
Síla modlitby 
Nedávno jsem byl na růžencovém spole-
čenství. Schází se v něm na 6 osob, pra-
videlně co 14 dnů, zřejmě již pár let. Výše 
zmiňované setkání probíhalo u nejstarší 
účastnice. V červenci ji bylo 83 let. Má 
bolavé nohy, ale bystrý rozum. Co ji činí 
tak vitální? Odpověď je jednoduchá: čte-
ní knih a modlitba. Pochopil jsem to při 
samotné modlitbě růžence.
Každý člen, který vede modlitbu, má lite-
raturu či nějaké předlohy (předmluvy) 
před jednotlivými desátky růžence. Měla 
ji i výše jmenovaná starší paní. Po čase mi 
zrak spočinul na její tváří, to už neměla 
žádnou brožurku. Oči měla zavřené, a její 
rty vyslovovaly modlitbu, vzbuzující údiv. 
Věkem sešlá paní téměř citovala úryvky 
Písma svatého. Fascinovalo, jak má úryv-
ky promeditované a s jakou lehkostí spo-
jovala různé pasáže.
Na jedné straně mě tato paní zahanbovala 
svou znalostí Bible. Na druhé straně pod-
něcovala k větší touze po Slově Božím. 

Modlitba vycházející z jejího srdce půso-
bila blahodárně na duši, zároveň vedla 
k dalšímu zamyšlení.
Není-li modlitba pouze bezmyšlenkovitě 
odříkána, otevírá před námi nové prosto-
ry. Dává nám netušené poznání. A hlavně 
nestává se pro nás nudou, nýbrž radostí. 
Kdo se rád a vytrvale modlí, ten přichá-
zí k vnitřnímu poznání Boha. Dialog 
s Pánem jej osvěžuje, zároveň vzbuzuje po 
stále užším sepětí. Modlitba nás zkrátka 
poutá k Bohu. Navíc upřímná a pravidel-
ná modlitba proměňuje náš charakter.
Kéž bychom nalezli odvahu vystoupit 
k výšinám. Nalezli bychom (v rozhovoru 
s Hospodinem) pokoj, jenž vyhání obavy. 
Nalezli bychom Někoho, kdo nám pozor-
ně naslouchá, kdo se o nás zajímá a kdo 
nám pomáhá. Konec konců nalezli by-
chom lásku, po které tolik všichni touží-
me.
Radost z Božího Slova a radost z modlitby 
Vám přeje P. Jan.



2

Milí přátelé, v dnešní malé katechezi se 
zaměříme na tvora, který již svým názvem 
vzbuzuje nelibost, možná dokonce odpor. 
Jedná se o červa. Vždy, když slyším slovo 
červ, vytanou mi na mysli dvě vzpomín-
ky. První je zážitkem z jakéhosi dokumen-
tárního filmu, kde jsem se jako malý 
poprvé dozvěděl, že některé národy pojí-
dají červy. Druhá vzpomínka patří 
nešťastnému normalizačnímu seriálu Tři-
cet případů majora Zemana. V jednom 
z dílů hrdinný major zasahoval proti čle-
nům rockové skupiny, narkomanům 
a třídním nepřátelům v jedné osobě. 
A největší hit této hudební formace měl 
skutečně zapamatováníhodný refrén: „…
červi se rozlezou a bič boží je vyžene…“ 
Ale dost vzpomínek. Antické národy věři-
ly, že červi jsou tajemně spřízněni přímo 
s námi lidmi. Podle starých mýtů člověk 

i červ vznikli ze 
země a po smrti 
se lidé rozpadají 
v červy nebo jsou 
jimi sežráni. Je rov něž zajímavé, že v sym-
bolice se často zaměňoval červ a had.
Ve Starém zákoně je velebena Boží veleb-
nost, před kterou je člověk pouze červíč-
kem, lidským červem (Job 25,6). Červíč-
ka Jákobova známe určitě všichni, je jím 
myšlena hrstka Izraelova lidu, jehož jedi-
nou pomocí je Hospodin (Iz 41,14). Tato 
přirovnání jsou víceméně neutrální, když 
symbolizují nepatrnost lidskou před veli-
kostí Boží. Prorok Izaiáš pak ovšem použí-
vá červy také jako obraz pekelných muk 
pro mrtvé hříšníky, kdy je budou týrat 
právě věčně hryzající červi (Iz 66,24).
V Novém zákoně pokračuje tento „nepo-
pulární“ úděl červů. Herodes, král nechá-

