Okouzlení krásou

Dávají přímý přenos finálové volby miss.
Jeviště je plné očekávání, ale patřičné napě
tí prožívají i televizní fanoušci. Komentá
tor zahajuje a skvěle provází diváka celým
večerem. Potencionální favoritky se před
stavují, je s nimi veden hovor, předvádí
své zdatnosti. Následuje přehlídka v slav
nostních róbách. Úsměvy jednotlivě před
stavovaných kandidátek skvěle zakrývají
tiché bušení srdce, které dívky pociťují.
Napětí nezastře ani nejeden přímý či tele
vizní divák. A už je tu slavnostní vyhláše
ní. Padl ortel a stupínky vicemiss a miss
jsou neodvratně obsazeny. Reakcí publika
je nadšení, jásot, radost z vítězství kýžené
favoritky. Tu a tam je vidět zklamání, roz
čarování i slzy prohry…
Přímí účastníci, televizní diváci i samot
né kandidátky ještě dny a týdny proží
vají finálový večer. Miss krásy je na světě
a média ještě nějakou dobu popisují, jak
soutěž probíhala. Zbytečná se jeví pole
mika, co vložily a čím prošly zástupkyně
něžného pohlaví, než nastal finálový večer.
Na druhé straně si sotva představíme, že
by porota zvolila „ošklivé káčátko“.
Nasnadě je tedy otázka: Čím to je, že se
nějaká žena stala miss? Stačil pouze její
úsměv, nadání či schopnost komuniko
vat? Stačilo brilantní vystupování před

komisí? Stačily nácviky, masáže nebo pří
padná péče o tělo? Stačila neoddiskuto
vatelná odvaha a snaha? Zní to podivně,
však nikoliv… Na začátku soutěže byl dar.
Všemu soutěžení, píli a úsilí předcháze
lo něco, co žena dostala do vínku: krása.
Půvab ženy byl kvitován a oceněn…
Soutěž miss bychom mohli přirovnat
k úsilí poctivého křesťana o postu. Kandi
dátky na titul královny krásy usilují o pří
zeň publika, podobně jako věřící se chtějí
zalíbit Kristu. Jedni i druzí hledí dosáh
nout odměny. Zápolí krásky, stejně i ti,
kdo uvěřili. U jedněch i druhých se snad
no zapomene na podstatné. I člověk víry se
totiž snadno ponoří do modlitby, s povdě
kem rozdává almužnu (čas, ochotu, pení
ze…), dokonce krotí tělo (postí se). Lehce
uvěří o správnosti svého jednání. Zvláště,
když okolí ohodnotí jeho píli. Může ale
opomenout, že nejdůležitější není umrtvo
vání neb posty. Daleko důležitější je Dárce
krásy. Nejvyšší Estét již dávno oděl naši
duši. Stali jsme se dětmi Božími bez vlast
ního přičinění. Mistr nad mistry nás oděl
do skvostného hávu, jak si sám přál…
Kéž naše postní snažení zúročí okouzlení
nad Bohem, který je Krása. Pokojné proží
vání postní doby přeje
P. Jan.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. února – úterý
Svátek Uvedení Páně do chrámu
5. února – pátek
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. února – sobota	Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků
7. února – neděle
5. neděle v mezidobí
10. února – středa
Památka sv. Scholastiky, panny
14. února – neděle
6. neděle v mezidobí
17. února – středa
POPELEČNÍ STŘEDA
21. února – neděle
1. NEDĚLE POSTNÍ
22. února – pondělí
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
28. února – neděle
2. NEDĚLE POSTNÍ

