
Demokracie nám přinesla skvělé možnosti. 
Můžeme vidět a poznávat věci, o kterých 
se našim předkům ani nezdálo. Věda krá-
čí mílovými kroky. Poznávání vesmíru jde 
do závratných šířek či hlubin. Medicína 
skýtá neslýchané možnosti. Média blesko-
vě přenáší nejžhavější novinky. Supermar-
kety skýtají exkluzivní, mnohdy exotické 
zboží. Jedinci se pohybují snad raketovou 
rychlostí. Lidé však stále jakoby více a více 
dychtí „poznávat“ a „mít“. Lze vystopovat 
„hlad“ a „nespokojenost“, přičemž trh je 
bohatý a možnosti téměř neomezené.
Co ještě může chybět „modernímu“ člově-
ku? Na koho se má obrátit? Co může uspo-
kojit jeho nejskrytější potřeby? Lze takto 
pokračovat do nekonečna? Poctivý jedinec 
si podobné otázky zajisté klade. Odpověď 
nemůžeme dát šablonovitě pro každého, 
ale nacházíme ji mimo sebe. V největších 
hlubinách našeho bytí nás uspokojují 
duchovní věci, které nejsou měřitelné jako 
chleba či máslo. Je v nás „nedosyt“ lásky, je 
zde touha po absolutní důvěře…
Takové, podobné, a mnohé jiné touhy 
jakoby vyrůstaly z našeho nitra. Odpověď 
na ně nepřinesou ani „konzum“, ani „zbrk-
lá média“. Řešení přichází z oblasti, kterou 
nebudeme mít nikdy dost dobře prozkou-
manou. Rozluštění „životních hádanek“ 
leží v oblasti duchovní. Nejsou to recepty, 

které po odzkoušení „záhy vyhodíme“, ale 
jsou to seriózní odpovědi na seriózní otáz-
ky. Mimo jiné na ně odpovídají duchovní 
autoři. Jednu ze zajímavých odpovědí při-
náší Jo Croissant: „Jsme postaveni podle 
obrazu chrámu. Každý z nás má v sobě 
velesvatyni, kterou nemůže nic nahradit. 
I mentálně postižení, i lidé, kteří jsou 
zasaženi ve své psychice, mají tajemným 
způsobem schopnost vstoupit do kontaktu 
s Bohem a žít z jeho lásky. Svatyně je mís-
to, kde jsme obklopeni pohledem Otce, 
obnoveni slovem Syna, naplněni přebý-
váním svatého Ducha. Je to také místo 
posvěcení Božího jména.“
Svatyně, chrám či kostel je místem, kde se 
nebe dotýká země. Je místem, kde se setká-
váme s Bohem. Je místem, kde nacházíme 
sílu. Je místem, kde nacházíme odpovědi 
na nejsložitější životní otázky. Je místem, 
kde jsme posvěcováni. Není to naše mod-
litba či oběť, která nás činí svatým. Je to 
Bůh, který nás posvěcuje svou přítomnos-
tí. A my máme „posvěcovat“ jiné. Vždyť 
jsme přece chrámem Ducha svatého.
Nebojme se často a rádi vstupovat do chrá-
mu. Bůh přece chce náš život posvěcovat, 
chce odpovídat na nejsložitější otázky naší 
zemské poutě a koneckonců chce, aby-
chom byli šťastní.

P. Jan

Posvěcení chrámu 
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Milí přátelé, dnešní malá katecheze se 
dotýká obrovského tajemství, které nelze 
lidským rozumem obsáhnout. Proto se 
předem omlouvám za možná zjednoduše-
ný a zkrácený popis, ale věřím, že podstata 
zůstane zachována.
Možná bychom mohli říci pouze „Duch 
svatý je osoba“ a bude to stačit. Vždyť 
věříme v Trojjediného Boha ve třech oso-
bách… Ano, je to tak, ale i přesto lze stá-
le častěji na různých místech slyšet např. 
to, že Duch svatý je láskou mezi Otcem 
a Synem. A zde jsme u jádra problému. 
Láska je vztah. Láska není osobou. A oso-
ba nemůže být zároveň osobou i vztahem. 
Proč je to tak podstatné? Řekneme-li 
totiž, že Duch svatý je láskou mezi Otcem 
a Synem, říkáme tím, že je vztahem mezi 
dvěma osobami. A tím se nebezpečně při-
bližujeme k tomu, jako bychom říkali, že 
jsou dvě Božské osoby a vztah mezi nimi.

