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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Trochu si odpočiňte!
To jsou slova, která Pán Ježíš říká apoš-
tolům, kteří se kolem něho shromažďují
poté, co byli vysláni do všech míst, kam
chtěl sám přijít.  
Celý úryvek zní takto:
„Apoštolové se shromáždili k  Ježíšovi a
oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl
jim: ,Pojďte sami stranou na pusté místo a
trochu si odpočiňte!‘ Stále totiž přicházelo
a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas
se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo,
aby byli sami.“ (Mk 6,30—32)

Je to určité povzbuzení, že Pán myslí na
náš odpočinek. Je čas pracovat a namá-
hat se a čas pracování zanechat. Pole se

orá, ale pak se po určité době musí ne-
chat ladem, aby zesílilo a bylo schopno
i  nadále plodit.   Bohu díky za všechny
Vaše námahy a nasazení tohoto školní-
ho roku. Vždycky mě fascinuje, kolik li-
dí je v  naší farnosti zapojeno a stará se
o  menší či větší záležitosti. Některé lze
vidět snadno, některé jsou běžnému
farníkovi skryté. Všem díky!  
A  tak si pojďme odpočinout, nabrat sil,
abychom se pak mohli opět ponořit
v  plnosti do té služby, kam nás Pán zve.  

Požehnaný čas prázdnin, dovolených
a odpočinku přeje o. Lukáš

3. července – neděle 14. neděle v  mezidobí
5. července – úterý Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,

patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
10. července – neděle 15. neděle v  mezidobí
1 1 . července – pondělí Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. července – pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. července – sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály
17. července – neděle 16. neděle v  mezidobí
22. července – pátek Památka sv. Marie Magdalény
23. července – sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24. července – neděle 17. neděle v  mezidobí
25. července – pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července – úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. července – středa Památka sv. Gorazda a druhů
29. července – pátek Památka sv. Marty
31 . července – neděle 18. neděle v  mezidobí

ČERVEN EC
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1 . srpna – pondělí Památka sv. Alfonsa Marie z  Liguori, biskupa
a učitele církve

4. srpna – čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
6. srpna – sobota Svátek Proměnění Páně
7. srpna – neděle 19. neděle v  mezidobí
8. srpna – pondělí Památka sv. Dominika, kněze
9. srpna – úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny

a mučednice, patronky Evropy
10. srpna – středa Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
1 1 . srpna – čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
14. srpna – neděle 20. neděle v  mezidobí
15. srpna – pondělí Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. srpna – sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21 . srpna – neděle 21 . neděle v  mezidobí
22. srpna – pondělí Památka Panny Marie Královny
24. srpna – středa Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna – čtvrtek Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze

a mučedníka
27. srpna – sobota Památka sv. Moniky
28. srpna – neděle 22. neděle v  mezidobí
29. srpna – pondělí Památka Umučení svatého Jana Křtitele

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI

1 . 7. Pouť dětí na Prašivou
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše sv. v  1 7.30 h!

od 7. 7. Chaloupka
9. 7. 15.00 h — Děkovná mše svatá v  Hrabyni za dar kněžství u příležitosti

výročí 10 let. Otci Lukášovi srdečně blahopřejeme.
od 1 1 . 7. Tábor pro nejmenší v  Zátoru (0—8 let)
17. 7. Sbírka na rekonstrukci fary
22. 7. Pouť za své rodiny a děti k  Panně Marii ve Spálově

SRPEN

Pozor — od 1 1 . 7. začíná prázdninový režim mší svatých — pondělní a úterní mše
svaté během prázdnin nejsou, středeční zůstává v  1 7.00 hodin.
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SVATÝ MĚSÍCE

Kristina z  Bolseny - mučednice
Kristina z  Tuscia (etruský název bol-
senské oblasti v  Itálii) byla dcerou po-
hanského soudce, setkala se  s  mučený-
mi křesťany a jejich
trpělivost i  statečnost
ovlivnily její život. Po-
znala Krista a její srdce
zahořelo láskou k  němu
a k  jeho učení.
Podle legendy se Kristi-
na narodila v  urozené
rodině v  italském městě
Tiro. Byla dcerou vý-
znamného pohana, údaj-
ně soudce Urbana. Její
otec jí vykázal obydlí
v  jedné věži, kde žila
spolu se služebnými. Ke
křesťanské víře ji do-
vedla jedna služebná, křesťanka. Ta jí
odpovídala na otázky, které jí Kristina
kladla, když se setkávala  s   trpělivostí
křesťanů, kteří byli týráni pro svou ví-
ru. Z  Kristiny se stala křesťanka a ve své
horlivosti pomáhat chudým a ne-
mocným z  lásky ke Kristu rozbíjela a
prodávala části model (z  drahých kovů)
a utržené peníze věnovala potřebným.

Když se o  její víře a skutcích dověděl
její otec, dal ji krutě mučit.
Otcovy rozkazy katům pak byly velmi

tvrdé. Byla vpletena do
kola, otáčejícího se nad
ohněm. K  dalším mukám,
o  kterých prý rozhodoval
vladař ve snaze o  její
krutou smrt, patřilo vy-
užití katovského nářadí a
pak přivázána k  čedičové
desce, na které se měla
utopit, byla spuštěna do
jezera. Vše přežila. Bylo
zřejmé, že Bůh je jejím
ochráncem. Usmrcena
byla až vystřelenými šípy
(podle jiné legendy byla
popravena kolem roku

304).
Ostatky sv. Kristiny byly později
umístěny do sarkofágu v  kryptě koste-
la, který jí byl v  Bolseně zasvěcen. Ča-
sem u  jejího pohřebiště postupně došlo
ke spojení tří kostelů v  jednu chrá-
movou stavbu. Později její ostatky mu-
sely být z  bezpečnostních důvodů pře-
místěny pod hlavní oltář.

