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Nová fara
Kolik povzdechů poslední dobou slý-
chávám: „Už aby byla fara spravená a
mohli jsme v  ní být…“. Plně sdílím toto
přání, protože i  pro mě je náročné byd-
let mimo farnost a přijíždět sem prak-
ticky „jakoby na návštěvu a jen na chví-
li“.
Říká se, že teprve až člověk o  něco při-
jde, začne si toho pořádně vážit. Má-
me  s  tím určitě v  Třebovicích bohatou
zkušenost...
Jsem tomu na jednu stranu rád, že nám
fara tolik chybí, protože to zna-
mená, že má v  našem životě dů-
ležité místo. Faru ovšem netvoří
zdi, omítky, dlaždice či žaluzie.
Faru tvoří lidé, kteří sem při-
chází. V  tomto smyslu
v  těchto čtyřech mě-
sících, kdy je fara
prázdná, si říkám, že
najednou je to budo-
va, „která nemá smy-
sl“. Po dobu rekon-
strukce je totiž práz-
dným domem, kde
sice přes den makají
dělníci, ale pak je tam smutné pusto.
Proto jsem vděčný, že se rekonstrukce
už chýlí ke konci. Na začátku listopadu
nás čeká předávka stavby a pak budeme
muset udělat několik brigád, abychom
všechny věci nanosili zpátky na svá
místa. Faru pořádně uklidíme a pak ten
úklid v  ní budeme doufám udržovat!
Poté v  sobotu 3. prosince, po adventní
duchovní obnově, přijede o. biskup, aby
celé dílo požehnal a oficiálně „uvedl do
provozu“. A  najednou se ten prázdný
dům, který teď na chvíli „nemá smysl“,

stane domem, kde mohou nalézt úto-
čiště mnohá společenství i  jednotlivci.
A  od té chvíle to bude na každém z  nás,
zda budeme vytvářet ve farnosti spo-
lečný domov, kde se nikdo nebude cítit
odstrčený, odmítnutý, nepřijatý a sám!
V  žalmu 127 se píše: „Když nestaví dům
Hospodin, marně se lopotí, kdo ho
stavějí;…“ Pusťme tedy Hospodina do
stavby naší fary, aby se stala skutečným

domovem.

Jak  s  oblibou
říkával Miroslav Horníček: „Domov
není prostor, ale proces. Tady se
schovávám před deštěm a zimou, tady
žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se
rodí moje rodina, tady ji tvořím léty,
trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou
kladných principů. Domov je bytost.“
My lidé, farníci, jsme ti, kteří tomuto
domu dáváme a budeme dávat hodnotu
a smysl.

o. Lukáš Engelmann
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

AKTUALITY Z FARNOSTI

1 . listopadu – úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu – středa VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu – pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
6. listopadu – neděle 32. neděle v  mezidobí
9. listopadu – středa Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
1 1 . listopadu – pátek Památka sv. Martina, biskupa
12. listopadu – sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu – neděle 33. neděle v  mezidobí
17. listopadu – čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
20. listopadu – neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
21 . listopadu – pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v  Jeruzalémě
22. listopadu – úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. listopadu – čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze

a druhů mučedníků
27. listopadu – neděle 1 . NEDĚLE ADVENTNÍ
30. listopadu – středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola

▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

Podmínky získání plnomocných odpustků pro naše zemřelé
1 . 1 1 . a 2. 1 1 . po celý den můžete při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky:
● být v  milosti posvěcující (po zpovědi);
● sv. přijímání;
● jakákoliv modlitba na úmysl Svatého otce;
● vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu;
● pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1 . do 8. 1 1 . můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším
v  očistci. Podmínky:
● být v  milosti posvěcující (po zpovědi);
● sv. přijímání;
● jakákoliv modlitba na úmysl Svatého otce;
● vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu;
● návštěva hřbitova a tam jakákoliv modlitba za zemřelé (třebas i v  duchu).
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SVATÝ MĚSÍCE

Alžběta od NejsvětějšíTrojice

V  ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky
částečné. Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před za-
čátkem týdne modliteb za zemřelé, v  jeho průběhu, nebo až v  dalších dnech po jeho
skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den,
kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Slavnost Všech svatých - mše svatá v  1 7.30 h, ranní mše sv. nebude!
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. v  7.00 h a v  1 7.30 h.
Po večerní mši sv. bude pobožnost na hřbitově.
První čtvrtek v  měsíci – návštěva nemocných, kteří se do kostela nemohou
dostat.
V  18.30 h biblická hodina „Ve škole Ježíšově“ 
V  18.30 h benefiční koncert Víta Piskovského na klasickou kytaru
na podporu díla Vstaň a choď
Od 18.00 h hodinová adorace – Chvály a Bible
Den Bible – sbírka na katolické biblické dílo. Na mše svaté si, prosím,
přineste své osobní bible, které vám požehnám.
Sbírka na rekonstrukci – doufejme, že poslední bez pozvání do kavárny
Velký úklid fary před žehnáním a před Vánocemi
V  6.30 h – první letošní roráty s  pozváním na snídani. Tématem letošních
rorátů bude život sv. Dona Boska. Zprostředkujte, prosím, dětem tento
zážitek, na který budou vzpomínat celý život.
V  18.30 h Modlitby otců

1 . 1 1 .
2. 1 1 .

3. 1 1 .

3. 1 1 .
1 1 . 1 1 .

1 2. 1 1 .
1 3. 1 1 .

20. 1 1 .
26. 1 1 .
29. 1 1 .

30. 1 1 .

