
Až „za“… 
Ponechme na chvíli prostor naší obrazo-
tvornosti a představme si přehlídku letek. 
Jaká symbióza letadel. Precizní dodržo-
vání vzdálenosti znásobí různé vzdušné 
manévry. Posílí celkový dojem. Podobně 
chytají za srdce sladěné dvojzpěvy. Hudeb-
ní doprovod mnohdy zúročí umělecký 
dojem. Nijak nezaostává ani podzimní 
příroda. Přiková oči nejednoho milovníka 
krásy. Sluneční paprsky ještě zvýrazní hru 
barev.
Výdobytky civilizace, umění či příroda při-
vádí mnohé do úžasu. Fascinován a zajisté 
okouzlen byl i první člověk v ráji. Nazírání 
na krásu stvoření ho popouzelo, aby z celé 
duše velebil Boha. A překvapení teprve 
mělo přijít. Stvořitel přivedl před Adama 
Evu, a… Adam byl ve vytržení. Nepopsa-
telnou radost prožila i Maria. Gabrielovo 
poselství způsobilo přímo explozi rados-
ti. Její duch pak vyzpíval Bohu nádherný 
Magnificat.
Nesdělitelnou zkušenost měl i starozá-
konní patriarcha Mojžíš. Mojžíš pásl ovce 

svého tchána Jitra, midjánského kněze. 
Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží 
hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hos-
podinův posel v plápolajícím ohni upro-
střed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř 
v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si: 
„Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč 
keř neshoří.“ Hospodin viděl, že odbočuje, 
aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zpro-
středku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpově-
děl: „Tu jsem.“ Řekl: „Nepřibližuj se sem! 
Zuj si opánky, neboť místo, na kterém sto-
jíš, je půda svatá…“
Mojžíše vedla zvídavost a vyšel až za… 
Odvěký Režisér i nám připravil jedinečný 
scénář. Nezdráhejme se zhostit se této role. 
Mějme odvahu vyjít ze svých stereotypů. 
Dovolme Bohu, aby nás vyvedl až za hra-
nice našich zkušeností. Budeme žasnout, 
jak Jeho neviditelná ruka nás „táhne“ do 
společenství svatých. A zůstaneme okouz-
leni, jaký obraz vymaloval v naší duši 
Božský Umělec…

P. Jan
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Milí přátelé, již dlouho jsem sbíral odvahu 
dotknout se tématu uvedeného v nadpise. 
Jeho šíře je totiž neuchopitelná a vždy se 
můžeme dotknout pouhého zlomku celé-
ho tajemství. A navíc, je to tajemství…
Právě z důvodu rozsahu látky jsem vybral 
jen jeden z možných pohledů a v žádném 
případě si nečiním žádný nárok na úplnost 
či vyčerpávající výklad. Za vším stojí roz-
hovor s jedním přítelem, který je křesťa-
nem, není však členem katolické církve. 
Při jakémsi setkání se svými spolubratry, 
protože má k naší církvi docela blízko, od 
nich dostal otázku. „Proč katolíci dělají 
kříž? Proč používají tento symbol tak čas-
to? Před modlitbou, při vstupu do kostela, 
často jakoby jen tak? Vždyť to nemá žád-
ný smysl! Není to jen prázdné gesto?“ Můj 
přítel nebyl schopen odpovědět. Přiznal 
se, že nad tím nikdy zvlášť nepřemýšlel, 

a když byl ještě v kato-
lické církvi, tak prostě 
kříž dělal, protože ho 
dělali ostatní. A nyní 
mi tu otázku předložil. 
Snažil jsem se mu odpo-
vědět co nejvíce lidsky 
a tak, jak to cítím ve 
svém srdci, zároveň samozřejmě ve shodě 
s ortodoxní naukou.
Říkám-li „ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého“, vlastně tím nejkratším způsobem 
vyznávám svou víru. Zároveň tím říkám, 
že to, co budu konat, na co budu myslet, 
a to, co budu prožívat, chci konat, myslet 
a žít podle Boží vůle, ve spojení s Bohem 
a v Jeho jménu. Nechávám ho jakoby 
oficiálně vstoupit do daného okamžiku, 
tento okamžik mu odevzdávám. A když 
k tomu dělám kříž? Některé křesťanské 

