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Časopis Římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Kaple — dočasné úložiště farního vybavení

Foto na titulní straně:
Obětní dary mše svaté na Třebovickém koláči

Síla modlitby

Velmi mě potěšilo, když jsem zjistil, kolik lidí se opravdu poctivě a pravidelně
zapojuje do iniciativy spojit se v modlitbě za farnost (modlitbou Otčenáš,
Zdrávas Maria a Sláva Otci) každý večer
v 21.00 h. Nejde samozřejmě o přesnou
minutu, kdy se modlíme, ale spíše jde
o přímluvnou modlitbu jedněch za
druhé a za všechno, co se ve farnosti
děje.
Myslím, že nejen tato modlitba je obrovským požehnáním. Je to i pravidelná
modlitba růžence před mší sv.,
pravidelná modlitba breviáře po mši,
čtvrteční a páteční adorace, pondělní
„mariánské večeřadlo“ přede mší sv. a
spousta soukromých setkání s Pánem
každého ve svém domově. A jaké plody
to nese?
Každý rok mě překvapí, kolik lidí se
přihlásí do přípravy dospělých ke křtu.
Letos, dá-li Bůh a všichni vytrvají, je to
asi šest lidí, kteří touží být pokřtěni, a
tři dámy, které chtějí přistoupit ke svátosti eucharistie. Prosme o jejich víru a
vytrvalost!
Období prázdnin je časem, kdy se uskutečňují chaloupky, příměstský tábor a
jiná duchovní setkání. Slyšel jsem
krásné svědectví jedné paní, která byla
oslovena tím, jak se vedoucí příměstského tábora ráno před začátkem než
přijdou děti spolu modlí…Protože jsem
tam osobně nebyl, o to více mě to potěšilo.
Letos nám během prázdnin přibyli dva
noví ministranti a věřím, že v dalších se
tato touha ještě rozvine. Díky moc, milí
rodiče, že kluky v tomto podporujete,
protože bez vaší pomoci by to nešlo.

Opět máme téměř 50 dětí přihlášených
do náboženství, které odstartuje 5. října. Díky, rodiče, že pamatujete na náboženskou výchovu svých dětí.
Práce na rekonstrukci fary taktéž rychle pokračují a pevně věřím, že během
brigád v měsíci listopadu vše stačíme
přestěhovat a „vygruntovat“, abychom
mohli v sobotu 3. prosince v 15.00 h
přivítat našeho otce biskupa, který
novou faru požehná. Rád bych, aby se
fara stala, tak jako v minulosti, místem
k setkávání mnoha lidí, kteří by se zde
cítili „jako doma“.
I já osobně bych chtěl poděkovat za zázemí, které mi poskytujete. I za mnohá
pozvání na oběd, která (zvláště teď,
když nefunguje fara) od vás dostávám.
Díky i za modlitby, o kterých mě tu a
tam ujišťujete. Vážím si toho, že v tom
náročném úkolu doprovázení farníků,
ale i lidí, kteří dochází na terapii, lidí s hendikepem či lidí s homosexuální
orientací, nejsem sám.
V naší farnosti se toho děje spoustu
krásného a je nebezpečí, že nám to může zevšednět a přestaneme si toho vážit.
Máme pravidelné bohoslužby s kvalitní
hudbou, spoustu fungujících společenství, chodí sem noví a noví lidé, spousta
lidí se zapojuje do liturgické i charitativní činnosti (viz doprovázení vozíčkářky Kačky) a já věřím, že se to všechno děje právě v síle modlitby. Tak až
budete pochybovat, zda se přidat ke
společné modlitbě v 21.00 h, neváhejte,
nese to plody…!
o. Lukáš Engelmann
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. října – sobota
2. října – neděle
4. října – úterý
7. října – pátek
9. října – neděle
15. října – sobota
16. října – neděle
17. října – pondělí
18. října – úterý
23. října – neděle
28. října – pátek
30. října – neděle

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
27. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi
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 mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
30. neděle v mezidobí
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELAe
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

