Narozeniny

Synonymem narozenin můžou být bujaré
oslavy, překypující radost anebo smutná
zkušenost. Podívejme se na tyto tři situace zblízka. Spanile oslavujeme plnoletost
či kulatiny. Radostně prožíváme „mezidobí“ před svými „cetinami“. Smutné je pro
nás naopak období, kdy si na nás nikdo
nevzpomene.
Den narozenin je nějak spojen s oslavencem. Narodí-li se dítě, je to dobrý důvod
k oslavě. Zvlášť si to uvědomují rodiče,
kteří dlouhou dobu nemohli mít kýženého potomka. Ovšem každá zdravá rodina se raduje z narození dítěte. I věk, kdy
nás stát začíná „akceptovat“ (získali jsme
přece občanský průkaz), může být důvod
ke slavení. Další příležitostí pro oslavy narozenin jsou: dospělost, kulatiny,
dosažení důchodového věku apod. Nemilou zkušenost naopak přináší situace, kdy
jsme přehlížení. Nejbližší nás opomenuli,
zapomněli popřát či jednoduše zanedbali.
Možná jsme v této chvíli ani neočekávali
nějaký dárek, jen to, aby si na nás někdo

vzpomněl… Všechny zmiňované situace
se točí kolem oslavence. On je v popředí
a kolem něj se vše točí. Oslavenec je důvodem oslav.
Stojíme na prahu adventu. Prožíváme
4 týdny očekávání. Koho očekáváme?
Malé Dítě. Chudá betlémská chýše nám
přináší Novorozeně. Ačkoli je bezbranný,
poznáváme v něm Ježíše, Božího Syna.
O Vánocích slavíme narozeniny. Možná někdo z nás byl tím šťastlivcem, který
o tomto čase spatřil světlo světa. Především
nás ale, jako křesťany, zajímá Betlémské
dítě. Ježíš je oslavenec. Jemu patří dárek.
Kolen Něj by se mělo vše točit. Nezapomeňme, že o Vánocích si nejen my dáváme
dárky. Nezapomeňme na Oslavence. Nezapomeňme na dárek. A co mu můžeme dát?
Sebe. Své prázdné ruce. A jak praví jedna
legenda, tyto naše prázdné ruce můžou být
obdarované Oslavencem, Kristem.
Pokojné očekávání Narození Páně, ale
i druhého příchodu Krista – Mesiáše na
tento svět Vám ze srdce přeje P. Jan.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. prosince – středa		 Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7. prosince – neděle		 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8. prosince – pondělí		Slavnost Panny Marie, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
13. prosince – sobota		 Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – neděle		 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
21. prosince – neděle		 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – středa		 ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – čtvrtek		 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – pátek		 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince – sobota		 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince – neděle		 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
29. prosince – pondělí		 Pátý den v oktávu Narození Páně
30. prosince – úterý		 Šestý den v oktávu Narození Páně
31. prosince – středa		 Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže)

MALÁ KATECHEZE – Hrad

Milí přátelé, hrad je vnímán jako jistota,
místo bezpečí, které se tyčí nad okolní krajinou. Izraelci vnímali Boha jako takový
hrad jistoty, místo bezpečí proti veškerému zlu světa.
Již prorok Daniel opěvuje Boha jako „svůj
skalní štít, svou pevnou tvrz“ (2 S 22,2).
V Žalmech se tento motiv objevuje dokonce opakovaně. „Buď mi skálou záštitnou,
buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má.“
(Ž 31,3). Rovněž další proroci vidí Hospodina jako bezpečnou pevnost.

Tento motiv oslovil
později především Ja
na Zlatoústého. Podle
něho chrání křesťanská víra, podobna
hradbám a věžím, proti mocnostem zla.
Rovněž jedna z nejznámějších písní doby
reformace obsahuje slova: „Hrad přepevný
jest Pán Bůh náš.“
Zbývá se zeptat: „Je Bůh i pro nás hradem
bezpečí a jistoty? Neplní tuto funkci spíše
různé náhražky, takové hrady z písku?“
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Blahoslavený Niels Stensen (Mikuláš Stenosis)
Dnešní blahoslavený není zajímavý jen
tím, že byl blahoslavený relativně nedávno
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(23. října 1988), ale také proto, že v jeho
osobě se ukazuje, že spojení víry a vědy je

