
Známe to asi všichni. Jak je jednoduché
říct: „Od Nového roku už nebudu dělat
to či ono, a naopak konečně začnu dělat
ono či to…“. A  jak je těžké to dodržet.
V této souvislosti mě napadlo, jak by asi
vypadalo, kdyby si Tři mudrci putující
od východu dali nalezení nově naro-
zeného Krále a  Mesiáše jakožto novo-
roční předsevzetí. Tuším, že by asi
o nich žádná zmínka v Bibli nebyla…
Prostě některá rozhodnutí v  životě ne-
podléhají času a  době, ve které se člo-
věk nachází. Jsou to rozhodnutí, která
vyžadují neodkladné jednání.
Tři mudrci už asi navždy zůstanou
tajemnými postavami lidských dějin.
Kým byli? Co je přimělo opustit pohodlí
domova a jít do cizí země? Jaké to je vy-

dat se do nejistoty, vždyť ani nevěděli,
co přesně chtějí najít? To vyžadovalo
obrovskou odvahu.
Pokud se nás dotkne Bůh a  my jsme
přesvědčeni o  správnosti některé věci,
tak většinou nečekáme na začátek
nového roku. Pokud se některá záleži-
tost dotkne našeho srdce, člověk ji dě-
lá s lehkostí… A to je ono. Přál bych nám
všem, aby se Boží záležitosti dotkly na-
šeho srdce. Potom už nebudeme čekat
až na začátek roku, abychom stejně
opět podlehli lenivosti a nic se v našem
životě nezměnilo. Bez onoho dotyku
srdce zůstane naše víra dusivá a  těž-
kopádná. Tři mudrci to moc dobře vě-
děli. Oni vyšli…

▲ o. Lukáš

Novoroční předsevzetí od Tří mudrců…
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. ledna— středa Slavnost MATKY BOŽÍ,

PANNY MARIE — zasvěcený svátek
2. ledna— čtvrtek Památka sv. Basila Velikého

a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
5. ledna— neděle 2. neděle po Narození Páně
6. ledna— pondělí Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

12. ledna— neděle Svátek Křtu Páně
17. ledna— pátek Památka sv. Antonína, opata
18. ledna— sobota Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19. ledna— neděle 2. neděle v mezidobí
21. ledna— úterý Památka sv. Anežky Římské, panny amučednice
24. ledna— pátek Památka sv. Františka Saleského, biskupa

a učitele církve
25. ledna— sobota Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26. ledna— neděle 3. neděle v mezidobí
28. ledna— úterý Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna— pátek Památka sv. Jana Boska, kněze

MALÁ KATECHEZE

Druhá prosba v modlitbě Otče náš, kte-
rou se dnes budeme zabývat, zní: „Přijď
království Tvé.“ Můžeme v  ní rozlišit
dvě základní roviny. Ta první je pros-
bou o druhý příchod Ježíše v Jeho slávě.
On sám ho přislíbil svým učedníkům
(srov. např. Jan 14, 3) a  tím také nám.
Nicméně, nikdo z nás neví, kdy se dru-
hý (a  poslední) příchod Kristův usku-
teční.
„Přijď království Tvé“ má však i druhý
rozměr. Vyslovujeme-li tuto prosbu,
máme na zřeteli růst Božího království,
které je již mezi námi přítomno. Ježíš
o  tom hovoří, když odpovídá na dotaz
farizeů, kdy přijde Boží království. Pod-

le Ježíše ho není možné nějak loka-
lizovat, nebo konkrétně zasadit do ča-
soprostoru, protože se stále nachází
přímo mezi námi lidmi. (srov. Lk 17,
20—21) A díky čemu roste toto králov-
ství, které máme díky Ježíšovi již dnes
mezi sebou? Naším životem podle Ježí-
šova vzoru, podle Jeho blahoslavenství
a  snahou o  dobro a  spravedlnost. Tím
vším se lidé posvěcují v  Duchu a  šíří
slávu Božího království.
Můžeme tedy konstatovat, že zvoláním
„Přijď království Tvé“ se obracíme
k Bohu s prosbou, aby se uskutečnil slí-
bený Ježíšův druhý příchod, který bude
definitivním vítězstvím Božího králov-

...přijď království Tvé...
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Alžběta Anna Bayley Setonová — zakla-
datelka kongregace milosrdných sester.
Žena námořního obchodníka z New Yor-
ku zůstala po smrti manžela bez peněz
a  s  pěti dětmi. Byla praktikující členkou
episkopální církve, avšak doba smutku,
kterou strávila v  Itálii, ji přivedla k pře-

stoupení do katolické církve, a  to i přes
určitý odpor společnosti. Její životní pří-
běh a  založení učitelského řádu Milo-
srdných sester sv. Josefa i  jeho rozšíření
je pozoruhodným příkladem osobního
povolání, které bylo realizováno na
správném místě a ve správný čas.