29.—31 . Možnost jet na víkend do Krakova. Bližší info na www.krakov2016.cz
14. 8. Třebovická pouť— Přijede P. Jozef Gruba, který je misionářem

milosrdenství a jedním z  exorcistů v  naší diecézi. Odpoledne v  16.00 h
svátostné požehnání a grilování na orelském hřišti.

21 . 8. Sbírka na rekonstrukci fary
22.—26. Příměstský tábor
31 .8. 18.00 h — Modlitby otců
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Hospodin je ve svém sva-
tém chrámu. Ztiš se před
ním, celá země!

(Abakuk 2, 20)

I   kdyby fíkovník nevypučel, réva neda-
la výnos, selhala plodnost olivy, pole
nevydala pokrm, z  ohrady zmizel brav,
ve chlévech dobytek nebyl, já budu já-
sotem oslavovat Hospodina, jásat
k  chvále Boha, který je má spása.

(Abakuk 3, 17—18)

Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu;
bojím se o  tvoje dílo, Hospodine, v  ten-
to čas je zachovej, v  tento čas je uveď
v  známost. V  nepokoji pamatuj na sli-
tování!

(Abakuk 3, 2)

Panovník Hospodin je moje síla. Učinil
mé nohy hbité jako nohy laně, po po-
svátných návrších mi dává šlapat.

(Abakuk 3, 19)

Zrníčka z Bible

STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 19. )
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
…Ježíš klade svoji ruku na tvé rameno,
jako by ti chtěl říct: „Já vím, kdo jsi a vím
všechno o  tvých těžkostech. A  znám všech-
no o  tvém utrpení a problémech, kterými
právě procházíš.“ Ví všechno a dává ti
ruku na rameno a říká tím: „Já tě znám,
znám tě zevnitř i   zvenku a chci tě spasit.
Já tluču na dveře, otevři a já vstoupím a
přinesu pokoj do tvého srdce, mohu ti dát
radost, radost, jakou nemůže dát nikdo ji-
ný. Vidím, že pochybuješ, vidím že ztrácíš
odvahu, vidím, že přes všechno nemáš ke

mě důvěru. A  je to, jako bys mi říkal:
„Ježíši, já jsem tě tolikrát prosil o  pomoc,
ale tys mi nepomohl.“ Tak se ti to zdá
proto, že jsi chtěl, aby to bylo tvým způso-
bem. Vždyť nechodíš k  lékaři, abys mu ře-
kl, jaké léky ti má předepsat, aby tě vylé-
čil. Když to můžeš udělat  s  doktorem, tak
proč to neuděláš se mnou? Pochybuješ
o  tom, že jsem ti věrný? Znám tvé utrpení
a vím o  tobě všechno. Já vím o  tobě víc než
ty sám o  sobě, a tak mi důvěřuj. Já jsem
cesta, já jsem pravda, já jsem život. Já

Oltář v  bolsenském kostele sv. Kristiny
se v  roce 1263 stal dějištěm zázraku,
který dal podnět k  zavedení svátku Těla
a Krve Páně (Božího Těla). Český kněz
při své pouti z  Prahy do Říma prosil
o  osvobození z  pochyb o  Kristově pří-

tomnosti v  Nejsvětější svátosti. K  vysly-
šení jeho prosby došlo, když v  Bolseně
sloužil mši svatou a v  jeho rukou při
proměňování část hostie začala krvácet.

▲ podle internetu a knihy Rok
se svatými zpracovala Majka Dostálová
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Sobota 26. března – Bílá sobota
Většinu dne trávíme na cestě, protože
naše jízdenky neplatí na místní rychlé
vlaky ani IC. Jedeme autobusem míst-

ních železnic přes 5 hodin napříč Itálií
z  Taranta na východním pobřeží do
Neapole na západním pobřeží a potom
ještě 3 hodiny do Říma. Poté, co se uby-

Svatý týden v  Apulii a Římě (pokračováníz minulého čísla)

jsem tvá cesta, já jsem tvoje pravda, já
jsem tvůj život.“
Zkusme teď odevzdat všechno, co nás
trápí, do rukou Ježíšovi. Vložme do jeho
rukou každou nemoc: roztroušenou
sklerózu, postižené oči, bolest v  nohou
i  v  zádech, tvou bolest srdce, bolest
žaludku, rakovinu, slabé kosti nebo
nervy, bolest ve svalech, bolesti hlavy.
Cokoli, co tě trápí ve tvém těle, ode-
vzdej dnes do rukou Ježíše. „Věříte v  Bo-
ha, věřte i   ve mě. Já jsem ten, kdo tě
uzdravuje. Jsem tvůj přítel a dovol mi,
abych to udělal tak, jak já chci. Věř, že
o  tobě vím, myslím na tebe a starám se
o  tebe.“ Vlož do rukou Ježíšovi své psy-
chické problémy, depresi, probdělé no-
ci, kdy jsi neklidný, únavu, svůj strach,
osamocenost, smutek, pocity viny. Ode-
vzdej Ježíšovi do rukou každé napětí,
všechny stresy v  práci. Odevzdej Ježí-
šovi do rukou každou svou bolest a
zranění, prázdnotu a nedostatek lásky
z  dětství, nedostatek lásky ze strany
maminky nebo tatínka. Odevzdej Ježí-
šovi do rukou odmítnutí sebe sama, své
nízké sebevědomí, svůj komplex méně-
cennosti. Odevzdej mu do rukou všech-
na zranění, které si neseš z  minulosti:
sexuální zneužití, fyzické zneužití ze
strany lidí, kteří tě bili. Zranění z  doby
ve škole, kdy se ti vysmívali, zranění,
když se ti kamarádi smáli, zesměšňovali
tě, kdy tě odstrčili a nemohl sis  s   nimi