na mnoha úrovních skutečně možné.
Niels Stensen se narodil v Kodani roku 1638. V současnosti je
považován za jednoho z největších přírodních badatelů všech dob. Založil tyto
obory: vědeckou paleontologii, geologii a krystalografii. Již za svého života
platil za jednoho z největších badatelů a také proto
pobýval od roku 1666 na
dvoře rodu Medicejských ve
Florencii.
Hned následujícího roku 1667 kon
vertoval Niels ke katolické víře a v roce
1675 byl vysvěcen na kněze. Veškerou svou
činnost pak zasvětil duchovní správě. Od

roku 1677 byl apoštolským vikářem
nordické misie a v roce 1680 se
stal světícím biskupem v Münsteru. Ještě předtím, než ve
svých 48 letech zemřel, se
mu podařil výrazný misijní počin, když v roce 1686
založil katolickou obec ve
Schwerinu.
Po Nielsově smrti byly
jeho ostatky přeneseny do
hrobky Medicejských ve
Florencii. Vyzvednuty odtud
byly roku 1953. A jak již bylo
výše řečeno, tento biskup, ale také
vědec a badatel byl blahořečen, a to jiným
velkým mužem své doby, papežem Janem
Pavlem II.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•

V neděli 28. prosince na svátek rodin proběhne
v našem kostele Setkání u jesliček.
V 16 hodin proběhne koncert naší farnosti, poté
setkání při dobrém svařáku a cukroví našich
maminek a babiček.

•

Přijměte pozvání na divadelní představení Chrám Matky Boží v Paříži podle románu Viktora Huga ve dnech 6., 7. a 13. prosince vždy v 17.30 v Orlovně. Nutná je
rezervace vstupenek na tel. č. 736 448 422. Vstupné je dobrovolné.
Představení není vhodné pro děti.

STŘÍPKY
Farní výstava

Některé z ohlasů návštěvníků farní výstavy uspořádané k 270leté historii našeho kostela
a ukončení jeho generální opravy:
• Výstava je pěkná, výstižná, moc se nám líbila.
Toporčákovi
• Otevřely se vzpomínky na léta oprav kostela. Náročná, ale povznášející zkušenost.
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Výstavu doporučuji opakovat, je velmi poučná, pěkná. Děkuji. (podpis nečitelný)
Nádhera! Hlavně pozorovat farníky, jejich dojmy, vzpomínky… Díky všem. Míša
Připojujeme se, manželé Gaskovi.
Fotograf byl unešený atmosférou a světlem, které vyzařovalo i ze společenství.

Pavel Kosek
Je to moc krásné!
M. a H. Bilnicovi
Krásně sestavená a uspořádaná výstava. Díky za krásné vzpomínky nám pamětníkům a připomínku budoucím generacím.
26.10.2008 v den otevření, Lička
Se zájmem jsem si již znovu prohlédla celou výstavu a jsem nesmírně potěšena, že se
pořadatelům výstavy podařilo velmi úspěšně dát dohromady vzpomínky, pracovní
atmosféru, nadšení zapojených lidí a kus historie Třebovic. Celé dílo bylo vykonáno
s láskou, chutí a odpovědností. Nelze vynechat ani pochvalu pro umělecký a estetický
dojem. Jste super…
V. Kořínková
Děkujeme za umožnění zhlédnutí výstavy historie našeho kostela. (podpis nečitelný)
Výstava je zajímavá, připomíná mi má mladá léta.
Knop
Málokterá farnost se může tak velikou dokumentací pochlubit. Je to velice krásné.

Arnošt Moravec
Děkujeme za krásnou výstavu naší farnosti, našeho kostelíka a hlavně děkuji všem za
práci s ní spojenou.
Eliška Bernardová s rod.
6. 11. 2008 Krásné, můžete začít to dělat i u nás, předem děkujeme.
Domča
6. 11. 2008 Výstava je moc pěkná, někdo si musel dát záležet. Jen tak dál!

