dospě-
lý člověk, který dosud četl maximálně
návody k  použití různých přístrojů, a
má zájem stát se čtenářem. Neví však,
jakou knihou začít, ani nemá představu
o  žánru, který by ho zajímal. Jakou kni-
hu (nebo knihy) byste mu doporučila,
aby byla naděje, že ho zaujme?

Z  praxe vím, že bych  s  takovým čtená-
řem krátce promluvila o  jeho zájmech
a  potom bych mu nabídla knihu blízkou
jeho zájmů a asi bych vybírala knihu,
kterou osobně znám. Mnohokrát jsem
se  s  nabídkou knih tzv. napoprvé ne-
trefila. Myslím si, že na Vaši otázku ne-
existuje jednoznačná odpověď. Je dobré
vnímat čtenáře individuálně a vždy
velkou roli hraje subjektivní pohled –
názor toho, který knihy doporučuje
nebo nabízí.

Máte nyní rozečtenu nějakou knihu?
Mám vždy rozečteno několik knih — je
to asi profesní deformace. Mnozí mí
kolegové jsou na tom obdobně. Chceme
přečíst hodně knih, abychom měli
aspoň povrchní přehled. Dnes už
mnohé knihy jen prolistuji, popřípadě
přečtu záložku nebo anotaci. Nedávno
jsem přečetla knihy Dítě číslo 44 a
Utajovaný projev od T. R. Smitha a
chystám se na 3. část. Také mám roze-
čtenou knihu Život je sacra zajímavej
od M. O. Váchy. Mám možnost si půj-
čovat tzv. zvukové knihy. Takže někdy
poslouchám cestou do práce v  mobilu
nahranou knihu, momentálně Všichni
moji strýčkové od Viktora Fischla.

V  knihovně pracujete již řadu let. Po-
zorujete nějaký vývoj ohledně zájmu
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Biblická hádanka
Kdo je označován řeckým výrazem Paraklétos?

Odpověď na bibl ickou hádanku z  minulého čísla
V  Janově evangeliu v  kapitole o zatčení Ježíše (kap. 18, verš 10) čteme: „Šimon Petr
vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho.
Ten sluha se jmenoval Malchos.“

▲ připravila Broňa Volná

lidí o  literaturu? Jinými slovy: Čteme
dnes více nebo méně než před lety?
Knihy půjčuji už více než 40 let. Mám
svou práci velmi ráda. S  tím zájmem
o  knihy je to jako na houpačce. Podle
mě velký propad nastal hned po roce
1989. Tehdy byla největší poptávka jen
po denním tisku – novinách, o  knihy
nebyl tak velký zájem. Jen několik let
po roce 1989 ovšem nastala doslova ex-
ploze vydávání nových titulů. Vycháze-
ly knihy nám doposud neznámých au-
torů. Také vycházely knihy zakázaných
autorů. Na přelomu tisíciletí zájem
o  knihy začal pomalu růst a dnes jsou
čtenáři, kteří doslova hltají všechny
novinky, ale knihovnu navštěvují
i  čtenáři nárazově, kteří musí přečíst
např. studijní literaturu, povinnou čet-
bu. V  současnosti vychází obrovské
množství knih. Nelze číst všechno, je
nutné vybírat. A  jestli dnes čteme méně
než před lety? Myslím, že čteme méně.
I  já jsem kdysi četla mnohem více.

Jak byste, jako zkušená knihovnice,
charakterizovala nabídku naší farní
knihovny? Je rozsah knižního fondu na
dobré úrovni?

Nabídka naší farní knihovny odpovídá
velikosti naší farnosti. Doplňování
nových knih závisí od finančních a
úložných možností. V  dnešní době nelze
nakupovat vše. Docela slušně je dopl-
ňován žánr duchovní literatury.

A  na závěr tradiční krátký dotazník.
Je nějaký svatý (světice), který Vás
zvlášť inspiruje?
Sv. František z  Assisi.

