Poselství nového roku
Na Štědrý den zazářily naše příbytky betlémským světlem. Plamínek z Betléma
nás vítal i v chrámě. Padl návrh, abychom
jej letos uchovali po celou vánoční dobu.
S povděkem byl nápad přijat. Světlo jsme
opatrovali na bezpečném místě v zákristii.
Večer 30. 12. ještě vyvstala otázka: Vydrží
svíce do rána? Okolostojící svorně souhlasili. Vše probíhalo hladce, až… ráno
na Silvestra to přišlo. Když jsem po šesté
hodině vešel do kostela, už nic neplápolalo. Přestože svíce měla dostatek parafínu,
knot byl kratší. Symbolicky tak poslední
den roku betlémské světlo zhaslo. Podobně, jak nenápadně odchází („zhasne“) 365.
den v roce. Jakoby dával přednost mladšímu, vitálnějšímu dnu i roku.
Zdánlivě náhodná událost mne vedla
k zamyšlení. Na prahu roku 2011 nemáme žádné či máme nejrůznější scénáře
ohledně následujícího údobí našeho života. Vstoupit můžeme do něj různými způsoby: bezhlavě, s naivními bombastickými plány, s rezignací, s velkou (více nebo
méně ukrývanou) bolestí, se zoufalstvím,
s panikou, s postojem, že naše ideální plány musí stoprocentně klapnout, s otazní-

ky, s netrpělivostí, s nejistotou nebo také
s očekáváním…
Naše postoje vyvstávají na základě prostředí, ve kterém žijeme. Nemalou měrou
se na tom podílí rodina, společnost, vzdělání, naše letora, události, které zrovna
prožíváme, životní optimismus nebo břemena, která vláčíme, strachy, fungující
anebo nalomené vztahy s lidmi, životní
styl a koneckonců postoj důvěry (nedůvěry) vůči Bohu.
Tváří v tvář novému roku přichází církev
s nadějným poselstvím. Jasně, že nemůžeme
všechno naplánovat, vše domyslet nebo
si naordinovat, že nic s námi nezacloumá. Přestože máme různé povahy, nikdo
nejsme ze železa. Někde v nitru se zračí
naše křehkost. Tím povzbudivěji nám
zní novoroční slova: „Ať tobě Hospodin
požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin
ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje! Budou vzývat moje jméno nad
izraelskými syny a já jim požehnám.“
Pokoj v srdci a požehnání Boží
přeje o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. ledna – sobota		Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE – zasvěcený svátek
2. ledna – neděle		
2. neděle po narození Páně
6. ledna – čtvrtek	Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9. ledna – neděle		
Svátek Křtu Páně
16. ledna – neděle		
2. neděle v mezidobí
17. ledna – pondělí
Památka sv. Antonína, opata
18. ledna – úterý		
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21. ledna – pátek		
Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice
23. ledna – neděle		
3. neděle v mezidobí
24. ledna – pondělí
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna – úterý		
Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
26. ledna – středa		
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. ledna – pátek		
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
30. ledna – neděle		
4. neděle v mezidobí
31. ledna – pondělí
Památka sv. Jana Boska, kněze

MALÁ KATECHEZE – Dominus vobiscum

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se rozloučili v okamžiku, kdy mše svatá začíná znamením
kříže. Poté, stejně jako v každém jiném
společenství, či mezi slušnými lidmi, kteří
se setkávají, následuje pozdrav. Z úst kněze zaznívá „Pán s vámi“, lidé odpovídají
„I s tebou“.
Tato forma pozdravu má svůj původ ve
Starém i Novém zákoně (např. Rt 2,4;
Lk 1,28). Latinsky pozdrav zní „Dominus vobiscum“ a latinská odpověď je „Et
cum spiritu tuo“, což v češtině doslova
znamená „I s duchem tvým“. V pozděj-