Připravujeme se na prosinec (zapište si do diářů)
Adventní duchovní obnova – v  pátek po mši sv., v  sobotu ve  13.00 h
V  15.00 h žehnání nové fary o. biskupem F. V. Lobkowiczem
V  16.00 h koncert ZUŠ a souboru Cantate Domino
V  16.00 h Farnost sobě – chvilka pobavení a vděčnosti v  předvánočním čase
V   9.30 h žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty a v 16.00 h
Živý betlém
V  16.00 h děkovná mše sv. a ve  23.00 h adorace na ukončení roku

2. a 3.
3. 12.
4. 12.
1 1 . 1 2.
27. 12.

31 . 1 2.

Alžběta byla od narození výbušným
spojením protikladů. Její nejbližší říkali:
„S  jejím temperamentem se z  ní stane

buďanděl, nebo ďábel...“
Narodila se v  neděli 18. 7. 1880 ve Fran-
cii. V  útlém dětství jí říkali Sabetka.
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Když se narodila, bylo jejímu
otci čtyřicet osm let. Jme-
noval se František Josef Ca-
tez a byl důstojníkem. Alž-
běta si na něj jen stěží
vzpomíná, protože zemřel
2.   října 1887, když jí bylo
pouhých sedm let. Matka
Marie Rollandová pocházela
z  j ihu Francie. Při narození
Alžběty jí bylo třiatřicet.
O  tři roky později se jim narodí další
dcera Marguerita (Gita). Paní Catezová
miluje své dcery, zvláště starší Alžbětu,
a proto se proti jejímu pozdějšímu
přání stát se karmelitkou postaví ze
všech sil.
Rodina se několikrát stěhuje. Nakonec
se usadí v  Dijonu. Po smrti manžela
musí matka se svými dvěma dcerami
opustit elegantní vilu a přestěhovat se
do skromnějšího příbytku. Z  okna dět-
ského pokoje je vidět rozlehlou budovu,
nad kterou ční štíhlá zvonice dijonské-
ho Karmelu.
Paní Catezová tuší u  své nejstarší hu-
dební nadání, a proto ji v  osmi letech
zapisuje na konzervatoř. Alžběta tráví
od nynějška dlouhé chvíle u  klavíru. Do
školy nechodí, ale doma dostává hodiny
literatury a obecných předmětů. Tento
způsob výuky se však později ukáže ja-
ko ne zcela dokonalý, její mystické po-
známky tak budou natrvalo zdobit
pravopisné chyby. Alžběta zdědila po
svém otci pevnou vůli, co si usmyslí,
musí také provést. Neskloní se před
žádným odlišným názorem. Je  s   ní často
k  nevydržení, někdy je i  zlostná, ale zá-
roveň je velmi vnímavá a plná něhy. Učí
se přemáhat se z  lásky.

19. dubna 1891 poprvé při-
stupuje ke svatému přijí-
mání. Ví, že ji navštěvuje
Bůh. Když vychází z  kostela,
říká své kamarádce: „Už ne-
mám hlad, Ježíš mi dal na-
jíst.“ A  později řekne o  tomto
dni: „Toho velkého dne jsme
se zcela dali jeden druhému.“
Poprvé se Alžběta setkává
s  karmelitkami v  den svého

prvního svatého přijímání. Když je jí
čtrnáct, zdá se jí, že jedenkrát při díků-
činění po svatém přijímání slyší v  srdci
ozvěnu hlasu, který říká slovo „Kar-
mel“.
Snaha promluvit  s   matkou o  svém po-
volání končí nezdarem. Přestože ona
sama je velkou ctitelkou sv. Terezie
z  Avily, přímo se děsí toho, že by se její
dcera mohla stát učednicí této španěl-
ské světice. „S  tím talentem (myšleno
hudební nadání), který moje dcera má,
se může uplatnit ve světě.“ Alžběta mu-
sí čekat. 26. března 1899 obdržela Alž-
běta matčin souhlas pro vstup na Kar-
mel pod podmínkou, že počká do roku
1901 , kdy dovrší 21 let. Na Karmel vstu-
puje Alžběta 2. srpna 1901 .
Zvyknout si na Karmel nepůsobí Alžbě-
tě žádné těžkosti. Naplňují se zde
všechny její sny. Život modlitby po celé
dny. Oáza ticha. Ovzduší střídmosti a
odříkání. Jednotné, opravdové a šťastné
společenství, které ji velmi hezky přijí-
má. Vanutí apoštolského ducha. A  v  eu-
charistii Ježíš „tak blízko, pod jednou
střechou“. Pět nebo šest měsíců po
slibech se u  ní projevují první příznaky
Addisonovy choroby, tehdy neznámé.
Průvodními znaky byla únava, žalu-
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Jen buď rozhodný a velmi
udatný, bedlivě plň vše, co
je v  zákoně, který ti při-
kázal Mojžíš, můj služeb-

ník. Neodchyluj se od něho napravo ani
nalevo; tak budeš jednat prozíravě všu-
de, kam půjde.
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od
tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne
v  noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je
v  něm zapsáno. Potom tě bude na tvé
cestě provázet zdar, potom budeš
jednat prozíravě.

Jozue 1, 7—8

I   vystoupil posel Hospodinův z  Gilgálu
do Bokímu a volal: „Vyvedl jsem vás
z  Egypta a uvedl jsem vás do země, kte-
rou jsem přísežně slíbil vašim otcům.
Prohlásil jsem: ‚Svou smlouvu  s  vámi
navěky nezruším.‘l l l“

Soudců 2, 1

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává
navěky; nic k  tomu nelze přidat ani
z  toho ubrat. A  Bůh to učinil, aby lidé
žili v  bázni před ním.