MALÁ KATECHEZE – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. listopadu – sobota  Slavnost Všech svatých
  2. listopadu – neděle   VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ
  4. listopadu – úterý  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
  9. listopadu – neděle  Svátek posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – pondělí  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu – úterý  Památka sv. Martina, biskupa
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SVATÝ MĚSÍCE

Pohlédneme-li do kalendáře světců a svě-
tic, rozprostře se před námi nepřeberné 
množství lidských osudů. Jedno však 
mají všechny společné. V jejich centru 
stojí Kristus. Osobně bych si 
nikdy nedovolil o některém 
světci říci, že je větší než ten 
druhý. Jistě, jsou takoví, kteří 
jsou uctíváni po celém světě 
a jejichž význam je, moderně 
řečeno, globální. To je náš lid-
ský pohled. Jsem však hluboce 
přesvědčen, že v Božích očích 
mají stejnou cenu všichni Ti, 
kteří se upřímně snaží hledat 
Pravdu, a to přes všechny své 
pády a nedokonalosti. Proto se v našem 
okénku věnovaném světcům často obje-
vují ti méně známí, nebo takoví, o jejichž 
existenci jsme neměli ani potuchy.

Pro měsíc listopad jsem zvolil mučed-
níka, jehož životní pouť skončila v době 
soupeření dvou římských císařů Konstan-
tina a Licinia. Víme, že Konstantin byl 

křesťanům nakloněn, o čemž 
svědčí tzv. Edikt milánský 
z roku 313, který zjednodu-
šeně řečeno uznával a tolero-
val křesťanství. Toho se však 
náš dnešní světec nedočkal, 
neboť v důsledku politiky 
Licinia zemřel již v roce 306. 
Vezměme to však pěkně po-
pořádku.
Mladý Teodor z Euchaïty se 
narodil pravděpodobně v Sý-

rii či v Arménii. Jako mnoho tehdejších 
mladíků vstoupil do nejlepší armády své 
doby, do římského vojska. Možná měl před 
sebou vidinu úspěšné kariéry, ale byl zde 

Svatý Teodor z Euchaïty

církve odmítají určitou symboliku a rov-
něž můj přítel argumentoval tím, že dělání 
kříže rukou je zbytečné a poněkud prázd-
né. Proti tomu je však třeba rozhodně pro-
testovat, neboť i ti, kteří symboly odmítají, 
je prakticky neustále používají. Což není 
naše řeč navýsost symbolická? Symbo-
ly jsou všude kolem nás, bez nich by byl 
zmatek a chaos. Symbolické vyjadřování je 
prostě člověku vlastní.
A tak, říkám-li „ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého“ a dělám-li u toho kříž, 
vyjadřuji vůli konat s Bohem jaksi zesíle-
ně. Symbolicky dávám najevo to, čeho je 
mé srdce plné, můžeme to vnímat i jako 
jakési potvrzení našeho úmyslu. Uzaví-

rám-li smlouvu, je hezké, že se dohodne-
me a myslíme si, že ji dodržíme. Přesto 
připojujeme svůj podpis na důkaz svého 
úmyslu. Tento podpis je symbolem a stvr-
zením našeho přesvědčení. Přijímá-li člo-
věk svátosti, činí tak nejen duchovně, ale 
i reálným úkonem. Mám-li druhého rád, 
nebudu si to jen myslet, ale budu činit ges-
ta a říkat slova, která o tom budou svědčit. 
To je jen pár příkladů, proč podle mého 
názoru není znamení kříže konané vlast-
ní rukou zbytečné. Vždyť, existuje větší 
a závažnější rozhodnutí než to, že chci 
jednat ve jménu Otce i Syna i Ducha sva-
tého?

(Lukáš Volný)
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STŘÍPKY

AKTUALITY Z FARNOSTI

jeden zásadní problém. Teodor totiž uvěřil 
v Krista, který se stal středem jeho života. 
A tak, když nastalo nové pronásledování 
křesťanů, byl Teodor zatčen a předveden 
před místodržícího provincie a tribuna 
legie. Ti byli „shovívaví“ a dali mu šanci 
zachránit si život. „Obětuj modlám a vše 
necháme být…“ Dostal dokonce několik 
dní na rozmyšlenou. Teodor však věděl, 
že o věrnosti Kristu přemýšlet nemůže. 
Aby ukázal své jasné rozhodnutí, přistou-
pil dokonce k tomu, že zapálil pohanský 
chrám matky bohů Kybele. Ihned po činu 
se ke všemu doznal.
Následky byly zcela předvídatelné a sám 
Teodor dopředu věděl, co ho čeká. Byl 
krutě mučen a nakonec zaživa upálen. 
Místem popravy byla Euchaïta v Malé 
Asii, odtud také pochází Teodorovo pří-
zvisko. Psal se s největší pravděpodobností 
rok 306 po Kr.