MALÁ KATECHEZE – Červ

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  3. září – středa Památka sv. Řehoře Velikého,  

papeže a učitele církve
  7. září – neděle 23. neděle v mezidobí 
  8. září – pondělí Svátek Narození Panny Marie
13. září – sobota Památka sv. Jana Zlatoústého,  

biskupa a učitele církve 
14. září – neděle Svátek Povýšení svatého kříže
15. září – pondělí Památka Panny Marie Bolestné
20. září – sobota Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona,   

kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. září – neděle 25. neděle v mezidobí
23. září – úterý Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
27. září – sobota Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září – neděle Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  

hlavního patrona českého národa
29. září – pondělí Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září – úterý Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
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SVATÝ MĚSÍCE

Světec tohoto poněkud zvláštního jména 
byl nejprve mnichem a poté do-
konce opatem slavného bene-
diktinského kláštera Monte 
Seratto na severu Říma.
Když byl Nonnosus v kláš-
teře „pouze“ jedním z bra-
trů, musel mnoho vytrpět. 
Tehdejší opat totiž našeho 
světce při každé příležitosti 
tvrdě trestal a dokonce bezdů-
vodně mučil. Nonnosus s Boží 
pomocí vše překonal a když se 
sám stal opatem, byl přesným opa-
kem svého krutého předchůdce. Jeho las-
kavost se stala pověstnou.
Když Nonnosus v roce 565 zemřel, byl 
pochován ve svém klášteře. V 11. století 

však jeho ostatky spočinuly v dómu Pan-
ny Marie ve Freisingu. Zde jsou uloženy 

v nádherné kamenné originální rakvi 
z roku 1161, pod kterou je otvor. 

Ten umožňoval poutníkům pod 
rakví podlézat. Cílem mělo být 
dosažení uzdravení a pomoci 
a rovněž údajně pomáhalo 
při obtížích ve škole.
Svatý Nonnosus bývá nej-
častěji znázorňován v čer-
ném benediktinském hábitu 

s olivovou ratolestí, skleněnou 
lampou nebo skalnatou horou. 

Bývá vzýván jako patron proti nedo-
statku a obtížím ve škole, je také patro-
nem biskupství v Nepi a spolupatronem 
Freisingu.

AKTUALITY Z FARNOSTI

Svatý Nonnosus

vající se oslavovat jako bůh, byl náhle 
sražen andělem Páně a „zemřel rozežrán 
červy“ (Sk 12,23). Izaiášova představa, 
kdy červi budou nástrojem trestu v pek-
le, se objevuje znovu u evangelisty Marka 
(9,43–48).

To, co jsme si přečetli, asi popularitě čer-
vů příliš nepřidá. Ovšem i oni jsou Boží 
tvorové a mají své místo v řádu světa.

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

(Lukáš Volný)

V září začnou opět dětské mše svaté. Termín bude upřesněn v ohláškách. Srdečně •	
jsou zváni rodičové se svými ratolestmi. 
Taktéž od září bude otevřen další ročník Školy Ježíšovy (obdoba biblických hodin). •	
Upřesnění očekávejte v ohláškách. Srdečné pozvání platí pro mládež i dospělé až po 
nejstarší. 
Prosím o pomoc při úklidu kostela. V chrámě probíhají opravy, a proto každá pomoc-•	
ná ruka bude vítána.
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STŘÍPKY
12. františkánské setkání mládeže na Cvilíně
Jako už několik předchozích let bezmála 
dvě stě mladých lidí začínalo své prázdniny 
na poutním místě panny Marie Sedmibo-
lestné na Cvilíně u Krnova. Proč? Ve dnech 
28. 6. – 2. 7. 2008 zde probíhal 12. ročník 
františkánského setkání mládeže – pět dní 
společenství, modlitby, přednášek a disku-
zí na zajímavá témata, koncertů a zábavy. 
Setkání organizuje řád minoritů a na jeho 
přípravě se kromě samotných bratří a ses-
ter z různých řeholních komunit podí-
lí i řada mladých, „odrostlých“ právě na 
těchto set káních.
Letošním mottem bylo ujištění Pána Ježí-
še: „Buďte dobré mysli, já jsem přemohl 
svět!“ a navozovalo téma vpravdě aktu-
ální. Mluvilo a svědčilo se o duchovních 
i materiálních ohroženích dnešního člově-
ka a křesťana (okultismus, sekty, závislos-
ti…) a o tom, jak „v tom všem slavně zví-
tězit skrze Toho, jenž si nás zamiloval“… 
Ráno začínalo vždy snídaní a ranními 
chválami, následovala mše svatá a po ní 
přednáška na dané téma. Letos na Cvilíně 
přednášeli např. Otto Broch, stálý jáhen a 
vězeňský kaplan z olomoucké vazební věz-
nice, sr. Immaculata z Brna, která si sama 
prošla drogovou závislostí a nyní pomá-
há mladým lidem v podobných situacích 
a o. Řehoř Bajon OFM Conv., hlavní 
organizátor setkání. Svědectví o vysvobo-
zení Kristem ze závislosti na drogách, por-
nografii nebo členství v sektách vydávali 
jak hosté, tak i přímí účastníci setkání. 
Po obědě a odpočinku se v menších sku-
pinkách téma probíralo a sdílely se osobní 
zkušenosti. Na programu též byla každý 
den modlitba růžence, neboť jak o tom 