Kazatel 3, 14

Zrníčka z Bible

STŘÍPKY

Mše svatá se Svatým otcem
Milí farníci,
rád bych vás touto cestou pozdravil ze
svých studií v  Římě a podělil se  s   vámi

o  pěkný zážitek, který jsem prožil spolu
s  ostatními českými bohoslovci minu-
lou neděli. Byli jsme požádáni, abychom

deční křeče, silné bolesti hlavy a hub-
nutí.
Více než dva roky dokáže všechno sná-
šet bez jediné poznámky. V  těch letech
čte s  oblibou díla Jana od Kříže Du-
chovní píseň a Živý plamen lásky,
z  nichž čerpá sílu, se kterou snáší svou
bolest bez nářků při plném pracovním
nasazení. Počátkem roku 1906 však už
nelze její skutečný stav zakrýt. Lékaři
usuzují na vředy nebo tuberkulózu, ale
je velmi nesnadné ji léčit, protože ne-
může jíst. Cokoli »pod poslušností« sní,
ihned zvrátí. V  tomto stavu je přenese-
na do nemocniční cely. Umírá 9. lis-

topadu 1906 se slovy: „Jdu ke světlu,
k  lásce, k  životu.“
Proces jejího blahořečení začal v  roce
1931 a dokončen byl roku 1984. Papež
Jan Pavel II., který Alžbětu od Trojice
roku 1984 prohlásil za blahoslavenou,
o  ní řekl, že je „bezpečnou vůdkyní na
cestě k  Bohu“.
Komu je dáno pochopit, pochop! Alžbě-
ta, která pochopila, že modlitba je víc
záležitost lásky než času, že vše lze dělat
před zraky Milovaného Boha, zdůraz-
nila, že k  modlitbě není zapotřebí hle-
dat krásné myšlenky, ale „stačí vylít své
srdce.“

▲ podle internetu zpracovala
Majka Dostálová
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zajistili asistenci při mši svaté na Ná-
městí sv. Petra, kterou sloužil papež
František. Měli jsme se dostavit v  sobo-
tu dopoledne na náměstí před baziliku,
aby si vybrali několik z  nás, kteří by při
mši svaté ministrovali. Přišli jsme tedy
v  určený čas a spolu s  dalšími jáhny a
lidmi, kteří přinášeli obětní dary, nás
přivítal Guido Marini, kněz a hlavní ce-
remoniář Svatého otce. Nejprve k  nám
měl krátkou duchovní promluvu,
společně jsme odevzdali vše, co nás če-
kalo, v  modlitbě k  Panně Marii a poté
začal samotný nácvik. My bohoslovci

jsme se měli postavit všichni do jedné
řady podle velikosti. Asi vás nepře-
kvapí, že jsem zůstal na samotném
chvostu, samozřejmě nejmenší. Po-
slední čtyři lidi na mém konci řady si
vzal stranou otec Marini a rozdal nám
úkoly. Jeden měl za úkol držet mitru,
druhý papežskou berlu, třetí měl na
starosti mikrofon a já byl určený jako
misálista. Nejprve jsem si nebyl jistý,
jestli je to opravdu tato funkce, záhy
jsem se však o  tom ujistil, když mi otec

Marini ukázal, že budu sedět vedle se-
des Svatého otce. Nás čtyři od této
chvíle nazývali „ministranty Svatého
otce“. Poté se nás ujal jeden ze čtyř po-
mocných ceremoniářů a zbylí tři měli
za úkol rozdělit další funkce mezi
ostatních čtrnáct bohoslovců, pro kaž-
dého se nakonec funkce našla. Do naší
skupiny se přidali ještě dva hlavní jáh-
nové a společně jsme si vyzkoušeli ty
části liturgie, kde jsme byli potřební. Po
skončení nácviku jsme dostali kartičku,
která nám měla umožnit vstup do bazi-
liky v  neděli. Sraz jsme měli v  devět

hodin v  boční kapli
vedle Svaté brány ba-
ziliky svatého Petra,
kde je umístěna Pieta
od Michelangela. Roz-
loučili jsme se a šli
jsme zpět do koleje.
Na druhý den, v  neděli,
jsme se vydali s  dosta-
tečným předstihem do
Vatikánu, protože jsme
očekávali velké množ-
ství poutníků. Měli
jsme mít vstupenkou
zajištěn vstup přes

jednu z  bočních bran Vatikánu, ale tam
o  nás švýcarská garda neměla žádné
zprávy (některé věci mě již po měsíci
v  Itálii nepřekvapují). Proto jsme se
museli vrátit na náměstí a projít kont-
rolami spolu  s  dalšími poutníky. Vzhle-
dem k  tomu, že jsme již neměli moc ča-
su a devátá hodina se blížila, poprosili
jsme ochranku o  pomoc a ti nám
umožnili přednostní kontrolu, protože
tam již bylo velké množství lidí čekají-
cích na vstup na náměstí. Když jsme
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prošli kontrolami, vydali jsme se kolem
baziliky k  bočnímu vchodu, přesto než
jsme vstoupili do baziliky, museli jsme
vstupenku ukázat ještě minimálně
třikrát. Prvním z  mnoha zážitků toho
dne bylo při vstupu do baziliky Svatou
branou to ticho a prázdno uvnitř.
V  místech, kde se normálně tísní stovky
poutníků, jsme byli téměř sami. A  to byl
teprve začátek. Pod termínem „sejdeme
se u  Piety“ jsem si představoval, že se
budeme připravovat před kaplí, která je
oddělena skleněnou stěnou nejspíš
z  důvodu ochrany onoho mistrovského
díla. Jaké bylo mé překvapení, když
jsem viděl otevřené postranní dveře,
kterých jsem si nikdy předtím nevšiml,
jimiž jsme prošli a stanuli tak v  bezpro-
střední blízkosti Piety. Bylo pochopi-
telné, že jsme všichni zůstali zcela
ohromeni a dívali se na toto mistrovské
dílo téměř bez dechu. Poté se nás ujali
ceremoniáři v  čele  s   Guido Marinim,
přivítali nás a ještě jednou, i  s   prů-
vodem, jsme si nacvičili celý průběh
liturgie. Sbory zkoušely své party, ná-
městí se rychle plnilo a my jsme se sna-
žili uvědomit si vše, co bylo naším úko-
lem, abychom nic nepokazili. Nácvik
proběhl rychle. Čeho si vážím a co při-
spělo k  celkovému krásnému prožitku,
byl profesionální přístup našich „trené-
rů“. Vše se řešilo v  klidu, bez stre-
su,   s   úsměvem a povzbuzením, že my
tady nejsme ti nejdůležitější, ale Bůh,
který si to vše řídí. Sraz byl v  kapli před
desátou hodinou, takže jsme měli chvíli
čas, jejž jsme využili a prošli jsme si
baziliku v  klidu a vnímali jsme ten
krásný velký prostor. Poté jsme se
všichni sešli opět v  kapli u  Piety a čekali

