
Putování s Marií
Praotec naší víry, Abrahám, odešel ze své
ho rodiště do země, kterou mu Bůh uká
zal. Podobně Mojžíš, na pokyn od Boha, 
vyvedl Izraelity do zaslíbené země. Další 
patriarchové a Semité jako národ byli 
mnohokrát na cestách; vzpomeňme jenom 
jejich nedobrovolné útěky a vyhnanství.
Lid Nového zákona je také často „na 
nohou“. Za zmínku stojí kromě apošto
lů „nedochůdče“ Pavel. Nemůžeme ale 
nezmínit Matku církve. Maria také mno
ho „procestovala“: při sčítání lidu, cestě za 
Alžbětou, pouti do Jeruzaléma, útěku do 
Egypta, pozdějším návratu apod.
Nezlomným novodobým poutníkem byl 
služebník Boží Jan Pavel II. Kolik zemí 
procestoval, aby vyučoval, povzbuzoval, 
probouzel víru… Jeho apoštolát nachází
me ve slovech písně: „Každý z nás na této 
zemi poutníkem je k věčnosti, když chceš 
dojít k svému cíli potřebuješ milosti. U své 
Matky hledej pomoc, zbaví tě všech staros
tí. Dovede tě až do věčné radosti“… Před
chůdce Benedikta XVI. měl prý v oblibě 
tuto píseň. Možná proto, že se tolikrát 
vydával na cestu, možná i pro svůj hlubo

ký vztah k Marii. Jeho pouto ke Kristově 
i naší Matce se odráží v papežském hesle: 
Celý Tvůj, Maria.
Slova výše zmiňované melodie přináší 
postřeh i pro náš život. Svým způsobem 
je každý z nás poutníkem. Třebaže máme 
své domovy, naše pravá vlast je v nebi. Náš 
život je jedna velká pouť. Přináší mnoho 
dobrodružství, ale i nástrah. Potřebujeme 
proto spolehlivého průvodce, podobně jako 
Izraelité na poušti. Nemůžeme si přát lepší 
společnici, než Marii. Ona rozumí životu, 
vždyť jej naplno žila; rozumí nám, jelikož 
vzešla z lidského rodu; především ale zná 
cestu k Bohu, kterému se zcela vydala.
Zanedlouho (letos 15. a 17. srpna) se i my 
vydáme „na pouť“, abychom uctili Mado
nu. Nemám na mysli pozdně gotickou 
sošku z doby kolem roku 1550, která se 
tyčí nad oltářem v našem chrámě. Půjde
me se poklonit Marii, Matce Boží i naší. 
Nebojme se ji pozvat, aby s námi putovala 
životem a jednou nás dovedla až do věč
né radosti. Ona nás spolehlivě přivede ke 
Kristu.

P. Jan
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Milí přátelé, je tady léto a s ním řada hor
kých a slunečných dní. Zároveň rapidně 
stoupá spotřeba tekutin všeho druhu. „Já 
mám žízeň“, to je jistě jedna z nejčastěj
ších vět, která v tomto období zaznívá 
nebo alespoň jako myšlenka prolétá naši
mi hlavami. 
Tato naše každoroční, ale krátkodobá zku
šenost však není měřitelná s tím, jak často 
a palčivě pociťují žízeň tzv. pouštní nebo 
stepní národy. K nim lze směle zařadit 
i starozákonní izraelský lid.
Žízeň byla jednou z jejich základních 
životních zkušeností. Pouze nápoj ji mů
že uhasit. Žízeň je tak zlá, že člověk by 
neměl odepírat vodu ani svému nepříteli. 

(Srov. Př 25, 
21) Ovšem 
lid Smlouvy měl další úžasnou zkušenost. 
Bůh jej nikdy nenechal žíznit přesmíru. 
Když na poušti všichni lidé reptali pro
ti Mojžíšovi, poručil mu Hospodin, aby 
udeřil holí do skály. Ihned vytryskla voda 
a lid uhasil svou žízeň. (Ex 17, 5n) Tou
ha po vodě je touha po uhašení žízně, ale 
také touha po Bohu, po uhašení žízně 
duchovní. Snad všichni známe slova žal
mu: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak 
dychtí duše má po Tobě, Bože! Po Bohu 
žízním, po živém Bohu.“ (Ž 42, 2n) 
V Novém zákoně je symbol žízně jako 
touhy po Bohu ještě silnější. Připomeňme 