svědčí mnozí svatí z různých dob, přímlu-
va  Panny Marie je mocnou zbraní proti 
Zlému („Modlitba růžence je kulomet 
do pekla“, sv. Maxmilián Kolbe). Vždyť 
srdce Mariino bylo od začátku plné Boží 
milosti, kvůli Ježíši Kristu byla uchráněna 
jakéhokoliv hříchu a Zlý tak k ní neměl 
žádnou přístupovou cestu. 
V polovině celého setkání účastníci mohli 
prožít tradiční nejsilnější bod programu – 
Večer smíření. Od večera až do nočních 
hodin probíhala v kostele adorace dopro-
vázená chválami a během ní řada kněží 
na různých místech uvnitř i okolo kos-
tela udělovala svátost smíření desítkám 
mladých lidí. Současně bylo k dispozici 

i několik skupinek přímluvné modlitby, 
kde byla možnost Pánu společně odevzdat 
starosti a zranění a prosit Jej za uzdrave-
ní a požehnání. A Bůh není skoupý na 
milosti – „Pojďte ke mně všichni, kdo 
se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občer-
stvím!“… Radost a plody z tohoto večera 
byly veliké. 
Tradicí se stal také společný táborák 
u poutního domu v poslední večer setkání 
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Rozhovor s…

a koncert oblíbené skupiny Fioretti – pol-
ských bratří minoritů převážně z Krako-
wa.
Letošní setkání bylo opět dokladem 
o Boží moci a nesmírné lásce k nám – 

každý účastník si v srdci odvážel mnohé. 
Napřesrok jste zváni i vy začít prázdniny 
podobným svěžím douškem vody živé.

(Lucie Kvěchová)

Jak a kdy vás napadlo zorganizovat Třebo-
vický koláč?
Třebovický park nabízí krásné prostředí 
a je škoda, že o něm ví velmi málo lidí. 
Oba jsme členy Slezského souboru Hele-
ny Salichové. Tancujeme, zpíváme a byli 
jsme na spoustě festivalů. A tak jsme si 
řekli, že skloubíme folklor s příjemným 
areálem parku. A protože máme rádi i fol-
kové a trampské písničky, spojíme tyto 
žánry dohromady. I když někteří z toho 
měli obavy, hned po prvním ročníku jsme 
nelitovali hudební pestrosti žánrů. Ba nao-
pak! Pozorovali jsme, jak folkoví příznivci 
koukají na umění folklorních tanečníků, 
muzikantů a zpěváků a členové folklor-
ních souborů v krojích si zase prozpěvují 
trampské písničky.
A když už je to směs různých žánrů, tak 
se nazývá koláč. Každý si přijde na tu svoji 
chuť. A třebovický – to už je všem určitě 
jasné. 

Jak se shání účinkující?
Jezdíme na různé festivaly nejen folklor-
ní, posloucháme folkové pořady v rádiu, 
máme přátele mezi folkovými a folklor-

ními kapelami, no a pak se to odvíjí od 
té chuti. Přemýšlíme, kdo by diváky, které 
jsme si doufám už získali, nejvíce oslovil. 
Na podzim oslovíme kapely a soubory 
a pak je to o financích. 

