Prázdniny s…

Potřebujeme v životě odpočinek. Přinejmenším se nám ho dostává ve spánku. Tehdy se regenerují naše síly, prospívá to našemu zdraví. Pokud dlouhodobě
zatěžujeme organismus učením, prací, stresy, sebepoškozováním a nedáme tělu možnost relaxace, musí se to někde projevit.
Přepětím mozkové činnosti je nasnadě
duševní choroba. Chorobným workoholismem připravujeme svému organismu
kolaps, žel někdy mozkové či srdeční povahy. Dlouhodobým neřešením problémů si
zajišťujeme pobyt v „ozdravovně“, kdy si
pro nás přijdou dva muži v bílých pláštích.
Soustavným „masírováním“ sebe pro své
neřesti nabýváme pocit, že už nám není
pomoci. Dokonce můžeme nabýt dojmu,
že už ani Bůh nám nemůže pomoci.
Jakkoli jsme schopni či bezbranní, silní
či slabí, zdraví či nemocní, potřebujeme
„vypnout“. Potřebujeme vydechnout, abychom s novým elánem studovali anebo

pracovali. Potřebujeme odpočinek, abychom se s nadhledem postavili tváří v tvář
konfliktům a těžkostem života. Potřebujeme dovolenou, aby nám došlo, že společnost, rodina či přátelé si poradí i bez nás.
Potřebujeme relax, abychom nějakou dobu
byli spolu, měli čas na sebe. Potřebujeme
klid, abychom v dnešním „zrychleném“
světě objevili, že je s námi a nad námi bdí
Boží prozřetelnost.
Odpočinek nám může sloužit k celkové regeneraci tělesných a duševních sil.
Křesťan navíc bdí, aby se „obnovily“ i jeho
duchovní síly. Proto i o dovolené kleká
k modlitbě, navštěvuje chrám. Jde do kostela ne proto, že musí, ale aby zde „dobil
baterky“, aby nabyl jistoty, že Bůh není
proti nám, ale s námi. Žalmista k tomu
dodává: „Jen v Bohu spočívá duše má“.
Kéž život – školu i prázdniny, práci i dovolenou – prožíváme v Boží blízkosti, abychom jednou navždy spočinuli v Bohu.
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. července – čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola
5. července – sobota Slavnost SV. CYRILA, MNICHA,
A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy
6. července – neděle 14. neděle v mezidobí
11. července – pátek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13. července – neděle 15. neděle v mezidobí
15. července – úterý Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. července – středa Svátek Výročí posvěcení katedrály
20. července – neděle 16. neděle v mezidobí
22. července – úterý Památka sv. Marie Magdalény
23. července – středa Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. července – pátek Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července – sobota Památka Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. července – neděle 17. neděle v mezidobí
29. července – úterý Památka sv. Marty
31. července – čtvrtek Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

MALÁ KATECHEZE – Tráva a seno
Milí přátelé, s příchodem léta přichází spousta příjemných zážitků, přichází
slunce, krásné počasí a mnoho dalších
radostí. Kdo z Vás má ovšem zahradu, ví,
že s létem přichází i pravidelné kosení či
sekání trávy. Běda, vynecháme-li sekání
třeba jen na jeden víkend. Pak je náhle
tráva tak vysoká, že ji sekačka „nebere“.
A kam vlastně s tím množstvím trávy?
Však to znáte…
Pro člověka Starého zákona byla divoce
rostoucí tráva, která se uchytila i na jinak
neúrodné půdě, symbolem pomíjivosti pozemského života. Výmluvně o tom
hovoří prorok Izaiáš: „Všechno tvorstvo
je tráva a všechna jeho spolehlivost jak
polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne…
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“
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(Iz 40,6nn). Často se o trávě a jejím usychání jako
o symbolu zmaru
píše v Žalmech
(př. Ž 103,15; Ž 102,4n).
Nový zákon prakticky přejímá starozákonní význam trávy schnoucí v seno.
Jakub píše ve svém listě (1,10), že tráva
je obrazem pozemského bohatství. To
je však z pohledu nebeské perspektivy
v důsledku bezcenné. V 1. listě Petrově
je lidský život (tělo) odsouzen ke stejnému osudu jako tráva. Nejprve se zazelená
a nakonec usychá…
(Podle knihy Slovník biblických obrazů a symbolů
zpracoval Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Rudolf Lunkenbein