ší době se objevuje odpověď „I s tebou“,
kterou používáme dodnes. Odborníci to
zdůvodňují tím, že forma „I s duchem
tvým“ je vlastně semitským (židovským)
opisem osoby. Můžeme tedy bez obav
říkat „I s tebou“, významově se neliší.
I když poctivě je potřeba přiznat, že jsou
také hlasy hájící delší variantu. Důvody
jsou zejména ekumenické a také rytmické.
V některých národních jazycích je přitom
upřednostňována tato delší varianta (třeba
na Slovensku „I s duchom tvojim“).
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
» V neděli 2. ledna po velké mši svaté se uskuteční koncert pásma koled skupiny Lipka.
» Ve čtvrtek 6. ledna při mši svaté bude svěcení pozlacených předmětů.
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» V neděli 9. ledna v 16 hodin proběhne v našem kostele koncert sboru Křížkovského
z Opavy.
» V úterý 11. ledna v 17 hodin bude mše svatá za ty, kteří se starají o úklid kostela a fary.
» Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne 7. a 8. ledna. Sraz koledníků 7. ledna je
v 16 hodin na faře – zhotovte si papírové koruny. Přispět na sbírku bude možné ještě
v neděli 9. ledna vždy po mši svaté před kostelem.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Vincenc Pallotti (Vincentius Pallotti), kněz a zakladatel pallotinů

Sv. Vincenc Pallotti se narodil 21. dubna
1795 v Římě jako třetí dítě Petra Pavla
Pallotiiho a Marie Magdaleny de Rossi.
Téměř celý život prožil v Římě. Již v dětství bral víru velmi vážně, byl nezvykle
tichý a konal až přehnané skutky štědrosti
k chudým. Stal se knězem. Vysvěcen na
diecézního římského kněze byl 16. května 1818 v basilice sv. Jana Lateránského.
Studiu věnoval hodně námahy a dotáhl to
až na doktorát z teologie, i když mu učení
moc lehko nešlo.
Od svého kněžského svěcení
žil v odevzdanosti Bohu i ve
službě lidu, zvládaje hodně
činností. Pečoval o nejpotřebnější v hospici s 200 lůžky, těšil
nemocné, mnohé připravoval
na dobrou smrt. Angažoval se
při výchově seminaristů, stal
se spirituálem. Konal pastorační službu ve vězení, v papežské armádě i vojenské nemocnici. Činorodý, plný
dobra obracel zatvrzelá srdce a šířil víru
v Boží milosrdenství. Velký důraz kladl na
znamení kříže a na konání všeho s láskou
a horlivostí, jako by šlo o poslední konanou věc v pozemském životě.
Jeho široká pastorační činnost hodně přesahovala povinnosti povolání. Byl nazván

„druhým Filipem Neri“. Jeho pomoc směřovala ke zvláště potřebným, k vězňům
a nemocným.
V roce 1835 dostal V. Pallotti od Boha
vnuknutí založit Sjednocení katolického
apoštolátu. Shromáždil kolem sebe skupinu kněží a laiků, aby mohl co nejvíce ostatních lidí zapojit do organizování duchovní
a materiální pomoci potřebným. V roce
1836 Vincenc Pallotti otevřel sirotčinec
pro dívky – ,,Dům lásky‘‘. Tento dům
se stal prvním domem sester katolického
apoštolátu (pallotinek).
Roku 1846 společnost kněží
a bratrů Vincence Pallottiho dostala od papeže Řehoře
XVI. k užívání kostel San Salvatore in Onda.
Stále měl v povědomí krátkost
života a cítil potřebu využít
ho co nejlépe. Umínil si myslet v každé situaci na to, „jak by se zachoval Pán Ježíš nebo Panna Maria“. Často
si připomínal svoji nedokonalost. Sám se
považoval za hříšníka. Na sobě viděl jen
hřích a v Bohu se viděl jen jako zázrakem
Božího milosrdenství. Žít s Bohem a pro
něj bylo smyslem jeho života.
V. Pallotti vyslovil revoluční myšlenku:
každý je apoštolem! Každý věřící člověk
3

je poslaný Ježíšem, aby hlásal evangelium,
dobrou zprávu o Božím království!
Posledních 10 let života se již připravoval na
jeho závěr. Jako mnozí světci připomínal:
„Každý den je darem Božím a každý okamžik by se mohl stát začátkem věčnosti.“