Velice se mi líbí 
vysvětlení prof. 
Pospíšila, který 
upozorňuje na 
to, že Duch sva-
tý je stejnou oso-
bou jako Otec 
a Syn. On z nich 
obou vychází (říkáme to, když vyznáváme 
svou víru při mši svaté), je jimi jakoby 
vydechován. Lze říci, že je plodem lásky 
mezi Otcem a Synem. Všimněme si: když 
řekneme, že Duch svatý je vztah lásky 
mezi Otcem a Synem, jakoby již nebyl 
prostor pro jeho personalitu. Když však 
použijeme přirovnání, že vztah mezi 
Otcem a Synem je láska, jejímž plodem je 
osoba – Duch svatý, říkáme tím zároveň, 
že Bůh je skutečně ve třech osobách, které 
jsou spojeny vztahy – pouty nesmírné 
a nepředstavitelné lásky.

MALÁ KATECHEZE – Duch svatý je osoba

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. října – středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  

panny a učitelky církve
  2. října – čtvrtek Památka svatých andělů strážných 
  4. října – sobota Památka sv. Františka z Assisi
  5. října – neděle 27. neděle v mezidobí 
  7. října – úterý Památka Panny Marie Růžencové
12. října – neděle 28. neděle v mezidobí
15. října – středa Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. října – čtvrtek Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
17. října – pátek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. října – sobota Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19. října – neděle 29. neděle v mezidobí
26. října – neděle Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
28. října – úterý Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
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SVATÝ MĚSÍCE

V 17. století nepatřila Kanada k nejbez-
pečnějším místům na světě. Neustálé 
dobývání indiánských teritorií bílými 
přistěhovalci přinášelo mnoho utrpení na 
obou stranách. A přinášelo 
často utrpení i lidem, kteří 
měli úmysly čisté a čestné.
Jedním z takovýchto lidí 
byl Izák Jogues. Narodil se 
10. ledna 1607 v Orléans ve 
Francii. Již jako sedmnáctiletý 
vstoupil do jezuitského řádu. 
Od počátku bylo jeho přáním 
odjet na misie. O dvanáct let 
později se jeho touha vyplni-
la. Několik let Izák působil 
u Hurónského jezera, kde hlásal Boží slo-
vo stejnojmennému indiánskému kmeni.
V roce 1642 byl však Jogues zajat nepřá-
telským kmenem Irokézů. Přestál mnohá 
mučení a dokonce i v zajetí mnoho Iro-
kézů pokřtil. Nakonec se mu podařilo 
uprchnout a po cestě plné dobrodružství 
se vrátil zpět do Francie.

V „civilizovaném světě“ však dlouho nevy-
držel a neuplynul ani rok a Izák byl zpět 
v Kanadě. Měl před sebou těžký úkol, 
který se nakonec ukázal být nad jeho síly, 

přesto mu šel s Boží pomocí 
vstříc. Jeho poslání bylo jed-
noznačné. Zprostředko vat 
mír mezi Francouzi a bo-
jovnými Mo hawky. Mír byl 
uzavřen, ovšem, jak bylo 
tehdy obvyklé, trval jen krát-
ce. Když pak Mohawkové 
svatého Izáka v roce 1646 
zajali, byl jeho osud zpeče-
těn. Zemřel u mučednického 
kůlu.

Izák Jogues byl prohlášen za svatého 
papežem Piem XI. dne 29. června 1930. 
Jako zajímavost literatura uvádí, že byl dle 
dochovaných pramenů prvním katolic-
kým knězem, který navštívil New York.