hrát. Odevzdej Ježíši do rukou všechny
lidi, kteří tě během života něčím zranili:
rodiče, příbuzné, přátele a kamarády,
sousedy, kněze a všechny ostatní. Po-
pros Boha, aby ti dal srdce, které může
všem odpustit. Pane, ve tvém jménu jim
všem odpouštím. Ať nyní Ježíš položí
svou ruku na všechna tato zranění a
uzdraví tě. Odevzdej Ježíši do rukou
všechny problémy ve tvé rodině: roz-
dělení v  manželství, rozvod, manžela,
který tě opustil, manželku, která tě
opustila, matku nebo otce, kteří tě vy-
hodili z  domu, svého syna, dceru, kte-
ří  s   tebou nechtějí mít nic společného.
Můj Pane, prosím tě, abys uzdravil
všechny tyto rány a zranění. Ať se vaše
srdce nechvěje, ale věřte v  Boha a věřte ve
mě. Pane, do tvých rukou dávám každou
duchovní krizi, každou krizi povolání,
každou krizi v  roli, kterou mám, každou
závislost na hříchu, na alkoholu, na
hráčství, na sexu, na jídle, na kouření,
na drogách, na penězích. Každou závis-
lost, Pane, prosím tě, rozbij , abych to
překonal, zachraň mě. Pane, dnes se
odevzdávám do tvých rukou. Ať se vaše
srdce nechvěje, ale věřte v  Boha, věřte i   ve
mě. Nyní ve chvíli ticha ať sám Ježíš
přijde a dotýká se tě. Ať tě Ježíš osvobo-
dí z  každého útoku od zlého, ať můžeš
být svobodný. Já jsem cesta, já jsem
pravda, já jsem život. . . Amen

▲ připravil Radim Prokop
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tujeme, míříme do jedné ze čtyř va-
tikánských bazilik — Baziliky S. Maria
Maggiore, abychom se účastnili Vzkří-
šení. Ve 20 hodin procházíme první
Svatou bránou a usedáme na volné
místo asi v  ⅓ baziliky. Ve 20.30 je bazi-
lika zaplněná a začíná obřad. Účastní se
ho asi 45 kněží včetně 2 kardinálů a
zpěvem ho doprovází asi 100členný
sbor, který je za oltářem. Je to pro nás
velký zážitek. Do hotelu přicházíme po
půlnoci a ještě si posunujeme hodinky
o  1 hodinu dopředu.

Neděle 27. března – Neděle vel ikonoční
Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že ne-
zamíříme do Vatikánu, ale do Baziliky
San Giovanni in Laterano, další z  va-
tikánských bazilik, která byla před vý-
stavbou Baziliky sv. Petra sídlem pa-
peže. V  9.45 procházíme další Svatou
bránou. Překvapuje nás, jak je zde málo
lidí, usedáme do 6. řady. Bazilika se po-
stupně zaplňuje, ale v  první řadě stále
zůstávají 3 volná místa, tak si přesedá-
me. Je to mimořádná událost, kterou
náležitě prožíváme. Po skončení boho-

služby se vydáváme na první procházku
po městě. Počasí nám přeje. Během na-
šeho putování městem procházíme ko-
lem Colosea a navštěvujeme celou řadu
kostelů. Patří mezi ně Bazilika sv. Cle-
menta, ve které je pochován sv. Cyril,
Bazilika sv. Petra v  řetězech, známá Mi-
chelangelovou sochou Mojžíše, i  nená-
padná, ale uvnitř půvabná Bazilika San
Vitale, která byla titulárním kostelem

kardinála Tomáška. Jdeme kolem
prezidentského paláce na Kvirinálu
přes výstavné náměstí Piazza Vene-
zia  s   Kapitolem a vystoupáme po scho-
dišti k  radnici, odkud je vyhlídka na
Forum Romanum a vstup do mohutné-
ho kostela S. Maria in Ara Coeli. Pro-
cházku končíme na Náměstí Republiky
v  Bazilice Santa Maria degli Angeli, kde
právě končí mše.

Pondělí 28. března – Pondělí vel ikonoční
Máme v  plánu navštívit místa více
vzdálená od centra Říma, kde jsme
většinou ještě nebyli. Proto si kupujeme
24 hod. jízdenku za 7 euro. Nejprve mí-
říme do třetí vatikánské baziliky —
Baziliky sv. Pavla za hradbami a pro-
cházíme jeho Svatou bránou. Bohosluž-
ba však zde není. Po prohlídce této
velké baziliky jedeme metrem do rezi-
denční čtvrti E.U.R., která se začala
stavět za diktátora Mussoliniho. Z  té
doby pochází taky mohutný chrám sv.
Petra a Pavla.
Poprvé taky míříme do katakomb.
Z  několika možností jsme si vybrali ka-

takomby sv. Callista. Na parkovišti nás
překvapuje celá řada autobusů. Ná-
vštěvníci se řadí k  vlajkám států podle
toho, v  jakém jazyce chtějí mít výklad.
Česká vlajka tam není, u  každé vlajky je
velký dav návštěvníků, kteří čekají na
prohlídku. V  tom slyšíme hlášení, že
bude prohlídka v  polském jazyku.
Rychle kupuji vstupenky, procházíme
kontrolou a hledáme naši skupinu. Na-

Počasí nám přeje. Během našeho putování městem procházíme kolem
Colosea a navštěvujeme celou řadu kostelů.
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konec je „grupa polska“ tvořena námi
dvěma a třemi Rusy, kterým naše prů-
vodkyně přidělila audioprůvodce. Vý-
klad máme venku, dovnitř jdeme bez
průvodce, protože jinak se nedá zvlád-
nout množství návštěvníků. Po návratu
do města navštěvujeme titulární bazi-
liku kardinála Vlka Santa Croce di Je-
rusalemme. Protože naše jízdenka platí
až do Ostie, nemůžeme si jako správní
suchozemci nechat ujít soumrak u  mo-
ře. Původně jsme si mysleli na západ
slunce, ale počasí nám nepřeje, a tak
jsme vděční i  za několik paprsků, které
se prodraly mezi mraky. V  Ostii to žije,
na molu to vypadá jako na Karlově
mostě.