Barča Štembírková
Moc pěkné, poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli.
Radim Prokop
Je to tu celkem pěkné, hlavně ty fotky, jak se tu všechno spravovalo anebo jak vypadala věž po válce, díry ve zdech a další. Určitě doporučuji všem.
Hezké

Návštěva v lázních

Chtěla bych se s vámi podělit o krásný
zážitek z mého pobytu v lázních.
V měsíci říjnu jsem byla na léčení v lázních Teplice nad Bečvou. Kdo v lázních
byl, ví, jak to tam probíhá. Dopoledne
procedury (a ne málo), odpoledne povinné vycházky do krásné přírody, večer
vzpomínky na všechny známé. Každý
den stejný program.
Až jednoho dne se mi ozval telefon: „Přijedeme se na tebe podívat.“ A hned jsem
měla starost. Co jim tam ukážu, aby byli
spokojeni? Bylo to pro mě velké překva4

pení, když druhou sobotu mého pobytu
se před lázeňským domem objevila tři
auta a z nich vyskočilo skoro celé naše
spolčo včetně otce Jana. A tak jsme navštívili aragonitovou jeskyni, pak nám
v teplické kapličce otec Jan sloužil mši
svatou společně s knězem, který tam byl
také na léčení. Po občerstvení se rozhodlo, že ještě navštívíme hrob P.Metoděje
a Františka Hasilíkových v Opatovicích.
Za opravdu krásného podzimního počasí a mého celého pobytu se nám den
vydařil.

Chtěla bych všem poděkovat, že držíme
spolu jako správné SPOLČO.
Ještě jednou díky za krásný milý den.

Zbytek dnů mého pobytu jsem prožívala
ve vzpomínkách na krásný den.

Jarka Gasková

Jak slaví Vánoce jiné Evropské národy
Typickým belgickým vánočním zvykem
je, že všichni, mladí i staří, jdou po rodinné oslavě 25.prosince odpoledne bruslit na
zamrzlé zavlažovací kanály.

a religiózním svátkem. Rodina se schází k typickému zimnímu jídlu, kterým je
černý pudink s mačkanými bramborami
a jablečnou omáčkou.

Dánové dodržují starý zvyk. Každý dárek
musí být pro obdarovaného velkým překvapením.

Německem na Štědrý den prochází
Christkind neboli Ježíšek, ale zejména
v severních oblastech obchází tradiční
Weihnachtsman, který má zrzavé vousy
i vlasy a dlouhý plášť s kapucí.

Ve Finsku rozdává radost bělovousý dědeček Velký Ukko.
V Itálii roznáší dárky až 7. ledna čarodějnice Befana.
V Paříži se stále zachovává
zvyk, že dospělí členové
rodiny spěchají po rozdání dárků na večeři do
dobrých restaurací. Vánoční večeře nezapře vyhlášenou
francouzskou kuchyni, mívá až
12 chodů.
Irové dávají na Štědrý večer do oken svíčky, aby posvítili na cestu Svaté rodině
a dalším poutníkům. Po štědrovečerní
večeři dávají lidé na stůl chléb a mléko
pro Josefa, Marii a malého Ježíška a dveře
domu zůstávají nedovřené.
„Schéi Chreschtdeeg“ je pozdrav, kterým
se lidé zdraví v Lucembursku a dal by
se přeložit jako „hezké vánoční svátky“.
I v Lucembursku jsou Vánoce rodinným

Portugalci slaví na Štědrý den ráno
svátek zvaný „consoda“. Na stůl
prostírají talíře pro duše mrtvých, kterým servírují jídlo.
Oslavy Vánoc jsou spojené
se silným náboženským za
ložením Portugalců.
Řecké vesnické děti obcházejí na Štědrý večer všechny
domy a zpívají vánoční koledy.
Za to dostávají malé sladké odměny.
Ve Švédsku obchází domy stařeček Jultomten v doprovodu skřítků a trpaslíků.
Britové očekávají Santa Clause, a to v noci
z 24. na 25. prosince. Do krbu nebo za
okno pověsí punčochu, aby jim do ní
mohl nadělit drobné dárky a cukroví.
Zvyk strojení vánočních stromečků se do
Anglie rozšířil z kontinentu a byl přijat
spolu s protestantskou vírou.
(zdroj: internet, upravila Lenka Volná)
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Redakce Many přeje všem farníkům, jejich rodinám a všem lidem dobré
vůle požehnané Vánoce a celý následující nový rok.
Vánoční modlitba

převzato z vánoční pohlednice Brněnské tiskové misie

Drahý Pane,
v tomto čase dávání a přijímání
přehlédnu často dary,
které mně dáváš Ty.
Děkuji Ti za místo, kde mohu bydlet,
za oděv, jídlo a všechny dobré věci,
které mi denně opatřuješ.
Děkuji za lidi, které jsi postavil do mého
života, kteří znají mé nedostatky,
ale stále mne milují.

