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Život je jako fotbal…
V  těchto dnech si připomínáme své
blízké zemřelé. Je to memento pro kaž-
dého z  nás. Nedávno jsem na jednom
pohřbu přirovnával život k  fotbalu. Ně-
kteří lidé mě prosili, abych se k  tomu
kázání ještě někdy vrátil. Tak to tedy
rád činím  s  mírnou úpravou v  těchto
„dušičkových dnech“. Jaká je tedy ana-
logie fotbalu a života člověka?
1 . Život má svou hrací plochu
Každý z  nás je člověkem, má své dary,
ale má i  svá omezení. Život hraje tam,
kde se narodil, kde byl a aktuálně se na-
chází. Život člověk hraje mezi svými
blízkými a ve své rodině a právě v  této
době. To je daná hrací plocha.
2. Život se hraje v  týmu
Stejně jako při fotbale platí, že jednot-
livec sám nic nezmůže. Já můžu v  tom
životě taky hrát na sebe a „sólovat“, ale
větší sílu má, když vnímám ty ostatní
vedle sebe a umím přihrát. Spolu se
pak vytváří tlak na branku. My
křesťané hodně vnímáme vztahy a dá-
me na to společné, na mnohé možnosti,
jak být spolu, žít spolu a spolu kráčet
k  nebi.
3. Život se hraje podle pravidel
Stejně jako fotbal. Pravidla života tvoří
desatero. Někdy vnímám, jako by desa-
tero bylo bráno velice negativně – jako
něco, co by mi zakazovalo si ten život
pořádně „užít“. Ale opak je pravdou.
Desatero nejsou nějaké drásající příka-
zy (i  když nám nabízí hodně vysokou
morální laťku), ale deset dobrých rad,
jak si „nezpackat“ život. Záleží, jestli ta
pravidla vůbec známe a jestli je přijí-
máme. Ona nám vytváří velkou svobo-
du.

4. Život má soupeře
Je tady někdo, kdo hraje proti nám, kdo
jde proti životu. Je to zlo, je to přímo
ten Zlý. A  nemysleme si, jeho hra je ve-
lice promyšlená a velice ofenzivní. On
chce, abychom si začali dávat vlastní
góly a ještě si mysleli, že je to tak dobře.
Člověk musí být celý život ostražitý a
dobře vědět, za jaký tým vlastně hraje a
proč.
5. Někdy dáme gól a někdy kopneme
do autu
V  životě každého člověka jsou úspěchy,
ale jsou tam i  chyby a nedostatky. Proto
moc prosím, abychom ze srdce od-
pouštěli všechny životní fauly a snažili
se o  jejich nápravu. I  to, když někdo
kopne vedle a pokazí tím dobře rozje-
tou šanci, nebo když někoho dostane do
ofsajdu. A  naopak vyjádřeme vděčnost
za každý životní gól někoho druhého,
za každou dobře vymyšlenou akci, za
všechno to, čím život nádherně oboha-
til.
6. Nezapomínejme, že máme Trenéra
Ten ví, jak hrát, má vymyšlenou taktiku
a zná mnohé triky. Pro nás křesťany je
to Bůh Otec. On tento svět stvořil a ví,
jak ho co nejlépe prožít. Jde o  to, zda se
dokážeme ztišit a zda mu dokážeme
naslouchat, neboť na rozdíl od pozem-
ských trenérů nekřičí, neřve, ale je ve-
lice jemný. Snažíme se mu naslouchat,
nebo si ten životní zápas hrajeme pouze
podle sebe?
7. Máme i  klíčového Hráče
Možná jsme si říkali: „To se to tomu
Trenérovi radí, když nemusí hrát, tudíž
neví, jaké to je!“ A  proto nám Trenér,
i  když nemusel, poslal svého Syna, kte-
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . listopadu – neděle Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu – pondělí VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu – středa Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
8. listopadu – neděle 32. neděle v  mezidobí
9. listopadu – pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu – úterý Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
1 1 . listopadu – středa Památka sv. Martina, biskupa
12. listopadu – čtvrtek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu – pátek Památka sv. Anežky České, panny
15. listopadu – neděle 33. neděle v  mezidobí
17. listopadu – úterý Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
21 . listopadu – sobota Památka Zasvěcení Panny Marie v  Jeruzalémě
22. listopadu – neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
24. listopadu – úterý Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
29. listopadu – neděle 1 . NEDĚLE ADVENTNÍ
30. listopadu – pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola

rý dokonale zná taktiku svého Otce, a
ten byl s  námi na hřišti a zakoušel tam
všechno, co zakoušíme my. Pro nás
křesťany je to Ježíš Kristus – on nám
ukázal, jak máme ten život hrát podle
návodu Trenéra.
8. A máme i Maséra
Toho, který nám pomáhá, když se
zraníme, dotýká se nás, abychom se
pořádně rozchodili a dobře dohráli zá-
pas. Pro nás křesťany je to Duch svatý,
kdy vnímáme jeho doteky, jeho „masá-
že“ a jeho pomoc, abychom dobře hrá-
li… Trenér, klíčový Hráč a Masér jsou
tři, ale stejně vždy působí spolu.
9. Život má svou omezenou dobu
Tady je ovšem jeden rozdíl od fotbalu.
U fotbalu víme, že budeme hrát 90 mi-
nut a snad i pár minut prodloužení. Ale
v  životě nikdy nevíme, jak dlouho bude

naše hra trvat. Někdo je na hřišti života
dlouho, někdo odejde předčasně, něko-
mu dokonce nebylo dopřáno ani
kopnout. Musíme být připraveni, že
můžeme odejít kdykoliv (i když si to
často nepřipouštíme). Proto hrajme
odpovědně a naplno.