jsme na příchod Svatého otce. Modlili
jsme se růženec spolu  s  lidmi na ná-
městí. Asi patnáct minut před začátkem
mše svaté přišel Svatý otec boční chod-
bou, která ústí do kaple Piety, a se vše-
mi se nejprve pozdravil. Jako misálista
jsem měl ještě jednu funkci, o  které mi
v  sobotu zapomněli říct. Držel jsem
knihu modliteb, když se Svatý otec ob-
lékal do liturgických rouch. Zatímco se
Svatý otec vítal  s   ostatními, šel jsem si
tedy stoupnout na určené místo v  malé
místnosti u  kaple a dostal jsem do ru-
kou již zmiňovanou knihu. Když Svatý
otec přišel do kaple, začal se převlékat a
přitom se modlil určené modlitby.
Asistovali mu otec Marini a ještě jeden
ceremoniář, který  s  námi liturgii před-
chozí den nacvičoval. Byli určeni ně-
kteří bohoslovci, kteří vždy donesli
určitý kus oblečení (albu, cingulum,
ornát, pallium), v  kapli již byla připra-
vena mitra a berla (berla svatého Jana
Pavla II.). Vše probíhalo v  naprostém ti-
chu. Bylo vidět, že se již Svatý otec sou-
střeďuje na nadcházející liturgii. Až se
oblékl, šel jsem se  s  misálem připravit
na své místo v  průvodu, do něhož se
zařadili také již čekající biskupové a
kardinálové. Když Svatý otec vyšel
z  kaple, průvod se vydal za zpěvu hym-
ny roku milosrdenství z  baziliky na
Náměstí sv. Petra, které bylo celé za-
plněné. Na konci této mše svaté pak
Svatý otec oznámil jména nových kar-
dinálů, kteří  s   ním budou poprvé slavit
mši svatou při slavnosti Krista Krále. Po
mši svaté se Svatý otec ještě jel
pozdravit na papamobilu  s  poutníky,
my jsme se vrátili zpět do baziliky, kde
jsme setrvali ještě krátký čas, a poté
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ROZHOVOR

Třebovický Koláč 2016
Už třináctý ročník folklórního festivalu Třebovický koláč se třetí zářijový víkend
konal v  Třebovickém parku. A  už po třetí v  neděli od desáté hodiny se zde konala
mše svatá pro širokou veřejnost. Pokaždé ji celebroval náš otec Lukáš se svou par-
tou ministrantů a pokaždé měli kvalitní hudební doprovod. Pokud si dobře pama-
tuji, tak poprvé to byla scholička z  Lidečka. Minulý rok Schola Biskupského gym-
názia a tento rok křesťanská skupina Sešli jsme se. Toto hudební těleso sleduji a
poslouchám již delší čas, položila jsem jim pár otázek. Odpovědí se hezky zhostila
jejich umělecká vedoucí paní Laura Zedníčková.

jsme se vydali zpět do Nepomucena na
oběd. Ten den byl plný velikých a mi-
mořádných zážitků, které bych přál
každému ministrantovi. Co si odnesu
snad na celý život je, když jsem viděl,
jak se Svatý otec připravoval na mši
svatou – jeho soustředěnost, minimum

slov, pokora a hluboce prožitá mše sva-
tá. Kéž bych takto dokázal prožívat
každou mši svatou, které se účastním.
Milí farníci, moc děkuji za vaše modlit-
by a podporu. Myslím na vás v  modlitbě
a brzy se těším na viděnou.

▲ Váš Lukáš (Djůček)

Jaké byly začátky vaší skupiny? Kde
jste se poznali?
Poznali jsme se jako spolužáci při stu-
diu na Janáčkově konzervatoři v  Ost-
ravě. Společně jsme se scházeli na stu-
dentských bohoslužbách v  kostele sv.
Josefa v  Ostravě, na kterých jsme hráli
a zpívali. Naše první oficiální vystou-
pení proběhlo v  roce 2012 u  příležitosti
oslav sv. Dona Bosca. Do tohoto roku
datujeme náš vznik a začátek působení
skupiny, ale náš název a složení se ustá-
lily až později.

Jak dlouho už působíte na hudební scé-
ně? Jak často vystupujete a kde?
Na hudební scéně působíme čtyři roky,
které nám přinesly spoustu zkušeností.
Během těchto let se mimo jiné vyvíjí

i  náš repertoár. Většinu písní, které
hrajeme, čerpáme z  různých křesťan-
ských zpěvníků a také si upravujeme
písně křesťanských autorů, kteří nás
svou tvorbou oslovili. V  posledních
dvou letech jsme začali hrát také vlastní
tvorbu a vznikly čtyři autorské písně,
které se u  publika setkaly  s  kladnými
ohlasy. Naše koncerty probíhají pře-
vážně v  kostelech a během roku usku-
tečníme v  průměru kolem pěti až sedmi
koncertů.