O naší farnosti se dlouho hovořilo jako
o „salesiánské“. Bylo to dáno tím, že několik farářů v řadě za sebou patřilo do velké
salesiánské rodiny. A protože věřím, že
onen „salesiánský duch“ zůstane v Třebovicích i nadále, vybral jsem tentokrát jako
světce měsíce řeholníka, misionáře a salesiána Rudolfa Lunkenbeina.
Rudolf se narodil 1. dubna 1939 v Bavorsku. Poté, co vstoupil k salesiánům a přijal
kněžské svěcení, odjel ve svých 19 letech
do Brazílie. Stal se misionářem u indiánského kmene Bororo, se kterými spojil
svůj život, a sdílel s nimi jejich trpký osud
až do své mučednické smrti.
Proč Rudolf zemřel jako mučedník? Udělal jednu zásadní „chybu“. Začal hájit práva indiánů a stavět se na jejich stranu. A to

se v Brazílii mezi
některými „civilizovanými“ lidmi
neodpouštělo. Dne
15. července 1976
byl Rudolf za svou
pomoc indiánům
zastřelen na dvoře
vlastní misijní stanice v Merure.
Indiáni vlastnili pozemky a pozemky znamenaly peníze. Peníze pak znamenají moc.
Zřejmě takto uvažovali majitelé pozemků,
kteří toužili po dalším indiánském území,
a jejich pistolníci. Právě oni se stali Rudolfovými vrahy. A indiáni z kmene Bororo? Ti svého přítele a zastánce oplakávají
dodnes. Po jeho smrti mnoho indiánských
dětí dostalo jméno Rudolf.
(Lukáš Volný)

STŘÍPKY
Krakov – Lagiewniki

Třebovická organizace KDU-ČSL zorganizovala na 31. 5. autobusový zájezd do Krakova – Lagiewniků. Po příjezdu do tohoto
v Polsku význačného a všeobecně známého
místa jsme se spolu s mnoha dalšími poutníky zúčastnili mše svaté v nové bazilice
Božího Milosrdenství. Po mši byla možnost
prohlédnout si celý areál Sanktuária Božího Milosrdenství a okolí kláštera Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, ve
kterém působila svatá Faustyna.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli
na krakovský Wawel, sídlo polských králů.
Zde jsme navštívili baziliku, tvořící jednu
z dominant komplexu zámku, a obdivovali
v ní díla starých mistrů, jimiž tito umělci
vzdávali úctu a hold Spasiteli.
Na zpáteční cestě jsme návštěvou Wadowic,
rodiště Jana Pavla II., završili program pěkného poutního dne.
(Dalibor Vitásek)

Seznamovací výlet účastníků chaloupky
V sobotu 31. května ráno se na vlakovém
nádraží v Ostravě-Svinově sešlo asi 30 dětí,

aby společně prožily celý den. Počasí přálo
a výlet tak mohl proběhnout podle předem
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připravené trasy: z nádraží v Hradci nad
Moravicí přes pole, louky a lesy na rozhlednu v Jakubčovicích. Samozřejmě po cestě
nemohly chybět dovádivé hry a svačina
z vlastních zásob na zámku v Hradci. Zpá-