MALÁ KATECHEZE – Žízeň

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. srpen – pátek Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, 

biskupa a učitele církve
  3. srpen – neděle 18. neděle v mezidobí 
  4. srpen – pondělí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  6. srpen – středa Svátek Proměnění Páně 
  8. srpen – pátek Památka sv. Dominika, kněze
  9. srpen – sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  

panny a mučednice, patronky Evropy
10. srpen – neděle 19. neděle v mezidobí
11. srpen – pondělí Památka sv. Kláry, panny
14. srpen – čtvrtek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpen – pátek Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17. srpen – neděle 20. neděle v mezidobí
20. srpen – středa Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. srpen – čtvrtek Památka sv. Pia X., papeže
22. srpen – pátek Památka Panny Marie Královny
24. srpen – neděle 21. neděle v mezidobí
27. srpen – středa Památka sv. Moniky
28. srpen – čtvrtek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. srpen – pátek Památka Umučení sv. Jana Křtitele
31. srpen – neděle 22. neděle v mezidobí

  1. srpen – pátek Památka sv. Alfonsa z Liguori
  3. srpen – neděle 18. neděle v mezidobí 
  4. srpen – pondělí Památka sv. Jana Vianneye
  6. srpen – středa Svátek Proměnění Páně 
  8. srpen – pátek Památka sv. Dominika
  9. srpen – sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10. srpen – neděle 19. neděle v mezidobí
11. srpen – pondělí Památka sv. Kláry
14. srpen – čtvrtek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
15. srpen – pátek Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17. srpen – neděle 20. neděle v mezidobí
20. srpen – středa Památka sv. Bernarda
21. srpen – čtvrtek Památka sv. Pia X.
22. srpen – pátek Panny Marie Královny
24. srpen – neděle 21. neděle v mezidobí
27. srpen – středa Památka sv. Moniky
28. srpen – čtvrtek Památka sv. Augustina
29. srpen – pátek Umučení sv. Jana Křtitele
31. srpen – neděle 22. neděle v mezidobí
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SVATÝ MĚSÍCE

V našem pravidelném okénku věnova
ném vždy jednomu z bohaté palety svě
tových světců zatím většinou 
převažovali kněží či řeholníci. 
Dnes toto „pravidlo“ porušíme. 
Hlavní postavou měsíce srp
na jsem zvolil laika, manžela 
a otce tří dětí, sedláka a kostel
níka – blahoslaveného Františ
ka Jägerstättera.
Tento hornorakouský rodák 
ze St. Radegundu v roce 1938 
jako jediný ze všech občanů obce nehla
soval pro připojení Rakouska k Němec
ké říši. Už tento čin byl velmi odvážný. 
A když František odmítl z náboženských 
důvodů sloužit jako voják v armádě, byl 

jeho osud zpečetěn. Nic nepomohlo, že 
nabídl své služby jako zdravotník. Za svůj 

postoj a odmítnutí nacionál
ního socialismu byl odsouzen 
a dne 9. srpna 1943 ve věku 36 
let byl v Brandenburgu sťat.
Dodnes v nás musí budit údiv 
jeho vnitřní síla v okamžiku, 
kdy prohlásil: „Myslím, že je 
lepší obětovat život hned, než 
se zprvu dostat do velkého 
nebezpečí hříchu a potom tepr

ve zemřít.“
František byl blahořečen 26. října 2007 
v Linci. Až zde dosud doputoval ten, jehož 
hlavní životní zásadou bylo milovat Boha 
a své bližní.

AKTUALITY Z FARNOSTI

Blahoslavený František Jägerstätter

např. slova blahoslavenství. „Blaze těm, 
kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, 
neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5, 6) Bůh 
je jediným pramenem a zdrojem hasícím 
tu nejpalčivější žízeň: „Kdo žízní, ať při
stoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody 
života.“ (Zj. 22, 17)

Až tedy budeme v parných letních dnech 
„hasit žízeň“, nezapomeňme, že pocit žízně 
není jen výsadou těla. A nezapomeňme, že 
ne každá žízeň se dá uhasit pivem, sodov
kou nebo třeba obyčejnou vodou.

