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Časopis Římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Ukázka aranžerských prací pana Svobody v našem kostele

Foto na titulní straně:
Slavnost Těla a Krve Páně — oltář

Biblický základ svátostí

Měsíc červen se nese ve znamení přijetí
svátostí. O slavnosti Těla a Krve Páně
(15. června) přijmou dospělí poprvé
Ježíše ve svátosti eucharistie, v neděli
18. června Jej přijmou naše děti. Předtím přistoupí ke svátosti smíření.
O slavnosti svatého Jana Křtitele (v sobotu 24. června) v katedrále přijmou
mladí muži kněžské svěcení. V neděli
25. června nás čeká křest dvou malých
dětí při mši svaté, mezitím si udělí dva
mladí lidé svátost manželství...
Proč vlastně existují svátosti? Z definice
víme, že svátosti jsou „viditelná znamení neviditelné Boží milosti“. Bůh
nám může svou milost, svou sílu, nakonec sám sebe udělit i bez svátosti. Duch
svatý si vane, kam chce. Bůh ovšem ví,
že jsme lidé tělesní a pomáhá nám, když
užíváme pro vyjádření neviditelných
skutečností i nějakou materii. Každá
svátost má nějakou materii, nějaké
účinné gesto a účinné slovo. To vše nám
má přispět k tomu, abychom se Bohu
více otevřeli.
Věříme, že svátosti zamýšlel a ustanovil
samotný Ježíš jako pokračování toho, co
tady ve světě fyzicky vykonával (přijímal za učedníky, daroval Ducha, sytil,
odpouštěl hříchy, uzdravoval na těle i na
duchu, žehnal lásce…). Nemáme větší jistotu, že se potkáváme s živým Ježíšem,
než skrze svátosti. A nemusíme to ani
nikterak emotivně prožívat. Jedná se
o jistotu víry, ne o jistotu vědění. Není
správné Boží působení podmiňovat
tvrzením, že „jestli to prožiji, tak jsem
opravdu přijal Boha do srdce, jinak ne“.
Svátosti jsou stoprocentně účinné, ale
nemají vždy účinek. Je to způsobeno

tím, jak jsme my disponováni je přijmout a z nich žít. Pokud disponováni
nejsme, Boží milost je v nás pouze
skrytá, latentní a čeká, až jí dáme
prostor. Někdy nás kněze mrzí, kolik
svátostí jsme udělili „nadarmo“ (i když
vím a věřím, že to nikdy není nadarmo),
jen proto, že lidé vlastně nevěřili, že se
v nich setkají s Kristem, že je mohou
posvětit, že to není jen formalita. Docela mě zamrzelo, když mi jedno dítko
říkalo, že po prvním svatém přijímání
už nebude mít čas chodit do kostela.
Říkám si, zda bude mít takové svaté
přijímání účinek. U Boha není naštěstí
nic nemožného…
Svědectví o svátostech máme i v Bibli.
Buď jsou tam uvedena přímo slova,
kterými je Ježíš ustanovil, nebo je tam
odkaz na běžnou praxi udělování těchto svátostí, která se nesla už v tradici
prvních křesťanů. Myslím, že je důležité
o těchto úryvcích vědět a promeditovat
si je, proto je zde uvádím:
Svátost křtu

„Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke
všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto
věku.‘U “ (Matouš 28,18—20)

Svátost biřmování

„Když s nimi byl u stolu, nařídil jim
(Ježíš), aby neodcházeli z Jeruzaléma: ,Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž
jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy
však budete pokřtěni Duchem svatým, až
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uplyne těchto několik dní… dostanete sílu
Ducha svatého, který na vás sestoupí, a
budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém
Judsku, Samařsku a až na sám konec země.‘U “ (Skutky apoštolů 1,4—5.8)

To se pak naplnilo v Sk 2. kapitola.
A dále ve Skutcích čteme: „Když apoš-

tolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra
a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně,
aby také jim byl dán Duch svatý, neboť
ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen
pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan
tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha
svatého.“ (Skutky apoštolů 8,14—17)

Svátost eucharistie

Zde je nejstarší svědectví o slavení eucharistie v Bibli (1. list Korinťanům je
totiž starší než evangelia):

„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také
odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl
zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a
řekl: ,Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.‘ Stejně
vzal po večeři i kalich a řekl: ,Tento kalich
je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to
čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.‘ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete
tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud
on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a
pil kalich Páně nehodně, proviní se proti
tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe
zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že
jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.“ (1 Kor 11,23—29)

Svátost smíření

„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě
– když byli učedníci ze strachu před Židy
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shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel
Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl:
‚Pokoj vám.‘ Když to řekl, ukázal jim ruce
a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne
poslal Otec, tak já posílám vás.´ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte
Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.‘U “
(Jan 20,19—23)

Svátost nemocných

Apoštol zde mluví o jasně dané praxi
prvních křesťanů:

„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší
církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho
olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a
dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (List Jakubův 5,14—15)

Svátost manželství

„(Ježíš) řekl: ,Proto opustí muž otce
i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva,
ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Matouš 19,5—6)

Svátost kněžství

Poslední věta slov ustanovení eucharistie. Ježíš tady chce, aby stále existovali ti, kteří budou Poslední večeři
zpřítomňovat při každé mši svaté:

„Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával
jim se slovy: ,Toto jest mé tělo, které se za
vás vydává. To čiňte na mou památku.‘U “
(Lukáš 22,19)

Kéž každé setkání s Ježíšem ve svá- ní. Toto vám chci popřát, a to nejen pro
tostech člověka nějak zasáhne a promě- tento měsíc.
P. Lukáš Engelmann

Zprávy, které by vám neměly uniknout…
1. Letos přijalo v neděli 30. dubna rekordní počet farníků svátost nemocných – 173! Věřím, že to bude mít velký
vliv na uzdravení těla, duše, vztahů
i ducha lidí v naší farnosti.