Z pohledu II. vatikánského koncilu byl
viděn jako průkopník moderní pastorace.
Po prvním zasedání koncilu byl kanonizován Janem XXIII. v r. 1963.
(podle internetu zpracovala Majka Dostálová)

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

…u Boha není nic nemožného.

(Lukáš 1, 37)
I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka
přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.

(Lukáš 12, 40)
…Komu bylo mnoho dáno, od toho se
mnoho očekává,

a komu mnoho svěřili,
od toho budou žádat
tím více.

(Lukáš 12, 48)
Víte, že Pán odmění každého, kdo něco
dobrého učiní,
ať je to otrok nebo svobodný.

(Efezským 6, 8)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (5.)

Zamýšleli jsme se nad některými charismaty, která vyjmenovává sv. Pavel v listu
Korintským. Už jsme se zmínili, že tento seznam není vyčerpávající, je to pouze
nástin těch charismat, která byla nejviditelnější v této komunitě. Je spousta dalších
charismat, je jich tolik, kolik je potřeba
v mystickém těle Kristově. Mluvili jsme
o rozlišování a rozlišování duchů. Rozlišování = hledání Boží vůle. Rozlišování
duchů = charismata, která nám pomáhají
zjistit, zda za něčím stojí Bůh nebo nepřítel. Dnes se zamyslíme nad dalšími dvěma z toho seznamu sv. Pavla – charisma
poznání a charisma moudrosti.
Možná jste si všimli, že něco je zmíněno
mezi dary, ovocem i mezi charismaty.
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Např. když Pavel mluví o ovoci ducha,
zmiňuje víru. Také ji uvádí i jako charisma. Víra je ovoce, je také charisma. Ale
víra jako ovoce je něco jiného než víra jako
charisma. Později si to ještě vysvětlíme.
Podobně je tomu u Izajáše, který zmiňuje
mezi dary, které jsou dány každému, kdo je
pokřtěn, také poznání a moudrost. Ty jsou
ale zmíněny i mezi charismaty u sv. Pavla
Korintským. Avšak smysl daru moudrosti
a poznání jako daru Ducha svatého a smysl daru charismatu moudrosti a poznání,
jsou jiné. Poznání a moudrost jako dary
jsou dány každému už ve křtu. Ale poznání a moudrost jako charismata nejsou dány
všem. Charismata nejsou dána ve stejné
míře každému. Všichni máme charismata,

ale ne stejná. Někteří mohou mít charisma
poznání a moudrosti a jiní ne. Jaký je tedy
rozdíl mezi poznáním a moudrostí jako
darem Ducha svatého a charismatem?
Charisma poznání – je to nadpřirozené
zjevení, které se vztahuje k určité osobě.
Nebo k určité situaci. Nebo k určitému
času, minulému nebo budoucímu. Je to
něco, co člověk nemůže vědět pouze skrze lidské poznání. Příklad – představte
si, že stojíte přede mnou, já vás neznám,
ale Bůh mi zjeví, že máte rakovinu. A já
řeknu: budu se modlit za vaše uzdravení
z rakoviny. Vy řeknete – jak to víte? Nikdo

o tom neví. Jak jste se to dozvěděl? Je to
Boží zjevení. Bůh mi to zjevil pro tohoto
konkrétního člověka, právě v této konkrétní situaci. Neznamená to však, že mi Bůh
automaticky zjeví něco o dalším člověku.
Bůh mi chtěl zjevit pouze něco o tomto
člověku. Nebo Bůh mi může zjevit, že
mezi vámi je žena, která má syna, jenž trpí
depresí. Trvá to měsíce a nelepší se to. Bůh
může zjevit člověku něco o druhém, protože chce tomu člověku skrze něj pomoci.
Bůh dává slovo poznání jenom tehdy, když
chce, abychom někomu skrze toto poznání pomohli.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Kulturní okénko – inspirace do roku 2011