Úterý 29. března
Poslední den v  Římě začínáme za řekou
Tiberou, kde nás zajímá hlavně Bazilika
S. Maria di Trastevere, ale zavítáme i  do
několika dalších kostelíků, které máme
cestou. Poté přejdeme řeku, abychom se
prošli trhem Campo di Fiora a navštívili
baziliky S. Andrea della Valle a Il Gesú,
které jsou si hodně podobné. Po poledni
přijíždíme do Vatikánu. Před Bazilikou
sv. Petra je ještě velikonoční květinová
výzdoba. Ale především tady je velké
množství lidí. Na kontrolu u  vstupu je
fronta, ale jde to celkem rychle. Pro-
cházíme poslední Svatou bránou.
V  bazilice je velké množství lidí, připa-
dáme si zde ztraceni a nějak nám chybí
klid k  většímu duchovnímu prožitku.
Navštěvujeme taky papežské hrobky,
ale cesta ke hrobu kardinála Berana je
zatarasená. Na vstup na kopuli a do mu-
zeí čekají veliké fronty lidí, ale jejich
návštěvu naštěstí nemáme v  plánu.

Zbytek dne věnujeme nejznámějším
památkám v  srdci města. Překvapuje
nás veliké množství lidí, turistů a
hlavně mládeže, kteří se hrnou ulič-
kami a jsou na všech byť jen trochu vý-
znamných místech. Jsme rádi, že jsme
se těmto místům vyhnuli v  hlavní svá-
teční dny. Na náměstí Piazza Navona
nás čeká v  Bazilice S. Agnese di Agone
nevšední zážitek – koncert japonského
dětského sboru a sólistek. Navštěvuje-
me taky Baziliku sv. Ignáce z  Loyoly,
Panteon, několik dalších kostelů, Fon-
tánu di Trevi a den končíme u  Španěl-
ských schodů, které jsou však částečně
v  rekonstrukci.

Středa 30. března
Před cestou na letiště se jdeme rozlou-
čit a poděkovat tam, kde jsme návštěvu
Říma začali – do Baziliky S. Maria Mag-
giore. Potom už jedeme na letiště. Ve 13
hodin má odletět naše letadlo a přes
téměř hodinové zpoždění na odletu
přistáváme v  15.30 v  deštivé Praze.

Každá cesta do světa člověka obohacuje.
Jsme vděčni, že jsme mohli prožít tento
mimořádný týden, prožít Velikonoce
trochu jinak, než jsme byli zvyklí.
Znovu jsme si ověřili naše předchozí
zkušenosti z  cest po Itálii, že „severní
Ital“ a „jižní Ital“ jsou jiného naturelu a
pomyslná hranice je někde pod Římem.
Kromě bohatých duchovních zážitků
jsme si přivezli spoustu fotografií a
videozáznam a po jejich zpracování se
o  ně rádi podělíme.

▲ Věra Pazdziorová
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Dřez našeho života, do něhož vtéká čis-
tý průhledný pramen jako nejčistější
studánka, nejkrásnější panenská příro-
da, nejkrásnější dívenka, jako strom ko-
loběhu našeho života, je rozdělen do
několika životních úrovní.
První etapou je voda pramenící z  ko-
houtku, směřující do všeho toho špi-
navého, do všeho toho špatného, smě-
řující dolů, jenom dolů, ale která je
pořád jako v  té naší krásné křesťanské
písničce ,,čistá, čistá, čistá jak studánka,
duše co setřásla hřích“   a její místo je
vždy tam nahoře, protože se zašpiní,
jenom když klesne  tam dolů,   do všeho
toho nepořádku, co udělal člověk. Jako
lidský život daleko od Boha, od své lás-
ky a všeho toho dobrého, jako malé dítě
odloučené od své matky, od svého otce.
Další etapou je voda mísící se  s   lidským
nepořádkem, lidským hříchem, ta která
se už dotýká špinavého  nádobí, ale na

pohled je pořád čistá jako ta, jež omyla
pouze sklenice a hrníčky ze všeho toho
nádobí našeho života a i  když je svou
činností trochu zkalená, stále může být
ještě čistá, jako voda z  horského potoka
protékající bahnem a měnící se zpět do
křišťálu . Poslední úrovní je voda smý-
vající lidský nepořádek, lidský hřích,
měnící se v  kalný proud, směřující do
ničeho. My lidé jsme ve většině případů
ta druhá varianta; ti, kteří třeba mají
dobrý život a jsou dobří. Nejsou vý-
jimkou varianty třetí, protože ať už žijí
sebebohatší, sebespořádanější nebo se-
belepší život, ale bez Boha, bez cesty, ze
které již dávno sešli až moc daleko,
nejsou nic víc, než voda omývající
všechno to staré špinavé nádobí, jež
stéká do hlubin nekonečného potrubí
daleko z  cesty našeho života. Naopak ti
nejhorší, společností odsuzovaní, ti,
kteří klesli až na úplné dno, mají

Život ve dřezu s nádobím

V  celém tomto školním roce se na faře
scházeli kluci ve věku 7—14 let, kteří si
říkali BORCI.
Zkusili si spoustu prospěšných věcí,
které by měl umět každý kluk.
Na provazu se naučili vázat různé uzly.
Ze sisalu drhali dárek pro maminku.
Cvičili se v  morseovce. Luštili křížovky,
které se vztahovaly k  náboženství. Po-
znávali stopy divokých zvířat. Naučili se
ošetřit raněného a odnést ho k  lékaři na
sedátku vytvořeném z  vlastních rukou.
Povídali jsme si, jak se máme správně
chovat v  lese a o  spoustě dalších věcí.
Kluci byli velmi šikovní.