se vzdálili od církve či našli útočiště
u některé z protestantských církví.
Součástí snídaně je i modlitba, příběh a
následná diskuze, do které se živě zapojují. Nakonec píší přímluvy, které
jsou přečteny při večerní mši svaté.
2. Pan Orság z Hrabyně opravil a vyčis- Myslím, že tato setkání jsou obohatil posledních osm svícnů, které už byly cením pro každého.
značně zašlé a pobouchané a zbývaly
ještě dodělat. Oprava každého stála 4. Chystá se oprava kříže v centru hřbi500,- Kč.
tova. Celá akce je v režii obce.
3. Každý první čtvrtek v měsíci mezi osmou a devátou hodinou ranní probíhají
na faře snídaně pro lidi bez přístřeší. Už
od sedmi hodin přichází snídani připravit a následně vše uklidí 4—6 farníků a farnic. Zváni jsou i další ochotníci!
Tyto snídaně farní kasu nikterak nezatěžují.
V lednu napoprvé přišlo pět lidí bez
přístřeší, od té doby se jejich počet pohybuje kolem deseti. Jsou to většinou lidé, kteří byli vychováváni v katolické
víře, někteří se cítí katolíky dodnes, jiní

5. Ve zpovědnici dojde k úpravě mřížky
mezi knězem a penitentem, protože
jsem slyšel stížnosti na nevhodně
umístěné mezery v mřížce. Mřížka zůstane jen v zadní části prostoru, zbytek
bude nahrazen plexisklem. Kéž i tyto
vnější záležitosti pomohou k hlubšímu
prožití svátosti smíření.
6. I letos nás čeká při Třebovické pouti
novokněžské požehnání. Dá-li Bůh,
přijede je udělit Michal Slanina, současný jáhen v Ostravě-Svinově.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. června – čtvrtek
3. června – sobota
4. června – neděle
5. června – pondělí
8. června – čtvrtek

Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
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11. června – neděle
12. června – pondělí
13. června – úterý
15. června – čtvrtek
18. června – neděle
21. června – středa
23. června – pátek
24. června – sobota
25. června – neděle
28. června – středa
29. června – čtvrtek

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové,
panny a druhů, mučedníků
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
11. neděle v mezidobí
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
12. neděle v mezidobí
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY ČERVEN
3.
4.
7.
8.
9.
10.
8.—11.
11.
15.
18.
21.
22.
23.—25.
29.
1. 7.
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20.00 h – Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého
Slavnost Seslání Ducha svatého – sbírka na charitu – smažení vaječiny
Od 18.30 h - Modlitby otců
Po mši svaté – příprava Noci kostelů
Noc kostelů – prohlídka kostela i fary s výkladem, možnost přímluvné
modlitby
Pouť psychologů a psychiatrů s prosbou o požehnání pro svou službu a
klienty
Festival Slezská lilie
Sbírka na rekonstrukční dluh – Farní kavárna
Slavnost Těla a Krve Páně – průvod – 1. sv. přijímání dospělých
1. sv. přijímání dětí
Poslední vyučování náboženství, při dětské mši – rozdávání vysvědčení, poté táborák na farní zahradě
Od 9.00 h zapisování úmyslů mší svatých na další pololetí
Víkendovka pro mladé – Zažij víkend jako mnich – u bratří kapucínů
v Olomouci
Slavnost sv. Petra a Pavla – po mši sv. biblická hodina „Ve škole Ježíšově“
Prašivá – pouť dětí s o.biskupem
Primice P. Pavla Obra – Ostrava-Pustkovec

SVATÝ MĚSÍCE
SV. Efrém Syrský

Efrém je nejvýznamnějším autorem
syrské církve. Narodil v Nisibis a před
rokem 338 se zde stal jáhnem. Když Římané s hanbou postoupili město Peršanům (363), vystěhoval se do Edessy;
tam pak zemřel v roce 373. Efrém byl
plodným spisovatelem a básníkem. Zanechal mnoho
syrsky psaných
spisů a hymnů.
Narodil se kolem roku 306
v Nisibisu, dnes
zvaném Nusabin a patřícím
na území Turecka, mezi horním tokem Eufratu a Tigridu.
Matka prý byla
křesťanka, zatímco otec aktivní pohan.
Zprávy z mládí Efréma se různí a jsou
nespolehlivé. Od dobré výchovy matkou, přes hříšné mládí, po vyhnání otcem poté, co se stal křesťanem. Někde
se uvádí jeho rozmarný život v mládí a
nevinné uvěznění. Svůj duchovní život
prý obnovil a ve víře utvrdil po poznání
Boží Prozřetelnosti, o níž pochyboval.
Na jeho náboženské výchově a vzdělání
má zásluhu zřejmě modlitba matky a
nisibiský biskup Jakub, na nějž Efrém
později s velkou úctou vzpomínal. Dle
některých byl od 18 let dělníkem
v Edesse a pak se vrátil do rodného
města pomáhat potřebným. Zajímal se
o řeckou filozofii a teologii. Šlo mu
o teologickou formaci, kterou chtěl

předávat prostým lidem a vést je ke
zbožnosti. Na své působení se prý připravoval i poustevnickým životem s rozjímáním textů Písma svatého.
Stal se jáhnem, aby mohl lépe hlásat
evangelium, a z pokory jím zůstal po
celý život. Chtěl být jen nástrojem.
V roce 325 byl se svým biskupem na nicejském sněmu. V Nisibisu se pak stal
správcem školy. Jako jáhen vyučoval,
kázal, hodně psal a zabýval se dobročinností. V době věroučných sporů
horlivě bránil pravou víru. Protože vynikal učeností, chtěli z něj věřící s místním duchovenstvem mít biskupa. V té době prý raději dovedně
začal předstírat pomatenost, jen aby se
vyhnul hodnosti. V době, kdy se Nisibis
dostalo pod perskou vládu, roku 363
nebo o něco později, Efrém i s částí
obyvatel se uchýlil směrem na západ do
Edessy (dnešní Urfy v jihovýchodním
Turecku). Jednalo se o město s větší
církevní obcí a Efrém tam založil teologickou školu, vyučoval, pokračoval
v jáhenské službě a žil v asketické zdrženlivosti. Velkou část noci věnoval
modlitbě a den horlivému apoštolátu.
Mezi častější témata jeho kázání prý
patřily poslední věci člověka. Vynikl též
jako spisovatel. Napsal výklady Písma
sv., věroučné i mravoučné spisy a skládal církevní básně a písně. Ctil a opěvoval Pannu Marii, skrze kterou doufal
dosáhnout nebeského království. Nazýval ji Usmiřovatelkou mezi nebem a
zemí a sám byl nazýván „harfou Ducha
svatého“ nebo „harfou Boží“ pro hym7