Děkuji Ti, že zůstáváš se mnou
v nesnázích života
a táhneš mne blíž k sobě.
Děkuji za pokoj, který dáváš jedině Ty.
Nejvíc ze všeho Ti děkuji, Pane, za to,
že ses narodil pro mou záchranu.
Děkuji Ti, že moje budoucnost je
ve Tvých rukou.
Děkuji Ti, že jsi nadějí pro každého.

OKÉNKO PRO DĚTI
Ahoj děti,
souhlasíte, že prosinec je měsíc
radosti?

Prosincové pranostiky

»» Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
»» Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
»» Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí
pro dvanáct měsíců příštího roku.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Celého tě obleku
Jedna paní němá,
bíle jako do krupice,
v bytě stání nemá.
a když přijdeš do světnice,
Jakmile však svůj byt ztratí,
honem z tebe uteku.
životem tu ztrátu platí.
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Je švadlena u vesnice,
co má jehel na tisíce.

Advent znamená příchod, začíná první adventní nedělí a končí na Štědrý den. Tento
adventní kalendář plný hvězdiček je pro vás. Každý den, kdy někomu pomůžete nebo
uděláte radost, vybarvěte si hvězdičku.
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Jan Vodňanský je spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní (např. Když jde malý
bobr spát) a lidový filosof, jehož texty jsou plné humoru.

Sněhulák na návštěvě

Postavil jsem sněhuláka,
bál se zůstat venku sám,
že mu někdo nahuláká.
Tak jsem ho vzal s sebou k nám.
Když uviděl kamna Klubky,
stromeček a svíčky,
tak udělal - hupky, hupky,
zamk´se do ledničky.

Dejte mi pastelku, nakreslím pejska
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska.
Když bude hodný, budu ho mít rád,
a když se bude pejskovi stejskat,
nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát.
Když bude zlobit, tak mu vyhubuju,
když bude kousat, tak ho vygumuju.
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska.
Když bude hodný, budu ho mít rád.
Dejte mi pastelku. Žlutá a modrá,
každá je dobrá na pejska.

Znáš je…?
1. Miminko narozené v Betlémě je
a) Mařenka
b) Pepíček
c) Ježíšek
2. Jeho maminka se jmenuje
a) Eliška
b) Alžběta
c) Maria
3. Znamení, které pastýři uviděli na nebi
po jeho narození byl/a
a) ohňostroj
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b) kometa
c) vzducholoď
4. J ména mudrců, kteří se děťátku přišli
poklonit, jsou
a) Pankrác, Servác, Bonifác
b) Kašpar, Melichar, Baltazar
c) Křemílek a Vochomůrka
5. Král, který je netrpělivě očekával, byl
a) Karel IV.
b) Artuš
c) Herodes

Vystřihněte si z papíru Betlém a nalepte si ho do okna, nebo někomu dejte jako dárek.
Určitě udělá radost.

Hádanky: sníh, ryba, jedle

Řešení: 1c, 2c, 3b, 4b, 5c

…z deníku želváka Oskara
Jak jsem zaspal obdarování Mikulášem
Všechny děti s napětím čekají na večer před
svátkem svatého Mikuláše. Přijde? Nepřijde? Donese něco? Takhle s Emou přemýšlíme celý den. Večer za mnou přišel bráška
Kvído a zeptal se mě: „Jak je to s tím Miku-

lášem?“ Přiznám se, že jsem byl v koncích.
Najednou jsem zjistil, že o tomto pánovi nic
nevím. A tak jsme si sesedli kolem tatínka
a tatínek začal vypravovat: „Kdysi dávno
v zemi, která se jmenuje Turecko, žil dob9

rý biskup Mikuláš.
Když viděl, že někdo
strádá, nemá co jíst,
má nějaké trápení,
snažil se pomoci.
A tak si večer před
jeho svátkem připomínáme tuto tradici.“ Tatínek vyprá-

věl a vyprávěl a mně u toho bylo tak hezky
se zavřenýma očima… Najednou jsem se
vzbudil, bylo ráno a já byl v postýlce. A vedle ní ležel balíček plný dobrot. Jo jo, dobří
lidé nezapomínají ani na spící želvičky.
Pac a pusu mlsný Oskar.