Užíváte si trošku program nebo je to hlav-
ně pracovní víkend?
Vždycky se těšíme, že si poslechneme a 
podíváme se na pozvané soubory a kapely, 
ale nakonec to dopadne jinak. V zákulisí 
každé akce jsou chvilky, kdy nám není 
dopřáno si program užít jako diváci. 

Jaká je vaše oblíbená písnička?
Každá, která se hraje a zpívá od srdíčka.

Účinkovali jste na nějakém festivalu?
Jako velmi aktivní tanečníci jsme účin-
kovali na festivalech v České republice 
– Dolní Lomná, Lhotka pod Ondřejní-
kem, Stará Ves nad Ondřejnicí, Rožnov 
pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, 
Hodonín, Staré Město u Uherského Hra-
diště, Chrudim, Brno, Strážnice. Byly 
i zahraniční festivaly – Slovensko, Polsko, 
Ukrajina, Německo, Francie. 

Jak představit manžele Vojtkulákovy? Mají mladého nadšeného ducha, 
moudrost a dobré zásady svých dětí vypěstovali nejspíš způsobem života 
uprostřed folkloru. Šárka učí děti a mládež tanci, Tomáš má na starosti 
organizační věci. A obě děti Barča i David tančí v Dětském souboru 
Heleny Salichové.
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Na co nejraději vzpomínáte?
My doufáme, že ještě budeme vzpomínat. 
Ale je pravda, že když člověk koukne do 
foto nebo video archivu akcí, tak si tepr-
ve uvědomí, jak ten čas běží a co všechno 
krásného zažil. 

Co je podle vás nejtěžší ve výchově dětí 
a mladých lidí?
Najít k sobě navzájem sebeúctu, pocho-
pení, tolerantnost. Ve výchově dětí – být 

dobrým příkladem nejen v životě, ale i ve 
víře, a mít dostatek času se jim věnovat.

Vzkaz čtenářům Many?
Přijďte ochutnat z Třebovického koláče, 
přijďte si odpočinout, vyměňte papučovou 
kulturu za osobní setkání s účinkujícími, 
kteří uchovávají tradice a rozdávají z toho, 
co jim Bůh nadělil.

(ptala se Lenka Volná)
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Ohlédnutí za koncertem
Kdo z vás se zúčastnil v pondělí 4. 8. v na-
šem kostele koncertu souboru SOLIDEO, 
ten mi určitě dá zapravdu, že jsme prožili 
nádherný večer. Převážně duchovní sklad-
by z období 13. a 14. století provedené na 
netradičních hudebních nástrojích (např. 
kravské, kozlí a beraní rohy, středověké 
dudy a další) lahodily sluchu a celkový 
dojem byl umocněn perfektně promyšle-
ným průvodním slovem, které bylo srozu-
mitelné, vtipné a zaujalo posluchače všech 
věkových kategorií. Poslední skladbu, me-

lodii z filmu The Mission (Mise), věnovali 
členové souboru našemu o. Janovi. 
Na obálce jednoho z CD, na které zájemci 
vystáli nemalou frontu, čteme myšlenku, 
která stojí za povšimnutí: „RES FUGIT, 
DEUS ET ARS RESTAT“ (Majetek mizí, 
Bůh a umění zůstává).
Chtěla bych poděkovat (snad nejen jmé-
nem svým, ale i mnoha dalších poslucha-
čů) za nádherný zážitek a přeji tomuto 
souboru hodně Božího doprovázení na 
dalších turné. 

(Broňa Volná)

Redakční rada obdržela dopis spolu s prosbou o jeho uveřejnění. Přetiskujeme proto doslova 
hlavní část tohoto dopisu. Zároveň jsme byli požádáni, abychom zveřejnili pouze iniciály 
autorky, což výjimečně činíme, i když preferujeme zveřejnění celých jmen.

