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Časopis římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Práce na rekonstrukci fary začínají…

Foto na titulní straně:
Beránek Boží z oltáře našeho kostela

Já jsem dveře…

Když jdeme k někomu na návštěvu,
nejprve přijdeme ke dveřím jeho domu.
Tam zpravidla zazvoníme a slušně čekáme, až nám hostitel přijde otevřít.
Vstup do domu se tak stává klíčovým
místem. Buď vstupní prostory na nás
volají „Jste vítáni, račte dál…!“, anebo
křičí „Sem raději nevstupujte!“, popřípadě nás nijak nezaujmou svou fádností. Dveře buď lákají vstoupit dovnitř a
vidět více, nebo zavčas odejít. Myslím
na to v těchto dnech, kdy řešíme, jak
bude vypadat vstup do naší fary a jak
budou vypadat dveře.
Přál bych si, aby nejen vstup, ale celá
fara byla místem, kde nám bude dobře.
Místem, které je otevřené pro všechny.
Není pravda, že fara je otevřena jen pro
některé. Není jen pro třebovické…, není
jen pro starousedlíky…, není jen pro ty,
co chodí do nějakého společenství…
Říkám to proto, abych rozptýlil všechny
pochybnosti. Jedna paní tvrdila, že na
faru přijít nemůže, protože začala cho-

dit do kostela teprve nedávno. Říkal
jsem to na začátku, když jsem zde přišel, a znovu to potvrzuji, že naše farnost
je otevřena všem. Nejde o to, jak dlouho
člověk chodí do kostela či jak moc je ve
farnosti angažovaný. Když někdo
ovšem nechce přijít, je to jeho osobní
volba, ale je to škoda, protože každý tady má své místo.
Ježíš o sobě říká: „Já jsem dveře…“ (Jan
10,7). Tím povýšil dveře na něco důležitého. Za dveřmi nás většinou někdo čeká, dveře slibují setkání. Ježíš se pro nás
stal dveřmi, které nám otvírají cestu
k Bohu Otci. Bez Něj bychom nepoznali,
že Bůh je Tátou a že se můžeme odvážit
mít s Ním osobní vztah.
A Panna Maria nám zase otvírá dveře ke
Kristu. Ona Ho zná asi ze všech nejlíp,
protože je Jeho mámou. Pamatujme na
to, když meditujeme tajemství růžence,
protože v jejím náručí se bolest mění
v radost.
o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. října – čtvrtek
2. října – pátek
4. října – neděle
7. října – středa
11. října – neděle
15. října – čtvrtek
16. října – pátek
17. října – sobota
18. října – neděle
25. října – neděle
28. října – středa

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Památka svatých andělů strážných
27. neděle v mezidobí
Památka Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky Slezska
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve
29. neděle v mezidobí
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
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AKTUALITY Z FARNOSTI
2. 10. První pátek - návštěva nemocných spojená s udělováním svátosti
nemocných
2. 10. 19.00 — první oficiální spolčo mládeže tohoto roku
7. 10. 18.00 — modlitby otců
9.–11. 10. Duchovní obnova pro biřmovance a mládež od 15 let v Hati
15. 10. První setkání pro dospělé připravující se ke křtu a k přijetí eucharistie
17. 10. Pouť do Brna na Nám. Svobody, kde spolu s ostatními věřícími z celé ČR
prožijeme Národní eucharistický kongres.
24. 10. Florbalový turnaj
25. 10. Krmáš — Slavnost výročí posvěcení kostela
Konec letního času
Od pondělka 26. 10. budou večerní mše sv. bývat v zimní i letní čas shodně
v 17.30 h, kromě středeční mše pro rodiče s dětmi, která celoročně zůstává
v 17.00 h.
28.–31. 10. Mikrochaloupka na Orlím hnízdě

SVATÝ MĚSÍCE

Markéta Marie Alacoque

Mystička, řeholnice, zasloužila se o zavedenísvátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova

Sestra Markéta Marie se narodila 22. července 1647
v burgundském Lauthecouru (Francie) ve šlechtické,
ale zchudlé rodině. Její
šťastné dětství bylo narušeno v osmi letech smrtí otce, který byl soudcem, a
v deseti letech těžkou dětskou obrnou, ze které ale byla později
náhle nevysvětlitelným způsobem vyléčena.
Už záhy pocítila volání po zasvěceném
životě, které bylo posíleno ještě před
vstupem do kláštera různými zjeveními. Ve svých 24 letech se stává sestrou
komunity Navštívení v Paray-le-Mo4

nial, známé svou horlivostí
a přísností života. Pro domácí práce byla málo vhodná, zato na sebe upozornila
mimořádnými dary Boží
milosti, které ovšem vzbuzovaly u představených nedůvěru, a proto jí byly stále
znovu ukládány různé

zkoušky.
Přes odpor sester a pokořování zůstala
pevná ve víře a všechno snášela
s příkladnou pokorou. Ve třech velkých
zjeveních poznává význam úcty k Ježíšovu Srdci, zvláště když ji Pán nazval
milovanou žačkou svého Srdce. Když
jednou klečela před vystavenou Nej-

světější Svátostí, opět se jí zjevil, tentokrát se zářícími pěti ranami a planoucím Srdcem; stěžoval si přitom na nevděk lidí a požádal ji: „Učiň mi alespoň
tu radost, že nahradíš jejich nevděk, nakolik toho jen budeš schopna.“
Bylo to v oktávu Božího Těla, 16. června
1675, kdy v kapli Navštívení spatřila ve
vidění Ježíše Krista; opět si stěžoval na
lidský nevděk, který působí nesmírné
bolesti zvláště jeho Srdci, a žádal odčinění: „Proto tě žádám, aby pátek po
oktávu Božího Těla byl vyhrazen pro
zvláštní svátek ke cti mého Srdce. V ten
den se má přistoupit k svatému přijímání a konat odčinění slavnostním aktem, aby se napravilo špatné zacházení,
které se mi dostalo na oltářích.“
Boží služebnice se od té chvíle stala vědomou smírnou obětí, aby nahrazovala
nevděk těch, pro které se Ježíš obětoval
do krajnosti. Po šestnáct let každý čtvrtek a nakonec při své vlastní agonii doplňovala na svém těle míru Kristova
utrpení, zcela ve smyslu slov apoštola
Pavla: „Nyní trpím za vás a to, co zbývá
do míry utrpení Kristových, doplňuji

Zrníčka z Bible

Hospodin je světlo mé a moje
spása, koho bych se bál?

Žalm 27, 1

Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.

Žalm 37, 5

svým utrpením za jeho tělo, to jest
církev.“
Sestra Markéta Marie zemřela v pověsti
svatosti 16. října 1690. Kanonizována byla papežem Benediktem XV. v roce 1920.
Církev spatřuje význam světice v tom,
že jejím prostřednictvím se úcta k Božskému Srdci stala známou, což nakonec
vedlo k zavedení příslušného svátku.
Tato úcta je rozšířena po celém světě,
o čemž svědčí zasvěcení mnoha kostelů.
Nejvýznamnější stavbou ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně je chrám v Praze na
Královských Vinohradech, který je zároveň jedním z nejkrásnějších moderních kostelů vůbec. Je vystavěn podle
návrhu hluboce věřícího slovinského
architekta Josipa Plečnika.
Církev uctívá probodené Ježíšovo Srdce,
neboť ono zachraňuje svět tím, že se
obětuje a naléhavě volá i naše srdce. Jak
napsal Joseph Ratzinger, toto Srdce nás
zve, abychom zanechali marných pokusů o sebezáchovu a v darování se jemu a s ním nalezli plnost lásky. Pouze
ta je věčností, pouze ta udržuje svět.
▲ podle internetu a P. Miloslava Fialy
zpracovala Majka Dostálová

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak
dychtí duše má po tobě, Bože!
Žalm 42, 2

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov
v mém nitru pevného ducha.
Žalm 51,3
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STODESÁTÉ VÝROČÍ