Všem těmto Borcům přeji krásné
prázdniny se spoustou skvělých zážit-
ků.

▲ Jitka Táborská

Borci na faře
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častokrát větší šanci odrazit se od něho,
než ti, kteří se častokrát potopili, ale
nikdy ne tak moc, aby se dokázali od-
razit. Svůj život v  nevíře si dokázali
stejně jako já uvědomit a přijít na jednu
jednoduchou a prostou věc, a to, že
všichni jsme jedním pramenem ply-
noucím  od svého zdroje, našeho hor-
ského potůčku, který vyvěrá z  hor a do

hor se zase navrací jako déšť, a že
v  jádru nejsme žádné vrstvy, úrovně
života, žádné etapy, ani dobří nebo zlí,
jsme jen tou vodou, která pramení od
své matky přírody, od svého otce, který
má sídlo tam někde nahoře, tam někde
za nebeskou bránou, kde se zase jednou
navrátíme.

▲ Marek Lorenc

Loňského roku nás o. Lukáš pozval na
komentovanou prohlídku kostela sv. Ja-
na a Pavla v  Místku (barokní stav-
ba  s  čistě rokokovým interiérem z  let
1763—1769), a to proto, že zde po svém
vysvěcení na kněze působil 4 roky a pa-
ralelně ve stejnou dobu studoval psy-
chologii v  Římě. Místecký p. farář
Mons. Josef Maňák ve službě zůstal a na
o. Lukáše měl jen pochvalná slova, zej-
ména pro jeho obětavou práci  s   mís-
teckou mládeží. Výlet končil požeh-
náním a přátelským posezením  s  ob-
čerstvením na místecké faře. O  rok
později nám o. Lukáš 5. června 2016 na-
bídl pouť do Frýdku. Za slunného od-
poledne jsme se dopravili auty ke frý-
decké faře, kde na nás ve 14 hod. čekal
p. farář Mgr.   František Boldy. Jeho při-
vítání bylo srdečné, poté následovala
prohlídka  s  výkladem ve farním kostele
sv. Jana Křtitele. Kostel je výškovou do-
minantou náměstí a je viditelný ze
všech stran. Chrám má dlouhou histo-
rii, byl mnohokrát poničen, hlavně za
30leté války, několikrát vyhořel, ale
farníci a dobrodinci vždy vypomohli a
kostel obnovili. Interiér září bělobou,
vyniknou gotické klenby, barokní pře-

stavba a vitrážová okna. V  bočních lo-
dích jsou oltáře. Za zmínku stojí křížová
cesta a kvalitní varhany. Vymožeností
kostela je podlahové vytápění. Kovový
obětní stůl černé barvy má tvar obrá-
ceného jehlanu o  4 hranách, který je
vsazen do černého ocelového kruhu.
Vše bylo vyrobeno ve Válcovnách ple-
chu v  Lískovci – bylo pamatováno na
místní tradici. Fascinující je promodlená
vrchní obětní deska 1 ,5 x 1 ,5  m z  pří-
rodní černé leštěné břidlice – symbol
samotného proměňování – z  kruhu se
stane čtverec. Ke kostelu patří cihlová
hranolovitá věž  s  vyhlídkou do kraje a
na okolní hory. Odpolední program za-
hrnoval i  komentovanou prohlídku
frýdeckého zámku vybaveného boha-
tým mobiliářem, starobylým zařízením,
jedinečnými exponáty, původními
kachlovými kamny, vzácnými obrazy,
ozdobnými předměty, či jídelními
soupravami. Zámek má členitý půdorys,
několik nádvoří, působivou věž, kapli
sv. Barbory a vně zámku jako rarita stojí
chladírna, kam se vozil říční led. Zámek
je z  jedné strany obklopen upraveným
parkem. Zůstal čas i  na odpočinkové
posezení ve venkovní restauraci.

Červnová pouť
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ROZHOVOR

Milí čtenáři časopisu MANY, v  tomto
rozhovoru bych Vám ráda představila
dalšího mladého talentovaného člověka
z  naší farnosti. Schválně, jestli uhodne-
te, o  koho se jedná. Její prarodiče jsou

aktivní ve Společenství starší a
střední generace. Rodiče zase ve
společenství Růžence . Dva bratři
ministrují už od dětství. Všichni tři do-
hromady organizují letní chaloupky

Když sčítám všechny práce, kroky,
jež pro mě Ježíš vykonal,
když uvážím, jak žití roky
jen lásce ke mně věnoval,
tu volám: Srdce Spasitele,
i já chci pro tě pracovat,
jen tobě dát své srdce celé,
pro tebe žít i umírat.

Kde vládne Srdce Ježíšovo
svou pravdou, láskou, pokojem,
tam zachová se Boží slovo,
v  něm síla, ctnost a dobro jen.
Buď tedy, Srdce Ježíšovo,
buďvládcem našim rodinám,
buďzákonem nám tvoje slovo,
ať dojdem k  nebes výšinám.