Tímto dopisem bych ráda (a nejen já – je nás podstatně více, a to nejen nás starších, ale 
i mladých, kteří snad ještě více vnímají tu krásu) vyjádřila upřímné poděkování za pře-
krásnou a stálou květinovou výzdobu třebovického chrámu, a to panu Ing. Stanislavu 
Svobodovi a jeho spolupracovníkovi – mladému muži – Ing. Peteru Galvasovi, kteří se 
podílejí na tomto bohumilém díle! Je to opravdová krása, která nás osloví při vstupu do 
chrámu! Jsme uchváceni krásou květin a jejich vůní. Květinová výzdoba zcela ojedinělá 
a výjimečná je skutečně překrásná. Shodly jsme se na tom, že v širokém okolí není žádný 
chrám takto vyzdoben květinami – je to úžasné, nedocenitelné. Moc děkujeme těmto 
dvěma „tvůrcům“ – panu Ing. Stanislavu Svobodovi a panu Ing. Peteru Galvasovi, kteří 
určitě vykonávají tuto práci s velikou láskou, protože jinak by snad ani nedocílili tak 
znamenitého výsledku. Děkujeme a upřímné Pán Bůh zaplať!

L. U.

Poděkování

KNIŽNÍ OKÉNKO

Také se vám stává, že v období letních 
dovolených častěji sáhnete po knížce, kte-
rou můžete kdykoliv, třeba uprostřed kapi-
toly odložit a věnovat se něčemu jinému? 
Nebo po knížce, kterou jste četli mnoho-

krát, a přece si ji 
přibalíte na ces-
ty do zavazadla? 
Takovou je pro mě malý svazek od Clive 
Staples Lewise Rady zkušeného ďábla. 

C. S. Lewis: Rady zkušeného ďábla
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Docela děsivý název, nemyslíte? A což 
teprve obsah! Jádrem knížky je totiž 31 
dopisů, které píše protřelý a skrz naskrz 
zlý pokušitel Zmarchrob svému synovci 
Tasemníkovi (jak příhodná jména), který 
se v „řemesle“ teprve zaučuje. Ve svých 
listech mu udílí rady, kterak se dostat 
pod kůži a pronikat do mysli lidí a vma-
nipulovávat je přesně tam, kde je chce 
mít. V předmluvě autor vychází z toho, že 
peklo je místem, kde se každý stará o svou 
„důstojnost“, nedotknutelnost a kariéru, 
stěžuje si na ostatní a žije smrtelnými váš-
němi – závistí, vědomím vlastní nepostra-
datelnosti a záští k ostatním. Pohromadě 
je drží jen strach a nenasytnost.
Lewis zároveň svým suchým, anglickým 
humorem nabízí protiváhu – radost 
a smích. „Ať již těm bytostem, které zhře-
šily pýchou, přiřkneme coko-
liv, humor to být nemůže. 
Neboť jen humor v sobě zahr-
nuje schopnost vidět sebe oči-
ma druhých.“ 
Ponořme se tedy do vnitřního 
života mladého Brita, o které-
ho je v korespondenci největší 
zájem. Mladíka, ocitajícího se 
ve válečné krizi, jakou prožíva-
jí obyvatelé Londýna při nacis-

tickém bombardování. Chvílemi s oba-
vami, chvílemi s nadějí sledujeme, jak se 
hlavní hrdina přes všechny nástrahy, úkla-
dy i své slabosti blíží ke konečnému roz-
hodnutí. Až se přistihneme při myšlence, 
že to o sebe se bojíme, sobě držíme palce 
tváří v tvář vlastním hříchům, pochybe-
ním, krizím, beznaději a zoufalství. Tento 
vtipný i moudrý rozbor silných či slabých 
stránek povahy křesťana vás nejen pobaví, 
také poučí a přivede k zamyšlení. 
Pokud máte pocit, že jste o C. S. Lewiso-
vi v poslední době slyšeli častěji, nemýlíte 
se. Jedná se o spisovatele, jehož předloha 
Letopisy Narnie posloužila k natočení dru-
hého dílu stejnojmenného velkofilmu pod 
názvem Princ Kaspian a který byl začát-
kem léta s velkou pompou uveden do kin. 
I když jsou filmové recenze k filmu místy 

kritické, právě zásluhou před-
lohy stojí tento pohádkový pří-
běh za zhlédnutí. C. S. Lewis 
žil v první polovině minulého 
století v anglickém Oxfordu, 
kde přednášel literaturu. Kon-
vertoval ke křesťanství a ve 
své době patřil k nejčtenějším 
křesťanským autorům.

(Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI

Ahoj děti, 
léto se tento měsíc přehoupne 

v podzim. Schválně, víš  
který den?
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Zářijové pranostiky
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. »
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. »
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. »
Na Ludmily světice obouvej střevíce. »
Po svatém Matouši, čepici na uši. »

Dobře je mi s galošemi,
mohu v nich při velké vodě
brouzdat venku kalužemi,
i když nejsou zrovna v módě.

  Dobře je mi s galošemi,
  k čemu je mi móda,
  polobotky nechám doma,
  byla by jich škoda.

V galoších se nehrozím,
že mě chytí chřipka,
v galoších jsem na podzim
zdravý jako rybka.

František Hrubín
Kohout

Jiří Žáček
Bedly

Jiří Slíva
Galoše

Znáš je…?
Opice jsou savci nám nejpodobnější. Základními rysy jsou chápavé prsty, vysoce vyvi-
nutý mozek a částečně či úplně vzpřímená poloha při chůzi. Hlavním orientačním smys-
lem je zrak a hmat, drápy jsou přeměněny na ploché nehty.

1.  Gorila je největším zástupcem opic,  
váží až 300 kg, spořádá až

a) 16 kg listí denně
b) 26 kg listí denně
c) 36 kg listí denně

2.  Orangutan měří jen 150 cm, rozpětí 
paží měří

a) 120 cm
b) 170 cm
c) 220 cm

3.  Orangutaní maminka kojí svá 
mláďátka

a) 2 roky
b) 3 roky
c) 4 roky

4.  Šimpanz Bonobo se od Šimpanze 
Učenlivého liší 

a) vzpřímenou chůzí
b)  u Bonobo je vůdčí samice,  

u Učenlivého samec
c) Bonobo je o polovinu menší

Není na venkově spáče,
který nezná kokrháče:
ráno od čtyř na vás troubí:
Vstávej, v lese rostou houby!

Sesedly se bedly
pod vysokou jedli, 
celý den si povídaly,
až je plži snědli.
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5.  Lemur korunkatý měří 33 cm,  
jeho ocas je

a) kratší než jeho tělo
b) stejně dlouhý
c) delší než jeho tělo

6.  Dokáže vřešťan napodobit svým  
skřekem zvuky jiných zvířat?

a) ano
b) ne

Řešení: 1b, 2c, 3c, 4abc, 5c, 6a

Vybarvi obrázek podle česky psané nápovědi, jestli umíš anglicky, zkus 
druhou nápovědu.

R – červená     O – oranžová     G – zelená     Y – žlutá     B – hnědá     P – růžová

R – red     O – orange     G – green     Y – yellow     B – brown     P – pink
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V následujících větách objev tři holčičí 
Vezmi ten stojan a odnes ho ven, prosím. Pepa vlastně nic nechtěl, byl jen zvědavý.
Odneste rezavé železo do sběru.

a tři klučičí jména:
Vida, viděli jsme i to, co jsme ani nechtěli. Tu tvoji říkanku opravdu neznám.
Nová firma rekonstruovala celý dům.

…dokresli, co 
opičkám chybí…

Letošní rok je papežem  
prohlášený za rok… 
V tomto duchu budeme prožívat 
i dětské mše svaté. 
(poznej podle obrázků, nebo seřaď správně 
písmenka a vyjde ti jméno) 
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…z deníku želváka Oskara

Prvního září jsem šel poprvé po prázdni-
nách do školy. A jak už to bývá , na kama-
rády jsem se těšil, ale na učení 
moc ne. Už ve školní šatně se 
šířila zpráva, že k nám do třídy 
přijde nový spolužák. Jaký bude? 
Hádali jsme. Malý, střapatý, 
hodný, bude hrát fotbal, nebo 
sbírat známky… Upalovali jsme do třídy, 
abychom to vyzvěděli, ale ve třídě byli 
všichni kamarádi, co tu byli i před prázd-
ninami. Nikdo nový. Potom zazvonilo 

a přišel pan učitel s malou pichlavou koulí 
v patách. „Představuji vám nového spo-

lužáka, ježečka Bodlinku. Při-
stěhoval se k nám z polí.“ Před-
stavil ho pan učitel. Ten malý 
ježeček se tolik styděl, že se smo-
tal do kuličky. Ale když se roz-
motal a viděl naše kamarádské 

obličeje, stydět se přestal a posadil se ke 
mně do lavice. Během pár dnů se z něj stal 
můj dobrý kamarád a věřím, že také i váš. 