SVATÝ MĚSÍCE
Svatá Scholastika
Kolem roku 480 v oblasti Nursie v umbrij
ských horách v Itálii se narodila dvojčata
Scholastika a Benedikt. Matka při porodu
zemřela. Otec svěřil jejich
výchovu pěstounce. Rodi
na byla zámožná. Mohla
si dovolit poslat Benedikta
na studia do Říma. Scho
lastika se rozhodla zasvětit
Bohu a po bratrově příkla
du opustila své rodiště.
Sourozenci si z lásky k Bohu
zvolili život v chudobě
a poslušnosti. Scholastika
vstoupila do kláštera. Zpo
čátku pobývala v klášteře
u Subiaca, východně od
Říma, po letech vstoupila do jiného kláš
tera nedaleko Montecassina. Tam s brat
rovou pomocí založila první ženský bene
diktinský klášter. Nedaleko odtud žil její
bratr. Scházeli se spolu jedenkrát za rok
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k duchovním rozhovorům. Jejich poslední
setkání je známé zázrakem.
Při schůzce v roce 542 se stalo, že řeholni
ce prosila svého bratra, aby
zůstal u ní déle. Benedikt
odmítal. Chtěl odejít, pro
tože to vyžadovala řehol
ní pravidla. Když nechtěl
zůstat, jeho sestra snažně
prosila Boha o pomoc. Bůh
ji vyslyšel. Náhle se spustil
prudký liják, hotová povo
deň, takže Benedikt byl
nucen zůstat. Dokonce
se zdržel u své sestry ještě
tři dny. Sestra třetího dne
náhle zemřela. Benedikt
prý viděl, jak se její duše vznáší k nebi
v podobě holubice.
Benedikt pochoval svou sestru v hrobě na
Montecassinu, který si přichystal pro sebe
a v kterém byl též po své smrti v roce 547

pohřben. Dnes nad jejich hrobem je hlav
ní oltář montecassinské basiliky.
Svatá Scholastika bývá znázorňována v čer

ném hábitu benediktinek obvykle s holubi
cí v dlani.
(Majka Dostálová)

AKTUALITY Z FARNOSTI
» V sobotu 6. února od 19.30 hodin pořádá TJ Orel Třebovice a MO KDU-ČSL „Společen
ský večer“ v Orlovně. Vstupné 140 Kč. Předprodej vstupenek u p. Kajetána Kubenky.
» Při mši svaté v 17.00 hodin bude na Popeleční středu udílen „popelec“.
» Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 16.15 hodin a v neděli v 17.00
hodin.
» V neděli 21. února v 15.00 hodin bude na faře beseda o zážitcích z pobytu v Africe.
» V září roku 2011 plánujeme 8 až 10 denní farní pouť autobusem do Říma, Padovy, Assi
si. Z organizačních důvodů zjišťujeme předběžný zájem. Hlaste se do neděle 8. února
v sakristii.

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

Každého z nás určitě oslovují mnohé
úryvky z Písma svatého, ke kterým se
rádi vracíme, které nám pomáhají a jsou
pro nás povzbuzením v různých životních
situacích. Jak jde život, objevujeme stále
nové a nové inspirativní kapitoly či verše,
nebo dokonce i ty „staré známé“ začíná
me mnohdy chápat v jiném světle než před
lety…
Máte-li takové své oblíbené úryvky, zkus
te se s námi o ně v příštích číslech Many
podělit, jako to udělala dnes jedna z vás:

Stopy

Jeden člověk měl v noci zvláštní sen. Zdá
lo se mu, že se prochází s Bohem po břehu
moře a po nebi nad nimi se pohybují obra
zy z jeho dosavadního života – narození,
zážitky z dětství a ze školy, období studií,
nástup do zaměstnání, svatba, nemoci

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
držím tě za pravici,
pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“

(Iz 41, 13–20)
Volej ke mně a odpovím ti.


(Jr 33, 3)

I poznáš, že já jsem Hospodin,
že se nezklamou ti,
kdo skládají svou naději ve mne.

(Iz 49, 23)
jeho i jeho blízkých, pohřby…
Když mu před očima odezněla poslední
scéna, podíval se za sebe a uviděl, že často
byly v písku jen jedny stopy. Také si vši
ml, že druhé stopy chyběly vždy v těch
nejtěžších a nejsmutnějších chvílích jeho
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života. To ho znepokojilo, a tak se
obrátil k Bohu s otázkou: „Bože,
vždy jsi mi říkal, že když se jed
nou rozhodnu v tebe věřit a plně
ti důvěřovat, celý život mě budeš
doprovázet a nikdy mě neopustíš.
Ale teď vidím, že při těch nejtěžších
okamžicích mého života jsou v pís
ku jen jedny stopy. Nechápu, proč