Každá analogie má svá omezení, ale ně-
co nám může napovědět. Víte, jak ve
fotbale, tak i v  životě můžu hrát bez
trenéra, bez maséra, bez klíčového hrá-
če, můžu si někde kopat sám bez ostat-
ních, bez pravidel… Mám na to právo,
ale není to škoda?
V  těchto dnech, kdy si připomínáme
celý tým v  nebi, který kopal dobře, se
možná ptejme: A jak já ten svůj životní
zápas hraji?

o. Lukáš
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Bernard Lichtenberg

Narodil se 3. 12. 1875 v  ně-
mecké obchodnické rodině ve
slezské Oławě v  Polsku jako
druhý ze čtyř synů Augusta a
Emílie. Bernard byl Slezan a
rodiče patřili k  německým
katolíkům, od nichž se místní
evangelíci distancovali.
Vystudoval oławské Králov-
ské gymnázium, kde matu-

roval  s   vyznamenáním. Teo-
logii studoval postupně v  Inn-
sbrucku a Wrocławi.
Kněžské svěcení přijal 21 . 6.
1899. Jeho primiční kázá-
ní  s   mottem: „Kněz zůstane
knězem i  v  okovech a pou-
tech“ bylo později označeno
za předvídání vlastní bu-
doucnosti.

1 . 1 1 . Slavnost všech svatých – po velké mši sv. (cca 10.30) průvod na hřbitov
s  krátkou pobožností

2. 1 1 . Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. ráno v  7.00 h i večer
v  1 7.30 h

4. 1 1 . 18.00 h - Modlitby otců
5. 1 1 . 19.00 h - příprava katechumenů a dospělých prvokomunikantů

15. 1 1 . Den Bible – sbírka na Katolické biblické dílo
20.–22. 1 1 . Modlitby Taize v  Ostravě – bližší info v  předcházejících dnech

22. 1 1 . Slavnost Ježíše Krista Krále – slavnostní otevření katedrály
Z  toho důvodu nebude velká mše sv. v  9.30 h v  Třebovicích, ale v  10.00  h
rovnou v  katedrále.

28. 1 1 . Adventní obnova pro mládež
28. 1 1 . Vigilie adventní doby s  požehnáním adventního věnce
29. 1 1 . 1 . neděle adventní – sbírka na rekonstrukci s  pozváním do Adventní

farní kavárny po velké mši sv.

Mučedník, původem polský kněz, farář, který se odvážně zastával pronásledovaných Židů

Připomínka: večerní mše svaté (po, čt, pá) začínají v 17.30 celoročně!

Připravujeme se na prosinec:
1 . 1 2. První roráty – Roráty budou bývat stejně jako v  předcházejících letech

v  úterý v 6.30, ve středu v  1 7.00 h a v  sobotu v  7.00 h.
5. 12. Adventní duchovní obnova pro celou farnost – v  Altánu v  parku
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Poté vystřídal ještě několik ducho-
venských působišť. Jako novokněz se
stal kaplanem v  Nise. Již po roce byl ale
přeložen do berlínské čtvrti Lichten-
berg. Zde poznal dvě odlišné strany
velkoměsta – bohatých a chudých. Mezi
ty druhé patřily hladové a špinavé děti,
žebráci z  bulvárů i  prostitutky a ne-
zaměstnaní marně hledající práci.
Bernard se po městě pohyboval v  kleri-
ce, což mělo za následek, že se na něj
zprvu dívali jako na exota. Jeho neob-
vyklý oděv provokoval, přesto ho na
cesty mezi lidmi neodkládal.
Při kázání Bernard využíval silný hlas
i  gestikulace, ale tím nejpodstatnějším
byl jeho laskavý přístup k  farníkům,
v  němž bylo znát porozumění a ne-
chyběl ani typický slezský humor.
V  roce 1913 se stal farářem u  Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova ve čtvrti Charlot-
tenburg a zde se jako dobrý pastýř za-
býval zvláště péčí o  ubožáky.
Od roku 1931 byl kanovníkem kapituly
při katedrále sv. Hedviky. Byl charakte-
rizován jako velmi dobrý, plný porozu-
mění pro druhé a zároveň i  jako tvrdo-
hlavý, zejména když šlo o  křesťanské
zásady a věrnost pravdě. Pastorační
činnost byla pro něj vždy prvořadá.
S  příchodem národních socialistů
k  moci ho zajímal Hitlerův Mein Kampf,
do jehož výtisku nadělal kritické po-
známky, upozorňující na chaotickou,
fanatickou a nebezpečnou ideologii,
proti níž pak zaujal nekompromisní po-
stoj.
Gestapu byl „trnem v  oku“ i  pro podpo-
ru polských katolíků. Když byl předvo-
lán do hlavního stanu a zde poučován,
že se má držet Hitlerovy linie, odpově-

děl slušně, ale rozhodně: „Mým vůdcem
je Kristus!“
V  roce 1935 začal zastupovat nemocné-
ho kapitulního vikáře. Měl dojednané
setkání  s   premiérem Hermannem Gö-
ringem, a protože k  němu nedošlo,
o.   Bernard mu napsal stížnost proti
zneužívání vězňů v  koncentračních tá-
borech.
Jako probošt Berlína v  kázáních vyzýval
k  modlitbám za Židy a všechny vězně
v  koncentračních táborech. Svědectví
o  něm podala ošetřovatelka židovského
původu, která v  době vypalování syna-
gog vešla 8. 1 1 . 1938 do katedrály plné
věřících a k  svému údivu zde slyšela
probošta nahlas se modlit za kněze věz-
něné v  koncentračních táborech, za
pronásledované Židy, za neárijce…
Bernard Lichtenberg také veřejně pro-
testoval proti nacistickému programu
eutanazie, vysokým funkcionářům psal
protestní dopisy. V  roce 1941 své neo-
hrožené vystupování zdůvodnil slovy:
„Pokud my, kněží, budeme mlčet, budou
naši věřící zcela dezorientovaní.“ V  říjnu
téhož roku se ve schránkách mezi poš-
tou objevily protižidovské letáky. Na ně
chtěl o. Bernard Lichtenberg v  nedělním
kázání reagovat. Měl již koncept připra-
vený na stole, když pro něj 23. 10. přišlo
gestapo, převezlo ho do věznice v  Plôt-
zensee, kde ho bez přerušení více jak 13
hodin vyslýchalo. K  výslechům spoje-
ným s  týráním ho také přepravovali do
hlavního stanu gestapa na Alexan-
derplatz. Jedno z  dalších vězení bylo
v  Moab. Ve vězení přežil srdeční záchvat
a ztratil na váze 34  kg.
Zemským soudem v  Berlíně byl 22. 5.
1942 odsouzen na dva roky do vězení a
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Zrníčka z Bible
Hospodine, zamiloval jsem si
dům, v  němž bydlíš, místo, kde
má příbytek tvá sláva.