Alžběta Anna Bayley Setonová

ství, ale prosíme také o to, aby rostla je-
ho časná podoba, která zde již existuje

mezi námi.
▲ Lukáš Volný

● Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti zejména od pátku 3. do neděle 5. 1.
2014. Koledníci vás navštíví v pátek v podvečerních hodinách, nebo během dne
v  sobotu. Také bude možnost přispět v neděli po mších svatých. Z  finančních
příspěvků dárců budou v Ostravě podpořeny tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské

službě sv. Kryštofa
2. Podpora seniorů v pečovatelské služběMatky Terezy
3. Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie
4. Podpora aktivit matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy
5. Rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením

v  Charitním středisku sv. Lucie - startovací byty a  vytvoření zázemí pro
komunitní práci s dobrovolníky

6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi v Ostravě
7. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra
8. Podpora chráněného bydlení (nová sociální služba) Charity sv. Alexandra

● ŘK farnost Třebovice a  Moravskoslezská křesťanská akademie Vás zvou na
přednášku P. ThLic. Petra Smolka s názvem „Jak uvádět do křesťanského života
v rodině“. V sobotu 11. ledna 2014 v 18.00 na faře. Hlídání dětí je zajištěno.

● Jednota Orel Třebovice vás zve na divadelní představení pro děti „Sněhová
královna“. V  sobotu 11. a  neděli 12. ledna v místní orlovně. Čas začátku bude
upřesněn v ohláškách.
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Alžběta Bayleyová se narodila v  New
Yorku dva roky před vyhlášením ame-
rické nezávislosti. Její
rodiče patřili k  anglické
vrstvě společnosti. Byli
oddanými členy episko-
pální církve. Alžbětin
otec dr.  Richard Bayley
byl prvním newyorským
přístavním lékařem. Její
matka Kateřina byla
dcerou episkopálního
rektora kostela sv. On-
dřeje.
Alžbětě byly pouhé tři
roky, když jí zemřela
matka. Doktor Bayley se
záhy znovu oženil. Alž-
běta získala vzdělání částečně na sou-
kromé škole a  částečně od svého otce.
Měla volný přístup do jeho bohaté
knihovny, kde hltavě četla a kde se roz-
vinula její touha pracovat  s  chudými
a nemocnými.
V  lednu 1794, ve svých devatenácti le-
tech, si Alžběta vzala Williama Magee
Setona, syna bohatého námořního ob-
chodníka, který pocházel z  velice po-
dobného společenského a  náboženské-
ho prostředí. William Seton byl vycho-
ván v Anglii a  cestoval po Evropě jako
zástupce otcovy firmy. Během následu-
jících devíti let měla  s  Williamem pět
vlastních dětí, ale stále nacházela dost
času a  energie na dobročinnou práci
v  chudinských čtvrtích New Yorku.
S  podporou manžela založila organiza-
ci s poněkud těžkopádným názvem Spo-
lečnost pro podporu chudých vdov s ma-
lými dětmi a  stala se známou jako „pro-
testantskámilosrdná sestra“.

Obchodování bylo během francouz-
ských válek riskantní, a  tak William

Seton v  roce 1800 zban-
krotoval. Šok ze ztráty
rodinného bohatství mu-
selo ještě zhoršovat po-
koření z toho, že všechen
rodinný majetek, včetně
nábytku a  dokonce i  ob-
lečení, byl zanesen do se-
znamu a  odebrán na
splacení dluhů. William
při tak velkém vypětí
onemocněl tuberkulózou,
která v té době byla často
smrtelná. Potřeboval jižní
podnebí a  lékaři mu ra-
dili, aby zimu roku 1803

strávil v  Itálii, kde měl obchodní
partnery, urozenou a  bohatou rodinu
Filicchiů z  Toskánska. Alžbětě bylo
pouhých osmadvacet, když její manžel
v Itálii zemřel. Dále bydlela v Itálii u Fi-
licchiů a snažila se nějak uspořádat svůj
život a nalézt v něm nějaký smysl. Když
se Alžběta Setonová obrátila na církev,
pomoc přišla od katolíků. Když se vrá-
tila do New Yorku, byla již rozhodnuta
stát se katoličkou. To byl pro Bayleyovy
a  Setonovy velký šok. Dostala se se
svými příbuznými do prudkého sporu.
Bayleyovi i  Setonovi přerušili všechnu
svou finanční podporu, a tak se octla ve
velmi tíživé finanční situaci. Bývalí
přátelé se k  ní nechtěli znát. Strýc
i  kmotra ji vymazali ze svých závětí,
a kdykoli se ve vážených newyorských
kruzích zmínilo u  stolu její jméno, ná-
sledoval „pohrdavý smích“. Byla sklí-
čená a velice zhubla, ale své rozhodnutí
nezměnila. Poté, co prošla náboženskou
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Zrníčka z Bible
Poslouchejte mě a budu vám
Bohem a vy budete mým lidem,
choďte po všech cestách, jak jsem
vám přikázal, a povede se vám
dobře.

(Jeremiáš 7, 23)

Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně,
budeš připomínán ve všech pokoleních.

(Žalm 102, 13)

Hospodin je slitovný a milostivý,
shovívavý, nejvýš miliard; nepo-
vede pořád spory, nebude se
hněvat věčně.