ny, které napsal. Jako nástroj Boží vynikl Efrém i ostatními spisy a celým svým
jáhenským životem. Ukázal nám i příklad vroucí lásky a úcty k Matce Boží
i k církvi a ke všem lidem. Za velkého
hladu v roce 372 organizoval Efrém jako
jáhen pomoc postiženému obyvatelstvu
a ošetřoval nemocné morem. Jeho život

i dílo byly provanuty láskou ke Kristu a
k Marii. Zemřel asi v 67 letech. Do
římského misálu zařadil sv. Efréma
Benedikt XV., který ho 5. 10. 1920 poctil
i titulem církevního učitele.
▲ zpracovala Majka Dostálová
podle internetu

Zrníčka z Bible

Pokojně uléhám, pokojně Hospodine, Pane náš, jak vznešené je
spím, neboť ty sám, Hos- tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost
podine, v bezpečí mi dá- vyvýšil jsi nad nebesa.
váš bydlet.
Žalm 8, 2
Žalm 4, 9 Tužbu pokorných vyslýcháš, HospodiAť se zaradují všichni, kdo ne, jejich srdce posiluješ, máš pozorné
se k tobě utíkají; věčně budou plesat, ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo
když je budeš chránit, jásotem tě budou zdeptanému; člověk na zemi už nebude
oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.
vzbuzovat strach.
Žalm 5, 12

Žalm 10, 17—18

STŘÍPKY

Dary Ducha

(katecheze papeže Františka při generálních audiencích od dubna 2014 – část 6)

O zbožnosti

Dobrý den, drazí bratři a sestry,
dnes se zastavíme u jednoho daru Ducha svatého, který je často chápán
špatně nebo povrchně, ale který se týká
jádra naší identity a našeho křesťanského života. Je jím dar zbožnosti (pieta). Je
třeba hned objasnit, že tento dar neznamená soucítit s někým, mít slitování s bližním, nýbrž označuje naši
příslušnost k Bohu a naše hluboké spojení s Ním, spojení, které dává smysl ce8

lému našemu životu a dodává nám stálost ve společenství s Ním i v těch
nejobtížnějších a pohnutých chvílích.
1. Toto spojení s Pánem se nemá chápat
jako povinnost nebo zadání. Je to spojení, které vychází z nitra. Jde o vztah
žitý srdcem . Je to naše přátelství s Bohem, které nám daroval Ježíš. Přátelství, které mění náš život, naplňuje nás
nadšením a radostí. Proto v nás dar
zbožnosti vzbuzuje především vděčnost
a chválu. Právě to je totiž motiv a

nejautentičtější smysl naší bohopocty a
adorace. Duch svatý nám dává vnímat

Pánovu přítomnost a veškerou Jeho lásku k nám, zahřívá nám srdce a skoro
přirozeně nás přivádí k modlitbě a bohoslužbě. Zbožnost je tedy synonymum
autenticky náboženského ducha, dětské
důvěry k Bohu, oné schopnosti prosit
Jej s láskou a jednoduchostí, která je
vlastní lidem pokorného srdce.
2. Dar zbožnosti nám umožňuje růst ve
vztahu a ve společenství s Bohem, vede
nás, abychom žili jako Jeho děti, a současně nám pomáhá zahrnovat touto lás-

kou také ostatní a rozpoznávat v nich
bratry. Potom námi budou hýbat city

zbožnosti – nikoli pietismus! – vůči
těm, kteří jsou kolem nás a které denně
potkáváme. Proč říkám „žádný pietismus“? Protože někteří si myslí, že
zbožnost znamená mít zavřené oči, tvářit se jako svatý obrázek, dělat se svatým. V piemontském nářečí říkáme:
„nosit se jako jeptiška“ (fare la mugna
quacia) . To není dar zbožnosti. Dar
zbožnosti znamená mít opravdovou
schopnost radovat se s radujícími, pla-

kat s plačícími, být nablízku tomu, kdo
je osamocen či znepokojen, napravovat
pomýlené, těšit zarmoucené, přijímat
ty, kdo se ocitli v nouzi, a pomáhat jim.
Dar zbožnosti se velmi těsně pojí
k mírnosti. Dar zbožnosti darovaný Duchem svatým nás činí mírnými, klidnými a trpělivými, přivádí nás k pokoji
s Bohem a k ochotě sloužit druhým.
Drazí přátelé, v listě Římanům apoštol
Pavel píše: „Všichni, kdo se dávají vést
Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že
byste museli zase znovu žít ve strachu.
Dostali jste však ducha těch, kdo byli
přijati za vlastní, a proto můžeme volat:
»Abba, Otče!«“ (Řím 8,14—15). Prosme
Pána, aby dar Jeho Ducha přemohl naše
obavy a nejistoty, i našeho neklidného a
netrpělivého ducha a učinil z nás radostné svědky Boha a Jeho lásky klaněním se Pánu v pravdě a také službou
bližnímu v ochotě a s úsměvem, který
nám vždycky Duch svatý v radosti udělí. Kéž nás všechny obdaří Duch svatý
tímto darem zbožnosti.
(pokračování příště)
▲ přeložil P. Milan Glaser SJ

Písničkové
odpoledne

Dne 18. března 2017 proběhlo
„písničkové dopoledne“ pro
uživatele Charitního domu
sv. Františka. Zúčastnili se
ho uživatelé azylového domu i noclehárny. Pozvání
přijala schola z farnosti Ostrava-Třebovice. Na pořadu
byly nejen moderní křes9

ťanské písničky, ale i písně od známého
ostravského písničkaře Jaromíra Nohavici, takže se ke zpěvu mohli přidat
i uživatelé či pracovníci.
Všem zúčastněným uživatelům byla
uvařena káva, čaj a mohli si nabídnout
malé občerstvení. Mládež přivezla také
napečené buchty, takže nic nechybělo
k příjemně strávenému dopoledni.