Žalm 26, 8

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce
v  něj doufá. Pomoci jsem došel, proto
v  srdci jásám, svou písní mu budu
vzdávat chválu.

Žalm 28, 7

Hospodine, slyš a smiluj se nade
mnou, buď mi pomocníkem,
Hospodine.

Žalm 30, 11

Radujte se z  Hospodina a jásejte,
spravedliví, plesejte všichni, kdo máte
přímé srdce!

Žalm 32, 11

▲ podle knihy Rok se svatými
a  internetu zpracovala M. Dostálová

STODESÁTÉ VÝROČÍ

Církev obecně zaznamenala po druhé
světové válce vnitřní rozkvět, který ale
netrval dlouho. Již v  50. letech 20.
století se období rozmachu pozastavilo
z  důvodu dosáhnutí vysoké úrovně pří-
znivého hospodářského vývoje a
blahobytu. Určitý kontrast svět nalézal
při pohledu na konzumní styl života
v  Severní Americe a západní Evropě a
potom v  tzv. rozvojových zemích Asie,

Afriky a Latinské Ameriky, ve kterých
vládla bída a hlad (a tento stav trvá
v  mnohých státech dosud). Řešení ak-
tuální situace ve společnosti a církvi
nabízelo zorganizování a svolání všeo-
becného sněmu-koncilu. V  roce 1958
nastoupil na Petrův stolec papež Jan
XXIII. (1958–1963), který po nástupu do
úřadu vydal encykliky Ad Petri
Cathedram (1959) odsuzující pronásle-

Dějiny třebovické farnosti (7. díl)
Farnost po II. vatikánském koncilu 1965–1989

dopraven do žaláře v Tegel. Zde se hned
na začátku dostal do nemocnice a přežil
další srdeční záchvaty. Když ho 22. 10.
1943 oficiálně propouštěli z vězení,
hned ho před bránou naložili do poli-
cejního vozidla, aby jej přemístili do
transportního vlaku směřujícího do
Dachau.
V zastávce Hof dozorce Fuss rozhodl,
aby se na Bernarda Lichtenberga podí-

val lékař, protože se zdálo, že umírá.
Ten pak otce Bernarda dal přemístit do
místní nemocnice, kde byl u něho
zjištěn i zápal plic. Následkem útrap a
nemoci zde 5. 1 1 . v ranních hodinách
zemřel.
Beatifikován byl papežem Janem
Pavlem II. dne 23. června 1996 současně
s Karlem Leisnerem.
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dování věřících ve státech  s  komunis-
tickým totalitním zřízením, Mater et
magistra (1961) kritizující sociální rozdí-
ly vyspělých a zaostalých částí světa a
Pacem in terris (1963), která se snažila
o  teologické řešení problematiky svě-
tového míru.
Největším počinem Jana XXIII. bylo
svolání II. vatikánského koncilu v  roce
1962, jehož účel nebyl dogmatický, ale
pastorální. Měl za úkol nalézt řešení
vztahu církve ke křesťanům jiných vy-
znání, k  ateistům a vůbec k  celému svě-
tu. Prvního zasedání konaného v  Římě
se zúčastnili čtyři biskupové z  Česko-
slovenska, z  toho jeden z  českých zemí
– olomoucký pomocný biskup P. Franti-
šek Tomášek (episkopát 1949–1977).
Smrtí Jana XXIII. v  roce 1963 bylo jed-
nání přerušeno, avšak jeho pokračova-
tel Pavel VI. se přihlásil k  jeho myš-
lenkám a odkazu a dovedl koncil v  roce
1965 ke zdárnému konci. Výsledkem by-
la liturgická reforma, používání nového
misálu, misálu, poukázání na důležitost
poslání laiků v církvi či zdůraznění
Ježíšova lidství.
Změny na sebe nenechaly dlouho čekat
ani v  samotných Třebovicích, do kte-
rých zavítal v  roce 1968 o  první advent-
ní neděli porubský farní vikář P. Meto-
děj Hasilík  s   novinkou, že zde bude ob-
novena samostatná duchovní správa a
že se on sám stane administrátorem.
Skutečně se tak stalo (jeho předchůd-
cem byl P. Alois Gillig působící v  Tře-
bovicích od roku 1949) a v  následném
roce 1969, který byl ve znamení sv.
Cyrila, jelikož uplynulo 1   100 let od jeho
smrti, se zdejší oslavy Roku víry ode-
hrávaly v  režii P. Hasilíka. Třebovičtí