Mučedník Teodor je patronem vojáků 
a vojsk, je vzýván jako ochránce proti 
bouři. Byl dokonce patronem Benátek, 
zde ho však později „nahradil“ evangelista 
Marek.
Tak toto byl krátký příběh jednoho života, 
jednoho člověka, který uvěřil Kristu. Oslo-
vil mne nejen neuvěřitelnou odvahou, jaké 
by asi málokdo z nás moderních lidí byl 
schopen, ale zároveň i prostou lidskou sla-
bostí, která je v něm skryta. Vždyť z dneš-
ního pohledu zapálení, byť pohanského 
chrámu, určitě nebylo ideální. Ano, bylo 
to v jiném historickém kontextu, v jiné 
době. Ovšem pro mne je právě v tomto 
naděje, že i světci mají své slabosti a svá 
kontroverzní rozhodnutí. Stejně jako my. 
Teď nám ještě zbývá naučit se od nich ze 
svých pádů povstávat a postavit Krista 
skutečně do středu svého života.

(Lukáš Volný)

Podzimní pouť
Na sv. Václava v neděli 28. září 2008 jsme 
po letní přestávce vyjeli na pouť, kterou již 
tradičně zorganizoval pan Mgr. Vojtěch 
Vlček ve spolupráci s paní Annou Mali-

novou, předsedkyní sdružení „Pod jednou 
střechou“ z Ústavu sociální péče Hrabyně. 
Finanční pomoc pana Osmančíka a firmy 
OSPOL opět umožnila několika dobro-

Od neděle 26. října do pátku 14. listopadu probíhá na faře výstava spojená s historií •	
našeho kostela. Výstavu lze zhlédnout vždy po mši svaté.

V pátek 14. listopadu v 17 hodin bude děkovná mše svatá na poděkování za ukončené •	
opravy, kterou bude celebrovat o. biskup F. V. Lobkowicz.

Tradiční vánoční dílny proběhnou 22. listopadu od 15 hodin na faře.•	
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volníkům z Nové šance z Ostravy-Koblo-
va, studentům Gymnázia Fr. Hajdy Ostra-
va-Hrabůvka a zájemcům z třebovické 
farnosti uskutečnit poznávací zájezd pro 
tělesně postižené klienty z ÚSP Hrabyně.
Po dvou týdnech nepříznivého počasí se na 
nás usmálo štěstí, zavládlo opožděné babí 
léto a my jsme nabrali směr Brno. Náladu 
nám kazila pouze skutečnost, 
že Vojta onemocněl a nemohl 
být s námi. Všechny povin-
nosti a starosti vedoucího však 
bez chybičky tentokrát zastal 
Michal Tvrdý. 
Náš speciálně upravený autobus 
jsme zaparkovali na Mendlově 
náměstí  před augustiniánským 
opatstvím na Starém Brně, kde 
jsme vystoupili, abychom se 
zúčastnili mše svaté. Konala 
se v nádherné gotické basili-
ce minor Nanebevzetí Panny 
Marie. Již při příchodu na všechny moc-
ně zapůsobila záplava světla, dopadajícího 
velikými vitrážovými okny na velkolepou 
výzdobu chrámu. Umělecká díla převážně 
z období vrcholného baroka jsme obdivo-
vali z předních míst, která nám byla vyhra-
zena v tomto svatostánku, zaplněném do 
posledního místa. Asi nebudu mluvit jen 
za sebe, ale opravdu silný moment nastal, 
když kněz, hlavní celebrant mše svaté, 

hovořil o naší výpravě v promluvě po 
evangeliu. V závěru pozval dokonce dva 
zástupce zájezdu před mikrofon ke krát-
kému rozhovoru. 
A pak již byl čas k obědu. Po krátkém 
odpočinku jsme se vydali na Špilberk, 
kde jsme si prohlédli nejen nedávno zre-
konstruovaný hrad, ale také celé brněn-

ské panorama, které se nám rozprostíralo 
u nohou. Hřejivým sluncem prosvětlený 
a do podzimních barev oděný park na 
návrší jsme jen pomalu a neradi opouště-
li. Ale vše má svůj konec. Tak zase příště, 
možná posíleni novými dobrovolníky, na 
jarním výletě s lidmi, kteří mají stejný cíl 
a kteří se vždy rádi setkají, na shledanou.