Dějiny třebovické farnosti (6. díl)
Farnost Třebovice za II. světové války

Politická a společenská situace v evropských zemích vyvrcholila na konci 30.
let 20. století v podepsání tzv. mnichovské dohody (v noci z 29. na 30. září
1938 za účasti zástupců čtyř evropských
mocností – Německa, Itálie, Francie a
Velké Británie), která znamenala vznik
Česko-Slovenska (tzv. druhé republiky)
a přinesla nešťastné události let
1939—1945. Obec Třebovice se tak rázem
octla na území Třetí říše jako součást
říšské župy Sudety ve vládním obvodě
Opava. Na tomto území žila většina
obyvatel německé národnosti, ale současně zde pobýval nezanedbatelný počet populace mluvící českým jazykem.
Jednalo se o 19,8dd % z tehdejšího celkového zdejšího obyvatelstva. Teritorium
enklávy českých farností se táhlo od
města Svinov (povýšeno na město v roce 1936) skrz „slezský Hostýn“ Hrabyni
směrem k Hradci nad Moravicí a dále
přes Kylešovice k obcím Stěbořice a Neplachovice. Dalšími slezskými oblastmi
připojenými k Německu bylo Hlučínsko
(jako územní díl Altreichu) a Těšínsko,
které po mnichovské dohodě nejprve
patřilo na devět měsíců Polsku.
Dne 9. října 1938 třebovický farář
P. František Hadamčík upozornil lid
z kazatelny, aby byl v nadcházejících
dnech velice obezřetný. Po bohoslužbách se zpíval Svatováclavský chorál.
To ještě nikdo netušil, co nacistická
propaganda zamýšlela a následně provedla s kultem sv. Václava – největším
symbolem českých zemí a jednou z nej6

starších tradic. Nejenže došlo za Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
k pokřivení výkladu vztahu knížete
Václava a saského vévody a východofranského krále Jindřicha I. Ptáčníka,
ale svatý Václav byl využit k vyobrazení
na bankovce nejvyšší nominální
hodnoty (5 000 K), točil se film o jeho
osobě či na sklonku války vzniklo vyznamenání s názvem Svatováclavská
orlice odměňující protektorátní vědce a
umělce. Ještě téhož dne (9. 10. 1938) přibyla do Třebovic skupina 20 německých
vojáků se dvěma důstojníky. Následující
den Němci převzali nádražní stanici
(zřízena v roce 1930) a německé vojsko,
které stále přibývalo, se nastěhovalo do
školy, dvora a Bártova hostince.
Dne 12. října byli do třebovického úřadu
dosazeni noví zaměstnanci, kteří zničili
archivní materiály s příruční knihovnou. Z radnice bylo odstraněno vše, co
by připomínalo období první republiky
– byly vytrženy pamětní desky (T. G.
Masaryka), zlikvidovány pamětní list a
mince. Třebovice ve Slezsku byly přejmenovány na Strebowitz.
Třebovický farář P. František Hadamčík
byl zatčen dne 17. října 1938 a po pěti
dnech krutých výslechů byl propuštěn.
I přesto byl ještě několikrát zatčen, držen ve věznici a samozřejmě vyslýchán.
Na jaře 1939 po doporučení olomouckého pomocného biskupa Josefa Martina
Nathana (episkopát 1943–1947, kromě
toho generální vikář sudetoněmecké
části olomoucké arcidiecéze) zažádal

o přeložení do sousedního Protektorátu
Čechy a Morava a poté byl dosazen do
farnosti Jezernice. Třebovice tedy přišly
o svého duchovního a v letech
1938–1940 farnost spravovali administrátoři P. Smolka a P. František Navrátil,
jenž zde docházel z porubské fary (Do
Poruby přišel 11. srpna 1938 a působil
zde jako farní vikář. Vystudoval bohosloví v Olomouci a na kněze byl vysvěcen dne 5. července 1938. V porubské
farnosti působil do 11. srpna 1948.).
Od roku 1940 (do roku 1949) zde působil
jako farář P. Bohumil Kittrich, jehož instalace se konala dne 6. října v 9 hodin
30 minut v třebovickém kostele. Po
ukončení slavnostní mše svaté se konal
pro členy farní rady oběd na faře.
Společenský život byl během válečných
let de facto nemožný. Možnost scházení
měli lidé jedině v kostele či místních
hospodách. Dne 26. února 1942 zazněly
kostelní zvony František (ulit v roce
1938) a Ondřej (také ulit v roce 1938) naposled a o dva dny později byly zabaveny berlínským úřadem Reichsstelle für
Metalle a odvezeny německou vojenskou správou nejprve do sběrny ve Svinově. Poté měly být použity k válečným
záměrům patrně v Německu. Hrůzné
chvíle přineslo též bombardování anglo-americkým letectvem (15. leteckou
armádou) na česká města včetně Ostravy. V průběhu dvaceti minut bylo
v Ostravě zmařeno 400 lidských životů,
zničeno 123 domů a 1 475 jich bylo poškozeno.
Jak dokázali být nacisté krutí, se třebovičtí obyvatelé přesvědčili dne
24. ledna 1945. Za tuhých mrazů byli
v Třebovicích vyhozeni z transportu je-