farníci měli v  tomto roce v  pátek po
svátku Božího těla možnost uvítat a
spatřit ostatky sv. Cyrila, které  s  sebou
přivezl litoměřický biskup ThDr.
Štěpán kardinál Trochta (episkopát
1947–1974). Tomuto biskupovi a mu-
čedníku, jak jej nazval při jeho pohřbu
Jan Pavel II., byla  s   odstupem 39 let na
počátku roku 2008 instalována v  tře-
bovickém kostele putovní výstava
mapující jeho život.
Oslaven byl nejen sv. Cyril, Panna Ma-
ria v  rámci hojně navštěvovaných má-
jových pobožností, ale také sv. Jan Ne-
pomucký, u  jehož sochy nacházející se
u  hlavní brány do prostoru hřbitova
byla konána pobožnost. Dne 9. listopa-
du 1969 přišel do farnosti pomocný
kněz P. Petr Baran, který v  neděli
v  kostele uděloval novokněžské požeh-
nání. Farníci nezaháleli a během roku
1971 probíhala oprava a vymalování
kostela. V  průběhu rekonstrukce chrá-
mu se bohoslužby konaly ve farní bu-
dově. Každý den byl dostatek brigádní-
ků a díky tomu mohlo dojít ke kopání
kanálů okolo kostela nebo úpravě dlaž-
by na půdě sakrálního objektu. Novou
ozdobou se roku 1972 stala pořízená
křížová cesta od Jana Floriana ze Staré
Říše. V  témže roce zrestauroval hlavní
oltář opavský akademický malíř Raj-
mund Holubek. Ke konci tohoto roku
vystřídala pomocného kněze P. Barana
nová posila v  osobě salesiána ze Štram-
berku P. Jana Jeřábka.
Dalším významným připomenutím vý-
značné osobnosti církevních dějin bylo
50. výročí smrti olomouckého arcibis-
kupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana
(episkopát 1921–1923) připadající právě
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na rok 1973. Při této příležitosti se ko-
nala vzpomínková slavnost s  promlu-
vou o  jeho životě. 70. léta 20. století ne-
přinášela jen radost a oslavy, ale
naopak omezování ze strany státu.
V  roce 1974 pozbyl P. Jeřábek státní sou-
hlas k  výpomoci v  Třebovicích,
což zkomplikovalo P. Hasilíkovi
odučení výuky náboženství.
Roku 1977 slavily Třebovice 600
let své existence a v  místním
kostele byly o  svátku sv.
Václava slouženy bo-
hoslužby pouze pro
hlouček věrných vě-
řících.
Druhá polovina 70.
let přinesla jednání
o  nových zvonech,
od kterých bylo v  ko-
nečném výsledku upuštěno ve pro-
spěch nových varhan. Dodání krnov-
ských varhan od firmy Rieger-Kloss
bylo naplánováno na rok 1978. Na po-
čátku (nejen tohoto) roku, dne 14. úno-
ra, se v  třebovické farnosti konala
slavnost sv. Valentina. Pamětní kniha
farnosti (1968–2015) uvádí, že sv. Valen-
tin byl dle pamětníků spolupatronem
kostela a farnosti, a mimo jiné místní
věřící vzpomínali, že tento den byl
v  Třebovicích druhým krmášem. Rok
1978 završila dne 20. prosince půlnoční
mše svatá, při které návštěvníci kostela
měli možnost poprvé slyšet zvuk
nových varhan. Svou návštěvou dne 4.
února 1979 poctil Třebovice olomoucký
apoštolský administrátor Mons. ThDr.
Josef Vrana (1973–1987),   s   jehož jménem
je spojeno důsledné uplatňování litur-
gické reformy II. vatikánského koncilu.

V  80. letech byla vyměněna okna (1980),
instalována nová elektrifikace včetně
čtyř křišťálových lustrů (1981), proběhla
rekonstrukce střechy (1983) a dlouho na
sebe nenechala čekat ani výměna lavic
(1988). Dalšími významnými událostmi

v  životě farnosti byla pastorační
návštěva Mons. ThDr. Josefa Vra-
ny dne 25. března 1984 či vysvě-
cení bohoslovce Petra Skácela

z  Ostravy-Poruby na
jáhna v  roce 1986.
V  následném roce
1987, dne 28. června,
byl P. Petr Skácel
vysvěcen na novo-
kněze v  olomoucké
katedrále sv. Václava
a 4. července sloužil
svou primici právě
v  kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie v  Třebovicích. Roz-
víjející se farnost ozdobilo na konci 80.
let velké výročí 250 let zdejšího kostela.
Při této příležitosti byla nad vchodem
do chrámu vsazena nová socha Panny
Marie, kterou 14. srpna 1988 o  poutní
mši posvětil kanovník P. František
Hasilík.
V  listopadových dnech 1989 se konala
novéna ostravského děkanátu ke sva-
tořečení sv. Anežky České (svatořečena
papežem Janem Pavlem II. 12. listopadu
1989), kterou měli věřící z  celé Ostravy
možnost prožít po devět dnů v  kostele
sv. Pavla ve Vítkovicích. Konec roku byl
zakončen tzv. sametovou revolucí, je-
jímž datem 17. listopadu započalo svo-
bodné období nejen třebovické far-
nosti, ale celého Československa.