O milosrdenství

Milosrdenství je pravá tvář Boží.
Milosrdenství je milé srdce. Milé Bohu
i lidem. Ale to nestačí. Znamenalo by to,
že lidé, kteří mají drsnější slupku a tím
nejsou lidmi ihned oslavováni, jsou ne-

S ním přišel na svět Nový zákon
milosrdní? Přesnější je tedy misericordia ( miserere-smilování, cordes-srdce),
tedy srdce slitovné.
Při rozjímání nad první částí Bible mi
přichází, že Bůh má mnoho jmen: Adonaj, Sabaoth, Hospodin… V židovském
národě se jméno Boží nesmí vyslovit.
Označuje se čtyřmi písmeny JHVH, jež
znamenají, že Bůh je slitovný. Vlastnit
tuto slitovnost nikdo z lidí nemůže,
protože tato je darem – zdarma daným
- od Boha. Je dán těm, kteří celou svou
duší, myslí i srdcem milují Boha. Často,
zvláště mládeži, činí problém pochopit
tuto slitovnost ve stínu krutostí starověkého světa.
Prvým a živým obrazem Boží slitovnosti je Ježíš. S ním přišel na svět Nový
zákon . Zákon lásky. Hovoří nám o Něm
radostná zvěst, tedy On sám je evange10

Uživatele byli spokojeni nejenom s poslechem, ale i s pohledem na mladá
děvčata ☺. Po ukončení akce proběhla
prohlídka charitního domu s výkladem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a udělali tak radost lidem bez domova žijícím v charitním
domě: Terezce, Moňce, Kačce, Káti, Pólovi, Dafkovi, Fiškovi, Lokvimu a Jeňovi.
▲ Václav Jícha
lium a Pravda. Ježíš je prostě úžasný.
Vše co vykonal, zázraky a společenství s lidmi je pro svět velmi důležité.
Přece však ten nejkrásnější čin je jeho
slitovnost s lidmi. Jeho mírně skloněná
hlava a důvěřivý pohled, když pro něj
přišli s pochodněmi a zbraněmi. On se
vydal všanc. Jeho důvěra v Otce, když
jej položil do hrobu. Nic se neděje bez
toho, aby to nebeský Otec nevěděl.
Tento úradek je už od věčnosti v Trojici
Boží. Kdo pochopí?
Když apoštol Pavel hovoří o běhu, běží
všichni. Vavřín vítězství však dostane
jen jeden. Paradoxně ten, který nechá
cílovou pásku všech pozemských požitků, ale poklekne u zhrouceného, slabého, zraněného. Ten, který nesídlí
v palácích, ale má nohy v prachu cest.
Vždy vzpomenu na kněze na periferiích
nebo v odlehlých, necivilizovaných oblastech. Potulní kazatelé, kteří berou za
své bolesti lidí. Oni o tom nemluví.
Nemohou mluvit o nesdělitelném. Za ně
hovoří osmero blahoslavenství. Děkuji
Ti, Pane Ježíši.
▲ Markéta Špoková

Když i v dnešní době vstupují dospělí lidé do církve a nechávají se křtít, je to
velkým zázrakem a povzbuzením pro celou farnost. Proto jsme se zeptali, co je
k tomu vedlo, jak samotný den křtu prožívali a co je na naší farnosti či křesťanech
překvapilo.

Odpovídala Marcela Babišová:

Co Vás vedlo k tomu nechat se pokřtít?

Narodila jsem se v roce 1961 a to myslím
mluví za všechno. K víře jsem vedena
v žádném případě nebyla a na pár řádcích asi nebudu umět vysvětlit, co mě
k tomu vedlo, ale měla jsem v životě
štěstí a také jeden obrovský vzor.
Byla to milující bytost a té jsem vděčná
za mnohé ve svém životě, mimo jiné za
vzor, jak by mělo vypadat šťastné manželství.
Držím se toho a snažím se i tak žít. Milovala jsem tuto krásnou osobnost a hltala její vyprávění, jak v kostele málem
vyklečela důlek, a této osobě jsem také
slíbila, že se jednou nechám pokřtít. Byla to dlouhá cesta, v žádném případě
nejsem v cíli, ba co více na úplném začátku, ale jsem za to nesmírně vděčná.
Bohu díky. Mám toho hodně před sebou
a moc se na to těším, co je krásnější než
poznání?
Co zde ale v žádném případě nemohu
opomenout, je inspirující osobnost otce

…a tak šel čas…

Píše se rok 1968. Do farnosti Třebovice
nastoupil nový duchovní správce otec
Metoděj Hasilík. Z jeho iniciativy se přistoupilo k rekonstrukci farní budovy,
která dříve sloužila jako školní jídelna.
Zároveň s tím začala i rekonstrukce zahrady. Otec Hasilík přímo oslovil
Ing. Stanislava Svobodu, absolventa Vy-

Lukáše. Otče, díky za Vaši podporu a
inspiraci.
Jak jste prožili samotný den křtu?

Bylo to velice intenzivní, ani jsem
netušila, že to na mě bude takto působit. Jsem vděčna za tento prožitek. Musím zde říct, že bez podpory úžasné
kmotry a mého milujícího manžela,
kterého jsem si mimo jiné znovu nebo
vlastně poprvé po 30-ti letech před Bohem vzala, bych to asi těžko sama
zvládla. Díky Vám a miluji Vás.
Co Vás na naší farnosti (či křesťanech
obecně) překvapilo?