doucího z koncentračního tábora do
Opavy tři polonazí političtí vězni, kteří
byli poté odvezeni do zdejší márnice.
Namísto důstojného pohřbu byli zesnulí zakopáni do společného hrobu
u zdi v severní části hřbitova. Farář
P. Bohumil Kittrich si pouze stačil poznamenat jejich vytetovaná vězeňská
čísla (15.713—117.313 s červeným trojúhelníkem – B 10.547 s hvězdou). Exhumace těchto těl byla vykonána dne
13. ledna 1949 v 15 hodin, kdy v hloubi
1,50dd m byly nalezeny zbytky kostí patřící dle následného výzkumu osobám
mužského pohlaví. Kromě kostí byly
vyzdvihnuty zbytky shnilého oděvu a
trestaneckých dřeváků. Příčina smrti
nebyla přesně určena a bylo usouzeno,
že smrt nastala z důvodu umrznutí, a to
na základě výpovědi svědků, kteří těla
před jejich pohřbením viděli. Následně
byli tito tři političtí vězni pohřbeni ve
společné rakvi u vchodu do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích
v blízkosti pomníku padlých.
Období zkázy a očekávání bylo ukončeno v podvečerních hodinách 30. dubna 1945 v rámci Ostravsko-opavské
operace, která měla za úkol osvobodit
nejen Slezsko a severní Moravu, ale zamezit zničení strategického průmyslového města Moravské Ostravy. V tento den němečtí vojáci opustili poškozenou elektrárnu v Třebovicích a ustoupili za řeku Odru. Nejvíce postiženou
obcí v souvislosti s touto operací byla
Hrabyně. Ta byla z 80dd % zničena a čekala na svou postupnou obnovu. Po
skončení druhé světové války byla zorganizována akce Budujeme Slezsko
v režii slezské etnografky Heleny Sali7

chové a učitele z Krásného Pole Jindřicha Šajnara, mající za úkol pomoci
právě válkou zničeným obcím ve Slezsku.
První větší náboženskou slavností třebovických farníků v kontextu vzpomenutí na padlé v letech 1939–1945 se
stala polní mše svatá konaná dne

9. května 1946 na místním náměstí
u příležitosti celostátních oslav osvobození Československého státu – tzv.
třetí Československé republiky. Ta
nicméně v nadcházejících letech pomalu získávala jinou politickou podobu
a po roce 1948 ji čekala další doba
represe.
▲ Pavel Březinský

STŘÍPKY

Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 10. )

Záznam z exercicií, které vedl v Národním centru Fatimského apoštolátu v ČM Fatimě
v Koclířově u Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Dnes tě, můj Pane, chceme požádat, abys
nám dal víru, víru v to, že jsi pro nás opravdu milujícím Bohem. Tu víru, kterou budeme
mít, přestože nevidíme nic a jsme v temnotě,
ale víme, že ty jsi tady. Víme, že ty můžeš
vytěžit dobro z čehokoliv, i když je to samo
o sobě zlé. Z těch situací, ve kterých jsem
teďa které se ti nelíbí.
Nyní si představte situaci, ve které se nacházíte. Může to být strach z toho, že vám
Bůh neodpouští, nebo to může být jiná
situace, možná jste v krizi ohledně úkolu,
který máte. Možná je to rodinná situace,
která vás zrovna znepokojuje, nebo finanční
situace, lidé, kteří vám ubližují, může to být
zdravotní stav. Ať ta situace, ve které se
nyní nacházíte, je jakákoliv, chvalte Boha
v této situaci. Vím, můj Pane, že ty můžeš
vytěžit dobro i z této situace, nevím, jaký
druh dobra z toho může vzejít, ale pro tebe
je všechno možné.
A proto tě chci chválit i v těchto okolnostech, můj Pane. Chci tě chválit za to, co
skrze tuto situaci uděláš. Můj Pane, odevzdávám ti nyní tuto situaci do tvých rukou
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a děkuji ti. A děkuji ti za všechno dobro,
které od této chvíle z této situace vytěžíš.
Amen