Krása viděna jinou optikou

Každoročně na jaře a na podzim pořádá
pan Mgr. Vojtěch Vlček se skupinkou dobrovolníků z naší farnosti zájezd pro tělesně
postižené kamarády z ÚSP Hrabyně za krásami naší země. Při těchto akcích pravidelně a velmi účinně pomáhají klienti z Nové
šance z Ostravy-Koblova, kterou vede pan
Petr Novák. Velké poděkování patří také
obětavým studentům Gymnázia Fr. Hajdy 34 v Ostravě-Hrabůvce. Tyto výlety se
mohou konat díky finanční podpoře pana
Osmančíka, jehož firma OSPOL vyrábí
a prodává kompresory v centru Ostravy.
Pomoc pana Osmančíka nás provází od
samých počátků této krásné tradice.
Také letos jsme 17. května opět vyjeli,
tentokrát za hranice České republiky. Rozzářené, slunečné jitro nás časně vytáhlo
z postelí a slibovalo dálkami provoněné
zážitky. Cílem našeho výletu se stalo malé
městečko v Polsku – Pszczyna.
Pszczyna bývá také nazývána perlou Horního Slezska. Turisty láká svým půvabem,
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teční cestou někdo určitě zakopl o bludný
kořen, protože výletníci na malou chvíli
ztratili směr cesty. I po dalších trampotách
se však nakonec veselé tváře dětí objevily
zpátky ve Svinově.
(Peter Galvas)

nezaměnitelnou atmosférou a bohatou
historií. Hlavním magnetem je zámek,
sídlo pszczynských knížat. Je považován
za jeden z nejkrásnějších a nejzachovalejších zámeckých komplexů nejen v Polsku,
což můžeme s nadšením potvrdit. Naše
vnímání nádherných a bohatých interiérů
bylo umocněno skvělou organizací a nevídanou ochotou zámeckého personálu, který vysílačkami precizně a hladce zvládal
občasná úskalí naší výpravy. A když vší té
krásy bylo již dost, bezprostřednost a přímočarost našich přátel nás upozornila, že
je třeba také uklidnit naše křičící žaludky.
Po siestě na typicky poklidném polském
rynku jsme navštívili zámecký park s jezírkem, kde se v klidu a tichu každý ponořil
do svých myšlenek či nadšeného sdělování
svých zážitků. V plánu byla také návštěva
jankowické rezervace Žubrowisko, která je,
jak název napovídá, proslulá svým chovem
zubrů. Z časových důvodů jsme se této
turistické atrakce vzdali. To se záhy ukázalo
jako velmi prozíravé, protože po nástupu
do autobusu, který pochopitelně vzhledem k imobilitě účastníků trval poněkud
déle, se dosud jasná obloha v mžiku zatáhla
a bouřka s přívalovým deštěm ukázala svou
sílu. Ale v těch chvílích jsme již bezpečně
uháněli ke svým domovům.
Musím říci, že se mi po příjezdu do Ostravy nechtělo z autobusu ani vystupovat.
Oceňuji také ochotu Jany a Michala Tvrdých, kteří pokračovali dále do Hrabyně,

aby pomáhali při vystupování a vzali tak na
sebe ten mnohdy nelehký úkol loučení.
Nechce se uvěřit, že se tyto zájezdy organizují dlouhá léta a v příštím roce oslavíme již desáté výročí. Proto ti, milý Vojto,
vyprošujeme Boží požehnání pro tvé úsilí,
také přízeň sponzorů, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli, a rovněž zápal, s jakým

do akcí získáváš pomocníky, především své
studenty, neboť oni nás, dříve narozené,
svým čistým a nadšeným přístupem nejen
inspirují, ale také… hm… občas zahanbují. Na podzim se opět těšíme na další
výpravu za poznáváním a zveme všechny,
kteří rádi přiloží ruku k dobrému dílu, aby
posílili naše řady.
(Margareta Špoková)