Biblický kviz – Abraham

1) „ Jak se jmenoval Abraham, dřív než ho
Bůh takto pojmenoval?“
a) Abrak (jdi na bod 7)
b) Abran (jdi na bod 10)
c) Abram (jdi na bod 14)
2. Správně. „Ve které zemi měl Abraham
obětovat svého syna Izáka?“
a) Mória (jdi na bod 12)
b) Nória (jdi na bod 13)
c) Kória (jdi na bod 4)
3. Správně. “Kam až sledoval Abram útoč
níky?“
a) k Panu (jdi k 15)
b) k Danu (jdi k 8)
c) k Chanu (jdi k 21)
4. Špatně. Zpátky na 2.
5. Špatně. Zpět na 23.
6. Špatně. Opět na 9.
7. Špatně. Zpět na 1.
8. Správně. „Co měl Abram vzít pro Hos
podina?“
a) jednoletou krávu, jednoletou kozu,
jednoletého berana, hrdličku holou
bě (18)
b) dvouletou krávu, dvouletou kozu,
dvouletého berana, hrdličku, holou
bě (22)
c) t říletou krávu, tříletou kozu, tříleté
ho berana, hrdličku a holoubě (27)
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jsi mě opustil vždy, když jsem tě
nejvíce potřeboval?“
A Bůh mu odpověděl: „Moje nej
dražší dítě, miluji tě a nikdy tě
neopustím. Pokaždé, když jsi trpěl
a prožíval největší bolest a v písku
zůstaly jen jedny stopy, to byl čas,
kdy jsem tě nesl na svých rukou.“
(z internetu převzal Dalibor Vitásek)

9. Správně. „Co prošlo mezi rozpůlenými
kusy?“
a) ohnivá pochodeň (23)
b) ohnivý mrak (25)
c) ohnivý kouř (6)
10. Špatně. Zpět na 1
11. Špatně. Zpět na 20.
12. Správně. Gratuluji. Kdo jste se kvizem
prokousali až sem, tak jste skvělí a Bib
li čtete pravidelně. To je dobře. Jen tak
dál a v příštím čísle budeme, kdo bude
chtít, pokračovat dalším tématem.
13. Špatně. Znovu na 2.

14. Správně. „Kam vystoupil Abram, když
vyšel z Egypta?
a) do Negedu (bod 26)

b) do Negebu (bod 20)
c) do Negepu (bod 28)
15. Špatně. Zpět na 3.
16. Špatně. Opakovat 27.
17. Špatně. Znovu na 23.
18. Špatně. Zopakovat 8.
19. Špatně. Opět na 27.
20. S právně. „Kde se Abram usadil se svý
mi stany?“
a) při božišti Mamre (bod 3)
b) u Mrtvého moře (bod 11)
c) u Kadéše (bod 24)
21. Špatně. Vraťte se na 3 a zkuste jinou
odpověď.
22. Špatně. Opět 8.
23. Správně. „Kolik bylo Abramovi, když

ho Bůh přejmenoval na Abrahama?“
a) 50 (bod 5)
b) 99 (bod 2)
c) 100 (bod 17)
24. Špatně. Zpět na 20.
25. Špatně. Znovu na 9.
26. Špatně. Opakovat 14.
27. S právně. „Co pak Abram se zvířaty
udělal?“
a) rozpůlil, ale ptáky nechal vcelku
(bod 9)
b) rozčtvrtil, ale ptáky nechal celé
(bod 19)
c) obětoval v zápalné oběti (bod 16)
28. Špatně. Opakovat 14.
(Kamil Jeroným Pálka)

Charismata – část čtvrtá (díl 2.)

Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
Když jsme se dostali až k tomuto bodu, k ničemu. Ale Bůh mě může použít i teď,
rád bych vám nabídl určité charakteristiky jiným způsobem. Ať jsem zdravý nebo
pro rozlišování. Některá objasnění jsme si nemocný, mladý nebo starý, ať se nacházím
kdekoliv, Bůh mě právě zde může použít
už řekli, ale teď bych to všechno shrnul:
1) Charismata nejsou přirozené talen- pro službu druhým. Největší službu, kte
ty, ale je to nadpřirozený projev Ducha rou Ježíš projevil vůči nám, bylo ukřižo
svatého. Přirozená schopnost se může stát vání. Sloužil lidem, když jim zaopatřoval
charismatem, pokud ji vložíme do Božích stravu, uklidnil bouři na moři, ale když
rukou a používáme ji v Božím světle. Ale visel na kříži, v tom okamžiku přitahoval
přirozená schopnost sama o sobě nemá všechny k sobě. Přestože si mnozí mysleli,
schopnost stát se charismatem. Přirozené že je to konec, ve skutečnosti to byl pra
dary se mohou stát charismatem, jen když vý začátek. Byl to začátek kříže. Tak i já,
když se nacházím v nové situaci, může mě
je vložíme do rukou Ježíše.
2) Tyto projevy mají pokračující prů- Bůh použít, odevzdám-li se ovšem do jeho
běh. Není to tak, že bych si mohl říct: rukou.
ano, kdysi mě Bůh používal ke službě, ale 3) I když jsou charismata dána ke služ
teď jsem v období, kdy už jsem neužitečný. bě druhým, nejsou známkou duchovMohu být velmi aktivním knězem, pak ního života toho, kdo tato charismata
přijde období, kdy mohu být třeba uvěz vlastní. Vysvětleme si rozdíl mezi ovocem
něn. Mohu prožívat pokušení – když jsem a charismatem na příkladu dvou stromů.
byl aktivním, byl jsem užitečný a teď jsem Prvním stromem je jabloň s nádhernými
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plody. Její ovoce poukazuje na to, že má
velmi zdravé kořeny. Pokud jsou jablka
zkažená, poukazují na to, že kořeny jsou
také zkažené. Když vidím, že jablka jsou
zdravá, mohu říct, že celý strom je zdravý.
Stav jablek ukazuje na stav stromu. Toto
je ovoce Ducha. Vidíš-li člověka, který má
lásku, radost, jemnost atd., můžeš usou
dit, že má zdravý duchovní život. Cha
rismata rád přirovnávám k vánočnímu
stromku, na němž visí ozdoby. Ty však
neříkají vůbec nic o tom stromu, jestli je
živý nebo umělý, jestli je zakořeněn v zemi
nebo není. Nevíš, zda jsou kořeny zdravé
nebo nemocné. Zatímco jablka ukazu
jí na to, jaká je jabloň, vánoční ozdoby
nám o stromku nic neříkají. Jabloň může
říct, na rozdíl od vánočního stromku, že
vyprodukovala tato jablka. Všechny dár
ky na vánočním stromku visí proto, aby
byly předány jako pozornost druhým – to
jsou charismata. Jsou darem pro společné
dobro. Nejsou však ovocem, podle kterého
poznáte strom.
4) Pokud jsou charismata pravá, jsou
vždy výrazem lásky. Ať sloužím skrze
uzdravování, dar rady, finanční pomocí
nebo skrze modlitbu, ať dělám cokoliv,
dělám to proto, že tě miluji. Všechna
charismata jsou různým vyjádřením lás
ky. A jenom tímto způsobem ukazují na
pravost charismat. Proto Pavel říká, když
vidí v Korintu tolik charismat, jimž chy
bí láska, že k nim nemůže hovořit jako
k duchovním lidem: přestože máte tolik
charismat, jste lidé tělesní.
5) Člověk musí zůstávat v postoji s otevřenýma rukama. Tímto postojem říkat:
Bože, dej mi to, co chceš ty sám, a vezmi si, co
chceš. Vídáme lidi, kteří vyhledávají charis
mata: Bože, dej mi charisma uzdravování!
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Ale kolik z nás žádá o vytrvalost v utrpení?
Mnohdy toužíme po mimořádných charis
matech a přitom říkáme, že chceme sloužit
druhým. Ale proč chceš sloužit právě skr
ze uzdravování, když můžeš sloužit lidem
skrze mnoho jiných charismat. Neprosím
spíše o něco pro sebe než pro druhé? Sva
tý člověk touží po charismatech, ale ne po
konkrétních charismatech! Můj Pane, chci
sloužit druhým, ale tak, jak ty chceš, ne jak
já chci. Jsem zde, vlož do mých rukou, co si
sám přeješ, a vezmi si, co chceš. A toto musí
být naše dispozice ve vztahu k charisma
tům.
6) Pokud někdy přijmu charisma,
neznamená to, že ho budu mít trvale.
Často Bůh dává charisma pro zvláštní
okolnosti a konkrétní lidi. Např. jsi v situa
ci, kdy vedeš modlitební skupinu, dostaneš
k tomu charisma. Když ji přestaneš vést,
Bůh ti jej může odebrat. Pokud mi Bůh
dává charisma uzdravení pro konkrétního
člověka, neznamená to, že mi tento dar dá
i pro druhého. Bůh mě může použít pro
službu jednomu, ale pro službu druhému
si vybere jiného. Nemohu očekávat, že mě
Bůh bude používat kdykoliv, kdy já budu
chtít, protože jsem jeden ze štětců, které
používá malíř k malování obrazu. Nemo
hu soutěžit s druhými, protože pak se stá
vám centrem já sám a ne Bůh, nebo můj
bližní.
7) Bůh nedává charismata pouze silným osobnostem, ale spíše je dává do
společenství, aby v jednotě sloužila dru
hým. Může použít mimořádné lidi, ale za
běžných okolností používá Bůh ke službě
druhým celé společenství.
8) Neustále pamatuj na to, že Bůh dává
charisma každému, tedy i tobě! Před
stavme si, že chci zrekonstruovat nějakou