Kolik času vám zabere zkoušení před
koncerty a kde probíhají vaše zkoušky?
Plánování koncertů a zkoušek je pro
nás velkým organizačním problémem.
Každý z  nás má jiné pracovní nebo stu-
dijní povinnosti a navíc se sjíždíme
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z  různých měst. Kromě Ostravy je to
Brno, Katowice, Lukavec, Slavičín, Frý-
dek-Místek, Hlučín, Břeclav. Proto naše
hlavní zkoušení a vytváření repertoáru
na další hudební sezónu probíhá
o  prázdninách v  Lukavci. Na našem tý-
denním soustředění vytváříme a zkou-
šíme nové písně, které pak během roku
hrajeme. Další zkoušky pak probíhají
v  den koncertu nebo o  víkendech.

Kdo vás pozval k  účinkování na Třebo-
vickém koláči a jak jste si koncert užili?
Na Třebovický koláč nás pozvali or-
ganizátoři akce, manželé Vojtkulákovi.
Koncert po mši svaté jsme si velmi užili.
Hrajeme převážně v  kostelech, a tak je
pro nás vystoupení na pódiu velkou
příležitostí a zkušeností. Koncerty v  ko-
stele jsou samozřejmě komornější a
navíc zde hrajeme pouze akusticky. Po
dlouhé době jsme si opět vyzkoušeli na-
zvučený venkovní koncert a jsme rádi,
že jsme tuto možnost dostali. Účast a
podpora publika byla velmi pozitivní a
věříme, že jsme našimi písněmi udělali
lidem radost.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Chystáte se natočit nové CD?
Naše působení v  dalších letech je zatím
velmi otevřené. Společné hraní a kon-
certování nás všechny velmi baví a sto-
jíme o  to, aby nám tato spolupráce vy-
držela co nejdéle. Kromě profesních
vztahů jsme všichni především přáteli a
vážíme si křesťanského společenství,
které dohromady tvoříme. Každý rok je
však pro nás složitější naplánovat akce
a koncerty, takže natáčení nového CD
zatím není v  našich aktuálních plánech.
Rádi však rozdáváme hudbou radost li-
dem kolem sebe a věříme, že  s   podpo-
rou našich rodin a přátel budeme moci
co nejdéle předávat dary, které jsme od
našeho Pána dostali.
Mladým hudebníkům ze skupiny Sešli

jsme se děkuji za hezký umělecký záži-
tek na Třebovickém koláči, za spolu-
práci, vstřícnost a čas při vzniku našeho
rozhovoru. Ať vám to ještě spoustu let
společně hezky zpívá, hraje a máte
samé skvělé lidi kolem sebe.

▲ ptala se Janka Šolcová

Každý máme nějaké přání a mysl všech
nám neustále promítá různé myšlenky,
aniž bychom o  ně vůbec stáli nebo si
jich byli vůbec vědomi. Já a můj táta se
vždycky rádi díváme na staré dobré
francouzské filmy z  šedesátých a sedm-
desátých let minulého století  s   těmi
nejlepšími francouzskými herci, jako
byli například: Louis de Funes, Jean-
-Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Ma-
rais, Jacques Dynam a další úžasní herci

své doby. Tak také začíná můj malý
osobní příběh. Asi před půl rokem, když
jsem se učil na maturitní zkoušku, mi
v  mysli vysvitl nápad, že bych se někdy
rád podíval do oné legendární staré
Francie. Říkal jsem si ,,ale kde,   s   kým a
kdy?" Většinou jsem si v  takových chví-
lích řekl ,,no co, kamaráde, tak snad
někdy jindy.“ Ale tentokrát jsem to ne-
vzdal! Věřil jsem, že se nějaký způsob
určitě najde, až přijde pravý čas. Přesně

Pouť k Panně Marii v La Salettě
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půl roku nato jsem byl se svou ma-
minkou na překrásné mši v  horách na
Vřesové Studánce, kde ke konci jeden
z  kněží otec František, děkan ze Zábře-
hu na Moravě, řekl, že jim vypadl jeden
řidič pro cestu na překrásné poutní
místo La Salette, které se nachází až
daleko v  Savojských Alpách 1800  m
n.   m. a kde se chystá výročí 170 let od
zjevení Panny Marie La Salettské. Když
jsem se po mši dozvěděl, kde se místo
nachází, hned jsem vše pochopil. Už za
týden jsem dorazil na faru v  Zábřehu na
Moravě, odkud jsme před večerem vy-
jeli. Druhého dne jsme přijeli na toto
překrásné místo. Hned nějakou dobu
po příjezdu jsem měl neuvěřitelné štěs-
tí. Seznámili jsme se  s  úžasným mladým
knězem o.   Matě-
jem ze Sloven-
ska, který si na
mě udělal čas.
Pomohl mi najít
můj pokoj, kde
jsem si jen od-
hodil věci, a utí-
kali jsme do
překrásné bazi-
liky postavené
v  místech zjeve-
ní Panny Marie.
Zde se konal
překrásný kon-
cert na oslavu 170let od zjevení. Když
jsem přišel na koncert, už byl skoro
v  polovině a já si uvědomil, jak nás má
všechny Pán Bůh rád, když nám do
cesty posílá pomoc, tak jako třeba mně
otce Matěje. Byl jsem tím vším tak
nadšený, že jsem se od srdce zaradoval a
prožíval tu nádhernou chvíli, kterou

jsem v  bazilice až hmatatelně cítil, a
přál si, aby můj život byl co nejvíce na-
plněn chvílemi jako byla tato. Druhý
den v  sedm hodin ráno byla malá pol-
ská mše v  jedné z  klášterních kapliček;
jelikož jsem to nevěděl, přišel jsem na
nádhernou anglickou mši, která byla
sloužena dvěma Filipínci. I   když jsem
na ní byl sice jen chvíli, děkoval jsem, že
jsem opět na správném místě ve
správnou chvíli. Každý večer byly
oslavné chvály na počest Panny Marie
La Salettské, které vždy končily
krásným lampiónovým průvodem přes
průchod brány milosrdenství. Nad-
cházejícího dne jsem pana faráře po-
prosil o  zpověď. Po zpovědi jsem se šel
pomodlit do baziliky a zapálit svíčku.