Všem farníkům, kteří se zapojili do sbírky „Brýle pro Afriku“, patří poděkování. Brýle byly
předány na sběrné místo v Opavě a poputují dále k potřebným.
Redakce MANY přeje všem čtenářům a jejich blízkým krásnou dovolenou prozářenou
sluncem a Boží láskou.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Dívat se srdcem – to je povolání křesťana
„Mohu dosvědčit, že autor knihy tato slova plně dotvrzuje svým životem.“ Tolik
P. Stanislav Přibyl, CSsR, provinciál re
demptoristů ve svém Slovu na závěr knihy
rozhovorů kardinála Joachima Meisnera
Dívat se srdcem. Kniha byla vydána v KNA
Kostelní Vydří v roce 2002 a vysokou
poptávku po ní dokládá i její reedice v roce 2007. S kardinálem Meisnerem, kolín
ským arcibiskupem, hovoří novinář a publicista
Stefan Rehder.
Joachim Meisner
se tu dotýká ne
jen otázek víry,
ale také palčivých
a aktuálních problémů dnešního
světa a nabízí ko
mentář k zákulisí

církevních i společenských krizí.
Vše je protkáno
osobními zkušenostmi a zážitky a tento
autobiografický materiál, který je místy
hodně vzdálený odborné terminologii,
činí knihu Dívat se srdcem velmi čtivou.
Stává se tak nejen bohatým zdrojem informací, ale nasytí každého, kdo hladoví po
autentickém svědectví víry. A srdce… to je
tu tak hlasitě přítomno, je slyšet všude.
Třeba v rozhovoru kardinála Meisnera
s ateistou, který se zděšením v hlase volá
– nechci být nemilovaný, to by bylo přece
peklo! „Odkud pak asi zná ateista teologickou definici toho, co je peklo? Odkud to
ví? Ví to proto, že je obrazem pravzoru,
který je láskou. Bůh říká: „Miloval jsem tě
věčnou láskou.“ Proto si nikdo nemůže přát
být nemilovaný. I když je hořící svíčka
nakloněna, plamen hoří nahoru. To tvoří
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jeho podstatu, aby hořel a planul směrem
nahoru. Podobně je to s člověkem, protože
je mu určena Boží láska.“
O své lásce k lidem hovoří na jiném místě:
„Osoba je bytím, k níž existují jen jedny
dveře, a ty se dají otevřít pouze zevnitř. Jestliže dostatečně dlouho klepu svým srdcem
(to znamená bezvýhradně nasazuji svoji
důvěru), dveře se otevřou. Kdo nasazuje
srdce a rozum, ten poznává, co se skrývá za
dveřmi a kým dotyčný je.“

A o lásce potřetí. Celou knihou se vine
jednoduše nepopsatelný, hluboký vztah
Joachima Meisnera k církvi. Samozřejmostí se tato hloubka stává po těchto slovech:
„Vedle nesčetných vylepšovatelů světa však
existuje Spasitel. Jeho diagnóza zní: svět
krvácí ze tří smrtelných ran – nenávisti,
smrti a lži. A jako lék přináší lásku, život
a pravdu. Tyto dary přinesl Kristus především církvi. V jejím životě se stávají viditelnými.“
(Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI
Nazdar děti,
prázdniny jsou tady!

Červencové pranostiky
»»
»»
»»
»»

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích zima skvěje.
Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
Svatá Markéta hodila srp do žita.

Miroslav Chudáček
Nápaditý malíř
Pro chlapce i děvčata
vymýšlí si zvířata.
Tak například včera Božce
namaloval tygrorožce.
U Pepíka prohodil:
„Může to být hrochodýl?“
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Pro Miloše kreslí právě
zebroblouda v husté trávě.
„A co pro mě?“ slyší hlas.
Lenku čeká kočkobraz.

Jiří Slíva
Pozvání do zoo

Dvojice jsou rozházené, spoj vždy
dva obrázky, které patří k sobě.

Přijďte, děti, přijďte do zoo,
pěšky nebo v náručí,
kdo si plete vlka s kozou,
zvířátka se naučí.
Přijďte, děti, přijďte do zoo,
je tam zvířat jako v ráji,
jen si dejte dobrý pozor,
ať si vás tam nenechají!

Znáš je…?