(Margareta Špoková)

…pomalu se blížíme ke slavení adventu a vánočních svátků
Čas letí jako voda. Než se nadějeme, bude-
me se chystat na advent a slavení vánoč-
ních svátků.
Tak jako v minulých letech „spolčo střed-
ní generace“ chystá vánoční dílny, kde si 
budou moci děti i dospělí zhotovit nějaké 
výrobky k Vánocům.

Poněvadž máme zájem o to, aby výrob-
ky byly nápadité a neokoukané, pozvali 
jsme si na schůzku našeho „spolča“ zná-
mou aranžérku paní Vlastu Luňáčkovou. 
Mnozí znají tuto skromnou ženu, která 
svým aranžérským uměním a cítěním při-
pravovala množství výstav nejen u nás, ale 
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Nespočet spisů a pojednání bylo napsáno 
o modlitbě. Zřejmě od šerých počátků lid-
stva měla své místo v životě mnoha náro-
dů. Vždyť jen etymologie tohoto slova, ze 
staroslovanského -mold- snažně prosit, 

vzývat boha, ne-
nechá nikoho na 
po chybách, co zna menala pro naše předky. 
Jaké místo má modlitba v životě současné-
ho člověka? V čem spočívá její důležitost? 

Alfons Maria de Liguori: Modlitba

také byla hlavní osobou při 
aranžování Vánoc ve Vatiká-
nu. Česká republika věnova-
la v r. 1999 Sv. otci vánoční 
strom, který byl od nás z Bes-
kyd, a zajišťovala vánoční 
vý zdobu ve všech prostorách 
Vatikánu. 
Paní Luňáčková nám o celé přípravě zdo-
bení i o práci přímo ve Vatikánu velice 
zajímavě vyprávěla a vše dokumentovala 
i fotografiemi.
Nakonec nám přinesla ukázat i ozdoby, 
kterými byly vánoční stromy vyzdobeny 
a které ukázaly, že máme u nás v České 

republice šikovné lidi, kte ří si 
ještě váží tradic.
Poněvadž se nám některé 
ozdoby moc líbily a myslíme 
si, že i v naší farnosti je hod-
ně šikovných rukou, chceme 
na vánočních dílnách některé 
zkusit vyrobit. Doufáme, že 

se nám to podaří, i když možná nebudou 
tak pěkné jako ty, které byly určeny pro 
Vatikán.
Proto všechny, kteří si chtějí nějaké vánoč-
ní ozdoby zhotovit, vyzýváme, aby sbírali 
plody (šišky) jednak stromů, ale i pecky 
a semena různého ovoce.

Vážení přátelé. 
Chci se s Vámi podělit o svůj velký zážitek, který jsem 
prožila 12. října 2008, když jsem se zúčastnila ranní 
mše svaté. Věděla jsem, že náš kostelíček prodělává 
obnovu, že se na něm už od r. 2005 intenzivně pracu-
je, že se vše blíží ke zdárnému konci. Přesto jsem byla 
přímo uchvácená, jak moc se chrám Páně proměnil, na 
pohled se zvětšil, je působivější, citlivě jsou staré věci nahrazeny novými.
Stal se Božím domem, jehož důstojnost může být vzorem pro další. 
V této chvíli se sluší upřímně a vděčně poděkovat všem, kteří se na celé proměně podí-
leli organizací prací, radami, zajišťováním financí, a každému, kdo se zapojil vlastníma 
rukama do odborných, pomocných i úklidových prací. Především oběma p. farářům 
P. Ladislavu Kozubíkovi a P. Janu Mazurovi a také Vítkovi – PharmDr. Vítu Sommero-
vi. Protože neznám jména všech, nechci se nikoho dotknout nebo někoho opomenout, 
nikoho více nejmenuji. Patří Vám všem náš obdiv a dík.

