
Lidové misie
Vánoce jsme dávno nechali za dveřmi. Ješ
tě jen nakrátko nás k nim přemostí svátek 
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Ale 
to už běží únor. Nejkratší měsíc v roce, 
rozhodně však nepokulhávající na událos
ti. Pamětníkům vytanou na mysl neblahé 
politické události, mladším generacím 
zazní v uších líbivá hudba plesové sezóny, 
jednotlivci oslaví narozeniny či svátek. 
Soukromé události z důvodu šetření našich 
lesů nebudeme jmenovat. A o budoucích 
nebudeme spekulovat, přenecháme to filo
sofům. Nelze ale nevzpomenout jedno 
dění, které je i pro nejsmělejší vizionáře 
obklopeno spoustou dotazů.
Souvislosti nám vyvstanou při pohledu na 
dřevěný kříž čnící u bočního vchodu do 
kostela. Na „dřevě utrpení“ oči zachytí 
nápis a letopočet, kterým se rázem dosta
neme do minulosti. Generace předků 
a současníků spojuje rok 1934. Nená
padné, zato výmluvné znamení v podobě 
misijního kříže zůstalo z období před
válečného. Ano, před 77 lety byly v naší 
farnosti lidové misie. Pamětníci by nám 
možná vyprávěli…
Co prožili lidé při misiích pět let před dru
hou světovou válkou? A co čeká šťastlivce, 

kterým bylo dopřáno přehoupnout se do 
třetího tisíciletí? Jak se k celé té událos
ti máme postavit? Jaký dopad může mít 
celá záležitost? Mágy a věštce necháme na 
pokoji. Nejsmělejším „prorokům“ nebude
me brát iluze. Skeptiky pošleme za kopeč
ky. Lamentující doprovodíme s úsměvem. 
Co však nabídneme ostatním? Respektive, 
co nabízí misie všem nezaujatým? Komu 
jsou určeny a koho mohou oslovit?
Na otázky nenajdou odpověď ti, kdo 
zaujmou postoj zaječí politiky. Rozjas
ňovat se bude všem, kdo se do duchovní 
obnovy ponoří, kdo vědomě vstoupí do 
této záležitosti a kdo si přes všechna úskalí 
najdou čas. Svátosti, promluvy, katecheze 
a jiné aktivity mohou poposunout naše 
myšlení, mohou obměkčit a probudit naše 
srdce, mohou uzdravit naše vztahy k Bohu 
i k lidem, mohou… udělat spoustu dobra 
v našem životě, pokud v tom nebudeme 
Bohu příliš odporovat.
Přeji Vám všem, milí farníci, abychom 
nebyli minimalisté. Dejme prostor vanutí 
Božího Ducha a nechme se překvapit…

Hojné požehnání a vnitřní neutuchající 
radost přeje o. Jan.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  2. února – středa  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  5. února – sobota Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
  6. února – neděle 5. neděle v mezidobí
10. února – čtvrtek Památka sv. Scholastiky, panny
13. února – neděle 6. neděle v mezidobí 
20. února – neděle 7. neděle v mezidobí
22. února – úterý  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
23. února – středa  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
27. února – neděle  8. neděle v mezidobí

MALÁ KATECHEZE – Uvedení do mše svaté
Naši malou katechezi jsme v minulém čís
le opustili v okamžiku, kdy jsme se blíže 
seznámili s úvodním pozdravem kněze 
„Pán s vámi“ a odpovědí lidu „i s tebou“. 
Po této přesně vymezené formulaci nastává 
chvíle, v níž má kněz prostor oslovit náv
štěvníky bohoslužby svými slovy. Může 
je uvést vhodným způsobem do tajemství 
mše svaté, připomenout jméno světce, kte
rého si ten den připomínáme apod. Mělo 
by však být dobrým zvykem, že se toto 
slovo nestane jakýmsi „prvním kázáním“, 
tedy, že bude svou délkou konkurovat pro
mluvě po evangeliu. Jako v mnoha různých 
činnostech, tak i zde platí, že stručnost 

a výstižnost mohou přinést větší plody než 
rozvláčnost a přemíra myšlenek.
Mnozí z kněží také využívají okamžiky po 
vstupním pozdravu k tomu, aby věřící lépe 
uvedli do následujícího úkonu kajícnosti. 
Pro moderního člověka, který často těžko 
rozeznává a vnímá pocity viny, může být 
tento moment skutečně cenným. Následu
jící, liturgickými texty předepsané formál
ní přiznání viny, která je v různých podo
bách vlastní každému člověku, tak může 
být nejen formálně správné, ale i ze srdce 
upřímnější.