▲ Pavel Březinský
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 11. )
Záznam z  exercicií, které vedl v  Národním centru Fatimského apoštolátu v  ČM Fatimě
v  Koclířově u   Svitav Fr. El ias Vel la, O.F.M. Conv., exorcista z  Malty
Často vzpomínám na svého zemřelého
přítele, který byl slepý. Zeptal jsem se
ho: „Už jsi někdy prosil Boha o  uzdra-
vení svého zraku?“ On se usmál a odpo-
věděl mi: „Víš, já na to nemám čas.“ Ze-
ptal jsem se: „Jak to, že nemáš čas prosit
Boha, aby ti dal světlo? Ty se nemodlíš?“
„Já se modlím, ale víš, co se stane, když
se začnu modlit? Začnu se modlit a dě-
kovat Bohu za tolik krásných věcí, které
mi dal. Říkám mu, Pane, tys mi dal
sluch, děkuji ti za to, tolik lidí neslyší.
Děkuji ti, Pane, za to, že jsi mi dal řeč,
tolik lidí nemluví. Díky, Pane, že jsi mi
dal rozum, díky kterému můžu rozva-
žovat o  věcech, tolik lidí je mentálně
postižených. Děkuji ti, Pane, že můžu
chodit, děkuji ti, Pane, za všechny ty vě-
ci, které můžu dělat svýma rukama.
A  děkuji ti, jak se o  mě staráš. Vždycky
mám co jíst a co pít. Tolik lidí nemá co
jíst ani co pít.“ A  nakonec mi říká: „Já
mám tolik věcí, za které mohu děkovat
Bohu, že nakonec modlitby už nemám
čas na nějaké prosby. A  na tu věc, kte-
rou nemám, zapomenu, protože se sou-
středím na tolik krásných věcí, které
mám.“ Je to krásné, nádherné. Byl to
šťastný člověk. Díval se na to, co má, ale
ne na to, co nemá. A  jeho modlitby byly
vždy plné díkůvzdání. Byl šťastný, pro-
tože se pozitivně díval na život. Když
budete číst pozorně evangelium, tak
zjistíte, že i  Ježíš neustále děkoval Otci.
Víme, že děkoval Otci před tím, než roz-
množil chleby. Před tím, než vzkřísil

Lazara z  mrtvých. Nacházíme krásnou
modlitbu díkůvzdání v  Janově 17. kapi-
tole při poslední večeři, kde Ježíš děkuje
Otci, že mu dal apoštoly. Tančil a jásal
v  duchu a děkoval Otci, že velké věci
zjevil maličkým. Takže díkůvzdání je
něco, co je součástí naší duchovní cesty.
Když Pavel opouští soluňské společen-
ství, na závěr říká: „Děkujte a chvalte
Boha za všechno a v  každé situaci,
v  které se nacházíte.“ Děkujeme ne „za
to“, co se nám děje, ale děkujeme
„uvnitř“ toho, co se nám děje. Když si
zlomím nohu, nebudu říkat: „Pane, dě-
kuji, žes mi zlomil nohu.“ Protože by mi
mohl říci, tak tobě se to líbí, a mohl by
mi zlomit i  tu druhou. Takže já mu ne-
děkuji za zlomenou nohu, ale děkuji mu
v  té mé situaci, protože vím, že on
i  z  této situace může vytěžit něco krás-
ného.
V  Bibli máme krásné modlitby a dí-
kůvzdání a velmi vám doporučuji dě-
kovat Bohu skrze tyto hymny. Ten
nejkrásnější hymnus je Magnifikat, kde
Maria děkuje Bohu za to, že shlédl na
pokoru takové mladé dívky a dal jí tolik
milostí. A  je to Zachariášovo kantikum,
které je známé jako Benediktus. Je to
další krásný hymnus díkůvzdání Bohu.
Pak je to hymnus Ester, nebo Debořina
píseň, Danielův hymnus. Hymny na-
cházíme také v  knize Zjevení v  Apo-
kalypse. Máme krásný hymnus, který
pronesl Simeon poté, co Maria přinesla
Ježíše do chrámu. Takže toto jsou hym-
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ny, pomocí kterých můžeme děkovat
Bohu v našem každodenním životě Jeho
vlastními slovy.
Osoba, která děkuje, je psychicky a du-
ševně zdravá. Vzpomeňme si na modlit-
bu toho slepého muže, který byl
šťastný. Je to proto, že když děkujeme,
tak se zaměřujeme na krásné věci v na-
šem životě, místo abychom se zamě-
řovali na ty negativní. V životě každého
z nás je ta světlejší stránka i ta tmavá
stránka. Všechno je to otázka toho, jest-
li se zaměříte na světlou nebo tmavou
stránku věci. A psychologové říkají, že
pokud se zaměříme na tu pozitivní
stránku, tak všechny vaše problémy se
začnou kousek po kousku rozpouštět.
Protože, když se zaměříme na tu nega-
tivní stránku, tak se naplňujeme nega-
tivitou. Takže všechno, co pak vidíme,
je negativní. Zatím co děkujeme, tak se
zaměřujeme na pozitivní stránku, jsme

naplněni tím pozitivním. A stáváme se
sami pozitivním člověkem. A náš život
začíná být pozitivní. Takže děkovat
znamená být vděčný za to, co mi Bůh
dává. Být vděčný za všechny dary, které
mi Bůh dal. A být vděčný také za plán,
který se mnou Bůh má. A já se velmi
často hněvám na ten plán, který se
mnou Bůh má. Velice často žárlíme na
plán toho druhého člověka, místo
abychom přijali ten svůj. Ale když jsme
si jistí, že nás Bůh miluje, tak vím, že
pro nás má ten nejlepší plán, který od-
povídá mému charakteru, povaze, mým
talentům a mým postojům. Takže dě-
kuji Bohu za jeho plán se mnou. A dě-
kuji Bohu za všechno. Takhle vypadá
díkůvzdání Bohu, krásná modlitba.
Modlitba díkůvzdání. To je to naše eu-
charistein. Stávat se eucharistickými
lidmi znamená stávat se vděčnými lid-
mi.