Věra Kořínková

Poděkování
(Jana Svobodová)
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Je nezbytná k naší spáse? Co jsou vlast-
ně modlitby prosebné, přímluvné nebo 
děkovné, a které to jsou? Jak hluboká má 
být důvěra, kterou do modlitby vkládáme? 
Má tato důvěra vliv na vyslyšení našich 
proseb? Stačí, když se modlím, kdy mne 
napadne, nebo je dnes tak bolestná, každo-
denní snaha o uspořádání času na modlit-
bu důležitá? A co vytrvalost, napomáhá 
vytrvalost v modlitbě k tomu, abychom 
stáli pevně? Je nám vůbec milost vytrva-
losti dána automaticky, či si ji můžeme 
vyprosit? Jsme-li vyprahlí a tak nějak bez 
zápalu, má opodstatnění krácení modlit-
by, nebo dokonce upuštění od ní? Platí, že 
člověk, který se modlí, a tím dobře užívá 
dostačující milosti, s níž může konat lehčí 
skutky (jako je modlitba), tomu pak Bůh 
neodepře milost pro věci těžší a nesnad-
nější? Proč se nám někdy zdá, že Bůh 
neodpovídá?
Samé otázky… Odpovědi hledáme všich-
ni. Snad nám pomůže maličká a nenápad-

ná brožurka od Alfonse 
Maria de Liguori Mod-
litba. Svatý Alfons, 
kte rý nese přízvisko 
„doctor zelantissimus“ 
(nejhorlivější učitel), 
jehož památku slavíme 
1. srpna, není nikdo 
menší než zakladatel 
redemptoristů, přesně-
ji Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. 
On sám si přes obrovský rozsah svého díla 
velmi cenil právě této knihy. Ostatně, při 
jejím psaní vycházel z učení takových uči-
telů církve, jako sv. Augustina, sv. Tomáše 
Akvinského, sv. Jana Zlatoústého a dal-
ších, a v první řadě z Písma svatého. 
Může člověk žijící v 18. století, přesněji 
1696–1787, tušit, co vlastně zajímá součas-
níka, který kráčí cestou víry, a jaké otázky 
si klade? Pokud si na Modlitbu najdete čas, 
možná si odpovíte sami. 

(Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI

Listopadové pranostiky
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. »
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. »
Na svatého Martina bývá dobrá peřina. »
Na svatého Otomara neuvidíš již komára. »

Ahoj, první 
den měsíce si připomínáme 

všechny svaté. Znáš světce svého 
jména?



8

Tentokrát jsou všechny básničky od pana Ludvíka Středy. Psal hlavně knížky a básnič-
ky pro děti. Že jste nevěděli, že večerníček Kosí bratři napsal on?

O malých velbloudech
Nezkušení velbloudi
často v poušti zabloudí.
Chodí proto na procházku
v dlouhé řadě - na provázku.

Páv v trávě
Chlubil se páv pávu,
že slyšel růst trávu.
Kdo si za ves pospíší,
ten ji také uslyší.

Ve svátečním klobouku
vyběhl páv na louku.
Poslouchal tam přes měsíc
samé ticho, jinak nic.

Perníkový dům
Vymyslím si perníkový dům.

Lžíci medu, talíř mouky
do základů vprostřed louky.
Vysoké zdi z ořechů,
kostky cukru na střechu.

Z hořkých mandlí balkóny,
hrozinkové záclony.
Na noc musím ten dům schovat,
kdekdo by chtěl uždibovat.

Poznáš stromy a jejich listy? Listy dubu vybarvi hnědou, listy javoru červenou a ostatní 
žlutou.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí

Kdo to dělá, nechce to,
kdo to koupí, nepotřebuje to,
kdo to potřebuje, neví o tom.

Mladá je velká,
stará je malá.

Černý do koupele,
červený z koupele.
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Znáš je…?
Kočkovité šelmy se na Zemi objevily před asi 40 miliony lety. 