(Podle knihy Slovník biblických obrazů a symbolů 
zpracoval Lukáš Volný)

V měsíci srpnu bude farní knihovna uzavřena.•	
V pondělí 4. srpna v 19.00 hod. se uskuteční v našem kostele koncert instrumentálně•	
vokální hudby skupiny Solideo (www.solideo.wz.cz), využívající ve svém repertoáru 
netradiční historické hudební nástroje. Všichni jste srdečně zváni. 
Program o pouti (•	 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie): 
pátek 15. srpna: 7.30 a 18.00 – mše svaté  
neděle 17. srpna: 7.30 a 9.30 – mše svaté, 14.30 – svátostné požehnání

 15.00 – farní den + překvapení

(Lukáš Volný)
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STŘÍPKY

Pátého července, na svátek sv. Cyrila a Me
toděje, se členové našeho farního „Spole
čenství st. generace“ zúčastnili tradiční 
hrčavské poutní mše. Hrčavský dřevěný 
kostelík je totiž slovanským věrozvěstům 
zasvěcen. Celebrantem slavnostní mše sva
té byl P. Jan Szkandera, asistovali jablun
kovský farář P. Janusz Kiwak a P. Franti
šek Kufa, rodák z Jablunkova. 
Hrčava, hned po sousedním Bukovci nej
východnější česká vesnice, je svou cyrilo
metodějskou poutí známá nejen v České 
republice, ale i na Slovensku a především 
v Polsku. Hojně navštěvovanou místní 
raritou je také lesní kamenná kaplička 
s Lurdskou Madonou a pramenem, jemuž 

se připisují léčivé účinky. Asi dva kilome
try na východ od vesnice je tzv. Trojmezí. 
V jednom bodě se tu stýkají hranice tří 
sousedících států – Česka, Slovenska, Pol
ska. A navíc – v roce 1993 navštívil místní 
školu prezident Václav Havel. Jak je vidět, 
tato malá horská vesnice a její blízké okolí 
je na zajímavosti velice bohatá.
Protože nám počasí moc nepřálo (bylo 
poměrně chladno a pršelo), uvedená mís
ta jsme nenavštívili. Avšak díky dešti tak 
máme velice pádný důvod se do těchto 
končin „jednoho krásného dne“ znovu 
vrátit a Hrčavu si i s jejím turisticky atrak
tivním okolím důkladně projít a prohléd
nout.

Hrčavská pouť

I letos se uskutečnila Chaloupka pro 
scholu a ministranty, tentokrát během 
prvního prázdninového týdne od 28. 6. 
do 6. 7. Stejně jako vloni se odehrála 
v malebném prostředí Těšínských Bes
kyd, v Košařiskách. Děti se rozdělily do 
skupin a společně se svými vedoucími 
a s váženým anglickým gentlemanem, 
panem Phileasem Foggem, se vydaly na 
dobrodružné putování kolem světa za 80 
dní. Odvážná sázka zavedla pana Fogga 
do mnoha neznámých, exotických krajů, 
takže všichni měli možnost ochutnat taju
plně vyhlížející žlutou indickou rýži nebo 
vyzkoušet si, jak se najíst pomocí japon
ských hůlek. Pana Fogga (Lukáš Mocek) 
doprovázel věrný, i když trošku zmatený 
sluha Proklouz (Pavel Táborský), který na 
cestě působil nečekané problémy. Napří

klad, když vstoupil do zakázaného chrá
mu v botech, čímž rozzuřil přítomné hin
duistické mnichy, kteří jej zajali. Bylo na 
dětech, aby osvobodily Proklouze a záro
veň s ním i členy svých skupinek z moci 
zlých mnichů. 
Stále jasná obloha a rozpálené slunce navo
dily tu správnou atmosféru a všichni jsme 
si užívali nádherné přírody i her na čers
tvém vzduchu. Také otec Jan, který s námi 
strávil převážnou část pobytu, se zcela jis
tě zasloužil o hladký průběh Chaloupky 
2008. Organizátoři odvedli opravdu veli
ký kus práce. I proto jsme domů příjížděli 
unaveni, ale s dobrým pocitem, že děti tře
bovické farnosti prožily veselý týden spo
lečně, v kouzelné, nedotčené přírodě. 