(Žalm 103, 8)

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře, země je plná
tvých tvorů.

(Žalm 104, 24)

výukou, byla 14. března 1805 přijata do
katolické církve.
Musela si vydělávat na živobytí sama,
ale byla rozhodnuta nechat si děti u se-
be. Jejím největším majetkem bylo
vzdělání. Nějakou dobu vedla školu, ale
rodiče své děti vzali zpět, když zjistili,
že je katolička. Založila internátní školu
pro chlapce, kteří chodili do škol ve
městě, vařila jim, šila a  uklízela, ale
i  jejich počet se zmenšoval. Přemýšlela
o  tom, že by se přestěhovala do Mon-
trealu, kde by mohla uniknout před-
sudku proti katolíkům, který ji tady
obklopoval na každém kroku, a kde by
se také dalo žít levněji než v New Yorku.
Nakonec však přijala pozvání od kněze
z Baltimoru, otce Dubourga, aby u nich
založila dívčí katolickou školu. Vyplula
tedy s dětmi z New Yorku do Baltimoru.
Jakmile zahájila práci, soustředila ko-
lem sebe skupinku žen s podobnými cíli
a ideály. Brzy bylo jasné, že tato skupina
je jádrem nové řehole. Sestry se staly
známé jako Milosrdné sestry sv. Josefa
nebo Americké milosrdné sestry. Ne-

chávaly si svá příjmení, což bylo neob-
vyklé — pravděpodobně proto, že dvě
z  prvních sester se jmenovaly Cecilie
a  rozhodly se, že si nebudou měnit
křestní jméno. Alžběta byla zvolena
představenou a od počátku byla známa
jako Matka Setonová. Stala se ředi-
telkou školy, která přijímala žáky bez
školného, a její vlastní děti s ní žily pod
jednou střechou.
Alžběta Setonová zemřela ve věku čty-
řiceti sedmi let.
Papež Jan XXIII. ji blahořečil a  v  roce
1975 svatořečil papež Pavel VI. Kano-
nizace se účastnily tisíce sester jejího
řádu ze severní a  jižní Ameriky, Itálie
a  „misionářských zemí“. Papež podtrhl
její přínos pro církev jakožto matky,
vdovy a zasvěcené řeholnice. Zdůraznil
její „dynamickou a  autentickou službu
pro budoucí generace“ a  její „pevnou
spiritualitu v  zemi, kde duchovní hod-
noty začaly být zastírány dočasným
blahobytem“.

▲ M. Dostálová, převzato z internetu
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STŘÍPKY
Setkání s Ježíšem (6. část)
Zápisky z rekolekcí, které vedl na Velehradě Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Cítit, že nás Bůh miluje
To je to největší uzdravení. Bez Božího
vědomí nám nespadne ani vlas z hlavy.
Ježíš ví o  každém problému, kterým
procházím. Když vím, že se o mě někdo
stará, že jsem chráněn, tak to je to nej-
větší uzdravení. Bože, dej, abych cítil, že
Ty mě miluješ. Příslušníci New Age ří-
kají, že nemoc je nedostatek energie
v  těle. My říkáme, že je to kvůli nedo-
statku LÁSKY.
Zmiňovali jsme tyto druhy uzdravení
v našem životě:
— fyzické uzdravení
— psychologické uzdravení
— duchovní uzdravení
— osvobozující uzdravení
— uzdravení rodokmenů

Duchovní uzdravení
Nejen uzdravení od hříchu. Člověk, aby
byl úplný, musí být úplný ve všem. Ja-
kýkoliv hřích způsobuje, že člověk není
úplný. Přesto, že jsem v  milosti Boží,
mohu být nemocný. Ve mně přebývá
kořen hříchu. Karel Menninger – ně-
mecký psychiatr, dělí lidi na 3 katego-
rie:

1. Zločinná mentalita
Nemluvím zde pouze o  zločincích. Ale
o těch, kteří mají takový postoj. Menta-
lita zločince: „Vím, že jsem zločinec, že
jsem zavraždil osobu. Ale teď se už ne-
můžu změnit. Já bych se změnil, ale
společnost by mě nepřijala. Nemohu se
změnit. Chci kráčet po cestě ke sva-

tosti  s  Mistrem, ale není to má cesta.
Vím, že jsem velmi nervózní, ale
nemohu se změnit. Vím, že jsem plný
strachu, ale nemohu se změnit, prostě
takový jsem.“ Když si říkám, že se
nemohu změnit, tak se opravdu ne-
mohu pohnout a jsem tam, kde jsem. Je
to jako když se dívá člověk na vrchol
hory, chce tam, ale říká si: „Já to ne-
zvládnu.“ Mám nějaký hřích (závist, za-
hořklost, nezvládnutou sexualitu, am-
bice, atd.) a myslím si, že to nezvládnu.
S takovým postojem zůstáváte tam, kde
jste, a nejen to, situace se zhoršuje.
Samozřejmě, že to sami nemůžeme
zvládnout, ale silou Ježíše, který se nám
dává prostřednictvím eucharistie, Du-
cha svatého, skrze svátost smíření to
zvládnout můžeme. Nemůžeme to do-
kázat jen svými lidskými snahami, ale
jen díky síle, kterou nám dává Bůh.