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve středu 2. února lze přinést na mši svatou svíci (hromničku) k požehnání. »
Ve čtvrtek 3. února bude při mši svaté udíleno svatoblažejské požehnání. »
Jednota Orel a MO KDUČSL pořádají v sobotu 5. února od 19.30 v orlovně společen »
ský večer. 
Od 12. 2. do 20. 2. proběhnou v naší farnosti lidové misie – viz přiložený letáček. »
Srdečně zveme na poutní autobusový zájezd do Říma ve dnech 15. 9. až 27. 9. Do konce  »
února je nutné složit zálohu ve výši 6 000 Kč (vždy v neděli po každé mši svaté). Podrob
nější informace u o. Jana nebo p. Jasoňové.
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SVATÝ MĚSÍCE

Jsou první mučedníci salesiánů Dona Bos
ca. Pracovali společně jako misionáři ve 
20. letech minulého století v Číně a hlásali 
neúnavně Boží slovo.
Luigi Versiglia se narodil roku 1873 v Oli
via Gessi v Itálii. Když mu bylo dvanáct 
let, přišel do oratoře Dona Bosca. Toužil 
se stát salesiánským knězem. 
Po svém vysvěcení roku 1895 
strávil 10 let jako novic mistr 
v Genzano di Roma. V roce 
1906 vedl první salesiánskou 
misijní výpravu do Číny. Roku 
1921 přijal biskupské svěce
ní v kantonské katedrále. Byl 
to muž moudrosti, obdařený 
neúnavnou energií, skutečný 
pastýř a zcela oddaný svému 
poslání. Dal svému vikariá
tu pevnou infrastrukturu, se seminářem, 
domy pro formaci nových kněží, s růz
nými rezidencemi, se sirotčinci a domovy 
důchodců.
Callisto Caravario se narodil v Cuorgne 
(Turín, Itálie) 18. června1903. Když se 
setkal s Mons. Versigliou v Turíně v roce 
1921, řekl: „Přijdu a připojím se k práci 
v Číně.“ Své slovo dodržel.  Do Číny ode
šel o dva roky později, kde ho téhož roku 
biskup Versiglia vysvětil na kněze.

V únoru 1930 se vydali oba salesiáni na
vštívit malé křesťanské společenství. 
Při cestě je doprovázely mezi jinými dvě 
žákyně sester Dona Bosca. Byli zastaveni 
skupinou těžce ozbrojených komunistů, 
kteří napřed po nich požadovali peníze za 
ochranu, ale pak chtěli i znásilnit mladé 

ženy z jejich skupiny. Versiglio 
a Caravario se snažili všemož
ně tomuto zločinu zabránit. 
Byli však sraženi na zem a svá
záni. Jejich kříže, které nosili, 
byly
fanaticky ateistickými komu
nisty nenávistně utrženy. By
li surově zbiti, a protože se 
modlili, byli oba nemilosrd
ně zastřeleni. Pachatelům se 
podařilo uprchnout.

Don Versiglia a Don Caravario byli pa
pežem Janem Pavlem II. dne 15. 5. 1983 
prohlášeni za blahoslavené a pak dne 1. říj
na 2000 byli prohlášeni za svaté.
Při jejich blahořečení v roce 1983 papež 
Jan Pavel II. uvedl, že jsou příklady evan
gelijního ideálu, totiž pastýři, kteří dávají 
život za své stádo, pro věc pravdy a sprave
dlnosti, kteří statečně bránili slabé a chu
dé. Zvítězili tak nad zlem hříchu a smrti.