(Alexandra Špoková)

Chaloupka 2008

(na Hrčavu se těší Dalibor Vitásek)
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Rozhovor s…
Do „Školy Ježíšovy“ na faru nechodíme 
od pondělka do pátku, během vyučování 
nejsou přestávky, po kterých zvoní, a už 
vůbec zde není přísný pan profesor a jeho 
známkování. Dýchne na vás atmosféra 
plná otevřených srdcí, zkušeností, síly 
Písma a modlitby. Na posledním tako
vém setkání těsně před prázdninami jsem 
každému položila dvě otázky. Zde jsou 
některé odpovědi na ně.

Co vám dalo setkávání ve „Škole Ježíšově“?
Především mě tato setkávání donutila 
více přemýšlet o sobě samé a mém vztahu 
k Bohu a svému okolí. Byly to večery plné 
otázek a odpovědí, různých názorů a vzá
jemného sdělování zkušeností s prožívá
ním víry. To vše dovršeno rozjímáním nad 
úryvky Písma svatého a modlitbou.

Broňa Volná

Za dlouhá léta prožitá ve farním spole
čenství jsem si vypěstoval určitý stereo
typ a svůj vlastní subjektivní pohled na 
křesťanský život. Setkávání ve Škole Ježí
šově s dalšími farníky, jejich názory a vzta
hem k náboženskému životu mě inspiro
valo k hlubšímu přemýšlení o mém vztahu 
k Bohu i o mě samotném.

Dalibor Vitásek

Dalo mi společenství, přijímání názorů 
od druhých, ale i vybídnutí k přemýšlení 
a zamyšlení nad sebe samou.

Majka Dostálová

Do lavice ve Škole Ježíšově usedám moc 
ráda. Popravdě, jeli naše pravidelné, čtr
náctidenní setkávání přerušeno nějakým 
svátkem nebo nastanou „prázdniny“, je to 

k nepřečkání. Tedy přes
ně naopak než v klasické 
škole. Otevíráme tu Písmo 
svaté a čteme vybrané peri
kopy, vztahující se k téma
tu „hodiny“, stanovené osnovami pro bib
lické vzdělávání laiků. Také se snažíme 
nalézat odpovědi na otázky připravené 
lektorem otcem Janem, jež vždy apelují 
na naši pravdivou, osobní účast v křesťan
ském životě. Velmi důležitá je modlitba, 
kterou naše konání provázíme. 
Po necelém roce biblické výuky se vytvo
řilo živé společenství lidí všech věkových 
skupin. Dopředu nás žene touha nabírat 
si z nevyčerpatelné studnice moudrosti 
Písma svatého co nejvíce a posiluje osob
ní svědectví víry všech přítomných žáků, 
kteří jsou ochotni pilně se učit u našeho 
Pána Ježíše Krista.

Margareta Špoková

Radost ze sdílení se v duchovních téma
tech ve svobodě a vzájemné toleranci při 
různosti názorů na věc. Uvědomění si růs
tu vlastní identity účastníků setkání.

Radim Prokop

Co vám utkvělo?
Jasněji jsem si uvědomila, že co člověk, to 
originál a že Bůh oslovuje každého z nás 
svým osobním jedinečným způsobem, že 
každý najde v Písmu odpovědi na své otáz
ky a problémy. Je třeba jen hledat. Pros
tě Ježíšova slova jsou „ušita“ každému na 
míru.

Broňa Volná

Poznání, že musím na sobě stále „praco
vat“, jak v rovině teoretické (častější čtení 
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Srpnové pranostiky
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží. »
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. »
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových. »
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. »

OKÉNKO PRO DĚTI

Bylo ráno a byl čtvrtek. 
Jaký krásný den! 
Před chalupou lezl krtek 
právě z díry ven.

„Kdo tě pustil do zahrady?“ 
zlostně jsem se ptal. 
Obrátil se ke mně zády 
a ryl klidně dál.

Když jsem se vracel zpátky, 
krtek už byl pryč. 
Lajdák jeden! U hromádky 
nechal ležet rýč!

Jiří Havel
Nepořádný krtek

Bible a další duchovní literatury), tak 
v rovině praktické (více žít a chovat se jako 
skutečný křesťan).

Dalibor Vitásek

Doufám, že dost. Vždy jsem vnímala vel
kou otevřenost a přesvědčení, že Bůh – 
Otec+Syn+Duch svatý – přijal naše pozvá
ní a byl uprostřed nás.