Co mě překvapilo, kolik mladých a
krásných lidí chodí pravidelně na bohoslužby. Jsem z toho nadšena, každou
neděli se těším do kostela, že poznám
nové lidi. I když nejsem z Třebovic,
u nás kostel nemáme, ale snad mě přijmou mezi sebe.

soké školy zemědělské – obor zahradnický v Lednici, kterého znal jako farníka, aby se ujal této rekonstrukce. Tím
se začalo s úpravou zahrady – vysázely
se ovocné stromy, okrasné dřeviny, keře, vybudovala se skalka a jezírko
s fontánou. V této době výzdobu kostela
květinami prováděla paní Božena Bár11

tová. Protože již byla v letech, tak jí p.
Svoboda pomáhal při větších slavnostech se zajištěním květinového materiálu. Když tato s prací vzhledem k pokročilému věku skončila, převzal tuto
výzdobu kostela za ni.
V práci s výzdobou kostela mu pomáhalo to, že učil na Zahradnické škole,
která měla svůj školní statek, kde se
pěstovaly květiny, a také měl své bývalé
žáky – zahradníky, u kterých mohl květiny kupovat levněji.
Za působení otce Ladislava Kozubíka se
konávaly slavnosti, které vyžadovaly
více rukou při zdobení. Nabídl se
Ing. Petr Galvas, tehdy jako ministrant
– student gymnazia a posléze VŠB, že
bude p. Svobodovi pomáhat. Tato jejich

spolupráce trvala skoro 15 let a za tu
dobu byla vytvořena ta nejzdařilejší
aranžmá. Petr se stal potom varhaníkem a zároveň nastoupil do zaměstnání
a již neměl tolik času, aby mohl nadále
pomáhat. Takže veškerá výzdoba zůstala na p. Svobodovi. Jen občas se našel
někdo, kdo byl ochoten pomoci. Jednalo
se hlavně o přípravu a úklid po práci.
Květiny z pohřbů, které pozůstalí věnovali kostelu, byly potom naaranžovány rovněž do vazeb. Práce s těmito kvě12

tinami byla velice časově náročná,
protože se musely kytice rozebrat a
znovu podle sortimentu naaranžovat
do celkové kompozice. Kromě aranžování se pan Svoboda musel i během
týdne o květiny starat, kdy je chodil zalévat a vyměňovat. Také zahrada chtěla
další údržbu a na té spolupracoval
s dalšími, kteří měli zájem, aby i zahrada byla pěkná – např. p. Wirth a další.
A léta ubíhala a tak i p. Svoboda se
dostal do věku, kdy je třeba, aby ho nahradila nová generace, která se bude
o výzdobu našeho kostela starat.
Návštěvníci našeho kostela hodnotí
nejen krásu interiéru, ale i květinovu
výzdobu, která byla po floristické
stránce vždy líbivá. Své inspirace získával jednak z fotografií, ale i z návštěv
různých kostelů při svých cestách, ať již
u nás nebo v zahraničí.
Protože se kostel celkově líbil, tak se
zde také konalo množství svateb. Stávalo se, že ani jeden ze snoubenců nebyl
z farnosti, ale svatbu chtěl mít v našem
kostele.
Možná bude dobré připomenout některé slavnosti, při kterých se dělala
bohatší květinová výzdoba: primice
novoknězů Martina Kubeše a Miroslava
Strnada, svěcení nových zvonů, výzdoba při prvním svatém přijímání a biřmování, svatby, Dny farnosti, poděkování za úrodu, svěcení hasičského
praporu, Velikonoce, Vánoce a pod.
A tak uběhlo 33 let, kdy květinovou výzdobou děkoval za vše, co v životě
dostal a čeho dosáhl.
▲ J. S.

Terezie a eucharistite
P. Vojtěch Kohut OCD (bosý karmelitán)
(homilie pronesená u bosých karmelitek v kostele sv. Benedikta v Praze 1. 10. 2005)

Je to prosté, ale obsahuje podstatné.
Terezie uměla uchopit a žít tyto tři
aspekty eucharistie: slavení (mše svatá),
reálná přítomnost (adorace, svatostáJe to již osm let, kdy byla Terezie od Dí- nek) a svaté přijímání.
těte Ježíše prohlášena učitelkou církve. Krátce se vyjádřím ke každému z nich
Již osm let jsou tedy dva učitelé po sobě: v jejím životě:
včera sv. Jeroným, dnes Terezka.
1. Slavení eucharistie
Jaký rozdíl! Sv. Jeroným byl „profesio- Mše svatá měla pro Terezii obrovský
nální vědec, vyškolený biblista“, Terezie význam. Pomůže nám, co o ní říká konikdy nestudovala teologii (ale byla in- mentář ke knize Následování Krista
teligentní, měla touhu!). A přesto: jak- (Terezie ho znala nazpaměť, tedy ho
koli sv. Jeroným byl velký znalec Písma jistě mnohokrát četla): „Mše je mezi
(což mělo obrovský význam pro cír- všemi činnostmi křesťanství tím, co
kev!), v ledasčem Terezie pochopila zjednává Bohu největší slávu, a je nejuevangelium lépe a víc do hloubky!
žitečnější pro spásu lidí.“
Potvrzují se Ježíšova slova z „výkřiku Terezie se chová přesně tak: v raném
jásotu“ (ipsissima verba Domini): Otec dětství nechodí denně na mši s rodiči,
skrývá před moudrými a odhaluje ma- ale čeká na sestru Celinu, která jí přiličkým…
náší požehnaný chléb, a to „je její mše“.
I dnes můžeme vstoupit do Terezčiny Klíčové okamžiky jejího života spojeny
školy; rád bych, aby nás poučila o eu- se slavením eucharistie:
charistii. Nebojme se jí naslouchat a vánoční milost po návratu z půlnoční
nenechme se odradit prostotou jejího bohoslužby;
poselství (je jednoduché jako Bůh, ne povolání k apoštolátu před obrázkem
však primitivní). Mnohem více nás po- krvácejícího Ježíše na kříži na konci
učují události z jejího života, než slova mše svaté v katedrále sv. Petra;
(její nauka má existenciální ráz).
vnuknutí Úkonu obětování se milosrdné
Vhodným uvedením do úvahy o eucha- Lásce během mše svaté o slavnosti Nejristii v životě Terezie je katechismová světější Trojice 9. června 1895.
poučka její doby (kterou znala na- Odtud pramení její obrovská úcta ke
zpaměť): „K čemu ustanovil náš Pán Ježíš kněžím (bez ohledu na jejich osobní
Kristus eucharistii? Za prvé, aby mezi ná- kvality!), v nichž vidí především ty, kdo
mi pokračovala oběť, kterou přinesl na slaví eucharistii: „Ó, jaká je vaše pokora,
„Velebím Tě Otče, Pane nebe a země, že
když jsi tyto věci skryl před moudrými
a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano,
Otče, tak se ti zalíbilo.