(podle internetu zpracovala Marie Dostálová)

Sv. Luigi Versiglia (1873–1930), biskup, salesián, mučedník
Sv. Callisto Caravario (1903–1930), kněz a salesiánský misionář, mučedník

Luigi  Callisto

Zrníčka z Bible
Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,
stříbro přetavené do kadlubu v zemi, 
sedmkráte protříbené.
 (Žalm 12, 7)

Všechno dokázat není 
v možnostech lidí, vždyť 
člověk není nesmrtelný.
 (Sírachovec 17, 30)
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STŘÍPKY

V neděli na svátek Křtu Páně se v našem 
kostele konal překrásný koncert Pěvecké
ho sboru Křížkovský Opava. Tento smí
šený sbor získal řadu vysokých ocenění na 
soutěžích a festivalech národních i mezi
národních. Sbor má v repertoáru skladby 
mnoha žánrů a všech stylových období. 
Děkujeme všem jeho členům, vynikají
cím sólistkám a především uměleckému 
šéfovi RNDr. Karlu Holešovi, kterému 

bylo v r. 2009 uděleno nejvyšší sbormis
trovské ocenění Cena Bedřicha Smetany, 
za skutečně hluboký umělecký i duchov
ní zážitek. V našem kostele sbor přednesl 
řadu vánočních písní a koled a byl nádher
nou a důstojnou tečkou za právě končícím 
vánočním obdobím. Skladby Tichá noc 
a Pie Jesu zněly posluchačům v uších ještě 
dlouho po skončení koncertu…

(Broňa Volná)

Ohlédnutí za koncertem

Charisma poznání 
Jestliže Bůh někomu něco o vás zjeví, je 
to proto, abyste mohli přijmout pomoc
nou ruku. Pavel o tom mluví v listu (1 
Kor 12,8) – takové poznání nemůže přijít 
jako výsledek studia teologie. Bůh tako
véto poznání nemusí dát teologovi, ale 
komukoliv. Bůh si vybírá lidi, kterým dá 
slovo poznání, aby mohli druhým pomo
ci. Někdy nám Bůh zjevuje něco o dru
hém a není vždy nutné to vyslovit. Někdy 
je to jenom pro nás a má to zůstat v naší 
mysli. Bůh mi může zjevit něco o vás, já 
to budu uchovávat ve svém srdci a budu 
se za vás modlit, aniž byste o tom věděli. 
Když Bůh dává slovo poznání, neznamená 
to nutně, že to máme tomu člověku hned 
říct. Ale když mi Bůh něco o druhém sdě

luje, vždy mi za něj svěřuje určitou zodpo
vědnost. Chtěl bych ještě říct – kdykoliv 
se dozvíme o nějaké situaci, stáváme se za 
ni spoluodpovědnými. Příklad – dozvím 
se, že paní Kovářová žije s mužem, který 
není její manžel. Dozvěděl jsem se, že ten 
a ten je aktivní homosexuál. Dozvím se, že 
ten a ten se dopustil cizoložství. A mohu si 
vybrat mezi dvěma postoji: buď se pohor
ším, vezmu kámen a hodím ho na toho 
člověka, anebo mohu říct: když Bůh dovo
lil, abych se o tom dověděl, znamená to, že 
mu mám nějak pomoci. Bůh mě volá, aby
ch se za něho modlil a přimlouval. Čím 
víc toho o lidech víme, tím více se stáváme 
za ně zodpovědnějšími. Čím větší je okruh 
lidí, za který se máme modlit, tím větší je 

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (6.)

V době hojnosti pamatuj na dobu hladu,
ve dnech bohatství pak na chudobu a strá
dání.
 (Sírachovec 18, 25)