V průběhu tohoto zamyšlení se chci
dotknout dvou aspektů modlitby, a tou
je modlitba díkůvzdání a modlitba
přímluv. Děkování Bohu a přimlouvání
se za druhé.
Již jsme mluvili o chválení Boha,
o chválení Boha za všech okolností a
v každé situaci. Tím, že chválíme Boha,
osvobozujeme Boží moc, aby působila
v nás i v ostatních. Když chválíme Boha,
tak mu dovolujeme, aby dokonal svůj
plán. A dovolujeme mu, aby vytěžil
dobro i z věcí, které nepocházejí přímo
od něho. Skrze díkůvzdání objevujeme
svou vlastní omezenost. Děkuji ti, Pane,
za něco, co ty jsi mi dal a co já jsem dříve neměl. Jsme obdařeni zdravím, zaměstnáním, pokojem, láskou, potravinami, světlem, deštěm, úrodou a tisícem dalších věcí. Jsou období, kdy my
nebo jiní lidé nemají tyto věci. Když
děkujeme Bohu, uznáváme, že mi dal to,

co jsem nemohl očekávat. Takže
uznávám toho, který mi něco dává a tak
mi slouží. Koneckonců Bůh umývá moje
nohy tím, že mi dává v životě tolik věcí.
Ve Starém zákoně je děkování Bohu velmi obvyklé. Židé děkovali Bohu skrze
oběti. Když jsme viděli, jak obětovali
prvorozené z dobytka, první úrodu
z polí, tak tím děkovali za všechna stáda
a úrodu pole, kterou jim Bůh dal. Oběti
pro Židy znamenaly vzdávání díků.
A děkovali Bohu také skrze procesí. A to
děláme i my dnes. Průvod znamená, že
celé společenství kráčí společně, aby
dalo najevo a vyznalo Boha za jediného
Pána. Je to poděkování Bohu za určitou
věc, za určitou událost.
Židé děkovali Bohu také skrze hostinu,
kde se setkávali a při těchto haburách
děkovali Bohu. Už bylo řečeno, že
i řecký význam slova eucharistein znamená vzdávat díky. A Židé děkovali Bohu skrze modlitbu. V mnoha žalmech se

Podněty k zamyšlení

Moje kamarádka mi půjčila tři knížky
od brazilského spisovatele, novináře,
dramatika atd. Paula Coelho. Knížky
jsou zajímavé a neposkytují jen příběhy,
ale především mnoho podnětů k zamyšlení. Zde jsou některé z nich.
Paulo Coelho: Jako řeka, jež plyne
Zlo chce, aby bylo učiněno dobro

Perský básník Rúmí vypráví, jak jednou
Muávija, první chálifa z rodu Umájjovců, spal ve svém paláci, když tu jej probudil nějaký cizí člověk. „Kdo jsi?“ zeptal se ho. „Jsem Lucifer,“ zněla odpo-