Oblíbená kniha a film?
Těch knih je mnoho. Ale kdybych se
měla rozhodnout jen pro jednu, tak by
to asi byl doslova nadčasový román
Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho.
Z  filmů všechny, kde hrála Audrey
Hepburnová.

Kterou píseň či skladbu byste si pusti-
la, kdybyste se cítila opravdu mizerně?
Tak v  tom mám jasno. Byl by to klavírní
koncert P. I. Čajkovského.

Děkuji za rozhovor, přeji vše dobré a
mnoho kvalitních knih!

▲ za redakci Many se ptal Lukáš Volný
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OKÉNKO PRO DĚTI

VESELÝ

Přijde turista do hotelu: „Přál bych si
jednolůžkový pokoj   s   tekoucí vodou.“
„Tak to jste přišel pozdě, pane, včera
opravili střechu.“

Tlouštík se ptá v  hotelové recepci: „Je
postel v  mém pokoji pevná?“
„Proč se ptáte?“ diví se recepční.
„Mívám těžké sny.“

Rodina jede na dovolenou, když tu náh-
le zakřičí manželka:
„Zastav, zapomněla jsem vypnout že-
hličku, dům nám shoří!“

„Klidně seď, zrovna jsem si vzpomněl, že
jsem zapomněl zavřít vodu v  koupelně!“

Cestovatelé se prodírají africkým pra-
lesem. Z  dálky slyší dunění bubnů. Když
dospějí k  vesnici, vidí černého muže, jak
zuřivě bije do bubnu.
„Co se děje?“ ptá se vedoucí výpravy.
„Není voda,“ odvětí bubeník.
„Přivoláváte tedy déšť?“
„Ne, instalatéra ze sousední vesnice, aby
přišel opravit vodovod.“

MODLITBA

Připomeň mi, Pane, že tvoje láska je větší než jakýkoli problém. Protože čím více se
na nějaký problém dívám, tím se stává větším. Ale když se dívám na tebe, má
úzkost bledne ve světle tvé lásky.

▲ z materiálů hnutí Modliteb matek

Všichni žijeme a bydlíme doma se svou
rodinou. Je tu maminka, tatínek a sou-
rozenci. Někdo jich má hodně, někdo
méně a někdo třeba žádného nemá. Ví-
te, jak si vlastně děti bez sourozenců
hrají? Buď  s  rodiči,   s   kamarády a nebo
prostě sami. My taky tvoříme takovou
rodinu... Farní rodinu. Máme tady ka-

marády,   s   kterými trávíme spoustu ča-
su, a proto bychom k  nim měli být milí
a hodní. V  náboženství, ministrantech,
na scholičce nebo na různých akcích či
táborech. Velká chaloupka, mikro nebo
příměstský tábor.   Ti kamarádi,   s   který-
mi trávíme čas, jsou vlastně taková naše
druhá rodina ☺

▲ vybral Dalibor Vitásek

1 . Mám sourozence a je to holka. Je to moje…
2. Můj bratr je … od mé tety.
3. Můj prarodič a není to babička. Je to můj…

Křížovka pro chvíle oddechu
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Robear
Futuristicky znějící název tohoto teolo-
gického okénka jsem zvolil podle med-
věda. A  ne jen tak ledajakého medvěda,
ale podle medvěda pečovatele. Tak a ra-
ději dost. Snad ještě není pozdě a neob-
rátili jste na další stránku  s  pocitem, že

tentokrát se téma vy-
mklo autorově kont-
role hned na samém počátku. Věřte,
nevymklo. Hlavní postavou mého za-
myšlení bude skutečně medvěd pe-
čovatel. A  neberte to jako řízenou

OKÉNKO PRO RODIČE

Těšíme se na setkání s  vámi 1 . července
na Prašivé. A pročpak jsme vlastně letos
zvolili téma chleba? Letošní rok v naší
církvi probíhá příprava na Národní
eucharistický kongres a věnujeme se
tématu Eucharistie, Chleba života…

Za Katechetické a pedagogické centrum
při biskupství v Ostravě
Mgr. Lucie Wzatková