2. Mentalita duševně chorého
To je opačný extrém: „Já nejsem chorý,
to ty potřebuješ psychiatra, ne já.“
Ukazuje na ostatní, oni se musí změnit.
Já nejsem nemocný, vinný, ti druzí se
musí změnit. Je to běžnámentalita. Je to
někdy u  zpovědi. Jdeme se vyzpovídat
z hříchů těch ostatních, ne svých vlast-
ních. Jestli já hubuji, tak to je kvůli dě-
tem, ony se musí změnit, ne já. Johari
okno - mluví se zde o životě jako o okně
se 4 oddíly. To představuje můj život.
Navrhli to američtí psychiatři.
První okenní tabulka
— odpovídá věcem, které jsou známé



7

mně i  vám. Nemám zájem je skrývat
před ostatními. Je to má identita. To, že
jsem žena. To je svobodná část mě
samé.
Druhá okenní tabulka
— jsou to věci mi známé, ale nejsou zná-
mé ostatním. Něco skrývám. To jsou
moje vnitřní myšlenky. Někdy jsou tak
divné, že je  s  nikým nesdílíme. Pocity
jsou tak intimní, že je  s nikým nesdílí-
me. Někdy se stydím za své činy. Tu část
mám jenom já. Ani můj manžel(ka) se
o nich nedoví.
Třetí okenní tabulka
— znáte to vy a není to známé mně. Je
to velmi vážné, ale je to skutečnost.
V mé povaze jsou rysy, které jsou zřej-
mé ostatním, ale mně jsou skryté, např.
u duševně chorých. „Sestro, měla bys si
uvědomit, že máš „obranářský syn-
drom“. Jakmile ti začne někdo něco ří-
kat, ty se automaticky zvedneš a  říkáš,
že to není pravda. Ale sestro, všichni to
vědí.“ — „Ne.“ A přitom si myslela, že to
není sebeobrana. Někdy všichni vědí, že
jsem pyšný, ale já to nevím. To je často
v konfliktech mezi manžely. Nikdo ne-

chce vzít zodpovědnost za své činy.
Čtvrtá okenní tabulka
— ta je temná. Není známá mi, ani vám.
Protože nikdy se nedostanu do takových
situací, abych věděl, jestli mám takovou
dovednost nebo ne. Příklad: Stát se mu-
čedníkem. Nevím, jaká by byla moje
reakce, kdybych se dostal to takové
situace. Příklad: Kazatel křičel: „Kdo chce
jít do nebe?“ Vzadu seděl jeden člověk,
ten se nehnul ani nezvedl ruku. Kazatel
si ho všiml a  ještě více lidi vyzýval: „Ty
nechceš jít do nebe?“ — „No a co ty kaza-
teli?“ — „Já chci jít do nebe.“ Vytáhl
revolver a  řekl: „Ty chceš jít opravdu do
nebe?“— „No, mohu počkat.“

Je ohromně jednoduché odsoudit ženu,
která podstoupí potrat. Je mnoho věcí
skrytých uvnitř mě. Tyto čtyři tabulky
nejsou stejné. Svoboda člověka závisí na
tom prvním oddíle. Pokud se tato
tabulka zmenší, bude v mém životě více
temnoty. Když se zvětší, tak tam bude
více světla a  ty ostatní se zmenší a  tím
ubude temnoty.

▲ připravili A. M. a R. P.

Čas
Satan svolal celosvětový kongres démo-
nů. V  úvodním projevu řekl: „Naše
situace se zdá být svízelná. Lidé si po-
stavili množství kostelů a  chrámů, aby
měli kam před námi utíkat. Mají také
mnoho moudrých knih — některé
z  nich i  svaté — a  mohou z  nich po-
znávat pravdivou a  smysluplnou cestu
pro svůj život. Naše věc se proto jeví ja-
ko ztracená…“

„Co tedy máme dělat?“ volali démoni.
„Nebraňte jim v  tom, čemu zabránit
nedokážete, ale připravte je o čas,“ po-
kračoval Satan „aby prostě neměli čas
na podstatné věci. Snažte se, aby byli
stále zaneprázdněni nedůležitými pr-
kotinami; vymýšlejte spoustu možností,
jak zaměstnat jejich myšlení. Pokoušej-
te je, aby utráceli a půjčovali si peníze,
aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc
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času, aby pracovali sedm dní v  týdnu
a  nejméně dvanáct hodin denně, a  to
všechno proto, aby si mohli kupovat
další zbytečnosti. Přidejte jim k  tomu
vědomí vlastní důležitosti a  nepostra-
datelnosti; říkejte jim: „Kdo to zachrání,
když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dob-
ře udělat jako ty.“ Budou pracovat ještě
víc a  o  pracovních věcech budou pře-
mýšlet ve dne i  v  noci. Zabraňte jim
trávit čas  s  partnery, zabraňte jim vě-
novat se dětem.
Jejich rodiny se rozpadnou
a  jejich domovy přestanou být
útočištěm před pracovním
shonem. Zařiďte, aby měli do-
ma pořád puštěné rádio, te-
levizi nebo počítač. Dohlédně-
te, aby v  každém obchodě
a v každé restauraci pořád vy-
hrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou
volnou chvíli strkali sluchátka do uší,
aby si i  na cestách v  autě pořád něco
hlučného pouštěli. Dbejte, aby měli
u  ruky vždycky množství časopisů
a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně
útočte zbytečnými a  hloupými zpráva-

