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Časopis Římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Pěší pouť do katedrály k Bráně milosrdenství

Foto na titulní straně:
Vitráž vstupních dveří renovované fary

Dar víry

Na začátku měsíce června, konkrétně
od 5.—12. 6., se vůbec poprvé v Ostravě
budou konat „Dny víry“. Jsou to dny,
které nám mají připomenout, jaké
místo má víra v životě člověka. Jsou to
i dny, kdy se chceme podělit o své „bohatství víry“ s lidmi, kteří se, třebas nezaviněně, s křesťanstvím neměli šanci
setkat. Proto se v tomto čísle Many dočtete o různých aktivitách duchovních,
kulturních i společenských, které se
v Ostravě budou v těchto dnech dít. Využijme toho a pozvěme i své přátele a
známé na některou z těchto aktivit.
Co je to vlastně víra?
Víra je blízko slovu „důvěra“. Bez této
víry se v běžném životě neobejdeme.
Důvěřujeme mnoha lidem kolem sebe,
i jiní důvěřují nám. Kdybychom žili
v neustálém podezření, kdo nás chce
oklamat, asi bychom se za chvíli zbláznili. Víra tak patří k něčemu hluboce
lidskému.
Křesťanská víra je odpovědí na Boží pozvání, kterého se nám dostalo. Důvěřujeme Bohu a lidem, kteří nám víru přiblížili. Víra v tomto smyslu nám nabízí
také odpověď na tři velké existenciální
úzkosti, které může člověk ve svém
životě zakoušet:
● úzkost ze smrti a bolesti;
● úzkost z morálního selhání a odsouzení;
● úzkost z nesmyslnosti života.

vedla z povrchnosti k něčemu hlubšímu.
Naše křesťanská víra je opravdu prozkoušena staletími a člověk se může
buď soustředit na „chyby“ ze strany
církve, které se někdy omílají, aniž bychom pořádně znali kontext doby, nebo
se může zaměřit na velké osobnosti a
postavy, kterým právě víra pomohla
kvalitně žít.
Myslím, že se za svou víru nemusíme
stydět a že můžeme k jejímu prožívání
pozvat i jiné. Někteří možná sebejistě
odmítnou, ale někteří zdá se čekají,
jestli se najde někdo, kdo je osloví a kdo
jim představí Boha a křesťanské hodnoty srozumitelným způsobem.
Staňme se dobrými nástroji i v tomto!
Ať je každý den našeho života dnem víry — dnem důvěry a jistoty, bezpečí a
naděje.
+ o. Lukáš

Tyto úzkosti patří k lidskému životu a
upozorňují nás právě na to, že existuje
„něco víc“, než jen tento hmotný svět.
Kolik už jsem zažil lidí, kterým právě
víra v Boha pomohla povstat, projít určitou obtížnou fází života, nebo je vy3

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. června – středa
3. června – pátek
4. června – sobota
5. června – neděle
11. června – sobota
12. června – neděle
13. června – pondělí
19. června – neděle
21. června – úterý
24. června – pátek
26. června – neděle
28. června – úterý
29. června – středa

Památka sv. Justina, mučedníka
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
10. neděle v mezidobí
Památka sv. Barnabáše, apoštola
11. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
12. neděle v mezidobí
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
1. 6. Mezinárodní den dětí — mše sv. za děti a mládež naší farnosti
18.00 h — Modlitby otců.
4. 6. Pouť děkanátu Ostrava k Panně Marii Frýdecké za nová duchovní povolání
a požehnání pro rodiny — odjezd auty odpoledne, návštěva frýdeckého
zámku a farního kostela s novým obětním stolem.
V 17.00 h adorace, kterou má na starosti naše mládež, v 18.00 h mše sv.
5.–12. Dny víry v Ostravě
5. 6. 10.00 h — na Masarykově náměstí slavnostní bohoslužba na poděkování za
diecézi a za novou evangelizaci. Proto bude v naší farnosti jen ranní mše
sv. v 7.30 h.
15.00 — Pochod pro život — Ostrava-Přívoz
8. 6. Dětské odpoledne s názvem „Země — společný domov“ od 15.00 do 17.00 h
na nově upravené farní zahradě. Program v rámci Dnů víry — pozvěte své
sousedy!
10. 6. Noc kostelů — od 17.00 h do půlnoci - program na vývěsce
11.–12. Slezská lilie — křesťanský festival, tentokráte na více místech v Ostravě
11. 6. Fotbalový turnaj
12. 6. Sbírka na rekonstrukci fary s pozváním do farní kavárny na staronové faře
4