Milí přátelé, myslím si, že není nutné, abychom v naší Maně psali jen o literatuře
a filmech explicitně křesťanských. Proto si
Vám dnes dovoluji nabídnout dva filmy
a jednu knihu, které mě v posledních týdnech velmi oslovily. Jejich poselství je (alespoň já to tak vnímám) nesmírně hluboké
a lidské a pod jejich mnohdy „tvrdou slupkou“ můžeme nalézt skutečné bohatství
myšlenek a citů, bolestí, radostí, ale také
provokativních otázek, které nás nenechají
v klidu. Nebo je snad mezi námi někdo,
kdo již nemá ve svém životě otázek? Spíše
se je bojíme vyslovit nahlas. A tak to za nás
občas udělají jiní…
Jako první si dovoluji doporučit film
Triage. Válečný fotograf Mark Walsh
odjíždí se svým kolegou do Kurdistánu,
kde jsou svědky hrůzných válečných událostí. Mark je ctižádostivý a chce se zúčastnit ofenzívy, kterou se Kurdové chystají
podniknout. Může nafotit snímky, které ho skutečně proslaví. Jeho přítel má

však doma ženu, očekávající v nejbližších
dnech narození prvního dítěte. Proto chce
jet okamžitě domů. Jejich cesty se rozdělí.
Mark je následně zraněn, potácí se mezi
životem a smrtí a domů se dostává mnohem později, než čekal. Hned po návratu
je ovšem konfrontován se skutečností, že
jeho přítel dosud nedorazil. Hlavní hrdina
se proto vydává zpět na místo konfliktu,
ovšem ne tak, jak bychom čekali... Tento
film je o tenké hranici mezi životem a smrtí, o tom, když člověk klesá až na dno pod
křížem pocitu vlastní viny. Jako motto filmu můžeme použít
Platónův citát: „Jen
mrtví se dočkají konce války“. V hlavní
roli vynikající Colin
Farrell.
Druhý film Než si pro
nás přijde je na první
(ale opravdu jen první) pohled poněkud
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lehčího žánru. Je to film, který úspěšně
balancuje na pomezí komedie a dramatu.
Obsazení snímku je skutečně „hvězdné“.
Ředitele nemocnice hraje Jack
Nicholson a autoopraváře Morgan
Freeman. A co mají ti dva společného? Ocitnou se spolu v jednom
nemocničním pokoji. Se stejnou
diagnózou – rakovina. A se stejně
špatnou prognózou – jen několik
měsíců života. Pojí je tedy velmi
pevné pouto. Čas, který jim zbývá, než si pro ně přijde smrt. Film
o tom, na čem skutečně v životě záleží…
Nečekejte šťastný konec! I když možná…
Jedna z knih, kterou jsem v uplynulých
dnech přečetl, je psychlogický román Lid-

ská skvrna amerického autora Philipa
Rotha. Tato kniha Vás neušetří ani na
okamžik, nedá vám vydechnout. Dokonale propracované postavy Vás zcela vtáhnou do děje. Jedenasedmdesátiletému profesorovi se kvůli
jednomu nechtěnému přeřeknutí
změní život. Jeho obranou je
rezignace na všechno, co jeho
okolí považuje za morální a správné. Odsoudíte ho? Odsoudíte
jiné lidi, kteří takto reagují na
zvraty a zkraty ve svém životě?
Třeba po přečtení jednoho z největších
amerických románů 20. století nebude váš
názor tak jednoznačný.
(Lukáš Volný)

VESELÝ
Bůh chtěl stvořit svět za dvanáct dní.
Chuck Norris mu dal jen šest.

Jozue dobyl Jericho za sedm
dní, Chuck Norris za jednu
hodinu.