mi. Kolem silnic nastavte billboardy,
aby neměli klid ani při řízení. Jejich
poštovní schránky naplňte reklamami,
katalogy, nabídkami slev a služeb zdar-
ma. V časopisech a v  televizi jim pořád
ukazujte štíhlé modelky a svalnaté mo-
dely, aby začali věřit, že tohle je krása,
a znechutili si své protějšky. Postarejte
se, aby byli každý večer tak unaveni,
aby se nemohli milovat. Veďte je k  to-
mu, aby i při chvílích volného času byli
nezřízení, aby se z  dovolených a  re-

kreací vraceli vyčerpaní.
Braňte jim chodit do přírody,
vymýšlejte pro ně spoustu
možností „aktivního“ odpo-
činku v  zábavních parcích,
v  multikinech a  v  hledištích
stadionů. Hlavně je stále a bez
oddechu zaměstnávejte! To

jim naprosto a beze zbytku zabrání sly-
šet hlas moudrosti, který je tichý a ne-
vtíravý.“
Démoni se po Satanově projevu rozle-
těli po světě a  horlivě pracují přesně
podle šéfových instrukcí…

▲ Z internetu

„Bratři, vybízíme vás, kárejte nepo-
řádné, povzbuzujte bázlivé, podporujte
slabé, trpělivost mějte se všemi. Bděte
nad tím, aby nikdo neoplácel zlým za
zlé, ale stále usilujte o  dobro, jak mezi

sebou, tak vůči všem. Neustále se ra-
dujte. Bez ustání se modlete. Za kaž-
dých okolností vzdávejte díky. Tak si to
pro vás Bůh přeje v Kristu Ježíši.“

(Jeruzalémská bible, 1 Sol, 14—18)

Některé požadavky života ve společenství

Ze vzpomínek Tomáše Halíka
„V den mých čtyřicátých narozenin mi
Pater Reinsberg reprodukoval velmi
moudrou zásadu jednoho jezuity: Do

čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky
s mladými.“



9

Biblická hádanka
Že „jobovka“ je špatná zpráva a že to souvisí s biblickou postavou Jobem, to asi ví-
me všichni. Hádanka tedy zní: „Jaká utrpení musel Job snášet a proč?“

Odpověď na biblickou hádanku z minulého čísla
Babylón je jedno z nejstarších měst v Mezopo-
támii, bylo vybudováno prý asi dvě stě let po
potopě. Podle první knihy Mojžíšovy ( kap. 11)
chtěli lidé vybudovat město a věž, jejíž vrchol
bude v nebi. Chtěli tak dokázat svou velikost
a  odpadnout od uctívání pravého Boha. Hos-
podin jim však zmátl jazyky a  rozehnal je po
celé zemi. Proto se to místo nazývá Bábel, to znamená zmatek.
Takže rčení „je to hotový babylón“ požíváme tam, kde je chaos, zmatek, nebo kde
můžeme slyšet všechny jazyky světa. ▲ B. V.

Hospodin je můj pastýř, nebudu míti
nedostatek…
Dnes či zítra, stejně jako včera jsi mi
stále nablízku. Vždy si všímáš, když
hladovím. Stačí jen na Tebe pomyslet
a  již dostávám. Tak velmi podivuhod-
ným způsobem,… nepředstavitelným,
nesdělitelným, jemným…

Stezkou spravedlnostimne vede…
Kudy to vlastně spolu jdeme? Cestičkou
úzkou mne vedeš. Přijdu-li ke strži,
zhotovíš můstek, stojím-li bezradně
před spoustou vody, zveš mne na lodič-
ku, přijdu-li na poušť, smáčíš rozpu-
kané rty. K  oáze  s  pramenem veselí
a  radosti mne přivádíš. Tvé jméno je
nejčistší vůně pro mou hlavu!

I  když půjdu roklí šeré smrti, nebudu
se bát…
Jen vždy vykroč, říkáš mi. Neboj se, vše
udělám já, šeptáš málem neslyšně. Ne-

chej se milovat a  smrt ti nebude vlád-
nout, hovoří Tvá vznešená ústa. Jak Tě
miluji, můj Bože!

Ano, dobrota a milosrdenství, provázet
mě budou…
Každé zranění, jež mi působíš, rychle
obvazuje. Blažená zranění… Bez nich
bych nepoznala, že Tvé milosrdenství je
zázračným lékem. A  Tvá dobrota hojí
a naplňuje radostí… Jsi tak štědrý!

Do Tvého domu se budu vracet do
nejdelších časů!

Amen

Hospodin jemůj pastýř,
nic nepostrádám.