Majka Dostálová

Když se moderátora setkání (P. Jana) 
někdo ptal na jeho názor k danému téma
tu, odpověděl, že by nechtěl, aby v dané 

chvíli ovlivňoval tázajícího se, aby on 
sám nejdříve našel odpověď. To mé vedlo 
k zamyšlení, že jsem málo trpělivý a vní
mavý k mínění a názorům druhých, že 
bych si jich měl více všímat a více druhým 
naslouchat. Moc se mi také líbily „bez
prostřední“ modlitby a prosby na závěr 
každého setkání.
Ve Škole Ježíšově jsme mohli objevovat 
sami sebe a poznávat druhé.

Radim Prokop

(ptala se Lenka Volná)

Ahojky děti, 
nesmutněte, že už je srpen. 

Přece je před námi ještě polovina 
prázdnin!
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Znáš je…?
Téměř tři čtvrtiny všech živočichů tvoří hmyz. Všichni mají tělo složené ze tří článků 
(zadečku, hrudníku a hlavy) a mají šest noh, mnoho druhů má křídla.

Jiří Žáček 
Malovaná pohádka

Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.

Koho do ní namaluju,
aby byla v pořádku?
Princeznu a Babu Jagu?
Draka, co má dračí spády?
Honzu nebo loupežníky?
Sebe a své kamarády?

Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Potom vám ji celou povím,
umím ji i pozpátku.

1. Kolik druhů existuje?
a) 7000
b) 70 000
c) 700 000

2. Který postup je správně?
a) vajíčko, kukla, larva, motýl
b) vajíčko, motýl, kukla, larva
c)  vajíčko, larva, kukla, motýl

3.  U vos přežívá zimu pouze královna.  
Jak je to tedy s novým potomstvem?

a)  vajíčka jsou v zimě dobře ukrytá  
v hnízdě 

b)  ve vaječníku má královna semeno 
samečka a při kladení na jaře, oplodní 
vajíčka semenem ze zásob

4. Včely musejí kvůli 1 kg medu navštívit
a) 7 500 květů
b) 75 000 květů
c) 750 000 květů

5. Největší brouk na světě je
a) Goliáš, žije v Africe (100 g)
b) Herkules Antilský
c) Tesařík obrovský (22 cm)

6.  Kdyby měl člověk stejné schopnosti 
jako blecha, přeskočil by ve srovnání 
s velikostí s ní

a) jídelní stůl
b) nákladní auto
c) kostelní věž
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7. Kdo je z těchto nejmenší?
a) mravenec
b) mšice
c) blecha

8. Pavouk mezi hmyz
a) patří
b) nepatří

9. Komár se na zemi vyskytuje
a) 17 000 let
b) 1 700 000 let
c) 170 000 000 let

10. Komár dokáže letět bez přestávky
a) hodinu
b) 2 hodiny
c) 4 hodiny

Řešení: 1c, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c, 7c, 8b, 9c, 10c

I o prázdninách někdy prší, slož si z papíru maňásky na prst a celé odpoledne můžete 
hrát divadlo. Podle předlohy můžeš vytvořit jakoukoli postavičku.



9

I mladí lidé jsou svědky Ježíšovými  
 (vylušti dva kvízy a dozvíš se jména popisovaných svatých)
Narodila se na konci 12. století v Itálii. Vyrostla z ní krásná dívka, ale odmítala se pro
vdat. Na květnou neděli v devatenácti letech utekla z domu za sv. Františkem a vstoupila 
do jeho řádu. Později se k ní připojily obě sestry a po smrti tatínka také jejich maminka. 
Tak vznikl Řád chudých sester, věnující se modlitbě a práci.

Narodil se na konci 12. století ve Španělsku, měl dva nevlastní bratry. Jako sedmiletý byl 
poslán ke svému strýci arciknězi, který ho vyučoval, a už v době studií se projevila jeho 
mimořádná láska k bližním. Například se nabídl jako náhrada za chlapce prodaného do 
otroctví a obchodník s otroky, dojat jeho obětavostí, propustil oba. V době hladu pak 
rozdal veškerý majetek a nakonec prodal své drahocenné knihy a peníze věnoval hla
dovějícím chudým. Po dokončení studia ve čtyřiadvaceti letech byl vysvěcen na kněze 
a založil řád, do něhož vstoupil i jeho mladší nevlastní bratr.