16. 6. 18.30 — biblická hodina „Ve škole Ježíšově“
18. 6. Farní pouť do Slavkovic (poutní místo k Božímu milosrdenství)
Cestou navštívíme premonstrátský klášter ve Staré Říši a s výkladem
i poutní kostel ve Žďáru nad Sázavou, který je památkou UNESCO a kde
projdeme Svatou bránou se získáním plnomocných odpustků. Poté se
účastníme v 17.00 h poutní mše sv. ve Slavkovicích.
19. 6. Sbírka na TV Noe
Při velké mši sv. ministrantský slib velkých ministrantů.
24.–26. Ministrantská chaloupka
26. 6. 14.30 h — primice jediného letošního novokněze Davida Tylečka ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí
26. 6. 18.00 h — koncert v našem kostele v rámci cyklu Čtyři roční období
29. 6. 17.00 h — mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok s rozdáváním vysvědčení. Po mši sv. bude na farní zahradě závěrečný táborák.
1. 7. Prašivá — setkání dětí s otcem biskupem
Během měsíce června musíme vyklidit prostory fary, aby na konci června mohla
začít rekonstrukce interiéru. V ohláškách upozorním na brigády. Díky za veškerou
pomoc!

Dny víry — program Ostrava

5. 6. 10:00 Slavnostní bohoslužba – Poděkování za diecézi a modlitba za novou
evangelizaci (Masarykovo náměstí)
12:00 Vystoupení skupiny Datio (Masarykovo náměstí)
13:00 Vystoupení Keep Smiling Gospel (Masarykovo náměstí)
1 4:1 5 Vernisáž výstavy Diktatura versus naděje (katedrála Božského Spasitele)
15:00 Pochod pro život – ABY KAŽDÁ ŽENA VĚDĚLA, ŽE V TOM NEZŮSTANE SAMA (Ostrava-Přívoz)

18:30 Tečka za člověkem – Hudební dramatické pašije – multimediální
koncert scholy Přyvozacy (kostel sv. Josefa /Don Bosko/)
6. 6. 17:00 Podvečerní setkání s ostravskými PSYCHOFARÁŘI
↕ Diskuse, otázky a odpovědi těch, kteří slouží nejen spirituálním, ale
19:00 také psychologickým potřebám lidí: Marek Jargus, Lukáš Engelmann, Pavel Moravec (Stará aréna, Moravská Ostrava)
18:30 Večer chval (kostel sv. Václava)
19:30 film Vatikánská muzea 3D — nutná rezervace, vstupné 50,- (Minikino)
7. 6. 18:00 Slavnostní koncert k 20. výročí založení diecéze ostravsko-opavské
(Katedrála Božského Spasitele)
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8. 6. 17:00 Horká vana
↕ Bez vytáček o křesťanství. Přijďte a zapojte se do moderované disku19:00 se s těmi, kteří se v tom rádi vykoupou. Programem hudebně doprovází Lukáš Hradil a jeho hosté. Diskutéry Horké vany jsou: Stępień Bogdan, Zatloukal Vít, Blaha František, Janšta Vojtěch, Jadavan
Michal, Ryšková Františka (Stará aréna)
19:00 film POUŤ — nutná rezervace, vstupné zdarma (Minikino)
Následuje diskuse s živými poutníky do Santiaga de Compostela
o smyslu putování a života
9. 6. 17:30 Talk show P. Zbigniewa Czendlika s názvem Kostel, hospoda, postel
(Kostelní náměstí 1)

19:30 film Svatý Václav — nutná rezervace, vstupné 50,- (Minikino)
Němý film z r. 1929, doprovod živé hudby
10. 6. 18:00 NOC KOSTELŮ (celá diecéze)
11. 6. SLEZSKÁ LILIE
↕ (kostel sv. Václava, Avion Shopping park, před katedrálou Božského Spasitele,
12. 6. Ostrava–Kunčičky)
12. 6. 18:00 MODLITBA ZA OSTRAVU
Ekumenické shromáždění věřících z různých církví, kteří chtějí vyprošovat pokoj a požehnání především městu Ostrava, ale také všem
lidem dobré vůle (Prokešovo náměstí)