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle
Srdce svého

Barokní poutní kostel z  let 1740—1777
z  doby Marie Terezie (vládla 1740—1780)
s  krásným oltářem a ohromným lus-
trem je zasvěcen P. Marii. Růžový retábl
je zdoben korintskými sloupy, mezi ni-
miž trůní Madona s  Ježíškem  s  bohatou
září paprsků. S  modlitbou jsme prošli
Bránou milosrdenství, poté jsme spo-
lečně prožili adoraci, kterou připravila
naše mládež. Slavnostní mši sv. sloužil
generální vikář Mons. Martin David
spolu  s  ostravskými a místními kněžími
a ostravskými a místními ministranty.
Úvodní část mše sv. doprovázel pěvecký
sbor. V  promluvě se otec Martin zamě-
řil na setkání církve putující a oslavené

v  Ježíši Kristu, navázal tak na evange-
lijní čtení o  setkání dvou zástupů při
pohřbu jediného syna naimské vdovy.
Posíleni touto promluvou, eucharistií,
modlitbami, závěrečným požehnáním a
ochranou P.   Marie jsme odjížděli zpět
domů, abychom žili a šířili víru a zůstali
vděční za všechny přijímané dary. Opět
lze říci, bylo to krásné odpoledne a
požehnaná pouť, která nás obohatila
duchovně, ale i  místopisně. Naše okolí
je zajímavé a je na dosah! Žijí zde zbožní
a obětaví lidé, poznávejme je a modle-
me se za ně. Vždyť se potřebujeme
navzájem.

▲ Božena Musialková

▲ úryvek z písně ze Svatováclavského zpěvníku z  r.1930
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pro děti. Pokud jste ještě neuhodli ?, správná odpověď zní : čerstvá Mistryně České
republiky ve florbalu KLÁRA KOCIÁNOVÁ. Hezké čtení:

Klárko, mohla bys našim čtenářům ve
zkratce vysvětlit, co to vlastně florbal
je za hru? A  kde má svoji „kolébku“?
Všem čtenářům přeji hezký den :D
Florbal je halový, kolektivní sport, kte-
rý se hraje na hřišti ohraničeném man-
tinely  s  plastovým děravým míčkem a
florbalovou hokejkou. Každý tým má
pět hráčů a jednoho brankáře.
Původně florbal vznikl ve Spojených
státech amerických (v  továrně na plasty
☺).
Za kolébku florbalu je však považováno
Švédsko, které vévodí světovému flor-
balu a má největší hráčskou základnu.
Česká republika je v  počtu členů na tře-
tím místě za druhými Finy a před čtvr-
tými Švýcary.

Kdo nebo co Tě inspirovalo se tomuto
náročnému sportu věnovat? Jak dlouho
se mu už věnuješ?
Florbal hraji od 8 let, začala jsem ve
florbalovém kroužku v  Ostravě–Plesné.
Chodili jsme hrát  s   bráchou (Koušnem),
abychom něco dělali a neseděli doma.
Tehdy jsem ani pořádně nevěděla, co to
florbal je. Nicméně mě tento sport chytl
a dnes jsem, kde jsem. V  současné době
se tento sport stává více a více oblí-
benějším, celá úroveň florbalu šla na-
horu.

Kdo je Tvůj největší fanda? A  kdo Tě
k  tomuto sportu přivedl?
K  florbalu mě přivedli rodiče a dá se
říct, že chvíli mě taťka dokonce i  tré-
noval.

A  největší fanda je právě taťka, který
mě podporuje  s   mamčou celou sezónu.
Byli na finále v  O2 aréně v  Praze, takže
na titulu a všech mých úspěších mají
nemalý podíl. Jsou skvělí, bez nich by to
prostě nešlo. Patří jim velké díky.
Ale fanoušků je samozřejmě více, pod-
poruje mě celá široká rodina, kamarádi,
známí a jsou i  fanoušci, kteří mě mile
překvapili, protože bych do nich ne-
řekla, že vůbec vědí, co to florbal je.
Například starší paní v  kostele, která
při mši svaté při podávání rukou pokoj
tobě přidá „a gratuluji“. Tohle prostě
potěší. Jsem ráda, že mám kolem sebe
právě takové lidi, ať už jsou jakéhokoliv
věku, i  těm patří díky.

V  jaké pozici jsi na hřišti? Vím, že
brankář to není.
Moje aktuální pozice na hřišti je
útočník, konkrétně hrot (centr). Vy-
zkoušela jsem si však už i  obranu a také
post brankáře, se kterým jsem ve flor-
balu vlastně začínala.

Jestli to není tajné, kolik jsi už dala gó-
lů a kolik asistencí?
Tajné to není, ale je to těžká otázka, sa-
ma si to nepočítám a ani se na to zvlášť
nezaměřuji. No ale tak přibližně, za do-
bu, co hraji ve Vítkovicích — 160 gólů a
122 asistencí ☺.

Je to Tvůj první titul Mistryně ČR?
V  ženské nejvyšší soutěži je to můj
druhý titul. První se nám podařilo vy-
hrát v  sezóně 2013/2014. Ten letošní
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jsem si ale užila více a je pro mě
cennější, protože jsem o  něj mohla
bojovat přímo na hřišti.

S  jakým klubem jsi tyto cenné kovy vy-
hrála?
Jedině  s  modro-bílým, tedy  s  Vítkovice-
mi ☺.

Jaké byly oslavy titulu?
Jak by řekla moje spoluhráčka, byly
bujaré ☺. Začaly jsme už na hřišti  s   nej-
lepšími fanoušky v  republice, pokra-
čovaly v  šatně, ze které se stalo Bohe-
mia sekt brouzdaliště, ve vlaku (tam to
bylo klidnější, jsme přece hodné holky)
a nakonec jsme to rozjely v  Ostravě
v  jedné restauraci v  centru. Oslavy byly
vyčerpávající, sama jsem si je rozdělila
do jednotlivých třetin, a řekla bych, že
oslavy mohou být někdy náročnější než

samotný zápas ☺. Jedlo se, pilo se, tan-
čilo i  zpívalo. Tři třetiny jsem zvládla,
prodloužení ještě taky, ale nájezdy už
jsem nechala na těch zkušených pař-
menkách. Myslím, že na to budu ještě
dlouho vzpomínat.