Svatý Izák Jogues

Abychom se však vyvarovali jiného zkres-
lení, musíme říci, že představa tří osob 
v nás občas vyvolává vědomí, jako by exis-
tovala jakási trojice Bohů. Tento omyl se 
nazývá triteismus. K tomu prof. Pospíšil 
v knize Dar Otce i Syna říká, že u člově-
ka má každá osoba své vlastní poznání, 
vědomí i svou vůli. V Bohu je pouze jedno 
poznání, jedno vědomí i jedna vůle. Jsou 
v něm však Tři, kteří prostřednictvím jed-
noho poznání poznávají, prostřednictvím 
jednoho vědomí si uvědomují sebe sama 

a prostřednictvím jedné Boží vůle chtějí 
a jednají.
Tady se již dostáváme stále hlouběji do 
tajemství, které nám ve své celistvosti 
zůstane skryto. Připomeňme si tedy ales-
poň to, že Bůh nejsou tři rozličné samo-
statné osoby, ale je Jeden ve třech osobách. 
Osobou je Otec, Syn i Duch. A spojuje je 
láska.

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

(Lukáš Volný)
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STŘÍPKY
Gruň
Naše Společenství st. generace pořádá už 
pěknou řádku let různé akce s nábožen-
ským i světským programem. Všechny 

dosavadní výlety, kterých jsme 
se zúčastnili, bývaly na jedno 
odpoledne, výjimečně celoden-
ní. Jednoho krásného prázd-
ninového dne se tak zrodila 
myšlenka: „Co kdybychom se 
pokusili zorganizovat společný 
pobyt, třeba někde na horách, na 
více dní? Bude vůbec o takovou 
akci zájem?“ Pustili jsme tuto 
informaci mezi naše farníky. 
Skutečnost předčila očekávání. 

Zájemců o několikadenní společný pobyt 
na horách bylo více než dvacet.
Podařilo se nám zajistit na čtyři srpno-

vé dny ubytování v krásném 
horském středisku – v Domě 
sv. Josefa na Gruni. Počasí 
nám po celou dobu pobytu 
mimořádně přálo, a tak jsme 
každý den, po ranní rozcvič-
ce (a samozřejmě i snídani), 
vyráželi na túry. Bílý Kříž, 
Lysá, Janikula, Švarná Hanka, 
hotel Charbulák. To byly cíle 
či zastávky našich cest. Men-
ší děti v doprovodu rodičů si 
zase mohly užít chvíle napětí 

AKTUALITY Z FARNOSTI
Dne 26. října budeme slavit 270. výročí posvěcení kostela. Velká mše svatá v 9.30 bude 
obětována za dobrodince našeho chrámu.

Měsíc říjen je měsícem růžencovým.
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při hledání pokladu. Večerní táboráky 
s písničkami, kytarou a opékáním špekáč-
ků dotvářely romantickou a pohodovou 
atmosféru.
Náš pobyt měl i duchovní náplň. V nedě-
li odpoledne jsme se zúčastnili mše svaté 
v gruňském dřevěném kostelíku Panny 
Marie Pomocnice křesťanů, který byl dvě 
minuty volné chůze od našeho středis-
ka. Ranní a večerní společné modlitby se 

konaly v domácí kapli. Velkým morálním 
povzbuzením i překvapivou radostí byl pro 
všechny příjezd otce Jana a otce Ladislava, 
kteří si přes množství povinností a úko-
lů udělali čas a přijeli se na své současné 
(i minulé) „ovečky“ podívat.
Myslím si, že „Akce Gruň“ byla díky všem 
účastníkům „super“ a máme tak v budouc-
nu na co navazovat.

(Dalibor Vitásek)

OKÉNKO PRO DĚTI

Říjnové pranostiky
Po teplém září zle se říjen tváří. »
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. »
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. »
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. »

Podzimní list
Jestli umíš dobře číst,
strom ti jednou pošle list.
Pošle ti ho po vánku
jako psaní na stránku.
Nebudou v něm písmena,
ani barva zelená.
Jenom vrásky, jenom žluť, 
budou šeptat: „Při mně buď,
až zůstanu na zemi
stát s holými větvemi!“

Josef Brukner je scénáristou, napsal například scénář k filmovému kocouru Mikeši, 
šéfredaktorem dětského časopisu Mateřídouška a hlavně je básníkem.

Ahoj děti, 
nejbarevnější z měsíců  

je tady.
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Jak se roste
Starý javor nejmíň posté
vysvětluje, jak se roste:
„Narovnej se! Drž se zpříma!
Kořeny ti drží hlína.
Svítí slunce? Nastav listy!
Prší? Sláva! Budeš čistý.