…z deníku želváka Oskara

Pršelo asi týden vkuse. Už jsme 
nevěděli roupama coby, jak pro
hlásil tatínek, a tak nastartoval 
auto, maminka sbalila svačinu 
a jeli jsme na výlet. Maminka 
nám cestou vysvětlila, že jedeme 
do muzea a tam že jsou různá 

zvířátka a kytičky, ale nic z toho 
není živé a nehýbe se. Je to tak 
proto, aby se lidé a želvičky 
dověděli něco o přírodě. Vystou
pili jsme u veliké budovy, na kte
ré byl obrovský měděný nápis 
MUZEUM. Na zdi byla cedule 

Jak jsme jeli do muzea
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(Lenka Volná)

Jestli o prázdninách zažijete něco zajímavého, napište Lence Volné, která to za mě napí-
še do některého čísla MANY.

Náhodou jsem objevil webové stránky pro ministranty www.tarsicius.cz a pro holky 
webové stránky www.in.cz. Jsou moc pěkně udělané, tak až bude pršet, mrkněte.

pravidel, jak se v muzeu chovat, a po pečli
vém přečtení jsme konečně mohli vejít 
dovnitř. Tatínek koupil vstupenky s obráz
kem pána, který muzeum založil. Já 
s Emou jsme šli napřed a nadšeně jsme 
vykřikovali, když jsme nějaké zvířátko 
poznali. „Jé, beruška!“ volala Ema, ale 
beruška to nebyla. Na cedulce pod ní stálo 
SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ. Bráška 
Kvído tomu všemu vůbec nerozuměl. „Ploč 
še ten klálíček nehýbe?“ plakal a pořád do 
nějakého zvířátka píchal a šťouchal, jen 

aby se pohnulo. Já s Emou jsme se mu troš
ku posmívali a tatínek nám řekl staré pří
sloví: „Kdo se směje naposled, ten se směje 
nejlíp.“ „Však on vás ten smích přejde,“ při
dala se maminka. A přešel. V poslední 
místnosti hned proti dveřím stál obrovský 
dinosaurus Triceratops a když jsme uviděli 
jeho velkou tlamu plnou zubů, vzali jsme 
nožičky na ramena a utíkali ven z muzea. 
Kvído se smál až se za bříško popadal a my 
to pochopili. Posmívat se nemá.

Pac a pusu, Oskar.

OKÉNKO PRO RODIČE

Nejlepší výchovná metoda je, obstarat 
dítěti dobrou matku. 
(Morgenstern – něm. básník)

Jeden otec je lepší než sto učitelů. 
(norské přísloví) 

Když děti nedělají nic, dělají nezdobu.
(Fielding – angl. romanopisec)

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, 
aby se k tobě chovaly tvé děti.
(Sokrates – řecký řečník)

Výchova dětí je činnost, při níž musíme 
obětovat čas, abychom ho získali.
(Rousseau – švýc. filosof)

Chtějíli mít rodiče čestné děti, musí být 
sami čestní.
(Plautus – římský dramatik a básník)

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším 
poučením.
(Démokritos – řecký filosof)

Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, 
a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více 
trestati budeš.
(Šalomoun – král izraelský)

Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za 
to, že je od začátku špatně vychovávali.
(Carmen Silva– pseudonym něm. literátky 
královny Alžběty rumunské)

…bylo také řečeno o výchově…
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Když čteme zprávy učitelů o našich dě tech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že 
nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.
(Pristley – angl. publicista)

(Broňa Volná)