▲ připravil Radim Prokop

V  sobotu 17. října vyvrcholil Národní
eucharistický kongres v  Brně. Z  naší
farnosti se vydalo vlakem celkem deset
poutníků. Cesta byla nečekaně dlouhá.
Stominutové zpoždění ranního rych-
líku   bylo docela překvapením, ale na-
konec jsme v  10:45 stáli na náměstí Svo-
body a mohli se nerušeně oddávat
slavení   mše svaté. Tu celebroval papež-
ský legát (německý) kardinál Paul Josef
Cordes společně   s  českými, moravský-
mi   i    slovenskými biskupy a šest set
kněží. Přijelo také šestset řeholníků, ti-
síc ministrantů a dvacet pět tisíc věří-
cích. Prostě Brno praskalo ve švech pod

náporem tolika lidí. Papež František
poslal dopis, ve kterém se mimo jiného
píše: „Mým záměrem je povzbudit
všechny pastýře i  celý věřící lid této ze-
mě, aby se často a zbožně účastnil na
eucharistické oběti, očisťoval svátostí
smíření a sytil se posvátnou hostinou.“
Přidal i  své požehnání pro všechny pří-
tomné. Německý kardinál řekl obrazně
o  eucharistii: „Záleží na nás, zda kapitál,
který je nám dán k  dispozici, využije-
me, nebo zda ho necháme zetlít v  bance,
aniž bychom měli užitek z  úroků.“ Mi-
mo jiné také vzpomněl na návštěvu
u  kardinála Tomáška v  předrevoluční

Národníeucharistický kongres 2015
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době. V  závěru bohoslužby se mi moc lí-
bila slova kardinála Dominika Duky,
kterými pozval svatého otce k  nám na
návštěvu: „…prosím vás, pozdravujte
Svatého otce Františka od nás ode
všech a vyřiďte mu, že na něj čekáme na
našem Velehradě.“ Ozval se mohutný
potlesk - možná byl slyšet až v  Římě :-).
Poté následovalo eucharistické procesí
na Zelný trh, kde jsme obnovili věčnou
smlouvu  s  Bohem. Ulice Brna byly
opravdu plné lidí, a tak naše výprava
zůstala na svých místech a vše sledova-
la na velkoplošné televizi. Odpoledne
jsme prošli ještě doplňující programy

v  místních kostelech. Nejvíce se mi lí-
bilo na Petrově, kde byly  vystaveny
monstrance, které dělaly děti v  době
postní v  celé České republice. Jistě si
vzpomenete, že i  u  nás se na dětských
mších jedna taková zrodila. V  kostele
sv. Michala jsme chytli přednášku
ohledně ministrantů a těch, kteří je ve-
dou. A  u  sv. Máří Magdalény byla tichá
adorace. Program byl náročný, počasí
podzimní, ale i  přes počáteční kompli-
kace byla naše pouť dokonalá a všichni
jsme ji zvládli. Díky Pánu Bohu - tím
jsem měla i  začít.

▲ Janka Šolcová

1 . rok svatba bavlněná
2. rok svatba papírová
3. rok svatba kožená
4. rok svatba květinová
5. rok svatba dřevěná
6. rok svatba železná (též zinková)
7. rok svatba vlněná (též měděná)
8. rok svatba bronzová (též plechová)
9. rok svatba hliněná

10. rok svatba cínová (též růžová)
1 1 . rok svatba ocelová
12. rok svatba hedvábná
13. rok svatba krajková
14. rok svatba slonovinová
15. rok svatba křišťálová (též skleněná)
20. rok svatba porcelánová

25. rok svatba stříbrná
30. rok svatba perlová
35. rok svatba korálová (též lněná,

f fplátěná)
40. rok svatba rubínová
45. rok svatba safírová
50. rok svatba zlatá
55. rok svatba smaragdová
60. rok svatba diamantová
65. rok svatba kamenná
70. rok svatba platinová (též briliantová,

f f fblahodárná)
75. rok svatba korunovační

Která čeká vás? ☺
▲ Metod Wirth

Tradičníoznačenívýročísvateb

Letěla Hvězdička indigo oblohou,
letěla a viděla,
všechnu krásu vesmíru,
též laskavou ruku Stvořitele.

On dal jí blažený Jas.

Šumí svist nádherného letu.
Má někde konec?

Hvězdička
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Na Zemi, tom zázraku Božím.

Zahlédla modrou. Nádherná!
Zvolnila, nemusí se roztavit přec.
Spěch málo vidí.
Otec velí — nespěchej!

Laskavá Země. Teplé hnědé a zelené ob-
jetí!
Chrání blankyt.
Též magnetické pole pólů — Jižního a
Severního.

Ach, není k uvěření,
kolik krásy ve stvoření.

Při spočinutí, měkce do hroudy,
ji Láska lidí čekala.

Kolik podob má?

Však Ten, před nímž dech se tají!
Zajíknutí v  hlase,
plášť, kterým lehce přikrývá a dotýká se.
Plachý ruměnec ostychu v  Jeho přítom-
nosti,
On přece tuší,
ten lehký zmatek v  duši!
Pokorný úklon v  sladkém smutku lou-
čení.
Ne já, ale jak chceš Ty, Pane!

▲ Margareta Špoková

O  prázdninách se mi dostala do ruky
zajímavá knížka Corpus Christi biskupa
Athanasiuse Schneidera (nar. 1961),
profesora Velkého semináře v  Karagan-
dě (Kazachstán), držitele doktorátu
patristiky na Augustinianu v  Římě.
Obsah této knihy se mi vybavil znovu
v  říjnových dnech, kdy zrovna v  Brně
probíhal Národní eucharistický kon-
gres, jehož posláním je prohloubení
naší úcty ke Kristu Pánu v  eucharistii.
Dovolím si odcitovat z  uvedené knihy
zajímavou pasáž, určitě hodnou po-
všimnutí.
Jednou jsem mluvil  s  jedním norským lu-
teránským duchovním a zeptal jsem se ho,
jakým způsobem luteráni v  Norsku přijí-
mají Eucharistii. Odpověděl mi: „Až do
doby před nějakými deseti nebo patnácti
lety lidé přijímali vkleče a do úst. Ale nyní
přijímají vestoje a na ruku.“ Zeptal jsem

se, co bylo důvodem této změny. A  on od-
pověděl: „Učinili jsme změnu kvůli vlivu
našich katolických bratří.“ Na jednom
mezináboženském setkání v  Kazachstánu ,
jehož jsem se zúčastnil, jsme hovořili
o  nejsvětějších skutečnostech každého ná-
boženství. Jeden imám řekl, že pro musli-
my je tím nejsvětějším svatých kniha Ko-
ránu tištěná v  arabštině, a zdůraznil, že
by bylo svatokrádežným skutkem, kdyby
se někdo opovážil dotknout arabského
Koránu neumytýma rukama. Když jsem
slyšel toto prohlášení, najednou jsem za-
čal uvažovat o  přijímání Eucharistie na
ruku a téměř bez jakéhokoliv jasného po-
svátného znamení a zcela jistě, aniž by si
kdo těsně předtím umyl ruce. Takové scé-
ny se ve velké většině katolických kostelů
po celém světě opravdu dějí. Začal jsem si
představovat následující možnou epizodu:
Jednoho dne vstoupí zbožný imám do ka-