SVATÝ MĚSÍCE
Josef z Anchiety

Josef z Anchiety spolu s dalšími jezuity
v roce 1553 v Brazílii založil misijní
stanici sv. Pavla (San Paulo), další stanicí byla Lednová řeka (Rio de Janiero),
byl jedním z nejvýznamnějších spisovatelů, básníků a jazykovědců, pro domorodé Indiány napsal gramatiku a několik slovníků.
Josef Anchieta se narodil v Tenerife
(Španělsko) v roce 1534 jako třetí z dese6

ti dětí. Brzy byl poslán na studia na
univerzitu v Coimbře (Portugalsko) během tříletého zlatého období tehdy
nově založené Koleje svobodných umění. Krátce po přijetí do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v portugalské provincii
1. května 1551 onemocněl vážnou tuberkulózou kloubů a kostí, která mu ve
věku 17 let způsobila viditelné zakřivení
zad. Tehdy z Brazílie začaly přicházet

dopisy P. Manuela de Nóbregy, který
hovořil o blahodárných účincích klimatu oněch zemí na jakýkoliv typ onemocnění. A tak se tam Anchieta vydal,
hned po složení svých prvních slibů,
8. března 1553 ve věku 19 let, ve třetí jezuitské výpravě, která vyplula do Brazílie.

Zde se dostáváme k prvnímu z paradoxů tohoto mladého jezuity: silnému
kontrastu mezi jeho tělesnou křehkostí
a intenzivní apoštolskou vitalitou, kterou projevoval nepřetržitě čtyřiačtyřicet let při křižování mnoha oblastmi
Brazílie až do své smrti ve věku 63 let.
Život Josefa Anchiety byl apoštolský a
radikálně evangelijní. Pramen, ze kterého Anchieta čerpal apoštolskou vitalitu, byla jeho hluboká duchovní zkušenost. Jeho pověst světce se opírá
o jeho lásku, modlitbu, pokoru a službu.
Ze 44 let, které strávil v Brazílii, nejméně 40 charakterizuje neustálé cestování. Toto cestování mu nebránilo dá-

vat lekce latiny a věnovat se důkladnému studiu jazyka Tupí, což mu zároveň
umožňovalo rozsáhlou misionářskou a
katechetickou činnost. Navštěvoval domy a komunity: otec chudých, léčitel
nemocných a trpících, poradce guvernérů, ale především přítel a ochránce
indiánů v jejich vesnicích.
Teprve v roce 1595 ho poslušnost osvobodila od řídících povinností. Zůstaly
mu jen dva krátké roky života. Jeho posledním působištěm byla vesnice Reritiba. Tam začal psát „Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v Brazílii“, vynikající práci,
která zmizela neznámo kam, zůstaly
z ní jen fragmenty.
S velkým úspěchem vytvořil v jazyce
Tupí „Dialogy víry“ (katechismus pro
vzdělávání indiánů v křesťanské nauce),
redigoval krátké spisy pro přípravu na
křest a zpověď a dokončil gramatiku
jazyka Tupí, který byl nejčastěji používaným jazykem na pobřeží Brazílie.
Lidový folklór, adaptovaný do podoby
náboženské hudby, mu napomáhal
k prezentaci posvátných dramat v portugalštině a v jazyce Tupí. Jeho činorodost při obohacování pastoračního a
katechetického působení mezi indiány
slavnostními divadelními představeními byla neutuchající. Přizpůsobení se
psychologii domorodců považoval za
nezbytné.
Papež Jan Pavel II. prohlásil jezuitu
Josefa z Anchiety, který je považován za
národního světce Brazílie, 22. června
1980 za blahoslaveného a slavil na jeho
počest o dva týdny později mši v Sao
Paulu. Svatořečen byl 3. dubna 2014.
▲ podle internetu a knihy Rok se
svatými připravila Majka Dostálová
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Zrníčka z Bible

Máme rozličné dary podle
milosti, která byla dána
každému z nás: Kdo má
dar prorockého slova, ať
ho užívá v souhlase s vírou.
Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má
dar učit, ať učí.
Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo

se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

(Římanům 12, 6-8)

Z naděje se radujte, v soužení buďte
trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
(Římanům 12, 12)

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte
se všemi v pokoji.
(Římanům 12, 18)

STŘÍPKY

Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 18. )