AKTUALITY Z FARNOSTI
od 5. 10. Výuka náboženství dle rozvrhu na nástěnce. Výuka bude probíhat
v kostele.
od 5. 10. Mše svatá pro děti v 17.30 h – sjednocení večerních mší svatých
5. 10. Modlitby otců – od 18.30 h
6. 10. V 19.00 h v kostele 1. setkání dospělých, kteří se chtějí připravovat ke
svátosti křtu a přijetí eucharistie.
8. 10. Ministrantská pouť – Bartošovice
16. 10. Mše sv. na poděkování za úrodu – v předcházejícím týdnu přineste
prosím plodiny do sakristie na výzdobu kostela! Sbírka bude na rekonstrukci fary.
23. 10. Misijní neděle - Den modliteb za misie. Sbírka bude na misie.
26.–29. 10. Mikrochaloupka – téma, místo i cena budou upřesněny.
30. 10. Krmáš – Posvěcení třebovického kostela. Celebrantem a kazatelem
bude novokněz P. David Tyleček. Po obou mších svatých bude udělovat novokněžské požehnání. Svátostné požehnání bude od 16.00 h.
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SVATÝ MĚSÍCE

Alfons Rodriguez – řeholníbratr TJ, mystik, patron Mallorky
Svatý Alfons Rodriguez je jedním z významných představitelů španělské
mystiky Karmelu. K jezuitům vstoupil
až ve čtyřiceti letech. Předtím se věnoval obchodu a žil jako otec dvou
dětí v manželství. Na ostrově
Mallorca jako řeholní bratr bezmála
dalších čtyřicet let zastával funkci
vrátného. Své mystické zkušenosti
zachytil v Pamětech. Podle výroků
posledních papežů je uznáván za
patrona úzkostlivých povah a také těch,
kteří se v životě obtížně rozhodují.
Narodil se roku 1531 ve středním
Španělsku v rodině úspěšného obchodníka s látkami, jako druhý z jedenácti dětí. Už v dětství projevil svou
bystrost, takže mu rodiče chtěli dopřát
studium a ve čtrnácti letech ho poslali
do jezuitské koleje v Alcale. Brzy nato
mu však zemřel otec a Alfons musel
převzít jeho obchod. Měl na starost
nejen obchod, ale musel zaopatřit i své
sourozence. Ve 27 letech se oženil a narodily se mu dvě děti. Po sedmi letech
mu však jeho žena i obě děti zemřely.
Ani jeho obchod nebyl nijak zvlášť
úspěšný. Ve svých čtyřiceti letech požádal ve Valencii o přijetí do jezuitského
řádu. Roku 1571 byl přijat jako řeholní
bratr. Po několika měsících byl poslán
na ostrov Mallorca, kde skoro 40 let vykonával službu vrátného v koleji Montesión v jeho největším městě Palmě de
Mallorca. Sám totiž požádal své představené, aby směl navždy zůstat bratrem laikem, určeným ke službě ostatním řeholníkům.

Svým spolubratřím byl vzorem
zbožnosti, pokory a poslušnosti. K sobě
byl velmi přísný, k jiným laskavý. Získal
si velkou oblibu mezi studenty koleje i mezi jezuitskými scholastiky, kteří
k němu začali chodit pro
radu a povzbuzení. Alfons
sice neměl velké vzdělání,
ale díky svým životním
zkušenostem a hlubokému
duchovnímu životu se stal pro mnohé
studenty duchovním vůdcem. K nim
patřil i Petr Klaver, který se později vydal sloužit jako misionář mezi otroky.
Na žádost svých představených nakonec Alfons některé ze svých myšlenek a
zkušeností sepsal a i díky tomu je některými odborníky dnes řazen mezi
španělské mystiky. Zemřel 30. října 1617
a jeho pohřeb se stal jakousi manifestací víry. V zástupu věřících, kteří mu při
této příležitosti vzdali hold, nechyběl
dokonce ani španělský místokrál nebo
mallorská šlechta.
Proces blahořečení bratra Alfonse začal
krátce po jeho smrti, ale z různých důvodů byl zakončen až v 19. století. Za
blahoslaveného byl tento řeholní bratr
prohlášen roku 1825 papežem Lvem XII.
a svatořečil jej papež Lev XIII. v roce
1888.
Bližší informace o životě sv. Alfonse
Rodrigueze se můžete dozvědět v knize
Leopolda Škarka Alfons Rodriguez.
Mystik z Mallorky (1531–1617)
▲ podle článků z internetu zpracovala
Majka Dostálová
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Zrníčka z Bible

Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty
jsi učinil nebe, nebesa nebes a
všechen jejich zástup, zemi i vše,
co je na ní, moře i vše, co je v
nich. Sám to všechno zachováváš
při životě a nebeské zástupy se ti
klanějí.

za tmu, kdo vydávají hořké za
sladké a sladké za hořké!
Běda těm, kdo jsou moudří ve
vlastních očích a rozumní sami
před sebou.