Trocha slunce, trocha deště,
povyrosteš, snaž se ještě.
Ještě kus a ještě kousek,
větve do koruny pnou se.
Pro letošek už to stačí,
už uneseš hnízdo ptačí.“

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
1)  Sedí panna na hrádkách 

v devatero kabátkách 
a těm, kdo ji svlečou, 
slzy z očí tečou.

2)  Samo to do jámy vleze, 
a kdyby přišlo tisíc koní, 
nevytáhnou toho.

Podle kompasu či buzoly1.  – kompas postavíme na vodorovnou 
plochu a otáčíme jím dokola, dokud se zakalený konec magnetky 
nenasměruje ke značce severu (pozor u kompasu s anglickým znače-
ním S, W, N, E není sever pod písmenem S, ale pod písmenem N). 
Podle slunce2.  – což je zřejmě nejjednodušší, tedy pokud není obloha 
zamračená. Slunce je totiž přibližně v 6 hodin ráno na východě, v 9 hodin na jihový-
chodě, v poledne na jihu, v 15 hodin na jihozápadě a v 18 hodin na západě. 
Pomocí slunce a hodinek3.  – pokud namíříme malou ručičku hodinek na slunce, pak 
spojnice středu mezi malou ručičkou a číslicí 12 na hodinkách ukazuje na jih. 
Podle hvězdy severky4.  – severku na noční obloze najdeme tak, že spojíme zadní kola 
souhvězdí Velkého vozu přímkou a tu přibližně 5x prodloužíme. 
Podle měsíce v úplňku5.  – večer, přibližně v 18hodin je měsíc na východě, o půl-
noci na jihu, v 6 hodin ráno na 
západě. Měsíc v první čtvrti je 
v 18 hodin na jihu a o půlnoci na 
západě. Kdežto v poslední čtvrti 
ukazuje východ o půlnoci a jih 
v 6 hodin ráno.
Podle kůry osamělých stromů6.  – 
kůra na severní straně je porostlá 
lišejníkem.
Podle oltářů7.  – ve starých kos-
telích je oltář ve východní části 
kostela (i náš třebovický).

Umíš určit světové strany?



7

Znáš je…?
Mezi psovité šelmy patří psi, vlci, lišky, kojoti a šakalové. Svou podobu zdědili po vlkovi, 
mají štíhlé tělo s dlouhýma nohama a dlouhým chlupatým ocasem. Vlci bývali po člově-
ku nejrozšířenějším živočišným druhem. 

1. Psovité šelmy mají
a) méně zubů než člověk
b) stejně zubů jako člověk
c) více zubů než člověk

2.  Nejrozšířenějším divoce žijícím zástup-
cem všech šelem je

a) liška
b) vlk
c) lev

3. Ocas lišky měří asi
a) 10 cm
b) 40 cm
c) 100 cm

4. Fenek je nejmenší liška, žije
a) za severním polárním kruhem
b) na pouštích
c) běžně v lesích

5. Vlkovo tělo měří až
a) 40 cm
b) 150 cm
c) 270 cm

6. Jeho špičák může dlouhý
a) 3,5 cm
b) 6,5 cm
c) 9,5 cm

7. Smečka se sdružuje 
a) na dobu dokud pár nemá nová mláďata
b) na celý život
c) na zimu

8.  Šakalí mladé samice fungují jako chůvy. 
Hlídají mláďata a pomáhají s výchovou. 
Je to pravda?

a) ano
b) ne

9. Pes zdomácněl před
a) 1000 lety
b) 4000 lety
c) 15 000 lety

10. Počet plemen psů je kolem
a) 300
b) 500
c) 800

Tyto obrázky vyprávějí o životě velkého muže
Miminko plující v košíku našla egyptská 
princezna. Vzala si chlapce domů a sta-
rala se o něj jako o vlastního syna. Když 
dospěl, promluvil k němu z hořícího keře 
Bůh: „Běž a pomoz mému lidu. Neboj 
se, já ti budu pomáhat.“ Keř hořel, ale 
neshořel. Muž věřil Božímu hlasu a doká-
zal velké věci. Lid v Egyptě velice trpěl, 
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Hádanky: cibule, stín  //  1c, 2a, 3b, 4b, 5c, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

proto ho tento muž s Boží pomocí vedl do 
země zaslíbené. Cestou dostal na vysoké 
hoře deset pravidel, která nazýváme Deset 
Božích přikázání. 
Už víš jméno tohoto muže? Bůh mluví 
k nám všem. Nemusíš slyšet hlas, jak něco 
říká. Určitě jsi zažil, že když jsi viděl sta-
rou babičku s těžkou taškou, „něco ti říka-
lo“ pomoz jí. Nebo když parta děcek ze 
školy šla dělat něco, co se ti nelíbí, „něco ti 

říkalo“ nechoď s nimi. I takto k nám pro-
mlouvá Bůh, je jen na nás, jestli ten hlas 
poslechneme.