Má duše Pána velebí!
Můj Bůh je spásamá!

▲ M. Š.

Žalm 23
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VESELÝ
Vrací se Kohn z Lurd a na francouzsko-
německé hranici ho zastaví celníci:
„Co máte v kufru?“
„Nic, jen lurdskou vodu, pane.“
„Ale vždyť je to demižón nejdražšího
francouzského koňaku!!!“
„Skutečně? —Ó, Bože, zázrak… to je sku-
tečně zázrak!!!“

Kněz si nestihne připravit kázání. Když
přistroupí k ambonu ptá se věřících:
„Milí věřící, víte o  čem dnes budu
kázat?“
Věřící k  jeho překvapení automaticky
řeknou: „Ano…“
„Tak potom už nemusím kázat“ odvětí
kněz.

Rozhovor s biblickou postavou
Redaktor: „Hezké dopoledne, mů-
žu  s  vámi, mladý muži, udělat roz-
hovor?“
Neznámý: „Ano můžete, čím jsem si za-
sloužil, že jste si namne vzpomněl?“
R: „Protože si to zasloužíte, byť je o vás
v Bibli zmínka pouze v jednom verši.“
N: „No právě.“
R: „Jenže jste byl pověřen důležitým
úkolem.“
N: „To máte pravdu.“
R: „Jaké to je, když vás král pověří tak
důležitým úkolem?“
N: „Byla to pro mě pocta, ale taky zá-
vazek, abych nezklamal jeho důvěru.“
R: „Neměl jste někdy touhu si něco
z toho, co vám donesli, si ponechat?“
N: „Ani ne, neb jsem věděl, že když si
něco ponechám, stihne mě trest a ztra-
tím důvěru. A  to jsem nechtěl riskovat,
zvlášť, když to bylo určeno na nej-
vzácnější stavbu.“
R: „Jenže jsou lidi, kteří by si z toho ně-
co pro sebe nechali.“
N: „Jsou takoví, jenže já k nim nepatřím.
Asi i proto jsem měl královu důvěru.“
R: A  nejen královu, důvěřovali vám
i předáci izraelských kmenů.“

N: „Jistě, když má člověk
královu důvěru, tak má
důvěru i ostatních.“
R: „To je fakt. A  nemrzí
vás, že je o  vás v  Bibli zmínka pouze
v jednom verši?“
N: „Ani ne, důležité je, že v Bibli o mě
zmínka je. A ještě důležitější bylo, že mi
král i mí spoluobčané taky důvěřovali.“
R: „To je fakt. Pokud vím, tak k vám lidé
nosili vše, co bylo potřeba na stavbu.“
N: „Ano, bylo toho hodně. Hlavně zlata,
stříbra a drahého kamení.“
R: „Byly to vynucené dary, nebo vám to
lidi nosili dobrovolně?“
N: „Vše, co lidi donesli, byly dary do-
brovolné.“
R: „A vedl jste si pevnou evidenci všeho,
co vám bylo doneseno?“
N: „Ani ne, bylo toho tolik, že se to ani
nedalo.“
R: „Jenže v Bibli je zmínka o tom, kolik
toho bylo.“
N: „To ano, jenže se inventura udělala
až na konci sbírky. A bylo to náročné.“
R: „To věřím. A děkuji za rozhovor.“
N: „Není zač a děkuji, že jste si na mne
vzpomněl.“

▲ jerkam
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OKÉNKO PRO DĚTI

Vítám vás, děti v novém roce
a přeji vám, ať jste jako

tužka…

…bylo jednou jedno dítě,
které si malovalo v  poko-
jíčku pastelkami, vedle něj
se posadil dědeček a  začal
psát dopis. V  jednom oka-
mžiku se ho dítě zeptalo:

„Dědo, co to děláš? Co píšeš?“ Dědeček
vnoučkovi odpověděl: „Důležitější než

slova je však tužka, kterou používám.“
Vnuk se na tužku zvědavě podíval: „Co
je na ní tak výjimečného?“ Dědeček od-
pověděl: „Záleží na způsobu, jak se na
věci díváš. Tužka má pět vlastností,
které, pokud si je dokážeš v životě udr-
žet, z tebe udělají člověka žijícího v po-
koji se všemi.“

Na druhý den si opět zapomene při-
pravit kázání a během mše se zeptá:
„Víte, o čem budu kázat?"
Lidé, poučení z  předcházejícího dne,
řeknou:
„Ne, nevíme."
„Dobře, aspoň nic nezapomenete." od-
poví kněz.
Třetího dne se farníci sešli a vymysleli
taktiku. Polovina věřících zavrtí hlavou

— že neví, a druhá polovina, bude při-
takávat — že ví.
Kněz se zeptá: „Víte, o  čem dnes bude
kázání?"
Lidé reagují tak, jak se domluvili.
Polovina řekne „ano" druhá polovina,
řekla „ne."
Kněz se nedá zaskočit a  řekne: „Tak ti,
kteří ví, ať řeknou těm, kteří nevědí."