děkuje Bohu za to, co je. Například žalm
66, 106 nebo 116 a mnoho dalších. A děkování Bohu znamená, že ho uznávám
jako dárce a děkuji za jeho dary. Písmo
je plné těchto díkůvzdání. Děkuje se zde
za odpuštění mých hříchů. Myslím, že
to je to největší díkůvzdání, které můžeme učinit. Nemůžeme očekávat odpuštění našich hříchů jen tak zdarma.
Kdykoliv uděláme něco špatného v civilním právu, musíme za to pykat. Ale
Bůh je připraven mi odpustit zdarma,
aniž bych platil za to, co jsem udělal.
Děkujeme Bohu za jeho ochranu, protože Bůh mě ochraňuje od mnoha a
mnoha zlých věcí, které se mohou
v mém životě stát. V žalmech například
Bůh ochraňuje poutníky, vězně, nemocné, námořníky - to je jenom několik příkladů toho, jak nás Bůh v životě
ochraňuje. Také nás ochraňuje před
zlými duchy. Takže vidíme tolik věcí, za
které můžeme a máme Bohu děkovat.
▲ připravil Radim Prokop
věď. „A co tu chceš?“ „Je čas, aby ses pomodlil, a ty zatím pořád spíš.“ Muávija
se podivil. Jak to, že kníže temnot, který
vždy usiluje o duši lidí malověrných,
mu nyní pomáhá plnit náboženskou
povinnost? Lucifer mu to však objasnil:
„Vzpomeň si, že jsem byl původně anděl
světla. Přes všechno, co se mi kdy přihodilo, nemohu na svůj původ zapomenout. Člověk může putovat do Říma
nebo do Jeruzaléma, ale vždy si nese
v srdci hodnoty své vlasti; se mnou je to
stejné. Stále miluji Stvořitele, který mě
v mládí živil a učil konat dobro. Vzepřel
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jsem se proti němu nikoli proto, že bych
jej nemiloval – právě naopak, miloval
jsem jej tolik, že jsem začal žárlit, když
stvořil Adama. Tehdy jsem ho chtěl vyzvat, a to mě zničilo; přesto si stále připomínám někdejší požehnání, jichž se
mi dostalo, a budu-li konat dobro, snad
se jednou budu smět do ráje vrátit.“
Muávija odpověděl: „Nemohu uvěřit
tvým slovům. Tys přece zničil tolik lidí
na povrchu zemském.“ „Věř mi,“ naléhal Lucifer. „Jenom Bůh může tvořit a
ničit, neboť je Všemohoucí. To on, když
stvořil člověka, přidal k znakům života
touhu, pomstu, útrpnost a strach. Neobviňuj tedy mne, když kolem sebe vidíš zlo, protože já jsem pouhé zrcadlo
všeho špatného, co se děje.“
Muávija tušil, že něco není v pořádku, a
začal se usilovně modlit, aby jej Bůh
osvítil. Celou noc s Luciferem hovořil a
diskutoval a přes všechny jeho přiléhavé argumenty se nedal přesvědčit.
Za svítání konečně Lucifer ustoupil a
přiznal: „Dobrá, máš pravdu. Když jsem
tě dnes večer probouzel, abys nezmeškal hodinu modlitby, neměl jsem
v úmyslu přiblížit tě božskému světlu.
Věděl jsem, že když nesplníš svou povinnost, velice zesmutníš a v příštích
dnech se budeš modlit s dvojnásobnou
vírou a prosit za odpuštění, žes zanedbal předepsaný úkon. V očích Boha by
pak každá z těchto modliteb, pronášená s láskou a kajícností, platila za dvě
stě jiných, odříkaných mechanicky a

VESELÝ
Pár moudrých rad motoristům:
● myšky jsou pro kočku
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zběžně. Tvá vnitřní očista a vroucnost
by nakonec způsobila, že by tě Bůh miloval ještě víc a já bych měl k tvé duši
dál.“ Lucifer zmizel a hned nato se objevil anděl světla: „Nikdy nezapomeň na
dnešní ponaučení,“ řekl Muávijovi. „Zlo
se někdy tváří jako vyslanec dobra,
avšak jeho tajným záměrem je škodit
ještě víc.“
Téhož dne i ve dnech následujících se
Muávija modlil kajícně, útrpně a pln
víry. Jeho modlitby vyslyšel Bůh tisíckrát.
Katolík a muslim

Jednou jsem při obědě rozmlouval s katolickým knězem a mladým muslimem.
Když obcházel číšník s podnosem,
všichni si posloužili, až na muslima,
který držel každoroční půst předepsaný
koránem. Po obědě se pak lidé rozcházeli a jeden z hostů si neodpustil
uštěpačnou poznámku: „Ti muslimové
jsou ale fanatici! Ještě dobře, že vy s nimi nemáte nic společného,“ prohodil ke
knězi.
„Naopak, máme,“ řekl kněz. „On se
snaží sloužit Bohu stejně jako já.
Jenomže se řídíme odlišnými zákony.“
A dodal: „Škoda, že lidé vidí pouze odlišnosti, které je rozdělují. Kdyby se dívali s větší láskou, zahlédli by především to, co mají společného – a polovina
světových problémů by se vyřešila.“
Další podnět k zamyšlení příště.
▲ E. Stařinská
● mít za volantem opici je vážně zvěrstvo