Chuck Norris je jediný člověk, kterého
svezl převozník Charón zdarma oběma
směry, a cestou mu zpíval „O sole mio“.

David skolil Goliáše prakem
a kamenem, Chuck Norris
jen pohledem.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Poslední na popravišti – Gertrud von le Fort
Donedávna byl tento skvost světové literatury prakticky nesehnatelný. Naposledy
vyšel r. 1941 v úchvatném Zahradníčkově
překladu; když jsem jej před tak dvěma
lety koupil v jednom antikvariátu, neměl
jsem ani čas se z toho radovat, ježto jsem
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ho ihned zhltnul.
Nedávno vydali
tuto novelu (spolu s některými dalšími
rovněž mimořádně kvalitními povídkami) karmelitáni. Tak perfektní vyjádření
psychiky jako např. u Pilátovy ženy, to

se jen tak nevidí. Ten její děs, když slyší manželovo jméno v Credu, ty reakce
křesťanů na její totožnost, Pilát, aréna…
no prostě paráda. To už také kdysi vyšlo,
takže někteří z Vás možná vědí, oč jde.
Gertrud von le Fort, konvertitka, německá autorka neméně
báječné Magdeburské svatby, Roušky
Veroniky, veršovaných Hymnů na
církev či nejlepší
oslavy ženy, jakou
jsem kdy v literatuře poznal – Věčná žena,
si k námětu vybrala reálnou historii z doby
zrůdné tzv. Velké francouzské revoluce,
akcí zaměřené jednoznačně na likvidaci
církve a křesťanství.
Mladičká Blanka de la Force, dcera markýze nechtějícího mít s náboženstvím nic
společného, útlá, křehká a neduživá dívka
zatouží po vstupu ke karmelitkám. Otec
jejímu naléhání podlehne, a tak se jejím
novým domovem stává klášter v Compiegne. Tak se tento „důkaz nekonečné
křehkosti vší naší síly a důstojnosti“ dostane mezi dvě ženy – převorku Thérése de
Saint Augustin a novicmistryni Marii de
l’Incarnation.
Příběh to je prostý – píše se totiž neblahý
rok 1789, rok počátku revolučního běsnění, jemuž padly za oběť statisíce křesťanů.
Matka představená Thérése ji věří, novicmistryně ne a má za to, že není typ do
kláštera, že pro svou útlocitnost při nejbližší příležitosti odpadne. Sama touží po
mučednické smrti takřka bytostně. „Což
jsou strach a hrůza vždycky jenom pohoršení?
Není možno, že mohou být – aspoň zatím –
něco mnohem hlubšího než zmužilost, něco,
co odpovídá mnohem více skutečnosti věcí, to

jest hrůzám světa a také mnohem více – naší
slabosti?“ táže se Blanka. Duch Karmelu,
této přísné observace, se dostává do střetu
s polit. mocí, čistota srdcí, jakkoli lidsky
slabých či hrdě exaltovaných se špínou bezbožeckého systému. Čtete to a máte co do
činění s perfektním psych. prokreslením
postav; ten vnitřní boj třech hlavních protagonistek, problematika strachu, „který
se zde podává v celé své náboženské hloubce
jako stav, jímž duše mají podíl na úzkostech
zahrady Olivetské,“ jak se píše na předsádce
knihy, ach… To se musí zakusit.
Lůza ovládne ulici, karmelitky jsou
z kláštera vyhnány, to už tam ovšem není
Blanka, jež ve chvíli strachu zapře sestry
a opustí brány Karmelu krátce předtím.
Jsou odsouzeny k smrti stětím gilotinou. Řízením Prozřetelnosti nebyla sestra Marie u zatčení, proto mohla popravu
svých šestnácti družek na náměstí zpovzdálí sledovat.
Sestry vystupovaly na popraviště tak, jak
se domluvily ještě v čase relativního bezpečí. Se zpěvem na ústech, se zpěvem Salve
Regina a Veni creator. Šly od nejmladší po
nejstarší, aby představená mohla požehnat svým dcerám, samy si snímaly hábit
z krku, aby se jejich těla nedotkla ruka
kata – muže. Ani při popravě krále nebylo
takové ticho, konstatuje vypravěč. Zfanatizovaný dav ani nedýchal, zněl jenom
zpěv, ochuzovaný postupně o další a další
hlas.
„Teď už jenom dva hlasy nesly zpěv: chvíli se
vznášely jako zářivá duha nad Place de la
Révolution, tu jako by zhasla jedna strana;
druhá ještě svítila. Tu však zhaslý lesk té první strany zachytil znovu nějaký jiný hlas – byl
docela tichý, slabý. Dětský hlas. Představoval
jsem si, jako by nepřicházel z výše popraviš7