Váš Team je výborná holčičí parta. Za-
jímalo by mne, odkud Tvé spoluhráčky
pocházejí — jsou jenom z  ČR? Jaká je
jejich věková hranice?
Většina holek je samozřejmě z  Česka,
v  týmu máme ale i  Slovenky a letos
jsme měly i  dvě zahraniční posily: Rii-
tuu z  Finska a brankářku Laumu z  Lo-
tyšska. Myslím, že i  přes menší komu-
nikační problém  s  angličtinou mezi nás
zapadly a dopadlo to, jak to dopadlo ☺.
Co se týče věkové hranice, tak nejstarší
hráčka má 34 let, kdybyste ji však znali,
asi byste tomu nevěřili. No a nejmladší
hráčce je 17 let, a ta se v  týmu taky ne-
ztratí, jelikož je ze Slovenska.
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MODLITBA

Co Tě čeká v  nejbližší budoucnosti?
Co se týká florbalu, tak jsme měli chvíli
zasloužené volno. Ale teď už se zase na-
plno rozjela letní příprava. Snad vyjde
nějaký letní turnaj na odlehčení,
v  srpnu pak přípravný mezinárodní
turnaj v  Praze Czech Open, no a v  září
hurá na novou sezónu. V  ní pokud to
všechno klapne, bychom se měly podí-
vat na Pohár Mistrů, který se letos koná
ve Švédsku.
No a mimo florbal, kdo ví ☺.

Klárko, děkuji Ti za čas strávený nad
naším rozhovorem. Myslím, že jsme se
hodně o  florbalu dozvěděli a do dalších
zápasů i  jménem čtenářů MANY přeji
pevné zdraví, přesnou střelu na branku
a pevné nervy při obhajobě titulu
v  příští sezóně a nejen tam — ať se Ti
v  životě daří.

▲ Janka Šolcová

Aktual ity z farnosti
Termíny primičních mší svatých v blízkých farnostech
2. 7. 2006 v 14.00 hod – Petr Kříbek, farnost Ostrava-Pustkovec
5. 7. 2006 v 15.30 hod – Tomáš Mlýnek, farnost Ostrava-Pustkovec
9. 7. 2006 v 15.00 hod – Lukáš Engelmann, farnost Hrabyně

Střípky
U příležitosti 20. výročí kněžského svěcení si dovolujeme poděkovat našemu
milému panu faráři P. Ladislavu Kozubíkovi především za příkladné duchovní
vedení, za vše dobré, co pro naši farnost dělá a také za jeho obětavost i laskavý
humor.
Vyprošujeme mu hojnost Boží přízně, zdraví a „salesiánského humoru“.

farníci z Ostravy-Třebovic

Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve
svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vy-
lil jsi ji na nás v  Duchu svatém, Utěšite-
li, svěřujeme ti dnes budoucnost světa a
každého člověka. Svěřujeme ti přede-

vším mladé lidi ze všech národů a jazy-
ků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách
současného světa a dej jim milost
plodného prožití Světového dne mlá-

za Světový den mládeže v  Krakově 2016
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OKÉNKO PRO DĚTIVESELÝ

deže v  Krakově. Nebeský Otče, učiň
z  nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným, lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.
Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi

v  nás roznítil, stane ohněm přetvářejí-
cím lidské srdce a obnovujícím tvář ze-
mě. Svatá Maria, Matko milosrdenství,
oroduj za nás. Svatý Jane Pavle II., oro-
duj za nás.

Stěžuje si chlápek ká-
mošovi: „Ty, já mám ale
smůlu. Potrefily mě dvě
katastrofy po sobě.“ „Jo, a
jaké?“ „Když jsme se vrá-
tili z  dovolené, našli jsme
byt vykradený.“ „A  ta
druhá?“ „No, když to žena
viděla, řekla mi – Když je
byt prázdný, tak tady vy-
malujeme.“

Baví se dva kamarádi:
„Moje žena má pozítří
narozeniny a já vůbec ne-
vím, co jí mám koupit.“
„No tak se jí nenápadně
zeptej.“
„Jsi blázen? Copak mám
tolik peněz!?“

Paní Nováková vběhne
celá nadšená do pokoje,
kde se její muž dívá na
televizi: „Představ si, náš
Petříček už chodí!“ „Tak
na co čekáš,“ nedá se rušit
od hokeje pan Novák,
„hned ho pošli pro pivo.“

Milé děti. Víte, co si připomínáme 5.   července?
Slavíme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-

Správně doplň do vět slova z mráčků
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Thomas Peter Krag – Na Rozkoši
Po krátkém oddechu od mých lite-
rárních medailonků mě tu máte zase.
A  protože prázdniny slibují horka, ved-
ra a parna, zavítáme na chladný sever,
konkrétně do Norska T. P. Kraga, dnes
už zapomenutého týpka žijícího na pře-
lomu 19. a 20. stol. A  protože jsme na
severu, nečeká nás žádná selanka,
jakkoli ten příběh selankovitě působí.
Posuďte sami:
Andreas Kjeldsen, dělník na moři, si do
své rodné norské vísky přivede ang-
lickou manželku Anni, kterou potkal
kdovíkde. Jenže z  žínky se vyklube
prvotřídní panička, které není nic dob-
ré, a když je Andreas takříkajíc na
montáži, začíná Anni, jak se na Ostrav-
sku říká, barabovat a nepomůže ani
Andreasův návrat. Sice mu dá dceru
Anni, ovšem když pokračuje ve svém
nevázaném způsobu života, jednoho
dne dostane od svého muže, který
byl  s   nervama v  čudu, výprask, načež se
po několika dnech vypaří a od té doby ji
nikdo nespatří. Muže i  malou dcerku
nechá jejich osudu.
Andreas tak zůstává sám, dá se na pití,
naštěstí celou tu dobu žila v  jejich
domácnosti jeho neprovdaná sestra
Marta, která se o  opuštěného bratra a