První vlastnost: Můžeš dělat velké věci,
ale nikdy nezapomeň, že existujte ruka,
která tvoje kroky řídí. Tu ruku nazývá-
me Bohem a  On tě vždycky povede
podle své vůle.
Druhá vlastnost: Občas musíš přestat
psát a  použít ořezávátko. Způsobí sice
tužce trochu utrpení, ale nakonec bude

ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydr-
žet bolest, protože z  tebe udělá lepšího
člověka.
Třetí vlastnost: S  tužkou máme vž-
dycky možnost použít gumu a vymazat,
co jsme napsali špatně. Ani ty nezapo-
meň, že Bůh je odpouštějící a  milující
a že ti dopřeje vymazat tvé hříchy.
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Čtvrtá vlastnost: Vždycky po ní
zůstane čára. Stejně i  ty bys měl
vědět, že všechno, co v  životě
uděláš, zanechá stopu. Snaž se
tedy být si vědom všeho, co děláš.

Pátá vlastnost: Na tužce není
nejvýznamnější dřevo ani tvar,
ale náplň uvnitř. Pečuj neustále
o to, co se děje ve tvém nitru. Vy
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Děti, máte rády den svých narozenin?
Maminka upeče dort, od tatínka
dostanete dárek, všichni vám ten den
přejí všechno dobré. V  těchto dnech
slaví téměř celý svět jedny narozeniny.
Ano, slavíme narození Ježíška v  Bet-
lémě.
Ježíš je Král. Mohl se narodit do
nejkrásnějšího paláce. Mohl se narodit
do nedobytného hradu. Mohl sedět celý
život na trůnu a  pomáhat svou mocí
mnoha lidem a mnoha královstvím. On
nás má ale tak hrozně moc rád, že chtěl
žít náš obyčejný život mezi námi. Proto
se narodil ve chlévě a proto žil obyčejný
život. Kdyby se narodil dneska, chodil
by do školy jako ty. Odpoledne by psal
úkoly a  strouhal pastelky na další den.
Stavěl by z  lega auta a  jezdil na
chaloupky. A  to všechno Ježíš dělá.
Je s tebou, když se připravuješ do školy,
i tehdy, kdy si hraješ.

Ať jsi velký nebo malý
Ať jsi velký, nebo malý, nebo akorát,
Bůh těmá rád.
Ať jsi tlustý nebo hubený, nebo akorát,
Bůh Těmá rád.

On těmiluje, když se těšíš,
těmiluje, když brečíš,
těmiluje, když si hraješ,
těmiluje, když spíš.

Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš:
[:Bůh těmá rád, tak vzdej mu chválu!:]
Bůh tě má rád, i tebe, i tebe, i tebe, i te-
be, i mne.

N jako… narození
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▲ Lenka Volná

(www.deti.vira.cz)

Za malým Ježíškem přišli i velicí králové. Pomož
jim najít cestu ke kometě, která je k  Ježíškovi
povede.

Betlémští pastýři
V  žádném kalendáři nenajdete
jejich jména. Nevíme kolik jich
bylo a neznáme jejich životy. Ví-
me jenom to, že když se Ježíšek
hluboké a  tiché noci narodil, ne-
daleko hlídali své ovečky. Střídali
se u  ohně a  dávali dobrý pozor,
aby poznali nebezpečí, které by
ovečkám mohlo ublížit. Seděli ti-
še, ovečky spaly. Najednou pas-
týře oslnila veliká záře a  upro-
střed nich stál anděl. Pastýři se
lekli, se strachem pozorovali své
ovečky. Není to to nebezpečí,
které hrozí jejich ovečkám? Ale
anděl jim řekl: „Nebojte se. Mám
pro vás radostnou novinu. Naro-
dil se Ježíš, Spasitel, Mesiáš, na
kterého jste tak dlouho čekali.
Stalo se to v  Betlémě. Honem
tam pospíchejte! Najdete děťátko
zabalené v  plenkách, položené
v  jesličkách.“ Hned potom se ob-
jevila spousta jiných andělů,
a  všichni zazpívali píseň tak
krásnou, že něco takového pas-
týři ještě nikdy neslyšeli:

„Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj

lidem dobré vůle.“
Potom andělé zmizeli do nebe
a na pastvinách se rozhostilo ti-
cho a klid jako dříve. Ale pastýři
se už k  ohni nevrátili. Okamžitě
se vypravili do Betléma. Nezkou-
mali, co je na tom pravdy. Nehá-
dali se mezi sebou, kdy vyrazit
na cestu, co si s sebou sbalit. Ne-
čekali na ráno, až bude svítit slu-
níčko. Uvěřili a šli za Ježíšem.