Záznam z exercicií, které vedl v Národním centru Fatimského apoštolátu v ČM Fatimě
v Koclířově u Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Co je to dobrá zpráva? O tomto termínu ta novost už z toho vyprchala, my to víse už diskutovalo mnoho století v růz- me. Jestliže novina má být novinou,
ných teologických školách a všude musí být nová. A tam je novost. A ta
možně se mluví, diskutuje a přemýšlí novost není v tom, že by Bůh poslal
o této zprávě, předává se ostatním. Ale svého Syna, aby spasil svět. To už není
dnes byla ta dobrá zpráva předána mně, novina, to se stalo před 2 tisíci let. Ale
ne abych o ní diskutoval, ne abych se novost je v tom, že dnes Otec říká tobě:
o ni sdílel, abych ji předával, ale abych ji „Posílám svého Syna, aby tě spasil.“ Aby
přijal. A co to je ta dobrá zpráva, o které tě spasil v té situaci, ve které jsi. Aby tě
mluví Pavel a Ježíš nám ji dnes dává? Je spasil uprostřed tvé tělesné nebo duto tatáž dobrá zpráva, kterou Ježíš pře- ševní slabosti. Spasení není něco, co by
dal Nikodémovi: „Neboť tak Bůh miloval nám lítalo ve vzduchu nebo ve fantazii,
svět, že dal svého jediného Syna, aby svět je to novina, kterou Bůh teď dává pro
spasil.“ A Bůh Otec tak miloval tebe, že tebe osobně a tomu všemu, co v tobě
znova a znova posílá svého jednoroze- má být spaseno. A je toho tolik, co v toného Syna, aby tě spasil. Dobrá zpráva bě musí být spaseno, a tolik hří(novina) je vždycky zprávou a to je vž- chů, s kterými ještě budeš bojovat, a
dycky nové. Kdyby to nebylo nové, proč spousta duchovních slabostí, kdy se cíbychom se o to znova a znova měli dě- tíme na dně. A tolik psychických slalit? Už by to nebyla zpráva. Tak jako teď bostí, které neseme. Neboj se a podívej
je nové, že ČR je součástí EU, ale už to se na to, co ti teď Ježíš říká: „Nedovol,
pomalu přestává být novinou, protože aby tvůj domov zůstal v problémech, ale
8

To je spasení. To znamená, že Bůh je teď tady a
klade svoji ruku na každého z nás. A my
to chceme zakusit, protože Bůh je věrný
svému slovu, protože jeho slib není jen
důvěřuj Bohu, důvěřuj mně.“

slibem, je skutečností. A tak vstupme
v tuto chvíli do Boží přítomnosti a
nechť se toto slovo pro nás stane živým.
Ať se vaše srdce nechvěje. Důvěřujte
v Boha a důvěřujte ve mě.

▲ připravil Radim Prokop

Svatý týden v Apulii a Řím (pokračování z minulého čísla)
Čtvrtek 26. března – Zelený čtvrtek
Po snídani se vydáváme na prohlídku
historického centra města Bari. Naše
první kroky vedou do rybářského přístavu a po promenádě podél moře do
přístavu velkých lodí. Kotví zde 3 hotelové lodě, které přivezly turisty, využívající velikonoční volno k cestování.
Potom směřujeme do nejvýznamnější
památky ve městě – Baziliky San Nicolo. Zde jsou uloženy ostatky sv. Mikuláše, ovšem krypta je uzavřená. V informačním centru se od ruského řeholníka
dovídáme, že v 18 hodin bude liturgie a
poté bude přístupná i krypta. Úzkými
uličkami starého města pokračujeme ke
katedrále. Kostel je plný lidí – právě zde
končí bohoslužba Messa Crismale – na
závěr zní celým kostelem hymna roku
milosrdenství Misericordes sicut Pater.
Potom vycházejí kněží z katedrály –
nikdy předtím jsme neviděli průvod asi
250 kněží.
Odpoledne krátce relaxujeme a v podvečer jdeme zpět do Baziliky San Nicolo, abychom se zúčastnili obřadů. Je to
pro nás silný zážitek, přesto, že nerozumíme italsky. Bohoslužba za účasti asi
10 kněží a řeholníků je doprovázena
nádherným zpěvem včetně mužských a
ženských sól. Překvapivý je pro nás výběr 12 osob (v tom 2 dívky), kterým myl

kněz nohy – nejvýstižnější slovo, jak
bych je charakterizovala, je „hejsci“. Na
rozdíl od zvyklostí u nás se podílejí na
celých bohoslužbách. Ostatky sv. Mikuláše byly přítomny na oltáři a po bohoslužbách slavnostně přeneseny do
krypty. Poté byla krypta zpřístupněna a
mohli jsme se jim spolu se stovkami
věřících poklonit. Naše domněnka, že
poté se Ital v klidu odebere do svého
domova, aby v tichu rozjímal a připravoval se na vyvrcholení postní doby
Velkým pátkem, byla zcela naivní. Pro
Itala začíná fiesta. Do pozdních nočních
hodin korzují po uličkách města od
jednoho kostela ke druhému. Obcházejí
v průvodu kolem oltářů, které jsou plné
květů a slavnostně vyzdobeny, většinou
v kostele hraje hudba (v katedrále
krásný zpěv při kytaře). Při tom se
klidně baví, telefonují, v lepším případě
se pokřižují, když procházejí kolem
svatostánku. V uličkách jsou stánky
s jídlem, kde se hojně znavení poutníci
posilňují. My, kteří jsme zvyklí na zakryté kříže a klidné rozjímání u Božího
hrobu, se nestačíme divit.