1.  Jak se latinsky nazývá rod, do kterého 
patří tygr, lev, levhart a jaguár.

a) pantera
b) leopardus
c) puma

2.  Tygr se v zajetí dožívá až dvaceti let.  
Ve volné přírodě

a) 10 let
b) 20 let
c) 30 let

3. Je tygr menší než lev?
a) ano
b) ne

4. Častěji loví
a) sám lev
b) lvice ve smečce

5. Dokáží běžet rychlostí
a) 40 km/h
b) 60 km/h
c) 90 km/h

6. Dospělý lev spotřebuje za den 
a) 2 kg masa
b) 5 kg masa
c) 7 kg masa

7.  Která z kočkovitých šelem není  
zbarvená skvrnami

a) gepard
b) jaguár
c) levhart
d) ocelot
e) rys
f) puma

8. Gepard
a) nemá plně zatahovatelné drápy
b) neloví ve smečce
c)  dokáže běžet rychlostí až 200 km/h, 

ale pouze několik vteřin

9. Rys sežere
a) celou kořist
b) část, zbytek zahrabe „na potom“

10. Kočička žije s člověkem asi
a) 2000 let
b) 4000 let
c) 7000 let

11. Kočka
a)  má na předních tlapách prstů pět, na 

zadních čtyři
b) nevnímá sladkou chuť
c) má lepší sluch než člověk

Hádanky: rakev, svíčka, rak 
Řešení: 1a, 2a, 3b, 4b, 5c, 6c, 7f, 8abc, 9b, 10c, 11abc
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…z deníku želváka Oskara
Na začátku listopadu si připomínáme všich-
ny, kteří už zemřeli. Pro většinu lidí to je asi 
smutný den. Vzpomínají, jdou na hřbitov, 
donesou kytičky a pomodlí se. Já mám ale 
dušičky moc rád. Babička nás taky zavede 
na hřbitov, zapálíme svíčky, potom jdeme 
k ní domů, sedneme si v obýváku, babič-
ka nám uvaří kakao a povídáme si. O čem? 
O našich předcích, kteří už nežijí. Babička 
má doma obrovskou kroniku a v ní je psán 
osud každé želvičky, která kdy patřila do 
naší rodiny. Pročítáme se tak vždy od konce 
k počátku, k prvním želvám naší rodiny. 
Je to můj prapraprapraprapradědeček a má 
praprapraprapraprababička. Kdysi dávno je 

objevili námořníci na malinkém ostrově. 
Loď se vracela z prohrané bitvy domů a po 
odpočinku na tomto ostrově vzali na loď 
i mé dva předky. Na lodi nikdy nebyli, a tak 
jim bylo asi hodně špatně. Naštěstí v pořád-
ku dopluli domů. Byly to tak krásné želvy, 
že je každý chtěl hned koupit a tak dlouho 
si je prodávali a předávali, až skončily tady 
v tomto domě. Tady se odehrály všechny 
další rodinné události. Zeptejte se někdy 
svých babiček, strýčků a tetiček, jaká je his-
torie vaší rodiny. Třeba vaši předkové pluli 
na stejné lodi, jako ti mí.

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
K zamyšlení
V knize Pedagogika Františka kardinála Tomáška je jedna z kapitol věnována psycho-
logii náboženského vývoje mládeže. Najdeme zde mimo jiné ukázky dotazníků pro ná-
božensko-psychologický výzkum.
Vybrala jsem z těchto dotazníků několik otázek a zkusme si jen tak pro sebe popřemýš-
let, jaké by asi byly odpovědi našich dětí ( případně i nás samotných)…

Tyto obrázky vypráví o pěti podobenstvích. Přiřaď názvy k obrázkům. 
(Podobenství jsou příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš lidem. Věděl, že když Boží věci, o kterých nikdy 
předtím neslyšeli a které by nepochopili, poví v nějakém příběhu, snadněji tomu porozumí.) 

O ztracené ovci

O milosrdném samaritánu

O rozsévači O marnotratném synu
O poslední minci
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
…a Slovo se stalo Tělem…
Již nesčetněkrát bylo napsáno, že teologie 
je „slovo o Bohu“ či „hovoření o Bohu“ 
a možná nejlépe „snaha hovořit o Bohu“. 
Od svatého Jana víme, že na počátku bylo 
Slovo. A To Slovo se stalo Tělem. Tím to 
vše začalo, tady je naše spása. Bůh sestou-
pil ve svém Synu na tuto zem, přijal na 

sebe smrtelné tělo 
a nechal ho přibít 
na dřevo kříže. Nechal ho křičet: „Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?!“ Bůh 
mohl ze své moci spasit lidstvo milionem 
jiných způsobů, ale zvolil ten, kdy se „Slo-
vo stalo Tělem“.