Pac a pusu, Oskar.

Jak jsme dostali nového spolužáka

(Lenka Volná)

Od září bude probíhat setkávání malinkých dětí s ježečkem Bodlinkou. 
Všechny maminky s dětmi školou nepovinnými jsou srdečně zvány.

OKÉNKO PRO RODIČE
Co naše děti nejvíce potřebují?
Dnes se zdá, že věci jdou samy sebou, je 
celkem pohoda, netrpíme nějakými zásad-
ními problémy jako například v Africe, kde 
jsou lidé vystaveni válkám, násilí a hladu. 
Jsou však tři skutečnosti, které děti potře-
bují v jakékoli kultuře a historické době. 
Jsou to výchova, vzdělání a víra. 
Výchovou se učí děti být lidmi. Každý 
rodič se snaží svým dětem předat to, co 
považuje za důležité pro život. Nejlepší 
výchova je ta, když děti vidí, že se rodi-
če starají o rodinu a o ně samotné. Záro-
veň však děti potřebují vymezit hranice, 
poznávat, co je správné a co ne. Dávat jim 
to, co opravdu potřebují, a ne jen to, co 
děti chtějí samy. A učit děti zodpovědnosti 
za svá rozhodnutí a za své chování. Pod-

porovat je v tom, co pozitivního dovedou, 
zapojit je do domácích prací. Ale to vše 
znáte.
Vzdělání vede ke svobodě, ale musí být 
spojeno právě s odpovědností. 
A víra? Dává orientaci v tom, co je pro 
člověka podstatné, aby svůj život mohl 
naplnit. Ježíš o tom jasně hovoří. Záro-
veň objevujeme, že na vztahu k Němu 
můžeme postavit náš život. Pak více pro-
žíváme, že má hodnotu a smysl, které nám 
nikdo nemůže vzít. Jen my sami svým hří-
chem. A je to Ježíš, který i v této situaci 
o nás ví, osvobozuje nás od hříchu svým 
odpuštěním. Tím nás opět přivádí k nám 
samým a k druhým. V této zkušenosti 
objevujeme, že Boží láska nás nezklame 
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nikdy. Že síla Boží lásky nás vede k tomu, 
že dovedeme překračovat sami sebe a dru-

hým se můžeme znovu darovat. A to naše 
děti potřebují vidět.

(P. Pavel Kuchař)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Trochu netradičně – až na krev…
Milí přátelé,
tentokrát jsem skutečně dlouho přemýšlel, 
jaké téma zvolím, co napsat, aby se můj 
příspěvek nestal pouhou výplní volného 
místa. Už jsem se skoro vzdal a říkal jsem 
si, že Mana se bez mého článku docela 
dobře obejde. Myšlenky nepřicházely, jen 
tak poletovaly okolo a žádná z nich ne a ne 
sednout si na správné místo. A poblíž ani 
žádná múza…
Až skutečně v poslední chvíli jsem si 
vzpomněl na jeden film, který mě v uply-
nulých měsících mimořádně zaujal. Roz-
hodl jsem se, že se s Vámi o tento zážitek 
pokusím podělit. Ten film je totiž zcela 
nový a v televizi ještě několik let k vidě-
ní nebude. Jmenuje se „Až na krev“. Ne-
jde ovšem o žádný akční film, při kterém 
by se prolévaly hektolitry krve. Trocha jí 
tam sice přece jen je, ale s názvem filmu to 
nemá nic společného. „Až na krev“ vyprá-
ví o tom, kam až je člověk schopen zajít, 
když má před sebou vidinu zisku, když 
jeho životním stylem a životní filosofií je 
neustálý konkurenční boj.
Hrdinou filmu je člověk, který s nasaze-
ním vlastního života doluje vzácné kamení 
a shodou okolností se mu podaří objevit 
naleziště ropy. Od tohoto okamžiku se 
odvíjí děj, kdy onen drsný muž zvyklý 
pracovat v neustálém ohrožení života začí-
ná podnikat v ropném průmyslu. Vše se 
odehrává v Americe, v době, kdy těžaři 
zažívali zlaté časy a velké společnosti zís-