…z deníku želváka Oskara

V sobotu jsme s tatínkem vyrazili na hři-
by. Našli jsme jich tolik, že se náš houbař-
ský košík naplnil až po okraj. Cestou zpát-
ky jsme ale pořádně zmokli a prochladli. 
V noci jsem se vzbudil s vysokou horeč-
kou. Maminka mi dala nějaké léky, aby 
teplota klesla a dobře se mi spalo. Zdály 
se mi ale strašidelné sny a moc jsem se bál. 
Ráno jsem měl pořád horečku a v pon-
dělí taky, takže místo do školy jsem šel 
k paní doktorce. Řekla, že je to angína 
a musím zůstat doma v posteli. Pár dnů 
jsem ležel, ale když mi začalo být lépe, 
„šili se mnou všichni čerti“, jak prohlásil 

tatínek, když po návratu z práce viděl, co 
vyvádím. V pátek po škole za mnou při-
šel slon Bimbo a donesl mi nějaké sešity 
a úkoly. Pořád jsem mu říkal, jak hrozně 
jsem byl nemocný, a začal jsem se litovat. 
Tu se ke mně kamarád otočil a povídá: „Ty 
že jsi byl hrozně nemocný? Emilka z béčka 
je tak nemocná, že musí ležet v nemocni-
ci a ani kamarádi za ní nemůžou chodit. 
Kdo ví, kdy se vrátí do školy.“ Bylo mi jí 
opravdu líto a zastyděl jsem se, že jsem se 
litoval. Když Bimbo odešel, napsal jsem 
Emilce dopis a nakreslil obrázek. Třeba ji 
to potěší. 

Jak jsem byl nemocný

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Myšlenky sv. Dona Bosca:

Rány v rodině je třeba léčit, a ne amputovat. Zakrývat chyby druhých, se všemi mlu-•	
vit a umět i poradit.

Ve výchově je určitě jednodušší se rozhněvat, než být trpělivý, hrozit mladému člově-•	
ku, než ho přesvědčovat. Pro naši pýchu a netrpělivost je pohodlnější trestat ty, kteří 
odporují, nežli je napravovat a dobrotivě snášet.
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Splnil sliby dané praotcům
Tolik jsem se těšil na setkání při biblické 
hodině. Místo rozjímání nad Božím slo-
vem jsem však seděl doma a „rozjímal“ 
nad tím, zda dohodnutý řemeslník přijde 
či ne. Domluveni jsme byli na dobu před 
18. hodinou a práce nebylo mnoho. Byla 
tedy reálná naděje, že vše stihnu. Bohužel, 
odbila devátá večerní a žádná zpráva. 
Pokusy o získání nějaké informace „jak 
to bude“ byly bezvýsledné. A tak jsem 
čekal… Kolem deváté dorazil. Omlouval 
se, že prostě nestíhal. Tak klidným hla-
sem povídám, že „se to stává“, a uvnitř tiše 
nadávám. Jak odvážné, že? Mé rozladění 
a zklamání bylo značné. A o samotě padlo 
občas i nějaké silnější slovo, proč to nepři-
znat…
Nebylo to žádné zázračné vnuknutí, jen 
prostá myšlenka, co mi proletělo hlavou: 
„Bůh splnil sliby dané praotcům“. Tento 
biblický citát mi najednou vyvstal před 
očima. A náhle jsem si opět uvědomil 
platnost lidového rčení, že „všechno zlé je 
k něčemu dobré“. Ve svém rozhořčení jsem 
zahlédl a znovu si uvědomil, o kolik Bůh 
přesahuje své stvoření. Bůh drží své slovo. 
Plní ho i za cenu smrti vlastního syna. To 
je fascinující láska, kdy se „slovo dané pra-
otcům“ stává jakoby samotnou součástí 