Pátek 27. března – Velký pátek
Ráno balíme a přejíždíme na další místo
našeho pobytu do města Taranto. Toto
město bylo v minulosti významným
9

přístavem, po kterém zůstalo polorozpadlé historické centrum na ostrůvku,
spojeném dvěma mosty s pevninou, a
zde se chceme zúčastnit velkopátečních
obřadů, Processione dei Misteri, za kte-

rými přijíždějí návštěvníci nejen z Itálie, ale i z ciziny. První procesí začíná již
na Zelený čtvrtek o půlnoci a trvá asi do
15 hodin. Kajícníci jsou zakrytí bílou
kápí. První v čele nese takovou desku s kovovými předměty – takové
klepadlo, které udává rytmus. Dál jde
kajícník s velkým křížem, na kterém
jsou navěšeny symbolické předměty.
Další kajícníci doprovázejí kajícníka,

Zkušenost z Trapani

Rád bych se nyní podělil o zkušenost
jednoho faráře ze Sicílie, abychom pochopili, co znamená přimlouvat se a
pracovat ruku v ruce s Bohem.
Během postní doby jsem měl kázat
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který má symbolizovat Krista. Je oděn
do bílého oděvu s trnovou korunou, jde
bosý a nese kříž – takových skupinek
může být i více. Na konci kráčí nosiči se
sochou Panny Marie. Doprovázejí je
muzikanti, kteří hrají smuteční hudbu.
Celé procesí postupuje velice pomalu a
každou chvilku stojí. Stíháme konec
tohoto procesí a těšíme se na další, které začíná v 17 hodin.
Již půl hodiny předem stojíme poblíž
kostela, odkud procesí vychází, a včetně
několika televizních štábů očekáváme
zahájení. Toto procesí trvá až do dopoledních hodin, přitom délka trasy je
asi 3 km, což jsme předem nevěděli.
V tomto procesí nejsou nosiči křížů, ale
všichni kajícníci jsou bosí. Jako nosiči
soch jsou u každé sochy 4 bosí muži
v bílém oděvu s trnovou korunou a
4 v černém obleku s motýlkem a v lakýrkách. Těch soch je osm a doprovázejí je 4 kapely – na začátku, na konci
a 2 kapely uprostřed. Pokud postupují,
tak kývavým krokem, ale víc stojí než
jdou. Nedokážeme rozhodnout, jestli je
to víc církevní obřad nebo divadlo.
Navíc nás překvapuje, že v den, kdy
u nás držíme přísný půst, restaurace a
bary kolem cesty procesí praskají ve
švech.
(pokračování příště)

▲ Věra Pazdziorová

v jedné farnosti ve městě Trapani na
Sicílii. Když jsem tam přicestoval, dozvěděl jsem se, že kázání má začít v osm
hodin večer. Nedovedl jsem si představit, že by v tak pozdní hodinu přišli

nějací lidé. Když jsem začal, viděl jsem,
že kostel je zaplněný do posledního
místa. A co víc, všichni lidé byli plní radosti, zpívali a překypovali dobrou náladou.
Zeptal jsem se faráře, co se to tu děje.
Vnímal jsem totiž cosi, co jsem na
žádném jiném místě nikdy nezažil. Odpověděl mi: ‚‚Vysvětlím vám to později.‘‘
Byl jsem velmi zvědavý a chtěl jsem poznat tajemství, které se za tím vším
skrývalo. Po několika dnech mi ho pak
kněz odhalil.
Jeho farnost se nachází ve velmi zubožené a depresivní oblasti. Je to velmi
nebezpečné místo, plné mafie, kriminality, prostituce, drog, alkoholu, homosexuality apod. Onen kněz před
svým příchodem o ničem z toho nevěděl. Záhy zjistil, že tu nikdo nechodí do
kostela. Ani jeden člověk, skutečně
nikdo!
Po osmi dnech života v tak zoufalé
situaci propadl nový farář depresi. Vydal se za svým biskupem a zeptal se:
„Kam jste mě to jenom poslal?“ Biskup s ním mluvil zcela otevřeně: „Já to
všechno vím, ale nikdo do té farnosti jít
nechtěl, musel jsem tam proto poslat
někoho zvenčí.“ Kněz to chtěl na místě
vzdát, ale biskup ho požádal, aby tam
ještě nějaký čas zůstal a modlil se.
Farář se vrátil zpět do své farnosti celý
skleslý. Nevěděl, co má dělat, a ptal se
na to Boha. Lidí se ptát nemohl, protože
ti by ho zabili. Pak si vzpomněl na to, co
mu řekl biskup: „Vrať se a modli se.“
A dostal nápad. Bylo to vnuknutí od
Ducha svatého. Začal vždy od sedmé
hodiny ranní do sedmé večerní vystavovat eucharistii. Věděl, že do koste-