Máš svou modlitební knihu?•	
Máš svůj růženec?•	
Máte doma kříž?•	
Působí na tebe někdo doma, abys byl zbožný? (Kdo?)•	
Kdo ti poprvé vyprávěl o Bohu?•	
Ve které chvíli života sis nejvíce uvědomil, že je Bůh?•	
Kdy (ve kterém věku) ses začal modlit?•	
Zač se nyní nejvíce modlíváš?•	
Co se ti u vás v kostele při mši sv. a při jiných pobožnostech líbí?•	
Co se ti u vás v kostele při mši sv. a při jiných pobožnostech nelíbí?•	
Co bys u vás v kostele zavedl, nařídil anebo zakázal, kdybys byl knězem?•	
Ve kterém roce svého věku jsi byl poprvé u sv. zpovědi?•	
Ve kterém roce svého věku jsi byl poprvé u sv. přijímání?•	
Chodíváš ke sv. zpovědi rád? Proč?•	
Chodíváš ke sv. zpovědi nerad? Proč?•	
Co považuješ za nejobtížnější z toho, co je spojeno se sv. zpovědí?•	
Jakého chceš mít kněze ve sv. zpovědi? (mírného, přísného)•	
Ve kterém roce věku jsi byl u sv. biřmování?•	
Proč jsi chtěl jít ke sv. biřmování?•	
Jsou tvoji rodiče nábožensky založeni?•	
Modlívají se s tebou společně?•	
Chodívají s tebou do kostela?•	
Dělá ti někdo potíže pro tvou návštěvu kostela? Kdo?•	
Dovedeš kriticky zhodnotit protináboženské poznámky, vtipy, filmy, divadelní a tele-•	
vizní představení?

Ať už jsou subjektivní odpovědi jakékoli, kardinál Tomášek uvádí, že objektivní hod-
nota náboženství tím zůstává nedotčena a že v náboženském životě je nejdůležitějším 
činitelem působení Boha na duši, milost Boží. A milost Boží se vymyká experimentu.

(Broňa Volná)



12

RECEPTÁŘ
Výborná buchta z cukety

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. 11. 2008

A jaká bude naše odpověď? Bude stačit 
teologie ve smyslu „slovo o Bohu“? Není 
potřeba, aby se naše nepatrné lidské slovo 
také stalo tělem? Tělem tvořeným našimi 
skutky, tělem našeho života? A tak jako 
Slovo s námi sdílelo všechno naše lidské, 
nemusíme nyní my následovat toto Slovo?
Radovat se u jeslí, po nalezení v chrámu… 
Slavit na svatbě v Káni, na hostinách 
u přátel i u celníků a hříšníků… Být dojatí 
při Horském kázání, plakat nad hrobem 
přítele Lazara, křičet při bičování a koru-
nování trním… Šílet bolestí při křižování, 
řvát do prázdna: „Bože, kde jsi? Proč jsi 

mě opustil?!“ Nevěřícně říkat: „To jsi ty, 
Pane?“ Stydět se za svá zapření, upřímně 
přiznávat: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, 
že Tě miluji…“
A není to všechno jinak? Není to tak, že 
žijeme především svůj život a Pán je ten, 
který nás tiše doprovází a snáší s námi naše 
kříže a sdílí naše radosti? Není tím skuteč-
ným pokračováním teologie jako mluvení 
o Bohu otevření očí a spatření Toho, o kte-
rém mluvíme, jak kráčí po našem boku, 
jak nás denně tisíckrát potkává v našich 
bližních?

(Lukáš Volný)

20 dkg moučkového cukru
2 vajíčka
2–3 lžíce oleje
Vyšleháme vajíčka s cukrem do pěny a postupně přidáváme olej.
Pak přimícháme:
40 dkg nastrouhané cukety 
30 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva – perníkový
trochu skořice a drcených ořechů
Vše dáme na plech a na povrch dáme nakrájená jablka na tenké plátky. Nakonec vše 
posypeme posypkou, do které přidáme skořici. 
Pečeme při 150–170 °C asi 45 až 60 minut.

Dobrou chuť přeje Zdeňka Goňová.