Taková je přece Boží vůle,
abyste dobrým jednáním 
umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
 (1. list Petrův 2, 15)
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to naše modlitební břemeno za ně. Jestliže 
Bůh někomu něco zjeví skrze charisma 
poznání, chce mu vložit toto modlitební 
břemeno, anebo chce, aby mu jiným způ
sobem pomohl. Bůh ví všechno, je vševě
doucí. Ať se to týká minulosti, přítomnos
ti, budoucnosti, ví všechno. Slovo poznání 
je taková jiskřička vševědoucího Boha, 
která přišla ke mně. A Bůh mi dovolí, aby
ch byl účastný na této Boží vševědoucnosti 
skrze tuto malou jiskřičku. Toto charisma 
není dáno všem, a když ho někomu Bůh 
dává, dává ho vždy pro určitého člověka 
a určitou situaci – není to nikdy vůči všem 
lidem. Bůh dává slovo poznání jen o těch 
lidech, kterým chce, abychom pomohli 
modlitbou nebo jiným způsobem. Je to 
něco jiného než dar poznání, který je dán 
každému ve křtu. Skrze dar poznání, který 
je dán každému ve křtu, poznáváme smysl 
stvoření vůči Bohu. Proč Bůh stvořil ves
mír. Proč stvořil přírodu. Skrze dar pozná
ní nacházíme smysl stvoření a můžeme ho 
spojovat s Bohem. Neděláme to tak, jako 
to dělá New Age, která se dívá na přírodu 
jako na bohyni. Příroda je nádherné stvo
ření, není to žádná bohyně. Je potřeba se 
ale na ni dívat ve vztahu k Bohu. Např. dar 
poznání v tomto smyslu je krásně patrný 
u sv. Františka z Assisi. Miloval přírodu 
a skrze ni přicházel k Bohu. Skrze krásu 
květin docházel k poznání krásy Boží, 
skrze mohutnost moře došel k předsta

vě o velikosti Boží  toto je poznání jako 
dar, daný každému ve křtu. Zatímco slovo 
poznání jako charisma je něco úplně jiné
ho. Skrze slovo poznání se dozvím něco 
o druhém a mám mu pomoci. Můžeme 
se podívat na biblické příklady – Bůh 
zjevil proroku Nátanovi něco o Davidově 
hříchu. Prorok Elizeus věděl, kdy udeří 
vojsko. Ananiáš se dozvěděl tímto způso
bem o obrácení apoštola Pavla. Ježíš tímto 
způsobem poznal situaci ženy Samařanky. 
Tady máme příklady slova poznání v Bibli. 
Je tu vždy určité nebezpečí – to je potřeba 
si zapamatovat. Jestliže Bůh dává člověku 
nějaký dar, ďábel se do toho začíná plést 
a snaží se člověka zmást. Ďábel se nám 
snaží podsunout, abychom ten dar předali 
jemu a on si s námi skrze ten dar mohl 
dělat co chce. Ti, kdo tento dar mají, si 
musí dát pozor na falešné impulzy, které 
nemají nic společného s Bohem. K tomu je 
ovšem potřeba dar rozlišování. Umět roz
lišit, zda impulzy jsou emocionální nebo 
přicházejí přímo od Boha. Jestliže mi Bůh 
zjevuje něco o druhém, neznamená to, že 
mám hned jít a tomu druhému to říct. 
Někdy tím ukvapeným sdělením můžeme 
člověku víc uškodit než mu pomoci. Čas
těji se děje to, že zjevenou skutečnost 
musíme uchovávat jako tajemství a snažit 
se pomáhat druhému modlitbou.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

VESELÝ
Zahraniční turista přicestuje ke Geneza
retskému jezeru. U mola kotví malý člun, 
přichystaný na plavbu přes jezero. Turista 

tedy jde a ptá se lodivoda:, ,Promiňte mi 
moji otázku, kolik stojí cesta přes jeze
ro?“ Lodivod se na něho podívá a odpo
ví: ,,Dvacet šekelů.“ ,,Dvacet šekelů? Tak 
moc!“ zvolá turista. ,,Ale příteli, tohle je 
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KNIŽNÍ OKÉNKO
Flannery O‘Connorová – Dobrého člověka 
těžko najdeš
Tato americká spisovatelka (19251964) 
byla pro mne velkým překvapením. Vůbec 
jsem ji neznal, ale díky časopisu Te Deum 
jsem se s jejím jménem poprvé setkal. Upa
loval jsem v mžiku do knižního výprodeje, 
který u nás jako jediný knižní kšeft fun
guje, a světe div se – knihu povídek jsem 
sehnal!
Kdo je tato žena? Katolička z americké
ho jihu, nedotčená liberalismem severu: 

„Jih stále věří, že 
člověk je padlý a pouze díky Boží milosti 
může dojít zdokonalení, nikoli vlastními 
silami. Liberální přístup je takový, že člo
věk nikdy neupadl, není zatížený žádnou 
vinou a je skutečně dokonalý sám o sobě. 
Zlo je tedy z tohoto pohledu otázkou lep
šího bydlení, zdravotnictví atd.“ 
„Flen“ se se svými postavami, potažmo 
s příběhy vůbec nemaže. Nečekejte žád

přece Genezaretské jezero. Tudy Ježíš pře
šel po hladině!“ hájí se lodivod. ,,No, ani 

se nedivím – při těch cenách!“ procedí 
mezi zuby turista.