Izajáš 5, 20 – 21

Budete mými ovcemi, ovcemi, které já
pasu, vy lidé, a já vám budu Bohem, je
Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru výrok Panovníka Hospodina.“
zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo
Ezechiel 34, 31
Nehemjáš 9, 6

STŘÍPKY
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Přeposílám objevený celý text naší hymny.
Teď už znám svoji hymnu a mohou ji znát i čtenáři Many.

▲ Radim Prokop

Letní obnova pro hendikepované „Vstaň a choď= = “
Psal se 22. srpen a moje maličkost podnikla cestu směr Sedliště, konkrétně
k rodince Svojánovských, kde mě už
třetím rokem čekala duchovní obnova.
Jako každý rok, tak i tentokrát jsem začala pochybovat a říkala jsem si, proč
radši nejsem doma, co tu vlastně dělám.

Když všichni dorazili, tak ještě v ten
den jsme prožili krásnou mši, při které
se rozdávala trička s logem „Vstaň a
choď“, a když o. Lukáš každému předával tričko, tak řekl, abychom si ho
oblékli; při tom hráli „Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj“ a najednou
jsem pocítila první nádherné šimrání,
nevím odkud to přišlo, ale bylo to příjemné. Nyní jakmile si tričko obleču,
tak si najednou uvědomím tu krásnou a
čistou hodnotu těch slov: „Oblečte
člověka nového…“.
Denně jsme měli krásné ranní chvály,
při kterých jsem cítila znovu šimrání

(říkám tomu krásná zima), a dá se říct,
že mě tohle provázelo několik dní. Po
chválách probíhaly různé přednášky.
Myslím si, že byla středa a už od rána
jsem věděla, jaká přednáška nás čeká, a
první co bylo, tak mi hlavou proběhlo
„a jejej, to zase bude síla“.
Po ranních chválách nám o. Lukáš
pustil krátký film – „Cirkus Motýlek“ a
hned nato začala přednáška: „Co si
mám počít sám se sebou? Aneb pohled
na sebe“, při které se šimrání začalo čím
dál víc stupňovat a bylo mi do breku.
Nevím, čím to bylo, ale v ten den jsem
vnímala, že jsem jak hadrová panenka,
protože jsem najednou byla krásně
uvolněná jako v jiném těle, a dokonce
bych řekla, že jsem se ani tolik nelekala,
zkrátka se dá říct, že mi bylo tak nějak
všechno jedno, a spíše jsem se nechala
láskyplně hýčkat.
Ze srdce vám všem přeji, abyste v sobě
našli pokoj, a věnujte Mu svá srdce.
▲ S láskou Kačka Kapicová

Pouť třebovické farnosti (pokračování z minulého čísla)
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
(viz foto v minulém čísle Many) byl vystavěn v letech 1719—1722 z podnětu
zmíněného opata Václava Vejmluvy na
místě Zelená hora, nazvaném podle
místa v Nepomuku, které bylo mateřským klášterem žďárského cisterci-

áckého řeholního domu a zároveň rodištěm sv. Jana Nepomuckého, generálního vikáře v Praze. Opat Vejmluva
přišel z Nepomuku a 9 let před svatořečením zasvětil kostel Janu Nepomuckému v době, kdy se teprve připravovalo
svatořečení. Projektem stavby rovněž
pověřil slavného architekta J. B. Santini
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Aichla, kterému sám prezentoval své řazena do Seznamu světového kulpředstavy o podobě nového chrámu a turního dědictví UNESCO.
Slavkovice, poutní kostel Božího mi losrdenství a sv. Faustyny

použitých symbolech v souladu s požadavkem církve: „Zadání patří otcům,
provedení umělci.“ Kostel je vystavěný
na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy.
Tato skutečnost má vycházet z legendy,
ve které se praví, že se v místě na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul,
objevila koruna z pěti hvězd. Tento
symbol spolu se symbolem jazyka se
pak objevuje i v dalších prvcích stavby.
Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři, pět
andělů, pět ran Pána Ježíše. Pět písmen
má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem.
To je vyjádřením legendy, podle které
světec zaplatil svým životem za to, že
neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie, manželky Václava IV. Kopule
znázorňuje obrácený květ, schodiště má
tvar netopýřích křídel. Santiniovský
průnik prostorových tvarů a světla. Pět
oken má tvar opatské mitry, malá třícípá okénka mají tvarem symbolizovat
Nejsvětější Trojici, jak nám ochotně
přiblížil náš průvodce čerstvě vysvěcený kaplan o. Tomáš Fránek. Stavba
patří k vrcholným dílům ve stylu barokní gotiky v Evropě. V r. 1994 byla za8