tě, nýbrž jako by vystupoval z hloubky davu,
takřka jako by dav sám respondoval. V téže
chvíli proběhl namačkanými řadami jakýsi
bouřlivý pohyb a přede mnou povstala mezera: uviděl jsem uprostřed víru strašlivých
ženštin Blanche de la Force: její malý, bledý,
stlačený obličej vynikal takřka ze svého okolí, odhazoval je od sebe jako hadr; poznával jsem ten obličej v každém rysu, a přece:
nepoznával jsem jej – byl úplně beze strachu:
Blanka zpívala. Zpívala svým tenkým, sla-

bým, dětským hlasem bez jediného zachvění,
ne, jásala jako ptáček; dozpívávala samotinká nad tím velkým, krvavým, strašným
náměstím Veni creator svých sester.“
Rozvášněný dav Blanku na místě rozsápal.
Ta, která vše zpovzdálí pozorovala a za
všech sester nejvíce toužila po mučednické
smrti, „vypadala teď jak Mater dolorosa“.
Sama o tuto milost byla ochuzena a před
očima jí zemřela ta slabá, jíž Boží moc dala
sílu, aby Ji oslavila.
(Libor Rösner)

MODLITBA
Modlitba za kněze sv. Terezie z Lisieux: ,,
Ó Ježíši, věčný Veleknězi, vezmi své kněze
pod ochranu svého Nejsvětějšího Srdce,
kde jim nikdo nemůže uškodit. Uchovej
neposkvrněné jejich pomazané ruce, které se denně dotýkají Tvého Svatého Těla.
Uchovej čisté jejich rty, které jsou rudé od
Tvé drahocenné Krve. Uchovej čistá jejich

srdce, která jsou zpečetěná vznešeným znamením Tvého slavného kněžství. Dej jim
růst v lásce a věrnosti vůči Tobě a chraň je
před nákazou tohoto světa. Dej jim s mocí
proměňovat víno a chléb také moc proměňovat lidská srdce. Žehnej jejich práci,
dopřej jim bohaté žně a daruj jim jednou
korunu věčného života. Amen.“

OKÉNKO PRO DĚTI
Všem dětem
přeji v novém roce
spoustu úsměvů a dobrých
kamarádů.
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Lednové pranostiky

»» Ve dne jas, v noci mráz.
»» Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
»» Připadne-li Nový rok na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce.

Měsíce

Leden na rampouchy hrál,
únor posune se dál,
březen trávu tlačí vzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
červen zpěvavý je ptáček,

červenec je léto u vody.
Srpen prázdninové příhody
září – škola volá zas,
říjen podzimní je čas,
listopad – spí zahrádka,
prosinec je pohádka.

Básničky Jaroslava Wykrenta
Pan Wykrent skládá básničky,
hlavně ale texty k písničkám.

Vzácný host

Přišly zase po roce…
Kdo?
No přece VÁNOCE!
Po jehličí zelené,
po cukroví pečené.
S kmotrem kaprem ve vaně…
Těšili jste se na ně?

Myslivecká latina

Všem zajícům, na mou duši,
vždycky v zimě mrznou uši.
Závidí nám velice
kulichy i čepice.