Setkánídětís otcem biskupem na Prašivé

4. Dcera mého strýce je moje…
5. Bratr mé sestřenice je můj…
6. Moje sestra je dědečkova…
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provokaci, když ještě podotknu to nej-
důležitější — ten medvěd je robot.
Nu, začněme postupně rozplétat zdán-
livě fantasmagorický úvod. Když
přednáším posluchačům rekvalifi-
kačních kurzů, kteří mají v  úmyslu stát
se pracovníky v  sociálních službách,
zdůrazňuji, že péče o  člověka není
možná bez člověka. Zkrátka, že starat se
o  potřebného člověka je a má být výsa-
dou jiného člověka, ať už bližního nebo
profesionála v  tom dobrém slova smys-
lu. Před několika měsíci jsem se
v  jednom prestižním ekonomickém
měsíčníku dočetl, že v  Japonsku již tes-
tují roboty, kteří by byli schopni zastat
základní úkony péče o  člověka upou-
taného na lůžko. Tak jsem svůj výklad
frekventantům kurzů aktualizoval
s  tím, že tyto snahy jsou hlasem spíše
vzdálené budoucnosti a snad nenabu-
dou masového rozměru. Nějak jsem
však tušil, že se jedná spíše o  mé zbožné
přání, neboť technický pokrok je dnes
realizován skokově než pomalou evolu-
cí. K  mému překvapení to ovšem trvalo
ještě kratší než krátkou dobu. Jak bylo
publikováno v  posledním čísle časopisu
Psychologie, robotická pečovatelka je
skutečností. V  Japonsku již funguje a je-
jí ambicí je nahradit chybějící personál,
kterého ubývá, zatímco potřebných je
čím dál tím více.
A  nyní se dostáváme zpět k  úvodu mé-
ho článku. Ta robotická pečovatelka má
podobu medvěda a nese název Robear
(z  angl. bear — medvěd). Medvěd doká-
že jemně uchopit seniora, zvednout ho
z  postele či křesla, přenášet ho po bytě,
dokáže imobilního člověka polohovat
na lůžku a u  toho všeho se neustále tvá-

ří přátelsky… Jako forma technické po-
můcky jistě dobrá věc, ale jako náhrada
živých pečovatelek a pečovatelů snad
ne?! Tvůrci však údajně tvrdí, že jejich
medvěd má pomoci zachovat humánní
rozměr náročné péče o  imobilní senio-
ry. Robotický medvěd má pomoci za-
chovat humánní rozměr péče o  člověka!
Ano, péče o  druhého, zejména převáží-
li lidské nedokonalosti jako jsou nemo-
ci, stáří, zdravotní postižení apod., je
skutečně extrémně náročná. Zároveň
však patří, alespoň u  nás, k  nejhůře
hodnoceným profesím. Když je potřeba
ušetřit ve státním rozpočtu, pak první
„na ráně“ jsou sociální služby. A  tak
bychom mohli pokračovat. Nevím, jak
vy, vážení čtenáři, ale já zde vidím ob-
rovský paradox. Na jedné straně vy-
dáváme prostředky na stále sofisti-
kovanější péči o  potřebného člověka, na
straně druhé nejvíce šetříme na lidech,
kteří tuto péči poskytují. Takoví „robe-
aři“ totiž možná zvládnou přetočit
člověka na jeho lůžku, bez námahy jej
posadí do křesla a v  budoucnosti třeba
skutečně nahradí člověka v  péči
o  člověka. Jenže je tady velké ALE. Fan-
dím technickému pokroku, nesmí se
však nikdy stát samoúčelným. Vždy to
musí být pouze doplněk, když se bude-
me sklánět k  druhému, abychom mu
pomohli v  jeho trápení či mu ulehčili
v  jeho situaci.
Vozíčkář  s  invalidním vozíkem ovlá-
daným pouhým hlasem, ale věčně je-
doucí sám, senior  s  robotickou pečova-
telkou, kterou personál jen jednou za
čas seřídí, lidé  s  mentálním postižením
trávící většinu času jen  s  aplikacemi
chytrých tabletů, to je poměrně děsivá
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ROK EUCHARI STI E