Corpus Christi
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tolického kostela, kde se svaté Přijímání
podává přímo na ruku věřících, kteří při-
stupují v  rychle se pohybující frontě, a ze-
ptal by se: „Co je ten malý bílý chléb?“ Ka-
tolík by mu odpověděl: „To je Kristus.“
Muslim by řekl: „To je jistě jen nějaké zna-
mení nebo symbol Krista.“ Katolík by mu
odpověděl: „Ne, to není symbol nebo po-
svátný předmět. Tam je Kristus skutečně
přítomen.“ Muslim na to řekne: „Kristus je
tam přítomen pouze duchovně nebo sym-
bolicky.“ Katolík odpoví: „Ne, Kristus je
skutečně, opravdově přítomen  s  podstatou

svého Těla, své Krve, své Duše a  s  celým
svým Božstvím.“ Potom se muslim zeptá:
„Pak ten malý kousek chleba musí být,
podle vaší víry, váš Bůh a pro vás to nej-
světější svatých.“ Katolík odpoví: „Ano,
tento malý chléb je skutečně náš živý Bůh
osobně přítomný ve svém lidském Těle a
Krvi a nikoli předmět jako váš Korán.“
Pak muslim řekne: „Když se svým Bohem a
nejsvětějším svatých zacházíte takovým
banálním způsobem, pak v  to nevěříte.
Nemohu  s  vámi souhlasit, že skutečně vě-
říte v  to, co jste právě tvrdil.“

▲ Dalibor Vitásek

Chlapec se díval, jak babička píše dopis.
Potom se zeptal: „Píšeš o  něčem, co se
přihodilo nám? A  není to snad příběh
o  mně?“
Babička přestala psát, usmála se a odpo-
věděla vnukovi: „Máš pravdu, píšu o  to-
bě. Ale důležitější než slova je tužka,
kterou píšu. Chtěla bych, aby ses jí
podobal, až budeš velký.“ Chlapec se na
tužku zvědavě podíval, ale neviděl na ní
nic zvláštního. „Je přece stejná jako
všechny ostatní tužky, které jsem kdy
viděl.“ „Všecko záleží na tom, jak se na
věci díváš. Tužka má pět vlastností, a
když si je udržíš i  ty, bude ti na světě
vždy dobře.
První vlastnost: můžeš dělat velké věci,
ale nikdy nesmíš zapomenout, že exis-
tuje Ruka, jež řídí tvé kroky. Této ruce
říkáme Bůh a On tě má vždy vést podle
své vůle.
Druhá vlastnost: čas od času musíme
přestat psát a použít ořezávátko. To
tužce trochu ubližuje, ale je pak ostřejší.

Proto musíš občas snést nějakou bolest,
jelikož z  tebe učiní lepšího člověka.
Třetí vlastnost: tužka nám vždy
umožní, abychom vzali gumu a vyma-
zali chybu. Uvědom si, že opravit něco,
co jsme udělali, nemusí být špatné, ale
je to naopak důležité, abychom setrvali
na správné cestě.
Čtvrtá vlastnost: na tužce není nejdů-
ležitější dřevo nebo vnější tvar, nýbrž
tuha, jež je uvnitř. Proto vždy dávej po-
zor na to, co se děje v  tvém nitru.
A  konečně pátá vlastnost: tužka vždy
zanechává stopu. Stejně tak nic, co
v  životě uděláš, nezůstane bez násled-
ků, a proto si buď dobře vědom toho, co
činíš.“

Co je na člověku komického
Jeden pán se zeptal mého přítele Jaime
Cohena: „Řekněte mi, co je na lidech
nejkomičtějšího?“ Cohen odpověděl:
„Uvažují vždycky naopak: chtějí rychle
dospět, a potom vzdychají po ztra-

Paulo Coelho
Příběh o tužce
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VESELÝ
Murphyho zákony:
● Nic nevypadá z blízka tak hezky, jak

to vypadalo z dálky.
● Kniha, za kterou jste dnes vydali

horentních 800 Kč, vyjde zítra bro-
žovaná.

● Křehké předměty se při velkém ná-
kupu vždy dostanou na dno tašky.

● Šňůra se sušícím se prádlem se
přetrhne jen tehdy, je-li zem pod ní
mokrá a špinavá.

● Vítá-li vás dítě už ve dveřích
srdečným pozdravem, počítejte do
deseti a potom se podívejte, co je
rozbité.