Večerní mši sv. sloužil generální
vikář o. Stanislav Přikryl (nahradil
biskupa Holuba jako předseda
ČBK). Pozdravili jsme se s představeným místní komunity P. Wojciechem Zubkowiczem. Slavkovice
jsou součástí N. Města na Moravě.
Novodobý kostel patří k nejmladším církevním stavbám na Vysočině.
Jedná se o první kostel Božího milosrdenství. Obraz milosrdného Ježíše pro
kostel požehnal v r. 2008 papež Benedikt XVI. Chrám představuje dva otevírající se paprsky, které vycházejí ze
srdce Ježíšova, kombinuje souhru
dřeva, bílé omítky a skleněné výplně.
Dominantou kostela je symbol Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Před vchodem
stojí venkovní oltář a kamenná paténa,
do které padá voda, zachycená zkosenou střechou. Štíhlá dřevěná zvonice
je ozdobena emblémem P. Marie.
Ústředním bodem interiéru je plastika
ukřižovaného Ježíše (na řetězech) a
svatostánek v podobě hostie. Poblíž
svatostánku se nachází schránka s ostatky sv. Faustyny Kowalské (1905–1938,
pocházela z Glogowiec, pallotinka, svatořečená Janem Pavlem II., na 30. 4.
2000 byl vyhlášen svátek Božího milosrdenství. Prožila zázrak - setkání s Pánem Ježíšem, který ji požádal, aby namalovala jeho obraz s paprsky Božího
milosrdenství tak, jak je dnes prezentován a jak ho známe. Nepřehlédnutelné jsou barevné vitráže symbolizující

vodu a krev Kristova otevřeného boku
a Ducha sv. v ohni a větru. Pozoruhodná je také vitráž ve zpovědnici
znázorňující pronikání Božího milosrdenství do hříšníkova srdce. Poutní tradice zde začala už v r. 2003.

Naši jednodenní výletní pohodovou
pouť v roce Božího milosrdenství zaměřenou duchovně pod vedením třebovického o. Lukáše lze shrnout do
verše: Blahoslavení milosrdní, neboť
oni dojdou milosrdenství.

▲ Božena Musialková

Maria — evangelizátorka

Všichni jsme povoláni evangelizovat, každý svým způsobem, a hledět na Marii jako
na náš vzor. Musíme mít na paměti, že skutečná, pravá evangelizace spočívá ve vydávání svědectví vlastním životem.
Bůh chtěl, aby Maria evangelizovala celým svým životem.
Když chcete vědět, co znamená milovat,
podívejte se na Marii.

Když chcete vědět, co je pokoj a radost,
podívejte se na Marii.

Když chcete vědět, co je dobrota, štědrost a laskavost,
podívejte se na Marii.

Když chcete vědět, co je sebeovládání, co je věrnost,
podívejte se na Marii.

Elias Vella
Maria, Matka Ježíšova

▲ poslala Jitka Táborská

ROZHOVOR
Milí čtenáři MANY.
Jistě jste na pouti naší farnosti 14. srpna
tohoto roku při slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie zaregistrovali našeho milého hosta P. Jozefa Wojciecha Grubu,
SAC- pallotina. Mnohým se ještě živě
vybaví slova, kterými nás provázel
v promluvě v obou poutních mších svatých. Poprosili jsme otce Jozefa o malý
rozhovor.

Otče Jozefe, můžete se nám
krátce představit a pohovořit
o svém mládí, studiích, působišti… ?

Pocházím z početné rodiny ze severu
Polska. Je tam nádherná krajina. Spolu
se svými devíti sourozenci jsem vyrůstal a byl vychováván na vesnici, kde
měli rodiče velký statek. Do kostela, do
školy a na ministrování jsme chodili
vždy do kopečka dva kilometry. Bylo to
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moc fajn. Opravdu. Vyučen jsem truhlář, pak po delší době jsem absolvoval
střední školu s maturitou - a pak cesta
ke kněžství. Utíkal jsem před tím,
možná proto, že jsem ve škole a doma
skoro ze všech nejvíce zlobil. Nevím…
Otče, co podstatného jste se v dětství
naučil od rodičů?

Pracovitost, rychlost, upřímnost…

Co bylo tím nejdůležitějším impulsem
pro rozhodnutí stát se knězem?

Vážně? Knězem jsem se nikdy nechtěl
stát. Stačí? ☺
Otče Jozefe, můžete objasnit ten trošku
tajemný titul za Vaším jménem?