kříži; za druhé, aby zůstával tělesně mezi
námi; za třetí, aby byl pokrmem našich
duší.“

božský Králi Slávy, že se podrobujete všem
svým kněžím, aniž byste rozlišoval mezi
těmi, kdo vás milují, a těmi, kdo jsou, ach!,
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ani čtyři roky nejsou dost na přípravu
k přijetí Boha!); pak živě prožívá tuto
událost.
Když se připravuje ona sama, Pavlína jí
(už na Karmelu) udělá knížečku, která ji
2. Stálá přítomnost v eucharistických má povzbudit v eucharistické úctě. Tezpůsobách
rezie jí píše: „Ty nevíš, jak jsem byla
Terezie odmalička zakouší živou zku- šťastná, když mi Marie ukázala tvou
šenost Ježíšovy přítomnosti v eucharis- hezkou knížku. Já chci taky ozdobit [Ježítii díky otcovým návštěvám Nejsv. Svá- šovo srdce] všemi krásnými květy, které
tosti v různých kostelech (každý den to najdu, abych to dala Ježíšovi v den svého
byl jiný kostel, Terezie bývá velmi doja- prvního přijímání. A opravdu chci, aby se
ta, když ho vidí na kolenou, často pla- malý Ježíš cítil dobře v mém srdci, aby už
kal). Velmi silně prožívá i božítělové nepomýšlel na návrat do nebe… .“
průvody (kdy se snaží hodit okvětní Duchovní cvičení před prvním svatým
lístky na monstranci).
přijímáním prožije v penzionátu velmi
V řeholním životě poprvé vstupuje do požehnaně (byť se tam obvykle cítila
chóru při výstavu; před vystavenou eu- velmi špatně).
charistií říká Ježíšovi, proč přišla na Samotnou událost charakterizuje jaKarmel.
ko: „nevýslovné štěstí“, „nejkrásnější den
Známá je báseň „Žít z lásky“, vznikla při v mém životě“, „první Ježíšův polibek mé
eucharistické adoraci během tří dnů.
duši“, „polibek lásky“ a „splynutí“. V tenKdyž si Celina stěžuje na zanedbaný týž den prožije milost řeholního povosvatostánek v jisté vesnici, kterou na- lání a hned po tom má touhu po
vštívila, Terezie jí píše: „Celino, udělejme druhém přijímání (to pak znovu velmi
ze svého srdce malý svatostánek, kam by hluboké a intenzivní prožití).
se mohl Ježíš uchýlit.“
Dostane dovolení přijímat čtyřikrát
Existuje celá řada jejích eucharistických týdně (i pětkrát, když je svátek).
básní; zejména: „Atom Ježíše-hostie“, Podobně na Karmelu: během epidemie
„Mé touhy u skrytého Ježíše“, „Sakri- chřipky dostane povolení přijímat
stánky Karmelu“.
denně.
Napsala i „Modlitbu k Ježíšovi ve sva- V Úkonu obětování se milosrdné Lástostánku“.
ce píše: „Nemohu přistupovat k svatému
vlažní nebo chladní ve vaší službě… Na
jejich výzvu sestupujete z nebe, mohou
urychlit či opozdit hodinu svaté Oběti, vy
jste vždy připraven…“

3. Svaté přijímání

Také v tomto aspektu eucharistické
praxe byla pro Terezii důležitá domácí
výchova.
Když Marie připravuje k prvnímu sv.
přijímání Celinu, o čtyři roky mladší
Terezie chce být přitom (argumentuje:
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přijímání tak často, jak po tom toužím,
ale Pane, což nejsi všemohoucí?… Zůstaň
ve mně jako ve svatostánku, nevzdaluj se
nikdy ze své malé hostie…“

Krátce před smrtí prorokovala povolení
denního svatého přijímání papežem.
A když pak papež Pius X. četl její dopis
sestřenici Marii ohledně svatého přijí-

mání, zvolal prý: „Oportunissimo, questo
è opportunissimo!“ („Velmi vhodné, to je
velmi vhodné!“)
Tento dopis je malý traktát o přijímání
eucharistie. Terezie reaguje na dopis
Marie Guérinové, která si stěžuje, že
v Paříži všude vidí nahotu a zdá se jí, že
ji očima vyhledává. Proto se rozhodla,
že nebude přijímat eucharistii. Terezie
reaguje: „Zlý duch musí být hodně rafi-

novaný, aby takto oklamal duši! Ale nevíš,
má milá, že to je veškerý cíl jeho snažení?
Ten proradník dobře ví, že nemůže přimět
k hříchu duši, která by chtěla celá patřit
Ježíši, proto se jen snaží jí to namluvit. On
chce připravit Ježíše o milovaný svatostánek. Když nemůže do tohoto svatostánku vniknout, chce alespoň, aby zůstal prázdný a bez Pána! Když se ďáblu
podaří odvrátit duši od sv. přijímání, vyhrál všechno… A Ježíš pláče!“
A vybízí: „Milovaná sesto, přijímej často,
hodně často, chceš-li se uzdravit. Ježíš nevložil do tvé duše tento sklon pro nic za
nic.“

Jakkoli Terezie vybízí k častému přijímání a sama ho praktikuje, nestává se jí
rutinou. Pečlivě se připravuje a prosí
Pannu Marii, aby připravila její srdce

tak, aby si Ježíš myslel, že je u své
Matky. Po svatém přijímání často podřimuje při díkučinění, proto se snaží
prožívat celý den jako díkůvzdání.
Z lásky k eucharistii by chtěla být knězem, z lásky k eucharistii si váží všeho,
co přijde do styku s proměněnou hostií
(velice si cení výsady úřadu sakristánky).
Má takovou důvěru v moc eucharistie,
že své poslední přijímání obětuje za
Hyacinta Loysona (odpadlého bosého
karmelitána).
Máme před sebou pestrou mozaiku
událostí, gest a slov sv. Terezie souvisejících s eucharistií. Snad nám pomohou
nejen utvořit si obraz světice, která je
hluboce eucharistická, ale také povzbudí k eucharistickému životu: slavení
bohoslužby, eucharistické adorace a
častého přijímání.