Hlodavci jsou nejpočetnější skupinou savců. Jsou to většinou malá zvířátka, která mají
přední zuby mnohem větší než ostatní.
1. Které zvíře nepatří mezi hlodavce?
a) zajíc
b) hraboš
c) křeček
2. Myš rodí 3–10 mláďat najednou.
Kolikrát ročně?
a) 2 ×
b) 3 ×
c) 6 ×
3. Jsou myšky po narození slepé?
a) ano
b) ne

4. Má krysa delší ocas než tělo?
a) ano
b) ne
5. Jak velké zásoby na zimu si dělá křeček?
a) 1–5 kg
b) 5–15 kg
c) 20–40 kg
6. Na kterém kontinentě nenajdeš
veverku?
a) Austrálii
b) Africe
c) Antarktidě
7

7. Svišť žije v nadmořské výšce
a) 1 000 m n. m.
b) 1 300 m n. m.
c) nad 1 700 m n.m.
8. Který hlodavec je kriticky ohrožený?
a) sysel
b) potkan
c) křeček
Řešení: 1a, 2c, 3a, 4a, 5c, 6a, 7c, 8a

Archa

Noe naslouchal Pánu Bohu, proto věděl,
že má rychle postavit obrovskou loď. Brzy
začne pršet a nepřestane,
dokud voda všechno nezaplaví. Noe a jeho synové pracují
a zanedlouho je veliká loď,
které se říká archa, hotová.
Noe také ví, že s ním na loď
má nastoupit celá jeho rodina
a pár z každého druhu zvířat, samec a samice. Proto přemýšlí: „Dvě
žirafy mám, krávu i býka, tygry taky. Až
začne potopa, budou všichni v bezpečí na
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lodi a neutopí se.“ Prší a prší. Zakrátko
je všechno pod vodou, jen archa pluje na
nekonečném moři. Pán Bůh
se o Noeho a jeho rodinu
postaral. A stará se i o tebe.
Ať prší nebo svítí sluníčko,
ať se zlobíš nebo směješ, jsi
sám nebo se svou rodinou.
Po potopě řekl Bůh: „Ustavuji smlouvu se všemi lidmi, se
všemi zvířaty a se vším živým. Už nebude
vodami potopy tvorstvo zničeno. Duha je
znamením této smlouvy.“

…z deníku želváka Oskara

Slůně Bimbo přiběhlo po vysvědčení
k nám, že hned ráno pojedeme na vodu.
Víte, co je to „jet na vodu“? Sbalit si jídlo,
spacák, stan, nasednout s kamarády do člunu a jezdit po řece. Maminka mi pomohla
vše sbalit, tatínek zkontroloval člun a ráno
jsme mohli vyrazit. Jeli jsme čtyři. Já, Ema
a dvojčata opičky ze zoo, které jsme poznali
loni o prázdninách. Vzpomínáte? Slůně
Bimbo uznalo, že se do člunu nevleze. Půjde tedy pěšky a připraví místo k táboření.
Poslední zamávání a jedem! Ve veslování
jsem se střídal s opičáky, Ema fotila krásnou
krajinu okolo a co chvíli nadšeně vykřikovala. „Jů, vážka a jaká má krásná modrá křídla!“ Za chvilku zase. „Oskare, rychle se
podívej, ondatra. A jak je blízko!“ Někdy

jsme stihli zaostřit do míst, kam Ema ukazovala, ale většinou zvířátka brzy plaše
uprchla. Za polovinou cesty nás čekalo
nemilé překvapení. Malý jez ukrytý za zátokou. Zátoka byla klidná, nechali jsme pá
dla volně položená a pozorovali v rákosí
ledňáčka. Člun se najednou prudce otočil
doprava a proud nás nesl přes kameny přes
splav. Dole se člun převrhl a my jsme začali
bojovat. Želvy umí plavat, ale opičky moc
ne. Začaly naříkat, ale Ema se pohotově
obrátila krunýřem dolů a opičku si posadila
na bříško. Já jsem udělal totéž. Teď jsme
čluny my. Chichotali jsme se později. Člun
zatím voda odnesla daleko, daleko. Snad až
do moře. Za chvíli jsme na břehu viděli
Bimba. To bylo večer u ohně vypravování.