Po modlitbě jsem se rozhodl, že se půj-
du projít, vzal jsem si bibli, tříkilový
foťák a malý baťůžek. Už jsem neměl
téměř žádnou vodu, když jsem cítil, že
mám přeci jen jít na horu Mount
Gargas (2008  m n.   m.), na kterou se mi
pořád nechtělo, a navíc jsem byl už
mnohem níže, než byl klášter. Bez vody
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bych stejně daleko neušel, říkal jsem si.
Přesto jsem to zkusil. K  mému údivu,
hned pár metrů od místa, kde jsem se
rozhodl jít, tekl malý pramínek! Na tvá-
ři se mi objevil obrovský úsměv a já si
uvědomil, že člověk musí jít vždy vpřed.
Dlouho jsem se drápal skoro po čtyřech
nahoru, když jsem asi po pětačtyřiceti
minutách najednou nemohl, sedl jsem
si na kámen a snažil se zhluboka dý-
chat. Když se můj dech utišil, všude za-
vládlo ticho! Šumění větru hrající na
své píšťaly, chlad bijící o  skály, čas se ta-
dy zastavil! Žádné myšlenky, žádné roz-
ptýlení, jen všude přítomný okamžik…
Najednou jsem uslyšel nějaké cinkání,
ale nikde jsem nic neviděl, jenom mlhu
mihotající se a kroutící se kolem skal.
Najednou přede mnou ustoupily závoje
nebeské opony, daly mi výhled jako
nikdy, jako v  divadle té nejkrásnější
přírody, a já jsem shůry mohl pozorovat

veškerou krásu toho všeho. Na protější
hoře se pásly snad dvě nebo tři stovky
oveček  s  cinkajícími zvonečky, byla to
krásná chvíle. Když jsem pak šel asi
další tři čtvrtě hodiny nahoru a neviděl
jsem vrchol, pomodlil jsem se, abych
našel cestu, a hned nato jsem uviděl
krásný dřevěný kříž. Doběhl jsem k  ně-
mu a  s  radostí, že žiju, ho objal. Za další
dva dny jsme jeli domů. Jsem rád, že
jsem tady mohl strávit pár úžasných
dní a poznat spoustu úžasných lidí. Dě-
kuji Panně Marii, která toho pro nás
tolik vytrpěla, za její lásku a slzy, které
pro nás hříšné a za svého Syna prolila
na Kalvárii. Děkuji všem dobrovol-
níkům, místním, řeholním sestřičkám,
kněžím a všem dobrým lidem, kteří na
tomto krásném místě na zemi pomáha-
jí, rádi ho navštěvují a  s   uctivou láskou
ho opatrují. Pán Bůh jim žehnej. Amen

▲ Marek Lorenc

Dluh chce se splatit
Co máme, máme; kdož to jasně cítí,
že přijde den, kdy nebudem’ to míti?
Tak mnoho cest je, tolik volá hlasů.
Pro matku dítě nemá dosti času.
Co činí matka, je tak samozřejmé.

Povinnost k díku s nás tak ráda sejme.
Vždy říkáme si: Vzpomeneme jednou.
A potom v chvíli mrazivou a bědnou
zavrou se oči matky, tolik bdělé.
Dluh chce se platit. Není věřitele.

(ze sbírky básní V. Dyka Devátá vlna)

Druhý listopad — Památka zesnulých
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MODLITBA
Všemohoucí věčný Bože, tvoji svatí jsou
pro nás příkladem a pomáhají nám na
cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je
všechny společně připomínáme a ve
společenství s nimi tě prosíme: vyslyš
nás a pro jejich zásluhy nám dávej

všechno, co potřebujeme k jejich ná-
sledování. Prosíme o to skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Okénko pro rodiče 1 1/2006
Chvíli jsem váhala, zda následující řádky zařadit do Knižního okénka, či Okénka
pro rodiče. Nakonec, jak sami vidíte, zvítězili rodičové.
Knížku, o  níž se chci zmínit, napsal Robert Fulghum a nese název „Všechno, co oprav-

du potřebuju znát, jsem se naučil v  mateřské školce (Neobyčejné přemýšlení o  oby-

čejných věcech)“.