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Přijmout Boží vůli

Setkání po letech bývá spojeno s vyprávěním životních příběhů. Jeden z nich mě
zaujal natolik, že bych se o něj s vámi ráda
podělila.
Paní A. byla v mládí silnou ateistkou. Dnes
si s odstupem času uvědomuje, jak hloupé
otázky tehdy kladla své
věřící kamarádce, když
se ji snažila přesvědčit
o tom, že víra je přece
tak staromódní.
Již během studia na
vysoké škole se provdala, manželství bylo
a je dosud šťastné,
s manželem si opravili
domek a zajistili skvělou práci. Jediné, co jim však scházelo,
bylo dítě.
V zaměstnání se setkala s věřící spolupracovnicí, která na ni udělala svým pravdivým, čistým a krásným způsobem života
silný dojem. Uvědomila si, že podobné
životní zásady viděla také u své tehdejší
kamarádky. A začala uvažovat. Že by to
fakt bylo tou vírou? A co ten Bůh? Že by
snad přece…? Zkrátka, začala se pomalu
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zajímat o věci duchovní, pronikat do tajů
Písma svatého a jak sama říká, otevřel se
před ní nový svět, jakoby někdo rozsvítil
světlo. Uvěřila v Boha. A začala se také
vroucně modlit a prosit o vytoužené dítě.
Ale zázrak se nekonal.
Už jí bylo téměř čtyřicet, tak modlitby na
tento úmysl vzdala.
Pochopila, že Boží vů
le je zřejmě jiná a přijala ji bez výhrad.
Intenzivně se začala
připravovat na křest,
při němž se jedná
o celkové ponoření do
křestní vody. Jenže
v životě ženy jsou „pravidelné dny“, kdy je
tento úkon poněkud problematický. Opět
se tedy začala modlit: „Pane Bože, dej, ať
ten křest mohu přijmout bez problémů, ať
se nemusí odložit, přece víš, jak mi na něm
záleží.“ Tentokrát byla modlitba vyslyšena,
skutečně její ženský cyklus v tomto termínu vynechal. Proč? Netušila, že je to proto, že čeká syna.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Moudrost

Jednoho večera jsem se svou ženou poslouchal v rádiu přímý přenos z jedné slavnostní mše v polštině. Byla sloužena u příležitosti 90. výročí nezávislosti polského
národa. Mezi přítomnými byli zástupci
politického života našich sousedů včetně
jejich prezidenta. Z liturgického čtení jsem
brzy vytušil, že důraz je kladen především
na pojem moudrost. Druhé čtení to jen
potvrdilo, neboť se jednalo o úryvek z knihy Přísloví 8,22n. V kázání jsem pak slyšel
výzvu ke všem, kdo mají podíl na vládě
a moci nad lidmi, aby nepohřbívali Boha,
aby se obrátili ke Kristu, zdroji moudrosti. Výzva byla vyslána za hranice Polska,
dokonce byl zmíněn také Brusel. Zdálo
se mi, že to bylo odvážné gesto kazatele,
dokud jsem si nepřečetl, že pravá moudrost
začíná bázni před Hospodinem (srov. Žl
111,10), kterou respektovali mnozí slavní
a velicí vládci minulosti. Příkladem a prototypem je mladičký král Šalomoun. Při
svém nástupu na trůn byl zcela strachy bez
sebe, neboť mu byl svěřen tak veliký úkol,
jakým bylo vést vyvolený národ. Hned
mu bylo jasné, že bez zkušeností na trůně,
který byl často terčem bratrovražedných
bojů, bude ztracen. Jediná záchrana spočívala v pomoci od Boha a ten v jeho případě
nezůstal němý.
Také my bychom dnes měli žádat Boha
o dar moudrosti, ale takové, která má na
prvním místě na mysli spravedlivé spravování věcí a vztahů mezi lidmi. Řekneme si ale, vždyť máme moudrých přece
dost. Moudrost ale neznamená chytráctví,
které si umí velice precizně vykalkulovat
osobní prospěch jedince. A právě takové