MODLITBA

▲ Majka Dostálová

Modl itba za mír a usmíření mezi národy
Prosíme tě, Otče, ať odpuštění zvítězí nad nenávistí a pomstou, pokoj a mír nad
každým konfliktem, ochrana lidského života nad ekonomikou a vidinou bohatství.
Ať tvůj Duch přemůže tvrdost lidských srdcí. Amen

ceném dětství. Utrácejí zdraví, aby měli
peníze, a hned nato utrácejí peníze, aby
měli zdraví.
Myslí tak usilovně na budoucnost, že
nedbají přítomnosti, a tak neprožívají
ani přítomnost, ani budoucnost.
Žijí, jako by nikdy neměli zemřít, a
umírají, jako by nikdy nebyli žili.“

Božíznamení
Isabelita mi vyprávěla tento příběh: Je-
den starý negramotný Arab se každý
večer modlil tak vroucně, že si ho dal
zavolat bohatý vůdce karavany a řekl
mu: „Proč se modlíš  s   tak hlubokou ví-
rou? Jak víš, že Bůh existuje, když neu-
míš ani číst?“
„Já umím číst, pane. Čtu všecko, co píše
velký nebeský Otec.“ „Jak to?“ Prostý

sluha se dal do vysvětlování:
„Když dostanete dopis od někoho vzdá-
leného, jak poznáte, kdo jej napsal?“
„Podle písma.“
„Když dostanete šperk, jak víte, kdo jej
udělal?“ „Podle zlatníkovy značky.“
„Když uslyšíte, že kolem stanu chodí
nějaké zvíře, jak poznáte, jestli to byla
ovce, kůň nebo vůl?“ „Podle stop odpo-
věděl vůdce, překvapený tím vyptá-
váním.
Starý věřící jej vyzval, aby  s  ním vyšel
ze stanu, a ukázal k  nebi.
„To co je napsáno tam nahoře, pane,
tahle poušť dole, nic z  toho nemohlo
být narýsováno nebo napsáno lidskýma
rukama.“

▲ E. Stařinská
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OKÉNKO PRO DĚTI

KN IŽN Í OKÉNKO

Nové knihy z  farní knihovny

V  poslední době jsem uvažovala nad
tím, jak mají lidé ztížený život tím, že
nevidí. Představte si, že jenom v  České
republice je to 100 000 lidí. Oni nikdy
v  životě nikoho ani nic neviděli. Pouze
cítí. Cítí vůni. Vůni kakaa, skořice, kávy,
máty, kopru, česneku a mnoho dalšího.
Čich i  hmat mají mnohem lepší než my,
kteří vidíme. Když si osahají nějaký
předmět, můžou si představit, jaký je.

Heboučký, drsný, dřevěný, kovový,
skleněný nebo třeba studený či teplý.
Ale nedokáží určit jeho barvu, protože
ho prostě nevidí. I   my jsme takto "slepí".
Stejně jako oni víme, že pán Bůh  s  námi
je, i  když ho nevidíme. Víme o  tom, že
pro nás chce jen to nejlepší, má nás rád
a nikdy by nás neopustil, ani v  tom nej-
horším okamžiku v  životě.

▲ Sára Šolcová

Brail lovo bodové písmo
pro nevidomé.

Dokážeš přečíst, co je
tady napsáno?

CORNEAU, Guy: Chybějící otec,
chybující syn
Jak absence otce ovlivňuje utváření
mužské identity.

Guy Corneau v  tomto titulu pojednává
o  morálním zranění, jímž trpí někteří
muži, kterým scházel kvalitní kon-
takt  s   otcem. Fyzická absence otce se
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u  nich projevuje po
stránce afektivní a
psychické a vyvolává
určité nedostatky při
utváření mužské iden-
tity ještě i  v  době, když
tito synové dospěli,
případně se sami stali
otci.

Ukazuje důsledky, jež se projevily

u  synů, kteří vyrostli bez otce nebo ja-
koby bez otce. Ve své knize nabízí
možnosti k  lepšímu vzájemnému po-
chopení a souznění mezi mužem a
ženou, rodiči a dětmi. V  závěrečných
kapitolách ukazuje, jak najít východiska
a zbavovat se důsledků.
Guy Corneau je kanadský psycholog,
psychoterapeut, autor úspěšné knihy
Anatomie lásky.

SMÉKAL, Vladimír:
O lidské povaze.
Krátká zamyšlení
nad psychickou a
duchovní kulturou
osobnosti.
Vysokoškolský profe-
sor psychologie osob-
nosti předkládá čte-
nářům vědecké poz-

natky i vlastní postřehy o povahových
vlastnostech a stavech osobnosti, a to
jak o těch, které nám komplikují naše
vztahy k druhým a k světu, tak o těch,
díky nimž dokážeme vést svůj život ke
spokojenosti své i bližních. Ve svých
zamyšleních klade důraz na poznání a
respektování psychických a duchov-
ních podmínek kvality života součas-
ného člověka.

BARÁTOVÁ, Veronika Katarína:
Není anděl jako anděl

Poslední dobou se vě-
nuje nepřeberné množ-
ství publikací andělské-
mu fenoménu a pro-
bouzí ve čtenáři touhu
po zážitku. Jsou však
mnohé andělské te-
rapie, vykládání an-
dělských karet, zjevo-

vání se andělů a různé formy komuni-

kace  s  nimi v  souladu s  křesťanskou ví-
rou?
Tato knížka nabízí čtenáři pomoc při
rozlišování ve světle Písma a katolické-
ho učení. Co nejjednodušším způsobem
poskytuje dostatečný vhled do dané
problematiky a v  souvislosti  s   tím rea-
guje na aktuální bestsellery na knižním
trhu. Čtenářům může posloužit jako
orientační „rozcestník“, protože zkrátka
ve světle křesťanské tradice „není anděl
jako anděl“.
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RECEPTÁŘ

Potřebujeme: ½f f f fkg kuřecího nebo krůtí-
ho masa, 1 lžičku soli, 3 vejce, 3 lžíce so-
lamylu (opravdu vrchovaté, jinak to ne-
bude držet pohromadě), 1 lžičku kari,
1   lžičku mleté sladké papriky, 1   lžičku
mleté pálivé papriky (pokud máte rádi),
3 lžíce oleje, 1 lžičku cukru moučka, ke-
čup.

Maso na-
krájím na
nudličky,
přidám
vše ostatní
a nechám 24 hodin odležet a pak na
rozpáleném oleji nebo sádle smažim
z  obou stran malé placičky.

Čínské řízečky

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. 1 1 . 2015

▲ Dobrou chuť přeje Janka Šolcová.
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