Není to nějaký tajemný titul, je to
prostě název řeholní kongregace, do
které od roku 1988 patřím. „SAC“ je
zkratkou této kongregace /pallotinů/.
Zakladatelem kongregace je římský
kněz sv. Vincenc Pallotti (1795-1850).
Oficiální název naší společnosti zní Societas Apostolatus Catholici, čili Společnost katolického apoštolátu.
V loňském roce jste byl pověřen otcem
biskupem Františkem Václavem službou exorcisty pro naši diecézi a také
svatým otcem Františkem jste byl pro
jubilejní rok ustanoven misionářem
milosrdenství. Jaká jsou specifika těch
mimořádných služeb, a to jak exorcisty,
tak misionáře milosrdenství?

Exorcista přibližuje lidi k Bohu. Exorcistou se v církvi rozumí kněz pověřený
biskupem k vykonávání exorcismu (osvobozování od Zlého, vymítání ďábla)
za použití k tomu určených oficiálních
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modliteb. Tímto pověřením chce církev
zaručit, že se ten, kdo hledá pomoc, neobrací na podvodníka či šarlatána, ale
na kompetentního člověka.
Služba exorcisty je docela úzce spojena
se službou misionáře milosrdenství, a
tak se dostáváme k té druhé otázce.
Vloni v prosinci papež František zahájil
rok milosrdenství. Idea je poměrně
jasná, ovšem jak zprostředkovat milosrdnou tvář Otce lidem, je věc druhá.
Aby Svatý otec toto tajemství zprostředkoval co nejzřejměji, zvolil nejrůznější prostředky: vyhlásil mimořádný Svatý rok, otevřel svaté brány po
celém světě a – kromě dalšího – jmenoval misionáře milosrdenství. Chtěl,
aby se lidé mohli setkat s jakýmsi reprezentantem tohoto jubilea, a proto
pozval do Říma více než tisíc kněží ze
všech kontinentů, aby je pověřil kázáním o Božím milosrdenství.

„Být misionářem milosrdenství po vás žádá, abyste byli v první osobě svědky Boží
blízkosti a způsobu, jakým on miluje. Není
to náš způsob, vždy omezený a někdy si
i protiřečící, nýbrž jeho způsob lásky, jeho
způsob odpouštění, kterým je milosrdenství.“ (papež František k misionářům milosrdenství)

Tito misionáři mají sloužit především
jako kazatelé a zpovědníci. Pro jejich
službu byli vybaveni mimořádnými
pravomocemi týkající se hříchů, které
jsou jinak vyhrazeny Apoštolskému
stolci: znesvěcení eucharistie, napadení
Svatého otce, vyzrazení zpovědního
tajemství a rozhřešení spoluúčastníka
na hříchu proti 6. přikázání. Jedná se
o hříchy, za které následuje trest exkomunikace a s kterými se za normálních

okolností musí zpovědník obrátit na Abychom denně odkrývali a objevovali
Apoštolskou penitenciárii.
krásu víry, že věřit v Boha je opravdu
něco nádherného.
A na závěr bych Vás ještě poprosila
o vzkaz či krátkou myšlenku našim čtenářům.

Milí farníci,
již delší dobu pozoruji náš třebovický
kostel a upřímně řečeno – je mně ho
trochu líto. Staré fotografie z archivu
ukazují, že musel projít od svého zbudování v roce 1738 nejednou přestavbou
a různými úpravami. Záběry z války zase prozrazují krutost lidských srdcí,
která se neostýchala ničit chrámy Ducha svatého stejně jako chrámy kamenné… Loni jsme společně prožívali
podřezávání základů našeho kostela,
které byly příliš mokré a hrozilo neustálé poškozování zdiva vlhkem. Letos
už s nedočkavostí čekáme, jak kostel zazáří v novém „kabátě“, ale i to má svá
úskalí: všude samý prach, stavební
ruch, konec prací, jak se zdá, v nedohlednu a teď jako naschvál – ještě poškozená věžní krytina, kterou bude
nutné rovněž opravit. Nic naplat, i Boží