Autor ve své knížce uvádí drobné příběhy, úvahy a postřehy z  každodenního živo-
ta. Původně, jak sám říká, psal léta jen „do šuplíku“ a protože působil mimo jiné
také jako protestantský pastor, vznikala jeho zamyšlení vlastně pro kostel.
Hledáte-li knížku pro radost a pohlazení po duši, může to být právě ona.
A  proč o  ní píšu v  Okénku pro rodiče? Protože rady, které jsou hned v  první kapi-
tole, stojí zato předávat dál…

„O  všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij .
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu
přemýšlej a každý den trochu maluj a
kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na
auta, chytni někoho za ruku a drž se
s  ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na se-
mínko v  plastovém kelímku – kořínky
míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a
nikdo vlastně neví jak a proč, ale my
všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a
dokonce i  to semínko v  kelímku –
všichni umřou. My také.
A  nikdy nezapomeň na dětské obráz-
kové knížky a první slovo, které ses na-
učil – největší ze všech – dívej se.“

Broňa Volná

k příležitosti slavnosti Všech svatých
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OKÉNKO PRO DĚTI

VESELÝ

Do obchodu s ovocem a zeleninou přijde holčička s banánovou slupkou a povídá:
„Chtěla bych, prosím, novou náplň.“

„Tak co, děvčátko, co bys chtěla?“ ptá se prodavačka.
„Chtěla bych čokoládu…, ale máma mě poslala pro chleba. :-( “

„Proč krmíš ty naše slepice čokoládou?“ ptá se babička vnoučka.
„Chci, aby nám snášely Kinder vajíčka.“

Dopis z dětského prázdninového tábora:
„Včera jsme boxovali, ta rovnátka už potřebovat nebudu.“

„Vidíš, vidíš, chlapečku,“ povídá příslušník policie. „Kdyby ses držel sukně své
maminky, tak by ses v tom obchodě neztratil!“ „Prosím, když moje maminka nosí
tak krátké sukně, že já tam nedosáhnu.“

V  prvních listopadových dnech chodí-
me na hřbitovy a myslíme  s  láskou na
naše zemřelé. Křesťané je v  modlitbě
svěřují Bohu, děkují za jejich život a ta-
ké mu vyprávějí o  své bolesti z  jejich
smrti. Den společné vzpomínky na
všechny zemřelé je 2. listopadu. Na hro-

bech bývá spousta květin a malých sví-
ček, které zapalujeme kvůli naději. Vě-
říme, že život zemřelých nezhasl. Je teď
skrytý u  Boha. A  Bůh nás všechny chce
jednoho dne vzít k  sobě. Pak nás už nic
nerozdělí.

Vzpomínka na zemřelé

k příležitosti slavnosti Všech svatých

Ve dne malá jako myš,
v noci všechno přerostu,
když mě vidíš,
nevidíš.

▲ připravila Sára Šolcová

Do šatů mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.

Co je to?

tma,vítr
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KN IŽN Í OKÉNKO

Sergej K. Dakov — Odpusť, Natašo!
Strhující příběh mladého Sergeje Da-
kova odkrývá čtenáři hrůzné praktiky
komunistického režimu v  Rusku, ale
i  sílu svědectví tamních křesťanů. Jeho
kniha doslova obletěla svět, poprvé vy-
šla česky ještě za totality, samozřejmě
jen v  samizdatu.  
Sergej K. Dakov (1951—1973) se narodil
v  Novosibirsku v  době Stalina. Režim

ho připravil o  rodi-
če, a proto od šesti
let vyrůstal v  so-
větských dětských
domovech, kde byl
formován právem
silnějšího, ale i  ko-
munistickou ideo-
logií. Tamní šikana
a propaganda z  ně-

ho učinily tvrdého muže, slepě oddané-
ho režimu. V  domovech také viděl, že
chovanci těchto ústavů nejsou jen si-
rotci, ale některé z  dětí tam žily z  důvo-
dů, že jejich matka byla prostitutka ne-
bo jejich otec byl opilec. Jiné tu byly

proto, že jejich rodiče
věřili v  Boha a stát je
vyhlásil za „neschopné výchovy“ a zba-
vil je rodičovských práv.
V  letech 1966—1970 studoval na ná-
mořní akademii v  Leningradu a poté
v  Petropavlovsku na Kamčatce. Už bě-
hem studií velel policejnímu oddílu,
který pod vedení KGB brutálně roz-
háněl tajná shromáždění věřících, což
ho nakonec přivedlo k  poznání sku-
tečné tváře komunistického režimu, ale
i  k  osobnímu obrácení k  poznání Krista.
V  lednu 1971 nastoupil jako radiotech-
nik u  sovětské námořní flotily. V  září
1971 kotvili za bouřlivého počasí u  ka-
nadských břehů, což mu dalo příležitost
k  útěku, který uskutečnil 3. září.  
V  Kanadě se stal členem organizace
Underground Evangelism, která pomá-
há věřícím v  komunistických zemích.
Začal psát svou autobiografii a svědčit
o  situaci věřících v  Rusku, ale již v  úno-
ru 1973 jej umlčela kulka neznámého
střelce; bylo mu pouhých 22 let.

František Lazecký — Malé rekviem
Už jsme dlouho nenakukovali Lite-
rárním okénkem do světa poezie, tak to
musíme hodně rychle napravit, a sice
útlou sbírkou rodáka z  nedalekého Tís-
ku Františka Lazeckého  s  názvem Malé

rekviem. Říjen, resp. jeho začátek, je ve
znamení sv. Františka, začátek listopa-
du zase ve znamení našich mrtvých.
Františkánsky laděná sbírka  s  temati-

kou smrti tak v  sobě snoubí obě a vý-
borně se hodí pro listopadovou Manu.
A  protože dny se krátí, budu se snažit
psát krátce i  já.
Lazecký ve svých verších rozjímá nad
smrtí významných osobností či svých
přátel (Františka z  Assisi, Jana Boštíka,
Josefa Floriana, Ludmily Kavkové a
Karla Schulze), přičemž smrt u  něj není

▲ Rostislav Václav Kudla
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něčím, nad čím by se mělo zoufat, ale
prostředkem, skrze nějž se věrné duše
setkávají  s   Bohem a ocitnou se „tam, kde

je mírou Boží čas“. Přes všechnu bolest
tedy neznamená nic negativního, La-
zecký blahořečí „sestře smrti“, jež přišla
navštívit sv.   Františka v  posledních
okamžicích jeho pozemské pouti. Smrt
završuje „klamný ruch dní“, proto může
chvíli Karel Schulz z  poslední básně (In

memoriam Karla Schulze) volat krátce
před svým skonem smířlivé a prosebné

„Kyrie eleison, Kris-

te eleison“.