Božího bytí, neboť 
akt nesplnění da-
ného slova není 
ho den Boha.
Člověk je nedokonalý, proto občas „proš-
vihne“ termín nebo třeba nepřijde na 
schůzku. Člověk dokonce ve své nedoko-
nalosti často neplní slovo dané Bohu, kte-
rý naopak drží, co slíbil. A přesto nás Bůh 
miluje. To je velký paradox. Při představě, 
že bychom s nějakým partnerem uzavírali 
dohody, my bychom je beze zbytku plni-
li, on však ne, spíše jen tak podle nálady, 
se nám jistě „otevírá nůž v kapse“. Takové 
partnerství je předem odsouzeno ke krachu 
nebo to přestane být partnerství a zvolna 
se mění v nerovný a patologický vztah. 
A vidíte, ve vztahu Bůh – člověk k tomu 
dochází neustále. Bůh na nás splnil a stále 
plní sliby dané našim předkům. Právě pro-
to se nejedná o vztah patologický. Stojí zde 
Dokonalost proti nedokonalosti, dokonalá 
Láska proti nedokonalé lásce. Čím jsme 
si takovou Boží přízeň zasloužili? Ničím, 
vždyť nemáme nic, co by nebylo Jeho. 
Bůh nás prostě miluje bez přívlastků. Ne 
pro naši chytrost, vzdělanost, krásu, sílu. 
To vše nám přece dal. Bůh nás miluje 
bez podmínek. Jeho zcela bezprecedentní 

Proto, abychom uchovali svatost a dlouho žili na zemi, je nutné toto:•	
mít čisté svědomí, uléhat večer klidně a bez obav o svoji věčnost1. 
střídmě jíst2. 
vést aktivní činný život3. 
mít dobré kamarády, a tak se chránit před zahálkou4. 

Je lepší občasný rámus než hněvivé a podezíravé mlčení.•	
(vybrala Broňa Volná)
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pozitivní vztah k nám nemá žádný lidsky 
pochopitelný motiv.
Stvořil nás podle svého obrazu, odpustil 
nám všechny naše poklesky a útoky, dal 
své slovo našim praotcům a dodržel je i ve 
chvíli nejtěžšího utrpení na kříži.

Už nenadávám, jen tiše sedím a rozjí-
mám nad dary, kterými mě Bůh zahrnul. 
A řemeslník? Na toho se již vůbec nezlo-
bím. Díky jeho zpoždění jsem se na chvíli 
zastavil…

(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. 10. 2008

RECEPTÁŘ
Nákyp z cukety

Ingredience: 
50 dkg cukety (nastrouhané na slzičky), 10 dkg tvrdý sýr 
(nastrouhaný na slzičky nebo nakrájený na kousky), 15 dkg 
měkký salám (nakrájený na kostičky), 3 celá vejce, 18 dkg polohr. nebo hl. mouky, 
1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje, 1 větší cibule (nakrájet nadrobno), 4 stroužky česneku 
(prolisovat nebo nakrájet), umletý pepř, sůl, majoránka, petrželová nať, pažitka

Vše smíchat a nalít na vymazaný a strouhankou vysypaný plech. Pečeme asi ¾ hodiny. 

Guláš z cukety

Množství surovin upravíme dle počtu strávníků:
Na tuku (olej, sádlo) podusíme cibuli. Přidáme na kostky nakrájenou cuketu, osolíme 
a dále dusíme. Když cuketa začíná měknout, přidáme na kostky nakrájený salám nebo 
klobásu a dále dusíme. Potom přidáme trochu rajčat. protlaku nebo kečupu, trochu 
opepříme. Když je už cuketa měkká, tak nakonec přidáme zakysanou smetanu nebo 
pomazánkové máslo. Můžeme přidat i trochu česneku. Chvíli ještě provaříme, dochutí-
me (sůl, pepř) a podáváme na stůl. Jako příloha – chléb.

Když místo salámu chceme použít maso, tak toto dusíme ještě před cuketou a když je 
trochu měkké, tak teprve přidáme cuketu a ostatní suroviny. 

Dobrou chuť přeje Jana Svobodová.