la nikdo nepřijde, a tak se snažil trávit
před ní co nejvíc času sám. Bydlel
v kostele, přímo před vystaveným Ježíšem. Sedával tam u počítače a posílal emaily, plánoval si tam den a dokonce
obědval. Občas před vystavenou eucharistií i spal. „Nu, Pane, jsme tady jen
my dva, a tak si musíme navzájem dělat
společnost,“ říkával.
Prožil tak na onom místě celých šest
měsíců, až jednoho dne vstoupil do
kostela jakýsi člověk. Byl to místní
drogový dealer a sám byl zrovna zfetovaný. Když ho kněz uviděl vcházet,
užasl a zeptal se ho: „Proč jsi sem přišel?“ Onen člověk mu odpověděl:
„Vlastně nevím, co tady hledám, ale cítil
jsem, že mě něco pohání, abych přišel.“
Farář mu nabídl, aby zůstal a strávil
nějaký čas před eucharistií. Muž namítl:
„Ale já se neumím modlit, nikdy v životě jsem nic takového nedělal.“ „Neboj
se,“ odpověděl mu farář, prostě běž a
chvíli tam zůstaň.“
Později mi ten svatý kněz řekl: „Jsem
přesvědčený, že když člověk přichází
před Boha, třebas na něj vůbec nemyslí,
přesto se začne proměňovat.“ Své tvrzení podpořil dvěma příklady: Představte si, že máte kapesník a ponoříte
ho do vody. I když se ta voda nehýbe,
kousek po kousku smývá z kapesníku
veškerou špínu. Nebo si představte, že
se vydáte opalovat a lehnete si na slunce s knížkou v ruce. Začtete se do ní a
ona vás tak pohltí, až úplně zapomenete, že jste na slunci. Když pak ale
vstanete, stejně budete jiní – opálení.
Ten kněz tedy řekl onomu dealerovi:
„Prostě běž a přemýšlej si tam, o čem tě
napadne, ale hlavně tam chvíli zůstaň.“
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Potom ho vyzval, aby přicházel každý
den a jednoduše se na pár minut zdržel
před eucharistií. A ten muž se docela
proměnil. Po něm přišel další, nedařilo
se mu v podnikání. Pak se objevila pro-

stitutka a následovali další a další, přicházeli jeden po druhém.
„Viděl jste všechny ty lidi v kostele?“
zeptal se mě farář. „Všichni do jednoho
jsou zázraky eucharistie.“
▲ z knihy Srdce pastýře od Eliase Velly
převzala Lenka Kubenková

ROZHOVOR
Milí čtenáři, v tomto čísle vám přináší- vickou farnost a účastní se
me rozhovor Vaška Jíchy s panem Pe- některých farních akcí.
trem Honem, který navštěvuje třeboPane Petře, můžete našim čtenářům říci
něco o sobě? Např. odkud pocházíte, kolik máte sourozenců, kolik máte roků,
jestli jste vyrůstal v katolické rodině?

Pocházím z Ostravy - Vítkovic, kde jsem
se narodil, ale v mých osmi letech jsme
se odstěhovali do Rýmařova. Mám
jednu sestru a letos v srpnu na třebovickou pouť mi budou 63 roky. Od
narození jsem praktikující katolík.
Co vás vedlo k tomu, že jste se vrátil
zase do Ostravy, a od kterého roku zde
žijete?

Od roku 1973 do roku 1993 jsem pracoval ve sklárnách ve Vrbně pod Pradědem. V tom období mi rodiče zemřeli, a
tak jsem se odstěhoval za prací nejdříve
do Krnova a pak až do Ostravy.
V Krnově jsem tři roky pomáhal na faře
u kostela sv. Martina. Po třech letech
jsem odešel do Ostravy–Zábřehu, kde
pomáhám doposud.

zeptat, kde takový člověk tráví noc?
A jak těžká byla pro vás letošní zima?

Převážně spím v Charitním domě sv.
Františka – noclehárna v Ostravě-Vítkovicích. Vážím si toho, že taková
možnost je. Také využívám Armádu
spásy v Mariánských Horách. Letošní
zima byla mírnější a dala se vydržet.
Nejtěžším obdobím v zimě byl leden.
Noci jsem často trávil v azylových domech. A když už nebyly peníze, tak
jsem šel na „volnou židli“, tedy noc
zdarma v azylovém domě strávenou na
židli.
Pane Petře, víme o vás, že navštěvujete
více kostelů, ne jenom ten třebovický.
Můžete nám prozradit, do kterých
kostelů chodíte ještě a kde se cítíte
nejlépe?