halu. Povolám dělníky a dám jim různé
úkoly. Neřeknu všem, aby mi opravili
okno, ale spíše tesaři svěřím dřevo, malí
ři řeknu, ať vymaluje, elektrikáři, ať udělá
rozvody atd. Každý přispěje svým dílem
a dohromady celou halu opravíme. Nemo
hu očekávat, že povolám dělníky a něko
mu nedám žádný úkol – neřeknu přece:
pro tebe nemám práci. Zeptal by se, proč
jsem ho povolal. Bůh povolává každého
a pro každého má úkol!
9) Bůh dává charismata každému,
ale ne každému stejná. Charismata se
liší člověk od člověka. Když tato cha
rismata různých lidí dáme dohromady,
můžeme vytvářet společenství. Proto sva
tý Pavel vysvětluje, že všechna charismata
jsou dána k vytváření společenství (1Kor
12,6). Na závěr si můžeme říct, že je to
velká čest a vyznamenání pracovat spojeni
v církvi Ježíše Krista. On nás nepotřebuje.
Jedním slovem vytvořil celý vesmír. Někdy
si možná myslíme, co by si Bůh počal bez
nás – je to bláznovství. Bůh může udělat
cokoliv, obrátit všechny lidi jedinou myš
lenkou. Volá-li mě ke spolupráci, není to

proto, že by to beze mne nemohl udělat,
ale je to proto, aby mi ukázal, jak mě milu
je, jak mi důvěřuje, a my ho nesmíme zra
dit.
Proto otvírejme svá srdce a říkejme: ano
souhlasím s rolí, kterou mi dáváš. Pane, když
nejsem s tebou, nejsem nic. Přesto mě voláš
k tomu, abych spolupracoval pro společné
dobro společenství, celého lidstva. Můj Pane,
dnes vkládám sám sebe do tvých rukou. Vezmi si, cokoliv chceš, a vlož do mých rukou, co
sám chceš. Protože není nejdůležitější to, co
dělám, ale dělat to s tebou a pro tebe. Není
důležité, v které části vinohradu pracuji,
ale důležité je, že pracuji ve tvém vinohradu. Vím, že mě nepotřebuješ, ale byl to tvůj
plán, že ses rozhodl mě přizvat ke spolupráci.
Pane, jsem si jistý, že tato spolupráce mi přináší důstojnost, kterou mi chceš dát. Pomáhej mi, Pane, abych se nikdy nestavěl do
středu, protože jen ty jsi středem. Ať všechno
dělám k tvé slávě a k dobru druhých. Pane,
za toto ti děkuji. Pomáhej mi, abych si toho
byl vědom. Pomáhej mi, abych byl poslušný
a pracoval neustále s tebou. Amen.
(zaznamenal Radim Prokop)