Téma pro ČERVEN
Obnova slaveníEucharistie
Jedno z  prvních svědectví o  tom, jak žili
první křesťané, máme ve druhé kapi-
tole Skutků: Setrvávali v  apoštolském
učení, v  bratrském společenství, v  lá-
mání chleba a v  modlitbách. Drželi
spolu pohromadě a měli spoustu spo-
lečného. Po domech lámali chléb a jedli
pokrm v  radosti a  s   upřímností srdce.
Chválili Boha a těšili se všeobecné obli-
bě. (Srov. Sk 2,42—47.) Pojem lámání
chleba se vztahuje na slavení eucharis-
tie. Toto slavení, které je vrcholem naší
chvály a díků vůči Bohu, současně vyža-
duje bratrské společenství a modlitbu
osobní i  společnou.
Ve  druhém století mučedník Justin po-

pisuje křesťanské slavení eucharistie.
Říká, že v  neděli se všichni shromáždí,
protože je to první den, ve kterém Bůh
přeměnou tmy a chaosu stvořil svět, a
protože v  ten den Ježíš Kristus vstal
z  mrtvých. V  podstatě můžeme říct to
samé i  my dnes. V  neděli se scházíme ke
slavení eucharistie. Symboliku vyjití ze
tmy a chaosu zažíváme v  tom, že při-
cházíme ze světa, ze svého života —
z  určitého chaosu, kdy toužíme, hledá-
me, nejsme spokojeni — na mši svatou,
na slavnost, kde se mi věnuje Bůh, který
mě má rád, který je láska. On mi zde
naslouchá, věnuje se mi, pokud chci
slyšet. A  z  chaosu tmy se zde vytváří

představa. Možná, že větší investice do
lidí, do jejich výchovy, vzdělání, mo-
tivace a celkového ohodnocení by byla
dobrou prevencí před úbytkem ochoty
starat se o  druhé. Přes všechny úžasné
technické vynálezy dosud nikdo nena-
šel lepší způsob péče o  člověka než je
péče prováděná druhým člověkem. Jen
v  tomto vztahu může dojít naplnění
Ježíšův příkaz: „Milujte se navzájem!“
Jen tehdy, dokud nebudeme svěřovat
bližní do náručí robotů, ale budeme je
svírat ve svém vlastním náručí, budeme
se moci zvát skutečnými lidmi.
A  co to všechno má společného  s  teolo-
gickým okénkem, církví, náboženským
životem? Vidím zde poměrně jasnou
paralelu. Svět dnes nabízí mnohé: lu-

xus, zábavu, vzdělání, techniku, téměř
vše, na co si vzpomeneme. Ale nějak se
za tím vším občas ztrácí to nejdůleži-
tější - vztahy. Možná máme tolik aktivit
na sociálních sítích, že nemáme čas na
skutečná sociální spojení. Církev (tedy
my všichni) nesmí být zpátečnická, ne-
smí pohrdat vědou a jejími výdobytky.
Měla by je však vzít do svých služeb, ne
se stát jejich služebnicí. Možná bychom
se my sami mohli zamyslet nad tím, zda
kvantita v  našem křesťanském životě
nevítězí nad kvalitou, zda v  honbě za
tím nabídnout druhým co nejvíce, na-
bízíme skutečně to nejlepší. Není nic
horšího než stát se výkonným robo-
tickým křesťanem, zkrátka také ta-
kovým Robearem.