Líbilo se mi v dětství v kostele sv. Michaela Archanděla v Rýmařově, kde
vzpomínám nejčastěji na o. Vaňáka,
který se později stal arcibiskupem oloTeď jedna otázka na tělo. Víme o vás, že mouckým. V tomto období nejradši
jste člověkem bez domova. Můžeme se navštěvuji kostel v Ostravě–Zábřehu,
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kde pomáhám okolo kostela (odhrabování listí, sněhu, služba u oltáře…)
Také velmi rád navštěvuji kostel Panny
Marie Nanebevzaté v Ostravě–Třebovicích, kde pomáhám okolo fary (sobotní
brigády na zahradě, a pokud otec potřebuje, tak i u oltáře).
Můžete nám říci, jaké máte koníčky, co
vás nejvíce baví?

mezi lidmi, s kterými si rád povykládám.
Na závěr trochu duchovnější otázka.
Můžu se zeptat – máte nějaký citát či
verš z Bible nebo nějaký duchovní zážitek, který pro vás hodně znamená?

Největší duchovní zážitek jsem zažil na
Zelený čtvrtek, kde mi o. Lukáš umyl
nohy, toho si opravdu vážím.

Velmi se bavím sportem. Rád sleduji
hokej, fotbal. Také velmi rád trávím čas Děkuji za rozhovor a za vaši otevřenost
při zodpovězení otázek.
▲ Vašek Jícha

Farní pouť k Bráně milosrdenství
Dne 30. 4. 2016 se uskutečnila farní pouť
k Bráně milosrdenství v ostravské katedrále. Poutníci si mohli vybrat z několika způsobů, jak se do katedrály dostat.
Asi třicet farníků se rozhodlo pro pěší
pouť dlouhou asi 11 km. Před farou jsme
se sešli ve 14 hodin. Zastoupeny byly
všechny věkové kategorie. Od těch nejmladších, kteří se vezli v kočárku, po ty
nejstarší, kterým by mnozí mladší
mohli závidět jejich fyzičku. V průběhu
cesty se poutníci modlili růženec. Když
jsme docházeli ke katedrále, již na nás

čekali farníci, kteří přijeli tramvají. Postupně přijížděla další a další auta, až
před katedrálou stálo přes sto farníků.
Kolem půl šesté jsme prošli Bránou milosrdenství a následně rozjímali nad
tématem milosrdenství. V šest hodin
začala mše svatá, při níž u oltáře sloužilo 14 třebovických ministrantů.
Sobota se tak stala dnem, kdy jsme jako
farnost mohli být spolu – společně se
modlit, pomáhat druhým a účastnit se
mše svaté.
▲ Máří Jíchová

Nanebevstoupení Páně
V knize Královna
čtenáře Many.

andělů

z roku 1927 jsem našla tuto báseň. Přepsala jsem ji pro

Když milý Pán Ježíš do nebe vstupoval,
matičku svou milou na zemi zanechal.

„Nemůže, matičko, nemůže to býti,
ty musíš, matičko, na zemi umříti!“

„Synáčku můj milý, a já prosím tebe,
rač mě s sebou vzíti do věčného nebe!“

„Když budu, synáčku, na zemi umírat,
nedej, můj synáčku, ďáblu přistupovat!“
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„Neboj se, matičko, tu chvíli nic zlého,
já pošlu anděla s trůnu otce svého.

Když já budu sedět na soudné stolici,
budeš ty, matičko, sedět na pravici.

Anděla krásného, dvanáct apoštolů,
a já sám třináctý půjdu pro tě spolu.

Za koho, matičko, budeš ty prositi,
nechci já, matičko, žádného ztratiti!“

Půjdeš ty, matičko, půjdeš mezi námi,
jak krásný měsíček mezi hvězdičkami.