VESELÝ
Babička jde do chrámu sv. Petra a švýcarská garda ji zastavila. Babička jim říká: „Pusťte
mne dál, jdu popřát našemu papežovi k svátku.“ „Ale dnes není Benedikta,“ odvětí jeden
z gardistů. „To sice není, ale je šestnáctého,“ odpoví babička.
(převzato z internetu)

MODLITBA
Bože, přetvoř si mne k obrazu svému,
použij si mne tak, jak potřebuješ,
pošli mne tam, kde mne chceš mít.

Dej mi moudrost, abych se dokázal správ
ně modlit,
ať umím správně rozeznat tvou vůli,
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dej mi odvahu, abych se jí nevzpíral
a za všech okolností podle ní jednal.
Abych se kolem díval tvýma očima,
poslouchal tvýma ušima,
byl blízko potřebným
a neodmítal jim pomoct.
Dej mi čisté a laskavé srdce,

zbav mne pýchy a sebestřednosti,
ať se dokážu pokořit před tebou,
nauč mne se dělit s ostatními,
abych si nic z toho, co mi dáváš,
nenechával pro sebe.
			
Amen
(K. J. Pálka – soukromá modlitba)

OKÉNKO PRO DĚTI

Ahojky děti, užíváte
si taky zimu jako já
s kamarády?

Únorové pranostiky
»»
»»
»»
»»

Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

Hádej, hádej, hádači
Celý bílý, celý ztuhlý, nos
má z mrkve, oči z uhlí.
Hledí smutně do kraje, ví,
že z jara roztaje.

V létě stojí v komoře, v zimě
rejdí po dvoře.
Obuj si ta prkýnka, povozí
tě zlehýnka.

Pokřikuje: „Prima, prima!
Krá, krá, krá, krá, krásná
zima!
Kdo to kráká zrána? Černá
kmotra…!

VÁCLAV FIŠER je básníkem, píše pro dospěláky i pro nás děti.

Únor

Únor bílý pole sílí,
z chalup voní ovary.
Kdo si s prací nepopílí,
zmešká v kole maškary.
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Únor bílý pole sílí,
aby mohlo žito růst.
Kdo si v práci nepopílí,
neužije masopust.

Sněhová vločka

Vybroušená mrazem
ze sta drobných sklíček
tiše padá na zem,
je z ní mokrý flíček,
nebo bílé závěje,
když sluníčko nehřeje.

Kde žijí? Doveď zvířátka na statek nebo do rybníka podle toho, kde žijí.
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Znáš je…?

Kostel navštěvujeme všichni. Někteří každý týden, jiní denně a ostatní jednou dvakrát
do roka. Někteří se v něm cítí jako doma, jiní jako cizinci. Znáte části chrámu?
1. Presbytář je
a) místo, kde jsou při mši ministranti a
kněz
b) místo, odkud zpívá schola
2. Oltář je
a) nádoba s vodou, do které si namáčí
me ruku, když vejdeme do kostela
b) stůl, nejdůležitější místo v kostele
3. Ambon je
a) místo, ze kterého se čtou čtení
b) m
 ísto, kam se věřící přijdou zpoví
dat
4. Abak je
a) stůl, na kterém jsou připraveny věci
potřebné při mši svaté

Spoj tečky a dokresli vše,
co sněhulákovi chybí
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b) jiné oslovení pro kněze
5. Svatostánek je
a) místo, ze kterého se čtou čtení
b) místo, kde je schovaná Nejsvětější
svátost – Pán Ježíš
6. Sakristie je
	a) místo, kde se připravuje kněz s minis
tranty
b) budova, ve které bydlí kněz
7. Místo, odkud zpívá schola a kde hraje
varhaník je
a) sakristie
b) zpovědnice
c) kůr