kávaly pohádko-
vý majetek. Každý nový byl vnímán jako 
konkurent a potenciální hrozba kvetoucí-
ho obchodu. Náš hrdina se však nevzdává 
a do těžařského byznysu vstupuje se stej-
nou rvavostí, s jakou dennodenně hledal 
drahokamy. Že občas utržil ránu? Nic na 
tom. O to více jich rozdal. Ano, to vše 
musí být vlastnostmi dobrého obchodní-
ka. Ale u Daniela Plainviewa, tak se hlav-
ní hrdina jmenuje, se pomalu začíná jeho 
vlastní krev měnit na krev černou – ropu. 
Jen ona se stává smyslem jeho života. Obě-
tuje jí všechno. Dopustí se všeho. Pod-
vodu, korupce i vraždy. A když jeho syn 
přijde při jednom neštěstí o sluch, posílá 
ho násilím pryč, aby mu nekazil obchody. 
Je již schopen všeho. Vstupuje dokonce do 
samozvané církve, která v městečku, kde 
těží, vzniká. Ne, nevěří v Boha, jen potře-
buje mít na své straně ty správné lidi. Stále 
se dře, ale stále nemá vše, co by chtěl. Ještě 
není dostatečně bohatý.
Až po mnoha letech, již jako starý muž, 
by mohl být spokojen. Má téměř vše, žije 
v přepychu, zajištěn až do konce živo-
ta. Dokonce se usmířil se svým synem. 
Ovšem v jeho žilách již nekoluje červená, 
ale dokonale černá krev. Když mu syn 
oznamuje, že chce odjet a začít sám pod-
nikat, zcela ho zavrhne podle logiky, že se 
tím stává jeho konkurentem a je potřeba 
ho zničit.
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Konec filmu je jakýmsi skutečným ohňo-
strojem marnosti. Těžař se ve svém domě 
setkává s knězem oné samozvané církve, 
do které kdysi z vypočítavosti vstoupil. 
Kněz za ním přichází s určitou prosbou. 
A hle, i on sám se ukazuje jako člověk, 
který měl víru jen jako prostředek k zís-
kání vlivu a moci nad svými spoluobčany. 
Jakmile mu kyne příležitost získat to, co 
chce, víry se vzdává. Tak proti sobě sto-
jí dva muži, jejichž život probíhal beze 
smyslu. A v duchu toho, opět bez smyslu 
a bez pádného důvodu, těžař kněze zabíjí. 
V tom okamžiku film končí.

Vše od začátku až do konce, celý film, pro-
bíhá jakoby bez emocí. Žádná velká gesta, 
dramatické situace. Jen do doby, než film 
skutečně skončí. Pak v divákovi propuk-
nou emoce naplno. Je to neuvěřitelně silný 
zážitek. Často můžeme objevit smysl tepr-
ve tehdy, setkáme-li se s jeho opakem. Film 
„Až na krev“ používá postup, kdy neuka-
zuje, jak žít, ale jak „nežít“. Je to příběh 
o ryzích hodnotách, které nalézáme tak, 
že zakoušíme jejich protiklad. A je to také 
film o tom, že na to, abychom se změnili, 
máme vždy čas. Ale není ho mnoho.

(Lukáš Volný)

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

http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 10. 9. 2008

RECEPTÁŘ
Tvarohovo-meruňková buchta

Ingredience:  5 žloutků, 25 dkg mletého cukru 
1 vanilkový cukr, ½ sklenice oleje 
Výše uvedené ingredience utřeme do pěny. 

      Přidáme:  1 ½ sklenice mléka, 40 dkg polohrubé mouky,  
1 prášek do pečiva, z 5 bílků ušlehaný sníh

Vzniklou hmotu vylijeme na vymazaný a vysypaný vyšší plech. Na vylité těsto 
položíme ovoce (meruňky) a vše zalijeme litým těstem, které umícháme z ½ kg tva-
rohu+cukru+mléka (těsto by mělo být v takové hustotě, aby se dalo lít). Upečeme.
 Dobrou chuť přeje Majka Dostálová. 

Daruji zavařovací sklenice Omnia (0,7 litru),  láhve na okurky kvašáky (3 litry), případ-
ně staré patentní zavařovací sklenice (1 litr).

Tel: 596 964 091 – Třebovice

INZERCE