V zimě

Vítr honí vločky
jako pejsek kočky.
Jen co všechny dožene,
vánice se přežene.
A nám nedá práci
být jak sněhuláci.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí…
Letí, letí, křídla nemá, peří nemá, jen ohnivý ocas má,
zprávy Zemi předává.

Znáš je…?

1. Sluníčko je
a) žlutá placka s rovnými paprsky
b) žhavá veliká koule
2. Kolem slunce se točí i naše veliká Země.
Když je Země, kde žijeme, otočená ke

slunci, je u nás světlo, to znamená, že
je u nás
a) den
b) noc
3. Když je Země, kde žijeme, otočená od
9

Obtáhni přerušované čáry a obrázek vybarvi

Poznáš, kdo je na obrázku? Já myslím, že jsou to nějací mimozemšťánci.
Jak se asi jmenují?

slunce, je u nás tma, to znamená, že je
tady
a) den
b) noc
4. Slunce celé přírodě dává
a) světlo
b) teplo
c) déšť
d) sníh
e) bouřku
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5. Hvězdičky jsou ve skutečnosti taky žhavé koule, menší než slunce a svítí
a) ve dne
b) v noci
6. A když je několik hvězdiček pohromadě, tvoří obrazce. Říká se jim
a) souhvězdí
b) hvězdné obrázky
c) skupiny hvězd

Spoj čísla od 1 do 10 a poznáš k čemu raketa a letadlo letí.

Biblický příběh na pokračování – David králem Izraele
Když zemřel král Saul a jeho synové, všichni Davidovi říkali: „To ty jsi nás vždycky
vedl. Tobě taky Bůh řekl, že budeš našim
králem. Buď našim králem.“ David souhlasil. Stal se králem a sídlil v Jeruzalémě.
V tom městě žili Jebúsejci a Davida v něm
nechtěli. Rozpoutala se veliká bitva, David
město dobyl a nechal si v něm vystavět
královský palác.

Když Pelištejci uslyšeli, že se David stal
králem, spojily se všechny jejich kmeny a vytáhly do boje proti němu. David
se dotázal Boha: „Mám vytáhnout proti
Pelištejcům? Vyhrajeme tuto bitvu?“ Hospodin mu řekl: „Vytáhni. Určitě ti bitvu
vyhrajete.“ David v boji zvítězil. Pelištejci
před ním tak rychle utíkali, že na bojišti
nechali i své bůžky. David je dal spálit.
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Po nějakém čase si Pelištejci zase mysleli,
že už jsou dost silní a vytáhli do boje proti
Davidovi. Bůh Davidovi před bojem poradil: „Obejdi Pelištejce zezadu a napadni je,
až uslyšíš v korunách balzámovníků šelest
kroků. Potom vyjdu před tebou a Pelištejce pobiju.“
David udělal, co Hospodin přikázal.
Vítězství mu přinesla proslulost a úctu
všech národů.

Modlitby dětí

Milý Bože, paní učitelka říká, že severní pól není přesně
nahoře na zeměkouli. Spletl ses i někde jinde?

Poznáš, jaká písnička je napsaná v notách?
Jestli neznáš noty, poznáš ji třeba podle obrázku.
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Vyrob si vesmírný závěs

Řešení: Hádej, hádej, hadači – raketa / Znáš je…? – 1b, 2a, 3b, 4ab, 5b, 6a / Písnička – My tři králové

OKÉNKO PRO RODIČE
Patří ještě do našeho života pravdomluvnost?
Co jednou odkážeme svým dětem? Jaké zásady?