Když se pastýři od anděla dozvěděli o Ježíšově
narození, šli se mu poklonit. Pomoz jim najít
cestu mezi ovečkami. Dávej ale pozor, aby tvoje
tužka o žádnou ovečku nezakopla.
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OKÉNKO PRO RODIČE

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Nový rok — nový začátek?
Před docela krátkým okamžikem jsme
vstoupili do nového občanského roku.
Mnozí z  nás vnímají tento kalendářní
přelom jako signál pro přijetí nejrůz-
nějších předsevzetí. Ona změna čís-
lovky, v  některých případech číslovek
několika, na konci data k  tomu snad
přímo vybízí. Symbolizuje po-
čátek nové etapy, jež je plná
nadějí, možností a  otevřených
obzorů.
A  přitom změna data, posun
rafiček na pomyslném ciferníku běhu
světa je jen dalším dítětem pozřeným
svým vlastním otcem časem. Chronos
ukrajuje bez milosti z  času našeho
i  z  času vesmíru. Spíše než další šanci
nabízí, připomíná, že další šance byla
v uplynulém roce zmařena a on, čas, se
pro nás krátí. Z tohoto pohledu se může
i  to sebelepší předsevzetí zdát jako
marnost, jako pokus vlomit se svou vůlí
do věčnosti, která se odehrává nezávisle
na nás.

Skeptické uvažování
tohoto kalibru však
zcela eliminuje kalibr neskonale větší,
a tím je příchod Božího Syna. On přišel
v  plnosti času, On je tím, kdo čas na-
plnil. Definitivně ukázal, že chronos, čas
uplývající stále vpřed, je pouhou, byť

empiricky měřitelnou, veličinou
bez hlubšího vztahu k Věčnosti.
Tím skutečným časem, který se
neměří vteřinami, ale mírou

posvěcení a  naplnění, je kairos, čas
spásy. Je-li dobré předsevzetí míněno ne
jako událost v  určitém okamžiku, ale
jako snaha naplnit tento čas, který nám
byl dán, pak svým způsobem skutečně
pronikáme do věčnosti.
Narozením Božího Syna však došlo
ještě k  jedné zásadní a přelomové udá-
losti. Časem příhodným pro před-
sevzetí a  obrácení života je kterýkoliv
jeho okamžik. Jakoukoliv vteřinu, jež
nám chronos odměřuje, můžeme při-
jmout i jako kairos.

Představte si dětskou kresbu: malá hol-
čička stojí „v pozoru“ u klavíru a vedle
matka s prstem napřaženým směrem ke
klavírní stoličce. Na první pohled jasná
situace.
A pod obrázkem text psaný dětskou ru-
kou: „Co bych mamince nepřála aby zaži-
la kdyby byla tak stará jako já“.

Zkuste si se svými dětmi udělat někdy
podobný pokus. Zkuste se prostě podí-
vat sami na sebe očima svých dětí. Od-
borně se tomu říká výměna rolí. Možná
tak dostanete recept na řešení někte-
rých výchovných problémů.

Výměna rolí

▲ B. V.

2014
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RECEPTÁŘ

Po uplynulém období svátků s  tradičně
bohatě a kaloricky vydatně prostřeným
stolem by možná neuškodilo sáhnout
po jídle střídmějším. Což takhle dát si…
barevný rýžový salát?

Ingredience:
200  g uvařené rýže, 100  g sterilované
kukuřice, 1 menší pórek, 1—2 natvrdo
uvařená vejce, 1 kapie; zálivka: 2—3 lžíce
zakysané smetany light, sůl, špetka cu-
kru, citronová šťáva, pažitka nebo ci-
bulová nať

Postup:
Vychladlou sypkou rýži zlehka promí-
cháme  s  kukuřicí bez nálevu, pórkem

Je tedy moudré pokoušet se začínat
každý rok tak trochu znova,  s  novými
cíli, ale ještě mnohem moudřejší je
snažit se naplňovat a posvěcovat každý

okamžik života, který nám byl dán. Vž-
dyť většina nejzásadnějších událostí nás
bezpochyby potká jindy než v prvních
vteřinách Nového roku.

▲ Lukáš Volný

Barevný rýžový salát

Vyrovnané řady stolů plně obsazené
třebovickými farníky v místní orlovně
před začátkem voněly touhou. Touhou
po slovu Božím z  úst erudovaného P.
Mgr.  Jana Linharta, spirituála kněží
královéhradecké diecéze. Očekávání,
vystupňované mírným zpožděním za-
čátku, jsme vložili do společné modlitby
růžence s Pannou Marií.
Po představení P. Jana naším otcem
Lukášem se to náhle stalo. Vzduch
najednou zprůzračněl, slova Písma,

vlastních zkušeností, postřehů a  zají-
mavých podrobností osobního života
kněze rozechvěla duši. Paprsky slov
svítily s tak udivující silou a jasem! Ne-
výslovné se vznášelo nad farní rodinou
a v žádoucím delším tichu po přednášce
rezonovalo do onoho jednoho těla
a  jedné duše, kterým jako církev Kris-
tova jsme.
Sláva na výsostech Bohu! Děkuji otče
Jene!

▲ M. Š.

Malé ohlédnutí
Farní duchovní obnova před druhou nedělí adventní
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pokrájeným na tenká kolečka, plátky
vajec a  kapií nakrájenou na nudličky.
Vše zalijeme dobře ochucenou zálivkou

a  znovu zlehka promícháme. Salát ne-
cháme v  chladnu odležet a  podáváme
s celozrnným pečivem.

Tak co tomu říkáte?