Zejména však: snad nás povzbudí,
abychom se (tak jako ona) chtěli stávat
živými svatostánky. Kéž se tak stane,
i dnes, při tomto našem společném
slavení.
Ať jsou všichni jedno, jako my jsme
jedno, Ježíši milovaný.

▲ pro potřeby farnosti vybrala
Markéta Špoková

Trojí modlitba — 3.část
P. Gorazd Cetkovský O.? Carm
Modlitba s tématem Zvěstování Anděl Páně
Při pátrání po zrodu modlitby Anděl
Páně vedou stopy opět do františkánského prostředí. V celé církvi se tradovalo starobyle přesvědčení, že událost Zvěstování se odehrála večer.

Františkáni večer před modlitbou
kompletáře zvonili na zvon a bratr
Benedikt Sinigardi (†hh 1 282) se zasazoval
o to, aby se přitom třikrát modlili mariánskou antifonu, hovořící o tom, jak
15

Svědectví pražské synody z roku 1605
Unikne-li naší pozornosti narážka na
velikonoční události v závěrečné modlitbě „ať nás jeho umučení a kříž přivede
ke slávě vzkříšení“, může se nám zdát, že
je modlitba Anděl Páně jednostranně
se večer krátce třikrát zvoní k poctě zaměřena pouze na tajemství vtělení
Matky Boží. Všichni bratři ať pokleknou a Božího Syna. Zajímavé svědectví o tom,
třikrát se modlí Ave Maria, gratia plena že naši předkové to takto zúženě ne(Zdrávas Maria, milosti plná)“. K citaci vnímali, nacházíme v ustanoveních
z Lk (1,28 ) „Zdrávas, milosti plná, Pán pražské diecézní synody z roku 1605.
s tebou“ byla připojena slova, kterými Podtrhněme: modlitba Anděl Páně se
Pannu Marii chválí Alžběta: „Požehnaná právě čerstvě vyvinula do konečné
jsi mezi ženami a požehnaný je plod živo- podoby a stávala se obecnou zvyklostí,
ta tvého“ (Lk 1,42) a také jména Maria a stejně jako vyzvánění při ní. Přeložme
Ježíš. Prosba Svatá Maria atd. je o něco z latiny synodní text:
mladší, asi až ze 14. století.
V každém farním kostele ať jsou věřící
Ve 14. století se tato večerní modlitba třikrát denně — totiž časně zrána,
rozšířila i vně františkánské rodiny a v poledne a za soumraku - povzbuzováni
věřící se totéž modlili i ráno a pak hlasem zvonu k modlitbě (...). A v oněch
i v poledne. V 15. století byly tři Zdráva- stanovených intervalech je nejvíce třeba
sy při večerní modlitbě doplněny verši prosit a dovolávat se ochrany (doslova:
o andělově zvěstování Panně Marii, patronátu) nejblahoslavenější Panny Mao její odpovědi a o následném vtělení rie, aby pro vynikající dobrodiní, jež byla
Boha - slova, jak se tyto verše modlíme v oněch hodinách za její přítomnosti
už dodnes. Následně byly tyto verše prokázána lidskému pokolení, ráčila věvloženy do modlitby i ráno a v poledne řícím vyprosit od svého jednorozeného
a doplněny závěrečnou modlitbou Syna milosrdenství. Neboť zvukem zvonu
anděl Gabriel pozdravil Pannu Marii.
Na generální kapitule řádu v roce 1263
k tomu svatý Bonaventura, generální
ministr, povzbudil celý řád. Provinční
kapitula františkánů v Padově v roce
1294 ustanovila: „Ve všech konventech ať

„Pane, poznali jsme andělské poselství...“

Vývoj modlitby Anděl Páně se uzavřel
někdy na konci 16. století. Nacházíme ji
například i v mariánských malých hodinkách, které byly vydány v roce 1571
za papeže Pia V. Opakování modlitby
Zdrávas Maria má v ní podobný význam jako při růženci - slouží hlubšímu
rozjímaní o tajemstvích spásy.
Modlitba Anděl Páně je tedy lidovým
breviářem. Obracíme se na Pannu Marii, s ní si připomínáme klíčové události
naší spásy a vyprošujeme si Boží milost.
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se ráno obnovuje památka vzkříšení Krista Pána, který — když vstal z mrtvých hned se ukázal své přesvaté Matce.
Polední zvonění se koná k vyvolání vzpomínky a pro připomenutí Kristova umučení, jemuž byla Maria přítomna. Večerní
(zvonění) upomíná mysl i ducha na dobrodiní vtělení našeho Spasitele v lůně
nejblahoslavenější Panny. Aby se tedy věřící v oněch třech časech jednotným způsobem modlili a mohli získat odpustky
k tomu nejvyššími Velekněžími stanovené,
ať se faráři postarají o to, aby všichni

vkleče vroucně a zbožně recitovali třikrát
Andělské pozdravení s třemi veršíky a (závěrečnou) modlitbou, jež se modli podle
starodávného zvyku církve.