neteř stará. Skočíme
o  několik let dopředu, kde dcera Anni
mezitím dospěje. A  již brzy je znát, že se
pomamila, tj . že po matce nezdědila to-
liko jméno, ale i  povahu. Putyka Na
Rozkoši je jí denně plná. Andreas zatím
chátrá, práce se mu naskytne jen občas,
takže i  ten pocit chlapské důstojnosti
mu není dopřán, doma to vypadá ne-
vábně – aspoň pro nafrněnou Anni,
které už nemožný táta a stejně tak
nemožná teta Marta lezou svými výčit-
kami krkem. Pohraje si se svým ná-
padníkem, aby se pak před ním plazila,
když si najde jinou, aby se pak při jedné
pařbě zpila do nepříčetna, vzdálila se
veselé společnosti a našla smrt v  rašeli-
ništi, kam v  noci ve svém deliriu zamí-
řila. Andreas, jemuž umře i  sestra a
strýc, poslední dva nejbližší lidé, za-
hořkne ještě víc, a to i  díky nemoci, jež
ho paralyzuje. Brzy umírá, aniž by našel
smíření – vlastně je odmítá, odmítá ná-
vštěvu pastora, a když už ho jeho ošet-
řovatelé stejně přivolají, odmítá se kát.
Cesta k  zavržení je tak otevřená doko-
řán.
Tolik příběh, příběh psaný dosti po-
nurým jazykem a tónem, jež se skvěle
hodí do prostředí i  mentality po-

ravu. Tito dva bratři přišli na žádost
knížete Rastislava z  řecké Soluně, aby
našemu národu přinesli nový jazyk. Do
tohoto jazyka byla také přeložena část
Bible. Díky Cyrilovi a Metodějovi mohli

lidé rozumět slovům bohoslužeb. Cyril
umřel v  mladém věku a Metoděj se poté
stal biskupem. Proto je oslavujeme jako
patrony Evropy.

▲ Sára Šolcová
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stav,   s   nimiž se Krag teda vůbec nemaz-
lí. Člověk navyklý na různé moderní
filmy  s  happyendy, kde vše už od počát-
ku směřuje k  všeobecnému objímání a
usmiřování těsně před závěrečnými
titulky, bude asi tímto koncem zkla-
mán, nicméně mi osobně vyhovuje, je
reálnější, je větším mementem pro nás,
kteří často automaticky spoléháme na
to, že času je dost a že vždy to ně-

jak  s  námi dopadne. Jenže na smrtelné
posteli nemusíme dostat tu milost, když
ji celý čas odmítáme, nemusíme dostat
ani čas na lítost, jak to v  jedné své
přednášce říká P. Kuffa.
Ale dost mentorství a zpět ke knížce –
dá se dnes sehnat už jen vzácně, a to
i  v  antikvariátech. Jistě, jsou lepší kni-
hy, ale tato vůbec není k  zahození, stojí
za to ji přelouskat.

▲ Libor Rösner

JOURNET, Charles: Jako ohnivý šíp
Krátké inspirace, které zde předkládáme, byly vybrány při-
bližně z  1 500 dopisů, napsaných v  letech 1936 až 1975. Ad-
resáty byli muži i  ženy z  nejrůznějších prostředí i  stavů: svo-
bodní lidé i  osoby žijící v  manželství, řeholníci a řeholnice,
kněží, mládež i  osoby pokročilého věku. Původem byli větši-
nou Švýcaři a Francouzi, několik jich žilo ve vzdálenějších
zemích. Jediným cílem rozsáhlé korespondence otce Journe-
ta bylo získat druhé pro Boha, zapálit je pro evangelium a
povzbuzovat je na krásné i  náročné cestě  s   Kristem.

KOHUT, Pavel Vojtěch: Slabikář vnitřní modlitby
Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality
přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov sv. Terezie její
praxi vnitřní modlitby. Představuje přístupnou a živou for-
mou poklady duchovního dědictví, které jsou stále živé, jen
jsou rozprostřeny po celých spisech sv. Terezie.
Pavel Vojtěch Kohut OCD je bosý karmelitán, teolog a pře-
kladatel, autor duchovní literatury. V  současnosti působí na
misii ve Středoafrické republice. Je překladatelem spisů sv.
Terezie z  Ávily a Jana z  Kříže.
Co udělat, abyste se skutečně vydali cestou k  prameni živé

vody? Musíte si stanovit dobu a místo konání vnitřní modlitby a od samého začát-
ku tomu být věrni. Alespoň půl hodinu denně…

Nové knihy z  farníknihovny



RECEPTÁŘ

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,
V  Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942

http://www.farnosttrebovice.cz, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost

Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com

Náklady na výrobu a  tisk jsou 10 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 8. 2016

Kuřecíroláda
Těsto:
1 majonéza 450ml Hellmann’s
4 vejce
200g tvrdý sýr (nastrouhat)

Vše smícháme a vylijeme na pečicí
papír a pečeme 15min při 180 stupních.
Necháme vychladnout a sundáme z  pa-
píru.

Náplň:
2 kuřecí řízky rozklepat , osolit , opep-
řit, položit na těsto a přidáváme co má-
me rádi např. paprika, žampiony osma-
hnuté s  cibulkou, brokolice uvařená,
párek, šunku...

Zatočí se do rolády a pečeme 50 min při
150 stupních.

Dobrou chuť přeje Janka Šolcová

Neděle 29. května – první svaté přijímání dětí naší farnosti



Noc kostelů — Vystoupení Schol ičky

…u stánku před kostelem