František Kardinál Tomášek ve své knize Pedagogika (z r. 1992) pro vychovatele
a rodiče napsal:
Žijeme v době, kdy se mnozí neštítí žádného prostředku k dosažení svého osobního prospěchu. Leckteré přirozené mravní
zákony se jim zdají pro dnešní dobu již
zastaralé anebo příliš přísné, ba tvrdé,
nemožné. Mezi těmito mravními zákony
je také zákon: mluv pravdu! Mnoho je
těch, kteří na to řeknou: „Jak bych mohl
dnes existovat bez společenské, obchodní
lži; z kolika nepříjemných situací právě lží
může si člověk pomoci atd.“ Považujeme
každodenní lež za něco tak samozřejmého,
jako obléknutí nepromokavého pláště za

špatného deštivého počasí.
Pravdomluvnost považují
lidé za něco, co do tohoto
života již nenáleží. …
… Pravda je světlem duše. Světlo překáží,
chce-li kdo páchat nepravost. Proto praví Kristus Nikodémovi: „Světlo přišlo na
svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž,
kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby se jeho skutky neodhalily,
Kdo však jedná podle pravdy, přichází ke
světlu, aby se projevilo, že jeho skutky byly
vykonány v Bohu.“ (Jan 3,19–21)
„Člověku, který není úplně zkažen, se lež
oškliví a pravda líbí.“
(vybrala Štěpánka Vitásková)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Nápaditost nemusí být vždy dobrá
Možná vás zarazil poněkud zvláštní název
dnešního teologického okénka. Pokusím
se tedy o vysvětlení.
Tomáš Halík ve své
poslední knize Divadlo pro anděly v jedné
z pasáží píše na téma
zpovědi. Velice trefně
vystihuje situaci, kterou jsme určitě mnozí zažili. Chystáme
se ke zpovědi a obá-

váme se, co si o nás
zpovědník pomyslí.
Máme totiž zase ty
samé hříchy! Nic nového… A tady Tomáš
Halík krásně popisuje, že malá vynalézavost a kreativita v tom, jak hřešit, přece
není nic negativního. Oč by bylo horší,
kdybychom každý měsíc připisovali na
„své konto“ nové a nové hříchy. Jinými slovy, nacházeli bychom další způsoby a cesty jak škodit lidem a urážet Boha. Takže
nestyďme se za to, že se zpovídáme stále
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z téhož! Spíše se radujme, že nerozšiřujeme
paletu svých nectností.
A pak už zbývá jen taková „maličkost“.
Nezvyknout si na ty naše staré, pravidel-

né hříchy. Nejsou totiž o nic lepší než ty
nové…
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Žitná kaše

Po kaloricky bohatých jídlech minulých dní bude našemu
tělu prospěšné sáhnout alespoň na pár dní po dietnější krmi.
Jednou z nich může být žitná kaše.
Ingredience:
150 g žita (suchého zrna), 600–700 ml vody, 1 rovná lžička
skořice, ½ lžičky mixovaného fenyklu, 60 g sójového nápoje s příchutí smetany, 30 g
hladké žitné mouky, trochu vlašských, popř. lískových oříšků, med
Příprava:
Žito si naklíčíme nejlépe na talíři tak, že
jej zalijeme vodou, kterou dvakrát denně
vyměňujeme.
Druhý až třetí den mají zrníčka malé klíčky a žito je připraveno k dalšímu zpracování.
Naklíčená zrníčka ještě i před vlastní přípravou propláchneme vodou. Nejlépe na
větším sítku. Vyklepneme je do mixovací
nádoby a zalijeme je 600–700 ml vody.
Mixujeme vysokými otáčkami minimálně 3 minuty, až jsou všechna zrníčka roz-

mixována na jemno a dobře rozptýlena
v tekutině. Při mixování přidáme lžičku
mleté skořice a trochu mletého fenyklu
pro dobré trávení. V tekutině současně
rozmixujeme sušený sójový nápoj a hladkou žitnou mouku pro větší zahuštění
kaše. Připravený polotovar vlijeme do hrnce a pomalu zahříváme.
Uvařenou kaši nalijeme na mělké talíře,
posypeme ještě trošku skořicí a osladíme
medem dle vlastní chuti. Na talíři ozdobíme vlašskými oříšky.
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