jednání se dnes
dokonce považuje za moderní a je nezbytnou dovedností,
kterou je potřeba si v dnešním hektickém
a soutěživém světě nutno osvojit, nejen
k dosažení úspěchu, ale především k pouhému přežití.
Ovšem pravá moudrost spočívá v něčem
jiném. Podívejme se opět na krále Šalomouna, v čem se liší od výše zmiňovaného
moderního pojetí modrosti. Když Šalomoun žádal Hospodina o dar moudrosti
měl tím na mysli především službu pro
druhé, zde míněno správu Izraele.
Šalomoun tak ukázal správný postoj
moudrého člověka v perspektivě Božího
království. Připustil, že svými lidskými
schopnostmi nestačí na úkol jemu svěřený,
tedy vést izraelský národ, ale našel tolik
odvahy, aby se veřejně v pokoře sklonil před
Hospodinem a hledal pravou moudrost
u Hospodina. Hospodin byl jeho prosbou
nadšen a dal mu mnohem více než žádal.
Další osud mladého krále známe všichni už moc dobře. Dalo by se říci, že ten,
kdo žádá v pokoře, dostává mnohem více,
a tím více, pokud jde o moudrost, neboť
moudrostí před Bohem je samotný život,
jak se píše v knize Přísloví. Co z tohoto
příběhu vyplývá pro dnešního člověka?
Pokud nezapomeneme na pokoru při hledání spravedlnosti jak dosahovat vytčených životních cílů a nebudeme přehlížet
zájmy druhých lidí, dostane se nám mnohem většího poznání. V tichosti, kterou
nám pokora nabízí, uslyšíme neocenitelnou zkušenost druhých lidí, která se ukrývá za jejich vyjádřenými potřebami. Co
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tam lze zaslechnout? Především touhu po
Bohu, jeho spravedlnosti a jeho blízkosti.
Dar pokory je tedy nezastupitelný. Právě
pokory je nejvíce potřeba tam, kde se duše
nemůže pro množství slov a rafinovaných
myšlenek domoci svého práva po nasycení
a pokoji (srov. Mt 5,1n). Takovou moudrost pak zákonitě tento svět nemůže přijmout. Svět, jehož hodnotami jsou zisk,
moc a kontrola nad ostatními. Takovou
moudrost bude tentýž svět se snažit likvidovat a zesměšňovat (srov. 1Kor 18n) a že
se mu to daří, je zřejmé.
Pak si ale asi řeknete, kde je nějaká spravedlnost, když je řeč o moudrosti. Zde však

narážíme na veliké tajemství. Spravedlnost
spočívá v naplnění lidských dějin a sahá
až za horizont viditelného světa. Pomůckou nám může být, když se podíváme
na dřevo kříže, na kterém umřel Spasitel
světa, a budeme se snažit pochopit, proč
je někdo ochoten položit život za druhé.
V této perspektivě se nám jeví spravedlnost jako něco absurdního. Moudrost,
která je bláznovstvím tomuto světu, nám
však sděluje naději, že spravedlnost spočívá v úkonech lásky, jejichž účinek se promítá do věčnosti.
(Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
BeBe střecha

Potřebujeme 1 balení světlých a 1 tmavých BeBe sušenek,
150 g moučkového cukru, 200 g másla, 500 g tvarohukostky (lépe je použít jen 1 kostku tvarohu ¼ kg + 1 zakysanou krémovitou smetanu), 2 banány (co nejdelší a rovné), rum, 100 g čokolády na
vaření a 100 g másla do polevy.
Postupujeme takto: utřeme máslo s cukrem a tvarohem a ochutíme rumem (podle chuti). Pak na alobal položíme BeBe sušenky do 3 řad po 7 kusech a přitom střídáme světlou
a tmavou barvu. Potřeme polovinou krému(chce to dost trpělivosti) a položíme další
řadu BeBe sušenek, ale barvy dáme opačně (na tmavou světlou a naopak). Rozetřeme
zbytek krému a doprostřed položíme po délce 2 banány. Pak vezmeme alobal pod sušenkami z obou delších stran a přiklopíme k sobě tak, že se sušenky nahoře spojí do střechy
(trojúhelníku). Rozehřejeme si čokoládu na vaření s máslem a potřeme jí postupně a opatrně celou střechu, necháme ztuhnout (asi 1 hodinu) a pak zabalíme do alobalu a dáme
přes noc do ledničky. 
(Majka Dostálová)
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