● lepší volant v hrsti, než auto na ● trpělivost přináší růže, netrpělivost
střeše
věnce
● psaní sms za jízdy vede ke špatným ● fotky z radaru si za rámeček nedáte
zprávám
● předjíždění zprava je pěkná levárna

MODLITBA
Otče, odpusť nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, člověka od
člověka,
Otče, odpusť chtivou touhu lidí mít co jim nepatří,
Otče, odpusť to, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme,
Otče, odpusť naši pýchu, která vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha.
Otče, odpusť.

OKÉNKO PRO DĚTI
Dva kamarádi se vydali přes poušť.
Předtím se ale pohádali a jeden z nich
dostal facku od toho druhého. Dotyčný
aniž by cokoli řekl, sehnul se a napsal
prstem do písku: „Dnes mi můj nejlepší
přítel dal facku.“ Putovali dál, až došli
k oáze s krásným jezírkem. Rozhodli se,
že se vykoupou. Ten, co dostal facku se
začal topit, ale ten druhý ho vytáhl z vody a zachránil. Když se probral, vytesal
do kamene: „Dnes mi můj nejlepší přítel
zachránil život.“ Kamarád se zeptal:
„Když jsem ti dal facku, napsal jsi to do
písku, ale tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?“ Odpověděl: „Víš, když mi
někdo ublíží, píšu to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění.
Ale když mi někdo pomůže, vytesám to
do kamene, aby to tam zůstalo navěky.“
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Buďme k sobě milí a ohleduplní. Zkus- ublížil, a pamatovat si krásné chvíle,
me být jako ten kamarád, který dostal které jste spolu prožili ☺
facku. Odpustit druhému, když nám
▲ Sára Šolcová

KNIŽNÍ OKÉNKO
Můžete se těšit na nové knihy z farní knihovny.

JEŽKOVÁ, Alena – CHALUPA, Jiří:
Tichá srdce 2. Příběhy míst a lidí

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce. Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází
pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů,
augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen. Prostřednictvím textů
i působivých fotografií autoři odhalují skrytý život zrušených
i znovuobnovených klášterů. Také ze stránek této knihy se ozývá
hlas pamětníků pronásledovaných za komunistické totality za odlišný světonázor. Nejsilněji však zaznívají otevřená svědectví řeholníků o duchovní
rovině naší současnosti, o naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu.
POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Husovská dilemata

Autor chce nejenom probouzet zájem o tuto vpravdě ožehavou tematiku a poskytovat solidní informace, ale také a především přivádět k hlubšímu zamyšlení nad zodpovědným postojem k Janu Husovi.
Kniha je určena všem, Husovým zastáncům i odpůrcům, autorem je
totiž katolický kněz a do roku 2013 člen řádu bratří františkánů Ctirad Václav Pospíšil. Především je ovšem známý jako významný profesor teologie.
Pospíšil stručně rekapituluje Husův život a jeho dílo a myšlení uvádí do dobového
teologického kontextu. Sám pak vykresluje svůj vlastní postoj, a to dost nejednoznačně a s jakýmsi vnitřním rozechvěním. Lze oprávněně očekávat, že dílo vyvolá
živou diskusi.
Kostelník. Praktická příručka

Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře, vznikla na přání mnohých
tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických činností, které však v mnoha
případech nedělá kostelník sám. Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů:
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I. Kostel – Bohoslužebná roucha – Bohoslužebné nádoby a knihy,
II. Asistence – Běžná služba kostelníka, III. Význačné slavnosti a svátky během církevního roku, IV. Aranžování v kostelích – Květinová
výzdoba, V. Úklid kostela a praní kostelního prádla, VI. Pravidelná
údržba sakrálních předmětů a historicko-kulturně cenného mobiliáře kostelů, VII. Modlitby.
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Ještě jedno ohlédnutí za prázdninovými aktivitami naší mládeže
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Tábor pro nejmenší s názvem „V říši pohádek“
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Mše svatá na letošním Třebovickém koláči
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