Biblický příběh na pokračování – Mojžíš

Faraon v Egyptě poručil všemu svému lidu:
„Každého chlapce, který se narodí Hebre
jům, hoďte do Nilu, každé
děvče však nechte naživu!“
Jedné mamince se naro
dil chlapeček. Skrývala
ho tři měsíce. Poněvadž
ho už dál tajit nemohla,
obstarala pro něj košík
z papyru, vymazala asfal
tem a smolou, uložila do
něho chlapečka a položila
do rákosí u břehu velké
řeky Nilu. Jeho sestřička
se postavila opodál, aby
viděla, co se s ním stane.
V té době sestoupila
k Nilu faraonova dcera, aby se u něj omy
la, zatímco se její služebnice procházely po

břehu. Když uviděla v rákosí košík, posla
la svou služku, aby ho vzala. Otevřela ho
a uviděla plačící mimin
ko. Bylo jí chlapečka líto
a poznala, že je to hebrej
ské dítě. Faraonova dcera
poslala jeho sestru, aby
našla hebrejskou ženu, kte
rá by ho mohla kojit. Našla
maminku toho chlapečka.
Faraonova dcera jí řekla:
„Vezmi toto dítě a koj mi je
a já ti za to zaplatím.“ Žena
dítě vzala a kojila ho. Když
chlapeček vyrostl, přivedla
ho k faraonově dceři. Ta ho
přijala za syna a byla jeho
novou maminkou, dala mu jméno Mojžíš.
Mojžíš totiž znamená z vody vytažený.

Najdi klukovi cestu
k sněhulákovi,
aby mu mohl
nasadit klobouk
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…z deníku želváka Oskara
Bylo nebylo…

Bylo nebylo, v jednom království žil král,
královna a jejich holčička princezna. Byli
moc smutní, protože
z království zmizela
všechna zvířátka. Prin
cezna řekla jednou králi
a královně, že je půjde
hledat. Sbalila si rane
ček a vyšla do světa. Šla
dlouho lesem, bažina
mi, pouštěmi, až došla
k moři. Sedla si na břeh
a plakala. V tom se obje
vila krásná víla a ptala
se, proč je princezna
smutná. „Jsem smutná,
protože hledám zvířát
ka a teď jsem na kon
ci cesty, už nevím jak
dál.“ Víla jí darovala loďku a poradila jí,
aby jela jenom v noci. Princezna počkala
na tmu a první hvězdičky, naskočila do
loďky a jela rovnou za nosem. Přijela k čer
nému ostrovu, s černým zámkem. V tom
zámku žil černokněžník a v klecích byla
zamčena všechna ztracená zvířátka. Prin

cezna viděla, že černokněžník spí a u pasu
mu visí svazek klíčů. Potichoučku vzala
klíče a utíkala ke kle
cím, zvířátka vysvo
bodila a nalodila je na
svou loďku. Ujížděli do
království. Když už se
radovali, že jsou v bez
pečí, černokněžník se
vzbudil a moc se rozzlo
bil, když viděl, že klece
jsou prázdné. Vyletěl
z okna věže a míří nad
mořem rovnou k loďce,
aby princeznu začaro
val. Blíží se rychle a už
je skoro u ní. Zvířat
ka ale zvolala: „Když
princezna
zachránila
nás, my teď zachráníme ji.“ Ptáci vzlétli
a černokněžníka klovali a škrábali, až už
neměl sílu. Ostatní zvířata ho strhla do
vody a černokněžník se utopil. Princez
na dovezla zvířátka zpátky do království.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Pac a pusu, Oskar.
(Lenka Volná)