Milí přátelé, dovolte, abych se dnes opět 
krátce dotkl svého oblíbeného téma
tu, kterým je způsob hlásání Evangelia 
v dnešním světě. O inkulturaci, hlásání 
nezkreslených pravd víry současným jazy
kem, jsme toho na stránkách Many napsa
li již mnoho. Při rozjímání na toto téma 
mne napadla myšlenka, že mimo správně 
zvolený způsob hlásání je ještě potřeba mít 
trpělivost. Ale ta je dnes vzácná. Vše pře
ce musí být hned. Dnešní člověk jako by 
neměl čas čekat vůbec na nic. A přitom 
„trpělivost růže přináší…“
O jaké netrpělivosti to hovořím? Často 
se setkávám s tím, že nám připadá, jako 
by Boží slovo ve světě neklíčilo dostateč
ně rychle. Snažíme se pak používat různé 
urychlovače či umělá 
hnojiva, abychom klíčku 
pomohli. Můžeme však 
dosáhnout přesně opač
ného účinku, než jsme zamýš
leli, a semínko zahyne. Anebo 
skutečně rychle vzklíčí, vyžene 
se do výšky, ale pak stejně rych
le zvadne a uschne. Vše souvisí 
s tím, že k víře nelze přivést, 
ale pouze doprovázet. Být klíčící rostlince 
oporou, která ji uchrání před poryvy větru 
a nepřízní počasí, která pomůže držet její 
slabý stonek napřímený. A rostlinku přece 
k opoře navazujeme postupně. Přizpůso
bujeme se jejímu tempu růstu. Jak by to 

asi dopadlo, kdy
bychom ji najed
nou natáhli až do 
výše opory?! Vytrhli bychom ji i s jejími 
nepatrnými kořínky.
Chcemeli tedy někoho doprovázet na 
dobrodružné cestě hledání víry, obrňme 
se trpělivostí. To nejstrašnější, co bychom 
mohli udělat, by bylo, kdybychom někoho 
na cestu víry vyvedli a pak ho na ní necha
li samotného jen proto, že nestačil našemu 
tempu, že nedělal dostatečné pokroky. 
A měli bychom být dokonce tak trpěliví 
a pokorní, že budeme respektovat i jeho 
případné zbloudění či sejití z cesty. I kdyby 
z cesty ruku v ruce měla zůstat jen modlit
ba za dotyčného.

Na závěr dovolte jeden 
příklad z minulosti. Je 
o tom, co inkulturace, 
trpělivost a doprová

zení rozhodně není. Legenda 
praví, že v časech dobývání 
Latinské Ameriky, v dobách 
konce národů Aztéků, Mayů, 
Toltéků, Inků a jiných vel
kých indiánských kultur zajal 

jeden ze španělských dobyvatelů tehdejší
ho krále Inků. Poručil ho přivést do jedné 
z obrovských místností indiánského palá
ce. Pak křesťanský dobyvatel vytáhl svůj 
kord, postavil se na špičky, natáhl ruku do 
výše, kam až dosáhl, a udělal čáru na zdi. 

TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Chceme-li tedy někoho doprovázet 
na dobrodružné cestě hledání víry, 

obrňme se trpělivostí.
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RECEPTÁŘ
Citronové rezy

Žltky s cukrom a Ramou vymiešame do penista, pridáme orechy, šťavu a kôru z citróna, 
pridáme múku s práškom do pečiva a tuhý snieh. 
Polovicu cesta rozotrieme na vymastený a múkou posypaný plech a posypeme ho pos
trúhanou čokoládou. Natrieme druhú polovicu cesta (opatrně lyžicou, ať sa nezamieša 
s čokoládou) a dáme do vyhriatej rúry piecť.

Poleva: 
Preosiaty cukor s citronovou šťavou a rumom dohladka vymiešame a rovnomerne rozot
rieme na upečený koláč. Keď poleva ztuhně, pokrájame rezy.

(Mária Bartusková)

Ingredience:
7 vajec
300 g praškového cukru
150 g Ramy
150 g hrubej múky

10 dkg orechov (mleté)
šťava a kôra z 1 citróna
½ balička prašku do pečiva
100 g čokolády na varenie

Poleva:
250 g praškového cukru
1 lyžica rumu
šťava z 1 citróna

Poté prohlásil: „Propustím tě, pokud tuto 
místnost naplníš až po značku zlatem!“ 
Král svolal své služebníky a do druhého 
dne byla místnost až po zářez kordem 
naplněna zlatem. Dobyvatel byl úžasem 
bez sebe, ale krále nepropustil. Ten nechal 
místnost naplnit zlatem ještě dvakrát až po 

samotný strop. Na svobodu se stejně nikdy 
nedostal…
Nedělejme si nikdy zářezy na zdi, kam až 
to v evangelizaci „dotáhneme“, nepouží
vejme hlásání Božího slova jako zástěrku 
pro uspokojení svých tužeb. Ale buďme 
pravdiví a buďme trpěliví.

(Lukáš Volný)