Poté synoda uvádí přímo text modlitby
Anděl Páně, jak se ji modlíme i dnes. Je
tedy patrné, že i když se v baroku
křesťané modlili modlitbu o vtělení Božího Syna, měli na zřeteli celý život Pána Ježíše, přinášející nám spásu.
K ještě pevnějšímu zakořenění modlitby Anděl Páně v praktickém náboženském životě přispěla skutečnost,
že papež Benedikt XIII. udělil v roce

1724 odpustky těm, kdo se ji budou
modlit. Protože bylo zvykem modlit se
ji vkleče, proto zvonění, k němuž se
pojila, v českém jazykovém prostředí
dostalo jméno „klekání“. V roce 1742
papež Benedikt XIV. předepsal, aby
v sobotu večer a v neděli se tato modlitba recitovala ve stoje (jako součást
oslavy Kristova vzkříšení) a v době velikonoční aby byla nahrazována modlitbou: Raduj se, Královno nebeská. I ta se
podle starého zvyku modlí vestoje, ne
vkleče. (pokračování příště)

▲ přepsal Rostislav Václav Kudla

MODLITBA

Modlitba k archandělu Michaelovi
Svatý Michaeli, až k ose země lámající chléb,
tvé vítězství proniká nad tím,
kdo nechtěl být proměněn.

Naprosté slyšení, jež slouží Slovu,
bezelstné mlčení, jež zlato rozlévá,
jásavé klanění, jež nádherou nešetří,
moudrá vznešenost, jež zpěvem hovoří,
bytostná oddanost, jež věrností vyztuží
každou tkáň toho, kdo krásu v Krásném hledá.
Zanícen tajemstvími od Boha šeptanými,
připraven, vešel mezi nás.
Miluje srdce a zná nehraný pláč,
vděčných svých, miláčků Hospodinových.
▲ vybrala Markéta Špoková
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VESELÝ
„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi křížky jako nějaký analfabet?“
„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může mít takového syna, jako jsi
ty!“
Po ulici jde muž a proti němu mladá žena. „Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se
mi, že jste otcem jednoho z mých dětí.“
„Cože?“ zděsí se muž.
„Jo, já jsem vám zapomněla říci, že jsem učitelka.“
„Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti pan
učitel položil.“
„Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“
„Vy tam, na konci auly! Na mých přednáškách spát rozhodně nebudete!“ řve docent
na studenta.
„To jsem taky pochopil. Ale možná kdybyste mluvil trochu víc potichu, tak by to
šlo.“
Sicilský synáček si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi říkají, že jsem mafián!“
„Netrap se tím, synku. Zítra se o to postarám.“
„Dobře, otče, ale snaž se, aby to vypadalo jako nehoda.“

KNIŽNÍ OKÉNKO

Nové knihy z farní knihovny
HERYÁN, Ladislav: Exotem na této zemi: o Božím milosrdenství mezi námi

Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího
milosrdenství na této zemi.
V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními
s lidmi z různých vrstev spo18

lečnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a
svět biblických poselství a podobenství.
Ty vnášejí do naší současnosti
paprsky pochopení a smyslu,
ale také nastavují zrcadlo naší
pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím
milosrdenstvím, které nás
v každé chvíli vybízí k tomu,
abychom změnili naše uvažování a nechali se jím prostoupit.

Ladislav Heryán je známý salesiánský dána ve francouzštině v roce 1994.
kněz, biblista a pedagog.
Vznikla na základě velké přednášky
v Miláně pro tamní kněze a rozhovorů
Blázni pro Boha
arcibiskupa Miloslava Vlka s autorem Publikace k putovní výstavě „Blázni pro redaktorem pařížského nakladatelství
Boha“ o zasvěceném životě v České re- Nouvelle Cité. Obohacením české verze
publice.
knihy je závěrečný obsáhlý rozhovor,
Během Roku zasvěceného života pu- v němž se Miloslav Vlk ohlíží za obdotovala po různých místech naší vlasti bím svého působení v pozici pražského
výstava s názvem „Blázni pro Boha“, arcibiskupa, některé dobové fotografie,
která představila veřejnosti řeholní které dokreslují dobu, která už může
společenství působící v České republice. být zejména pro mladou generaci jen
Na jednotlivých panelech si lidé mohli obtížně pochopitelná.
přečíst nejen něco z historie a zaměření
řádů, ale dozvědět se i zajímavosti
KUPKA, Jiří Svetoz jejich života. Poslední štací výstavy
zar: Krvavé jahody
byla křížová chodba chrámu sv. Michala
Autentický příběh
v Olomouci.
Češky zavlečené do
sovětských gulagů.
BOUDRE, Alain:
Skutečný, sotva uvěUmývač výloh a
řitelný osud Věry
arcibiskup: Příběh
Sosnarové,
která
člověka v proměbyla po druhé svěnách doby
tové válce odvlečena
Umývač výloh a ar- z Československa a prožila 19 krutých
cibiskup je pů- let v sovětských vězeních a gulazích.
vodní název knihy Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět do
o kardinálu Milo- vlasti, kde se začlenila do normálního
slavu Vlkovi, která života. Zkušený romanopisec nabízí
byla původně vy- ojedinělé svědectví.

Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve
spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za
záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je

i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou církve,
to vše přináším jako svou nepatrnou
oběť zejména na úmysly Svatého otce a
našich biskupů:
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1. Všeobecný úmysl: Za zastavení ob-

chodu se zbraněmi, za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích
ukončujících obchod se zbraněmi, které
jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
2. Národní úmysl: Za naše biskupy, aby
vždy podporovali misijní společenství a
usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící

měli jedno srdce a jednu duši. ( EG, č.
31).
3. Aktuální úmysl: každého měsíce, bude vždy viset na nástěnce vedle zpovědnice.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za
nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za
nás!

RECEPTÁŘ
Kuřecí na pivu

Budeme potřebovat:
4 kuřecí stehna a 4 kuřecí křidélka,
3 stroužky česneku, 1 cibuli, mletý pepř,
sůl, mletou červenou papriku, kmín,
máslo, 200 ml piva
Postup:
Maso umyjeme a osolíme. Na pánev dáme kousek másla a položíme připravené maso. Cibuli oloupeme, nakrájíme
na čtvrtiny a všechno opékáme. Ope-

čené maso vložíme do
pekáče a následně do
trouby, rozehřáté na
220 °C. Všechno koření
společně s česnekem
smícháme s pivem a podlijeme jím opečené maso v troubě. Pečeme asi 30 minut do křupava, záleží na typu trouby.
Jako přílohu podáváme rýži, bramborovou kaši či šťouchané brambory.
▲ Janka Šolcová

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 12 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2017
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