Otče Jozefe, moc Vám děkuji za Váš
upřímný a otevřený rozhovor.
▲ ptala se Margareta Špoková

stavba, stejně jako všechno jiné, stárne
a chátrá.
A po pravdě řečeno, i ten lékař, má-li
léčit, musí někdy říznout…
Něco hezkého však přece jen můžeme
i v této situaci najít. Vždy se najdou lidé,
kterým osud kostela není lhostejný a
pomohou: někdo dobrým nápadem, jiný šikovnýma rukama, další finančním
přispěním nebo třeba „jen“ modlitbou…
Vždycky to ukazuje na dobré srdce, a to
si myslím, že je nejdůležitější. Vždyť
i ten chrám by byl takříkajíc k ničemu,
kdyby naše srdce nekultivoval.
Zatím tedy snášíme s naším kostelem
„všechno dobré i zlé“. Ale už teď v nás
roste povědomí: je to náš kostel, my si
ho vážíme a pomáháme mu. Kéž nám i
on pomůže vytvářet společnou farní
rodinu, kde si lidé navzájem rozumí,
umí si pomáhat a mají se rádi.
P. Ladislav Kozubík, farář

MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, tys uvedl kajícího

nám po smrti brány ráje, abychom byli
zločince z potupného kříže do svého navždycky s tebou. Neboť ty žiješ a
království; i my přiznáváme, že jsme kraluješ na věky věků.
hříšníci, a s důvěrou tě prosíme: otevři
Amen.
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VESELÝ
„Myslíte, že se v tomhle hotelu dobře vyspím?“
„Asi jo, už půl hodiny zvoním na recepčního a pořád mi nikdo nejde otevřít!“
„Neměl jsi v Paříži potíže se svou francouzštinou?“
„Já ne, ale Francouzi ano.“
Americký turista stojí v Paříži před Eiffelovkou a nadšeně si ji prohlíží: „Nádherná
věž! Kolik barelů nafty z ní denně vytěžíte?“
„Karle, koupil sis během dovolené nějaké suvenýry?“
„Jo, nakoupil jsem jich hodně, ale na zpáteční cestě jsme to všechno vypili.“

OKÉNKO PRO DĚTI
Tajemství štěstí

Jistý kupec poslal svého syna za nejmoudřejším ze všech lidí, aby se dozvěděl Tajemství štěstí. Chlapec putoval
čtyřicet dní pouští, až přišel ke krásnému hradu, tyčícímu se na vysoké skále.
Tam žil Mudrc, kterého chlapec hledal.
Místo toho, aby náš hrdina potkal světce, vstoupil do sálu, kde se to jen tak
hemžilo kupci, v koutech se bavili lidé,
malý orchestr vyhrával příjemné melodie a byl tam i bohatě prostřený stůl
s jídly zdejšího kraje. Mudrc vedl rozhovory se všemi a náš mládenec musel
čekat dvě hodiny, než přišla na něj řada.
Mudrc si trpělivě vyslechl důvod mládencovy návštěvy a řekl mu, že momentálně nemá čas vysvětlovat mu
Tajemství štěstí. Navrhl mu však, aby se
zatím prošel po paláci a vrátil se za dvě
hodiny. „Chci tě však požádat o jednu
laskavost, " dodal Mudrc a podal mladíkovi lžičku, na kterou ukápl dvě kapky
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oleje. „Zatímco se budeš procházet po
mém paláci, nes tuto lžičku tak, aby se
olej nevylil. „Chlapec vystupoval a sestupoval po mnoha schodištích paláce,
přičemž nespouštěl oči ze lžičky. Za dvě
hodiny se vrátil k Mudrcovi. „Tak jak?“
zeptal se ho Mudrc, „viděl jsi perské
koberce v mé jídelně? Navštívil jsi zahradu, kterou mistr zahradník budoval
deset let? Poznal jsi krásné pergameny
v mé knihovně?“ Zahanbený mládenec
se přiznal, že neviděl nic. Jeho jedinou
starostí bylo, aby nerozlil dvě kapky
oleje, které mu Mudrc svěřil. „Tak se
vrať a prohlédni si divy mého světa,“
řekl mu Mudrc. „Nemůžeš mi přece důvěřovat, když neznáš můj dům.“ Chlapec, tentokrát už klidnější, vzal svou
lžíci a opět putoval palácem. Nyní si
však všímal všech uměleckých děl, kterými oplýval od stropu po podlahu.
Uviděl zahrady, okolní pohoří, líbezné

květy i vytříbený vkus, se kterým bylo
každé umělecké dílo položeno na tom
správném místě. Když skončil s prohlídkou, povyprávěl Mudrcovi o všem,
co viděl v jeho paláci. „Kde však jsou ty
dvě kapky oleje, které jsem ti svěřil?“
zeptal se ho Mudrc. Chlapec se podíval

na lžičku a zjistil, že olej vylil. „Tak
tohle je jediná rada, kterou ti mohu
dát,“ řekl Mudrc. „Tajemství štěstí spočívá v tom, že dokážeme obdivovat
všechny krásy světa a přitom nezapomeneme na dvě kapky oleje, které máme na lžičce.“
▲ Sára Šolcová