Právě postava Pro-
sťáčka z  Assisi je
symbolem pro „do-

brý boj“ - řečeno se
sv.   Pavlem. Fran-
tiškovu píseň osla-
vující Boha a stvo-
ření, jeho život,
který byl sám osla-

vou Boha a stvoření, je znamenitým
protikladem hřešícímu světu, v  němž se
vypínají věže Bábelu, a proti Ďáblu, jenž
„zasažen střelou té písně, bolestí řve“.

Směrovkou každé čisté duši je „dřevo

zapírané“, tj . kříž. Ten jediný má nadča-
sovou hodnotu, vše ostatní – dočasné –
mizí v  propadlišti dějin, řečeno s  bás-
níkem: „…k  temnotám prchlo vše, co bylo

včera“. Pro namáhavé nesení kříže nemá
člověk síly sám o  sobě, je zde však
„Slovo křižované“, tj . Kristus, a ti z  blíz-
kých, kteří jsou již v  Cíli svého pozem-
ského putování. Čili – nejsme tu sami,
jsou zde naši mrtví, kteří za nás mohou
orodovat.
Jsou zde však i  naši živí, lidé kolem nás.
Pokud Boha neznají, pokud bloudí, je na

nás je správně nasměrovat, tak jako to
činil Josef Florian, známý nakladatel a
velevýznamná osobnost katolického
světa v  1 . pol. 20. stol., jemuž je věnová-
na báseň Cesta Kolumbova. Každý podle
svých hřiven – tou Florianovou byla sí-
la jeho slova, jeho Dobrého díla, jež šířil
všude možně. V  Lazeckého očích tuto
hřivnu zúročil Florian stonásobně,
vždyť „duši dovedla jak símě zúrodnit“.

Ruku v  ruce  s  tím šla Florianova věčná
chudoba, díky níž viděl dále než jiní, a
aniž by se v  ní vyžíval, přijal ji a ne-
bouřil se. „Bez ní ani list v  zahradě neu-

zříš,“ píše básník, a čtenář si bezděky
opět vzpomene na sv. Františka a jeho
sestru chudobu,   s   níž se zde na zemi za-
snoubil a díky níž se stal paradoxně
bohatší než kdokoli jiný. Ne pro to strá-
dání, ale pro to, že nelpěl na ničem
z  tohoto světa – zkrátka máme co do
činění  s   františkánskou teologií ve ver-
ších, ale teologií zpěvnou, přístupnou
každému čtenáři, nevtíravou, vzdor to-
mu údernou.
Takže si to shrňme – život, tj . činný
život zaměřený na slávu Boží, je pro
Lazeckého základem všeho. Bábel vůkol
nás se nesmí dostat do nás, je třeba při-
jímat  s  Františkovou radostnou písní
vše, co přijde, i  onu pomíjivost, i  smrt,
i  kříž, i  bolest, ta totiž namísto duho-
vých dodává „křídla zlatá“,   s   nimiž mů-
žeme jednou zapět „píseň z  božských
slov“.

▲ Libor Rösner
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RECEPTÁŘ

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 . 2016

Dýňový dort – cheesecake

Redakce Many p*eje v%em (ten�*,m i jejich bl zk'm
po&ehnan' pr,b)h cel�ho velikono(n ho obdob ,

pro&it' s opravdovou radost ze Vzk* %en .

Ingredience
500 g polotučného tvarohu
200 g smetanového sýru – Lučina
200 g očištěné dýně
160 g cukru krupice
2 ks vejce

1 polévková lžíce skořice
1 kávová lžička soli
200 g kořeněných sušenek (Lotus,
Esíčka – ty používám já, BeBe atd.)
60 g másla

Postup
Sušenky rozdrtíme válečkem na těsto,
nebo v  robotu rozsekáme na prášek,
poté přidáme rozpuštěné máslo a vše
smícháme dohromady. Dortovou formu
vysteleme pečícím papírem, nasypeme
sušenkovou směs a lžící přitlačíme na
dno.
Dýni nakrájíme na menší kousky a uva-
říme do měkka ve vodě. Necháme vy-

chladnout, pak slijeme vodu a dýni
rozmixujeme do hladka. Přidáme tva-
roh, sýr, vejce, krupicový cukr, vanilku,
skořici a sůl. Důkladně vše promícháme
a vlijeme na připravené sušenky ve
formě. Pečeme na 200  °C asi hodinu, až
má dort hezkou zlatou barvu.

Dobrou chuť přeje Janka Šolcová.

Podzim je časem pro dozrávání dýní různého druhu. Pokud
ještě nějakou doma máte a nevíte co s  ní, vyzkoušejte tento
osvěžující dort. Má sladko-kyselou chuť a voní po skořici.



I lustrační fota k článkům
Hudební skupina „Sešl i jsme se“ k Rozhovoru s…

K článku Pouť k Panně Marii v La Sal letě



Římskokatol ická farnost Ostrava-Třebovice Vás srdečně zve na
Adventní duchovní obnovu (nejen) pro farnost

mše svatá
promluvu a modl itbu bude mít
Mons. Josef Gazda, ostravský děkan

P
Á
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E
K

2/12
17.30

promluvu a  modl itbu bude mít
P. Vítězslav Řehulka, farář
v  Ostravě-Zábřehu

3/12
13.00

Požehnání nové fary a svěcení kaple sv. Josefa
Světitelem bude Mons. František Václav
Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

Po sobotní mši sv. jste zváni na malý raut na faře.

Kéž se třebovická fara stane domovem a místem
setkávání!

3/12
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