Hádanky: sněhulák, lyže, vrána

Znáš je: 1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c

OKÉNKO PRO RODIČE
Celonárodní projekt Celé Česko čte dětem
Mnozí z vás o tomto projektu, jehož hlav
ním heslem je „Čtěme dětem 20 minut
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denně. Každý den!“, určitě již něco slyše
li. Pravidelné předčítání dětem má velký

význam především pro jejich emocionální
vývoj. Zároveň rozvíjí fantazii, obrazotvor
nost, jazyk, vědomosti a velmi důležitý je
také vzájemný kontakt dětí a rodičů, který
se při společné četbě upevňuje.
Myslím, že četbu malým dětem lze po
važovat ze jeden z klíčových momentů

při jejich výchově. My, křesťané, můžeme
vyžívat také příběhy z Písma svatého. Dnes
v tomto směru existuje spousta literatury,
počínaje Biblí pro děti, v níž jsou texty při
způsobeny dětskému chápání.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Víra je sestrou naděje

Vážení čtenáři,
v minulém zamyšlení jsem psal o naději
nejen do roku 2010. A protože „naděje“
bývá řazena mezi tři tzv. božské ctnos
ti (víra, naděje, láska), ušil jsem na sebe
takový malý bič. Když jsem se již pokusil,
byť velmi nedokonale, zamyslet nad nadě
jí, neměl bych asi zapomínat ani na víru
a lásku. A psát o takových věcech, to je
opravdu ošemetné. Člověk je totiž nikdy
nemůže pochopit, natož popsat dokonale,
ba spíše, nutně je vždy popíše jen velmi,
velmi nedokonale. Do myšle
nek vstupují osobní zkušenos
ti, vzdělání, schopnost abstrak
ce, schopnost vyjádřit myšlené
a řada dalších „proměnných“.
Navíc hezky se o těchto věcech
vyjadřovat zdaleka neznamená
všechno. Dokud naše myšlen
ky a slova neprostoupí naše činy, bude naše
naděje naivním optimismem, víra pouhou
pověrou a láska hlupáctvím.
Víra jako sestra naděje? Proč? Nevyjadřují
snad nakonec oba pojmy totéž? Odpověď
na poslední větu: nemyslím si to! Naděje
je přece to, co posiluje mou víru. Naděje,
velmi zjednodušeně řečeno, znamená pocit
či vědomí, že má víra je správná, že nebude

marná, že její před
mět či objekt skutečně existují. A že správ
nost mé víry budu jednou dosvědčena, že
naděje se změní v jistotu!
Vždyť víra samotná, nedoprovázená nadě
jí, je jakási smutná, nekompletní. Uvěřímli příteli, že mě za rok o tomto čase navští
ví, je to akt skutečné důvěry, ale jakým by
byl, kdybych neměl naději, že opravdu při
jde... Naděje víru udržuje v bdělosti, živí ji,
udává jí směr a naplňuje ji radostí.
A co naděje bez víry? V co mohu doufat,
pokud v to nevěřím?! Po týd
nech bloudění pouští mohu
mít naději, že se napiji ze
studně v oáze. Ovšem k čemu
mi taková naděje bude, nebu
du-li věřit, že studna v této
pustině existuje?! Budu mít
důvod plahočit se dále? Vírou
přijímám za své skutečnosti, které smysly
nevnímám, se kterými často nemám žád
nou zkušenost, ale mám naději, že exis
tují.
Víra a naděje jako dvě rodné sestry jsou.
Jedna bez druhé to jak života jen půl. Však
spolu když kráčejí, bránu života pootevřít
mohou…
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Makovec

V míse utřeme 2 celá vejce, 2 skleničky pískového cuk
ru (cukr krupice) a přes polovinu skleničky oleje. Přidá
me vanilkový cukr, citr. kůru, 10 dkg mletého máku,
3 a půl skleničky polohr. mouky, do které zamícháme
1 prášek do pečiva. Ředíme 1 a půl skleničkou mléka.
Nalejeme na plech s vyšším okrajem a zvolna pečeme.
P. S. Tento recept pochází z období „utahování opasků“, neboli „vaří Klausovka“.
(Broňa Volná)

INZERCE

Sběratel koupí knihy do roku 1948 (historie, filozofie, umění, bibliofilie, cestopisy,
dobrodružné, mapy, pohlednice). Nejlépe celé knihovny nebo pozůstalosti. Dohoda jis
tá. Stačí poslat SMS.
Jaroslav Dolejš, Viničné Šumice 311, 664 06, tel.720 254 225

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,
V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 8,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2010
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