KNIŽNÍ OKÉNKO

Roger Hugh Benson – Pán světa
Bensona už z Many znáte, tak skočím
rovnou ke knize, jež je utopickou vizí
našich časů, anžto pojednává o 21. století z pohledu člověka z roku 1907. To
zdůrazňuji, neboť některé věci jsou až
neuvěřitelně aktuální.
Máme před sebou svět rozdělený na tři
velké bloky, kde Východ stojí proti Evropě a Americe. Východ je ovládán náboženským fanatismem, jejich západní
protiváha pak liberalismem, zrůdným
humanismem a zednářstvím. Hrozícímu válečnému konfliktu se podaří zabránit muži odnikud – Julianu Felsenburghovi, o němž nikdo neví, co je
zač, jenž si ale rázem silou své osobnosti
podmaní davy, státníky a prakticky
celou populaci. Představitelé jednotlivých států mu nabízejí prezidenturu,
on ale pokaždé odmítá, až přijme post
prezidenta Evropy. Lidi jsou z něj doslova zmagoření, davová psychóza při
jeho objevení se na veřejnosti připomíná zfanatizované davy na záběrech
Třetí říše či sovětského Ruska, lidé
v něm vidí Mesiáše, ztělesnění Boha,
Vykupitele. Vše, co řekne, se mění v zákon, dogma.

Na druhé straně stojí Církev, krvácející
z milionů odpadlictví, z pronásledování
díky proticírkevním zákonům, což se
znásobí po Felsenburghově dosednutí
na prezidentské křeslo. Celý svět je
proti katolické církvi nastaven nepřátelsky, všechna ostatní vyznání se sjednotila do všeobecně vyznávaného osvícenského liberalismu, kde vše křesťanské je nepřátelské pokroku. A stojí
v jednom šiku proti Církvi s komunisty,
socialisty, zednáři, liberály aj. Lidstvo
vyznává kult lidství, kult člověka, lidé
se musejí účastnit nových státních bohoslužeb či chcete-li člověkoslužeb, kdo
odmítne, je vězněn a při opakování
svého přečinu popraven. Množí se odpady, věrní katolíci jsou vybíjeni ve
velkém, tu poblázněnou luzou, tu státní
mocí. Individualismus se nenosí, všichni musejí být součástí beztvářného kolektivu, společenství, s jednotným názorem a náhledem na svět, vyznávat
liberalismus a svobodu všeho a všech.
Ostatně lidé už ani nepřemýšlejí, vše
přijímají s nadšením, proti němuž je to
tuzemské budovatelské z 50. let jen
slabým odvarem. Libují si z pokroku,
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který je jim dán, ze všech vymožeností,
jež si mohou užívat, včetně opájení se
vlastní lidskou dokonalostí. A kdyby
náhodou, je vydán zákon o kontrole
smýšlení, jemuž padají za oběť další katolíci.
Církev Kristovu zde reprezentuje páter
Percy Franklin, Anglán, jeden z mála
věrných, který je načas povolán papežem Janem XXIV. do Říma, kde je za
svou pevnost jmenován kardinálem.
Papež čelí strašlivé hrozbě globálního
pronásledování založením Řádu Krista
Ukřižovaného, kde má mít zájemce
o vstup kromě jiného i touhu po mučednické smrti a účast v něm má být
provždy znamením pravověrnosti. Jeho
šiky mají vést duchovní boj proti všemu
ďábelskému, co je obklopuje. „Neslibuje-

me pokoje, krom onoho, který přesahuje
rozum… neslibujeme jiných poct, než opovržení světa, neslibujeme života krom
toho, jenž skryt jest s Kristem v Bohu,“