▲ Lukáš Volný
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něco nového, kde je světlo, pokoj a lás-
ka.
Eucharistická slavnost je nejdůleži-
tějším vyjádřením křesťanského života
a života každé křesťanské obce, spole-
čenství, farnosti. Pokud chceme po-
chopit toto tajemství slavení eucharis-
tie, je dobré se ptát na její původ v  Ježíši
Kristu. Zvláště na souvislost v  hlásání
Božího království  s   Ježíšem,  s   jeho smrtí
a zmrtvýchvstáním. Protože od samot-

ného začátku vše vychází od Ježíše
samého. V  něm má slavení eucharistie
svůj jasný, zřetelný základ. Ježíš při-
pravoval své apoštoly na toto slavení
společenstvím u  jednoho stolu. To se
pak plně uskutečnilo při Poslední veče-
ři. A  pečeť této Poslední večeře byla dá-
na velikonočním zjevením zmrtvých-
vstalého Krista, který slaví společný
pokrm se svými učedníky.

Společenství stolu
Ježíš rád chodil na rodinné slavnosti. Rád
se zúčastňoval společného jídla u  ro-
dinného stolu. Můžeme uvést několik
příkladů z  NZ. Hned na začátku Janova
evangelia, ze začátku Ježíšova působení,
poté, kdy si vyvolil apoštoly, jsou po-
zváni na svatbu. A  na této svatbě došlo
víno. Je zde krásný dialog mezi Ježíšem a
Pannou Marií. V  této perikopě nemáme
žádná slova proměňování vody ve víno,
ale svou podstavou je předobrazem
proměnění při Poslední večeři, kdy se
chleba proměňuje v  Ježíšovo Tělo a víno
v  jeho Krev. (Jan 2,1—12.)
Další takové společenství stolu je za-
znamenáno v  Lukášově evangeliu v  pe-
rikopě o  celníku Zacheovi. Zacheus byl
vrchní celník, velmi bohatý, který by
velmi rád uviděl Ježíše, jak vypadá. Byl
malé postavy, tak si vylezl na fíkovník.
A  když Ježíš přišel k  tomuto stromu, po-
díval se nahoru a řekl: „Zachee, pojď
rychle dolů: dnes musím zůstat v  tvém
domě.“ On rychle slezl dolů a  s  radostí
ho přijal. Lukáš pak celou tuto událost
komentuje radostnou větou: „Dnes při-
šla do tohoto domu spása.“ V  tomto
úryvku je vystiženo to, co můžeme i  my

dnes prožívat při mši svaté: Přicházíme
ke slavení eucharistie a dovolujeme
Ježíši, aby přišel do našeho domu, do
našeho srdce, do našeho života. Tam
spolu  s  ním přichází naše spása. A  to je
cíl našeho života — spolu  s  Ježíšem při-
jímat Boží království. Syn člověka přišel
hledat a zachránit, co zahynulo. Přišel
podpořit to, co živoří, a dodat odvahu a
sílu těm, co kráčí k  tomuto cíli. (Lk
19,1—10.)
Dalším krásným místem v  evangeliích
je rozmnožení chlebů. Svědectví o této
události začíná textem, že Ježíš uviděl
zástup lidí a bylo mu jich líto. Uzdravil
také jejich nemocné a potom si s  nimi
celý den povídal. Apoštolové je k  večeru
chtěli poslat domů, ale Ježíš nechtěl,
aby odcházeli, a říká apoštolům, aby jim
dali najíst. A ti mu odpovídají, že mají
pouze pět chlebů a dvě ryby. On říká,
aby je přinesli, potom je bere do svých
rukou, pohlédne k  nebi, požehná, láme
a dává učedníkům a oni zástupům a
všichni se dosyta nají. (Mt 14,13-23.)
Všechny tyto události mají společných
několik základních aspektů, které se
týkají slavení eucharistie.
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Všichni museli vyjít ze svého domu na
místo, kde je Ježíš (mít o něho zájem),
přinést něco ze svého (voda a víno, vy-
lézt na strom, chleba a ryby), nabídnout
to Ježíši a on to pak proměňuje, vzít si a

jíst (poslechnout Ježíše a nechat Jeho
slovo v  sobě působit).
Všechna tato slavnostní setkání byla
předobrazem Poslední večeře, která
směřuje už k  Božímu království.