Užijte si sluníčka, vody a výletů a opatrujte se.
Jestli o prázdninách zažijete něco zajímavého, napište Lence Volné, která to za
mě napíše do některého čísla MANY.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Dětem nastávají v těchto dnech toužebně
očekávané prázdniny. Nebudou se muset
učit a plnit své školní povinnosti, o to větší
však bude prostor pro učení „nevědomé“,
učení prostřednictvím zážitků, působení
kamarádů, party, televize, filmů, počíta-

čových her… Snažme se, aby tyto okolnosti ovlivňovaly naše děti správným
směrem, aby pro ně prázdniny byly obohacením, ne pouze vleklou nudou.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Tajemství člověka ve mši

Dlouhou dobu jsem se zaměřoval na symboly ve mši svaté – tedy především myslím
víno a chleba – místo, abych se zaměřil na
účel mše. Co je účelem mše? Účelem mše

stejně jako celého
díla Ježíše Krista
je spása člověka.
Na jednom pátečním společenství „mla9

dých“, když jsem pátral po tajemství člověka ve mši – mluvilo se také o osobní
zkušenosti – zazněla troufalá myšlenka:
„Jediné, co můžeme Bohu obětovat, a co je
pouze naše, jsou naše hříchy, neboť ostatní,
co je dobré, je totiž z Boha. Pouze hříchy
jsou naše výtvory, a tak paradoxně přinášíme na obětní stůl nejen prvotiny (plody
naší práce), ale také své zmetky (plody naší
lenosti), abychom se jich zbavili, abychom
byli proměněni. Dokonce v jedné mešní
písni zaznívá, aby Pán proměnil naše hříchy v ctnosti. Takže ne chléb a víno, ty jsou
pouze symboly člověka, ale člověk je ten,
který leží na oltáři. Nakonec Ježíš celý život
přijímal lidské tělo a jeho slabosti, aby ho
pak oslavil. Právě proto si myslím, že nej-

většími dary ve mši svaté jsme my sami.
Toto mi také potvrdil náš kněz s dovětkem,
že tento fakt se probírá už ve třetí třídě
v náboženství.
Když se tedy dívám na symboly chleba
a vína, které se proměňují v Boží Tělo,
ptám se Pána Ježíše, jestli dokáže totéž i se
mnou. Věřím, že On dokáže všechno, ale
co tomu brání, abych byl plně proměněn?
Ano, ve mši se uskutečňuje podivuhodná
proměna a mnohokrát jsme také o tom
v tomto okénku mluvili. Ptali jsme se příliš
technicky, ptali jsme se po věcech a principech, ale neptali jsme se osoby Ježíše.
„Ježíši, dej mi zakusit, co jsi pro mne skryl
v eucharistii!“
(příspěvek „spolča“ mladých zpracoval Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
Tvarohový mřížkový koláč s jahodami nebo rybízem
Těsto:
22 a ½ dkg práškového cukru
22 a ½ dkg tuku
2 vejce
1 prášek do pečiva
52 dkg hladké mouky

Nádivka:
50 dkg tvarohu (2 kostky)
1 vejce
2 polévkové lžíce cukru
1 vanilkový cukr
citrónová kůra

Zpracujeme těsto. Menší část již zpracovaného těsta odložíme stranou. Zbytek těsta
položíme rovnoměrně na vymazaný plech. Na těsto rozprostřeme nádivku. Ze zbytku
těsta, které jsme si odložili stranou, zpracujeme dlouhé tenké provazy, které klademe na
nádivku tak, abychom vytvořili mřížky. Tím nám vzniknou pravidelné čtverce – mřížky.
Do nich položíme čerstvé omyté jahody anebo vysypeme čerstvým obraným rybízem.
Upečeme. Ovoce tzv. pustí šťávu a spolu s tvarohem je potom koláč vláčný a křehký.
Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.
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