ubezpečuje své ovečky jejich pastýř.
Řím oproti modernímu světu jako by
ustrnul v technologickém vývoji. Optikou nových mocipánů nepřítelem lidstva je nepřítel pokroku, což se vystupňuje poté, co skupina katolíků hodlá
vyhodit do vzduchu londýnskou katedrálu, kde mají proběhnout nové
panteistické obřady. Proto je na Věčné
město vyslána eskadra vzducholodí se
zápalnými pumami, jež je mají srovnat
se zemí, zabít vše živé a zničit tak nejen
město, ale i Církev v jejím papeži a kardinálech.
Pokus o zničení Církve se však nezdaří,
zachrání se tři kardinálové, kteří v té
době byli mimo Řím. Jedním z nich je
i Percy, jehož oba starší kardinálové
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v konkláve zvolí novým papežem –
Silvestrem III.
Ještě jeden paralelní příběh se zde odehrává – komunistického poslance Olivera Branda a jeho choti Mabel, přesvědčených zastánců nových pořádků.
Jejich sebejistotu a jistotu v nové ideje
naruší právě páter Percy, jenž ještě jako
pouhý kněz přispěchal jedné noci
k Oliverově umírající matce navrátivší
se na smrtelné posteli zpět k Bohu. Postupující nelítostný hon na katolíky
i z vládních kruhů pak znejistí Mabel,
jež nemůže přijmout novou filozofii se
vším, co s sebou přináší, tedy i s vyvražďováním katolíků, a volí proto řízenou sebevraždu v zařízení spravovaném hnutím Eutanazia, neboť „individualismus byl uznáván alespoň potud,
aby lidem omrzelým životem přiznáno
bylo právo život tento opustiti“. Těsně

předtím se snaží volat k Bohu, v Něhož
však nevěří, a tak bez tohoto posledního záchytného bodu učiní osudný krok,
aby těsně před smrtí Boha přece jen
poznala a zalitovala.
Silvestr III. zatím řídí Církev z malého
Nazaretu, odkud tajně koresponduje se
dvanácti kardinály, které stačil jmenovat. Svolá je na místo blízko hory
Karmel – do Megidda, které „někteří
nazývají Armagedon“. Jeden z dvanácti,
kardinál Dolgorovskij, odpadne od víry,
zradí své spolubratry Julianu Felsenburghovi. Ten chce zopakovat pokus
o vyhlazení Církve a osobně se účastní
letu další eskadry vzducholodí – bombardérů, sestavené symbolicky ze všech
zemí.
Závěr je fenomenální. K rannímu Megiddu, kde Silvestr III. slouží mši sv., se

blíží zkázonosné stroje. Nastává ko- hněvu, „rozbouřilo se hřímání, rachotící
nečné zúčtování, vše se hroutí, za zvu- kruhem nad kruhem oněch hrozných příku latinských modliteb pronášených tomných bytostí – Trůnů a Mocností…“
posledním papežem nastává konec svě- „Pak zašel tento svět a jeho sláva.“
ta. Temná noc přechází v Dies irae, Den
▲ Libor Rösner

RECEPTÁŘ
Italské lazaně
Ingredience

Balíček těstovin Lasagne (lazaně) - nepředvařené, 500 g mletého hovězího masa,
krabička rajčatového pyré asi 300-400ml, 1 rajský protlak, sůl, ½ balíčku koření na
špagety, 1 polévková lžíce cukru krystal, olej, 3 polévkové lžíce másla, 3 polévkové
lžíce hladké mouky, ½ litru teplého mléka, pepř, muškátový oříšek, 300 g tvrdého
sýra - nastrouhat, máslo na vymazání keramické formy asi 30cm x 20cm.
Postup

Mleté maso prudce osmahneme na
trošce oleje a zasypeme kořením na
špagety, přidáme rajčatové pyré + protlak, promícháme a zalijeme horkou
vodou. Osolíme, osladíme a vaříme asi
20 minut. Je lepší, když je omáčka s masem řidší, lazaně se v ní hezky uvaří doměkka.
Na másle si uděláme bešamel. Necháme
rozpustit máslo, přidáme hladkou mouku a uděláme světlou jíšku. Na 5 minut
odstavíme z plotny. Zalijeme teplým
mlékem a vrátíme zpět na horkou
plotnu. Bešamel osolíme, opepříme, posypeme nastrouhaným nebo mletým

muškátovým oříškem. Vše zamícháme a
necháme asi 5 minut povařit do hladké
konzistence - pokud je omáčka hustá,
přidám teplé mléko dle potřeby.
Zapékací formu vymažeme máslem a
lžící vrstvíme na sebe: lazaně - masovou směs - bešamel - strouhaný sýr lazaně… pokračujeme, dokud máme
dostatek ingrediencí. Poslední vrstvu
by měly tvořit lazaně, bešamel a sýr.
Pečeme asi 50 minut na 180jj ° C a pak
necháme ještě 10—15 minut vychladit.
Krájíme na kostky a podáváme.
Dobrou chuť přeje Janka Šolcová.

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,

V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.farnosttrebovice.cz, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 10 Kč, uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2016
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Otec Jozef Gruba na našem srpnovém krmáši

Mše svatá na Třebovickém koláči