Lámání chleba
Mk 14,22-25, Mt 26,26-29 , Lk 22,14-20 a
1   Kor 1 1 , 23-26.
Poslední večeře, kterou Ježíš slavil
v  předvečer své smrti se svými apoš-
toly, měla zvláštní charakter. To, co
Ježíš udělal při této večeři, bylo něco
úplně nového, co se doposud ještě
nikdy nestalo. Při modlitbě chvály a dí-
ků, tak jak to činily generace Židů před
každými Velikonocemi, Ježíš při lámání
chleba a podávání kalicha apoštolům
říká, že se vydává na smrt za všechny. A
dává na své smrti účast všem apošto-
lům. Ježíš viděl v  tomto okamžiku svoji
smrt ve světle Božího království.
Ježíš bere do svých rukou chleba. Láme
ho, dává učedníkům a říká: „Vezměte a
jezte z  toho všichni: Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.“ Potom bere ka-
lich naplněný vínem, vzdává díky, dává
jej svým učedníkům a říká: „Vezměte a

pijte z  něho všichni: Toto je kalich mé
krve, která se prolévá za vás a za
všechny na odpuštění hříchů. Toto je
smlouva nová a  věčná, to konejte na
mou památku.“ Takže chleba se stal
skutečným a pravým tělem Ježíše Kris-
ta. Víno se stalo skutečnou a pravou
krví Krista. Je to nejvyšší vyznání lásky
našeho Pána, až do krajnosti. Předtím,
než za nás položil život, dává nám sám
sebe a ještě předtím umyje učedníkům
nohy. Takto se s  ním máme setkávat,
takto spolu s  Ježíšem můžeme slavit
hostinu, na kterou nás zve, protože
takto se nám on vždycky daruje, a zá-
leží na nás, jestli si sedneme bokem a
nechceme nic slyšet, nebo si sedneme
společně s  ním a nasloucháme, jíme,
abychom pak mohli vyjít s  ním do kaž-
dodenního života.

Vel ikonoční zjevení zmrtvýchvstalého Krista
Zmrtvýchvstalý Kristus pak potvrzuje
tato slova a způsob slavení. Krásně to
máme popsáno v  Lukášově evangeliu,
když učedníci utíkají z  Jeruzaléma do
Emauz a poznají Ježíše při lámání chle-
ba: Učedníci byli v  chaosu a tmě. Když
ve strachu utíkají z Jeruzaléma, přichází
Ježíš, naslouchá jim, uzdravuje je
vnitřně, očišťuje. Oni jej pak zvou do
domu, ať s  nimi přenocuje, a on se jim
dává při lámání chleba poznat. Ježíš ta-

dy potvrzuje Poslední večeři. (Lk
24,13—25.)
Další potvrzení, že se Ježíš skutečně da-
ruje při slavení eucharistie, můžeme
najít na konci Janova evangelia, kdy se
Ježíš po svém zmrtvýchvstání ukazuje
svým apoštolům. Apoštolové šli v  noci
lovit ryby, ale nic nechytili. A když bylo
ráno, Ježíš stojí u břehu, ale učedníci ho
nepoznali. Ježíš se jich zeptá: „Nemáte
nic k  jídlu?“ A oni říkají: „Nemáme nic.“
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Udělování svátostí biřmování otcem biskupem Františkem Václem — 17. května

On říká, aby vyhodili sítě. Oni je vyhodí
a uloví tolik ryb, že je nemohou ani
utáhnout. Tu řekne apoštol Jan: „Pán je
to!“ A Šimon Petr skočí do vody a pospí-
chá za Ježíšem. Když pak všichni vy-
stoupí na zem, vidí žhavé uhlí, na něm
rybu a vedle chléb. A Ježíš vyzve všech-

ny, aby šli pojíst. Ježíš vezme chléb a
dává jim a stejně i rybu. (Jan 21 ,1—12.)
Ježíš tímto způsobem opět učedníkům
připomíná událost Poslední večeře a to,
že se mají i nadále setkávat k  jejímu
slavení spolu s  těmi, s  kterými tvoří
jedno společenství.