▲ poslala Alena Reichertová

MODLITBA
Pane Ježíši, ty nás miluješ od počátku a
ukázal jsi nám hloubku své lásky, když
jsi za nás zemřel na kříži, a tak jsi přijal
účast na našem utrpení a zraněních.
Všechny překážky, které nás dělí od tvé
lásky, nyní klademe k patě tvého kříže.
Odval kameny, za nimiž jsme uvězněni,

a probuď nás k jitru svého zmrtvýchvstání, abychom se v něm setkali se
svými bratry a sestrami, od nichž jsme
odloučeni. Amen.
Převzato z materiálu Modlitby za jednotu křesťanů 2016

VESELÝ
Na nudném divadelním představení se
ozve z první řady: „Zhasněte světlo,
chce se mi spát!“
Z poslední řady se ozve: „Nezhasínat!
Nemám dočtené noviny.“

„No jo! Hlídač. Ale když vám dám těch
pět tisíc, tak už nebude mít co hlídat!“

„Kolik je hodin?“
„Za pět minut.“
„Za pět minut kolik?“
K Vomáčkům přijde prodavač vysavačů. „Nevím, mám jen velkou ručičku.“
Na zem vysype z koše odpadky a říká:
„Všechno, co tento vynikající přístroj
nevysaje, sním.“
„Tak to vám přeji dobrou chuť, od
včerejška nám totiž nejde proud.“
„Pane, kolik teda chcete za toho psa?“
„No, že jste to vy, tak pět tisíc. Je to totiž
výborný hlídač.“
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OKÉNKO PRO DĚTI
Všichni už se těšíme na prázdniny, léto,
teplo a oddych. A protože mně už došly
nápady, ráda bych vám napsala recept
na ledový čaj, kterým se můžete osvěžit
v horkých letních dnech.
Budeš potřebovat:
● 1 sáček tvého oblíbeného čaje
● cukr nebo ovocnou šťávu
● led
Sáček vložíš do skleničky a zaliješ ho
vařící vodou. (asi ¼ sklenice) Čaj nechej
vyluhovat 5 minut. Poté sáček vytáhni a
čaj oslaď. Můžeš ho osladit více než normálně. Použij klasický cukr nebo šťávu.
Do ovocného čaje se hodí jahodová
šťáva, do černého citrónová. Do horkého, sladkého a silného čaje dej 5 kostek
ledu. Všechno pořádně promíchej! Led
by se měl rozpustit. Když budeš mít už

poměrně studený čaj, nasyp do skleničky ještě 4 kostky ledu. Takový ledový
čaj se úplně nejlépe pije brčkem. ☺
Každopádně čaj nedělej sám! Abys uvařil vodu, popros někoho z rodičů nebo
staršího sourozence, aby ti pomohli.
▲ Sára Šolcová

Vybarvi si svůj kelímek s ledovým čajem

RECEPTÁŘ
Koláče

35 dkg polohrubé mouky (50 dkg)
35 dkg hladké mouky (50 dkg)
½ lžičky soli (1 lžička)
10 dkg cukru – krupice (20 dkg)
¾ kostky droždí (1 kostka)

Sušenky

15 dkg másla rozpustit a přidat:
3 lžíce medu
¼ l hrnek ovesných vloček – celý
¼ l hrnek hladké mouky – celý
půl hrnku mletého cukru

4 žloutky
20 dkg oleje (30 dkg)
320 ml mléka (0,5 l)
(nádivka tvarohová, maková)

půl hrnku (můžeme dát i celý) nastrouhaných ořechů (kokos, kandované ovoce)
ve 3 lžicích vody rozpustit ½ lžičky sody
Vše smícháme v míse dohromady + při15

dáme špetku soli. Na pečicí papír klade- (roztečou se) a pečeme při 150°C do
me lžičkou hromádky 7 cm od sebe zrůžovění.

Salát

Vrstvit na sebe:
1 sklenice celeru zavařeného ve sladkokyselém nálevu- bez nálevu, nakrájený na proužky (dá se koupit), !!! nekupuj kostky, celé se to pokazí
1 velké jablko nastrouhat a pokapat citronem
1 plechovka ananasů – kousků a ještě
dokrájet nadrobno – bez šťávy
1 plechovka vakuované kukuřice – bez
vody
1/3 většího pórku nakrájet na kolečka –
tenoučké
10 plátků šunky nakrájet na proužky
1/3 pórku
6 ks vajec uvařených natvrdo nakrájených na kostičky nebo nastrouhaných
nahrubo

1/3 pórku
1 celá větší tatarka (light)
20 dkg tvrdého sýru – nějakého voňavého, ale může být i obyčejná cihla –
nastrouhat nahrubo
Všechno uložit přesně dle popisu do
mísy a nechat 24 hodin v lednici, nepromíchávat – fakt je to nutné- jednotlivé vrstvy se musí proležet a prochutit
do sebe… a pááák už je to jen super
mňamka. Miluju k tomu upečené křupavé kuře!!!
Z mísy pak „ukrajovat“ všechny vrstvy.
Dobrou chuť přeje Jarka Procházková.

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. 6. 2016
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Obrázek k článku ROZHOVOR (s Petrem Honem)

…ještě další fotky z pouti k Bráně milosrdenství

Adélka Hudcová: Čtenáři Many