MODLITBA
Děkuji ti, Pane…
za všechna požehnání, která jsi mi 
dal v uplynulém roce,
za dny slunečné i smutné, zamračené,
za pokojné dny i za dlouhé tmavé noci.
Děkuji ti za zdraví i choroby, za trápení 
i radosti, které jsem prožil v tomto roce,
za všechny věci, které jsi mi půjčil a zase 
vzal zpět,
za přátelský úsměv a pomocnou ruku,  
za lásku, kterou jsem přijal,
za květy a hvězdy, za děti a láskyplné duše, 
za všechny nádherné věci.
Díky ti za práci i za těžkosti a problémy, 
za samotu, za nejistoty i slzy, protože
toto všechno mě přivedlo blíž k tobě.
Děkuji ti, že jsi zachoval můj život i život 
mých blízkých, že ses postaral o mé pří

střeší, pokrm a o všechny mé potřeby.
Co mě očekává v tomto novém roce?  
To, co chceš ty, Pane. 
Jen tě prosím:
Dej mi pevnou víru, abych tě vždy viděl  
ve všem, co mi přijde do cesty,
dej mi naději a odvahu, abych nezklamal,
a lásku. Více lásky každý den k tobě 
a k lidem kolem sebe.
Pane, dej mi trpělivost, pokoru a štědré 
srdce.
Dej mi to, co je pro mne dobré, a to,  
oč neumím prosit.
Dej, abych svůj život podřídil tvé  
dokonalé vůli.
Požehnej všechny mé drahé a vnes do 
našich srdcí pokoj. Amen
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nou selanku a chodící světce na Jihu, kteří 
jsou „posedlí Kristem“. Nikoho neidealizu

je a happy endy aby 
tu člověk pohledal. 
V úvodní po vídce 
po vraždí trojice 
uprchlých zlo činců 
rodinu na výletě, 
včetně ma lých dětí 
a babičky. Zatímco 
ta „hustí“ do toho, 
jenž má přezdívku 
„Neřád“, o Bohu, 
ozývají se od neda

lekého lesa výstřely – nejprve jeden, vrátí 
se uprchlík s košilí otce na sobě, pak další. 
„Ježíš… všecko vyvrátil z rovnováhy. Jest
li vopravdu udělal, co říkal, tak člověku 
nezbejvá nic jiného, než všecko zahodit 
a následovat ho, a jestli ne, tak nezbejvá 
než si užít těch pár chvilek, co tu člověk 
má, jak nejlíp umí – zabít někoho nebo 
zapálit mu dům nebo mu provést nějakou 
sprosťárnu,“ uvažuje nahlas Neřád krátce 
předtím, než vpálí tři kulky do babiččiny 
hrudi. Dává tím vzpomenout na Dosto
jevského „Neníli Bůh, je všechno dovo
leno.“ 
A tak postavy skutečně jen tak z plezíru 
zapálí les ženě, jež se ohně až chorobně bojí, 
bez mrknutí oka přejedou chlapa trakto
rem, podomní prodavač biblí poníží chro
mou starou pannu předstíraným zájmem 
o ni a vezme jí umělou nohu. „Doufám, 
že si nemyslíš, že těm kecům věřím. Můžu 
prodávat bible, ale vím, z čeho co kouká, 
nejsem dnešní a vím, za čím chci jít.“ 
O´Connorová se např. ani na moment 
nerozpakuje používat slova „černoch“ či 
„negr“, tedy slov, jež jsou naprostým tabu 
v zemi zvané USA, kde se nedávno zjis

tilo, že zde nežije žádný černoch, zato je 
tam plno Afroameričanů. Nemá to ovšem 
nic společného s rasismem, naopak, tře
ba v povídkách Umělý negr nebo Bezdo
movec skvělým způsobem ukazuje jeho 
primitivní podobu: „Soudce říkával, že 
vždycky je lepší najmout si slabomyslného 
negra, poněvadž ti nemají dost rozumu, 
aby přestali dělat.“ „Nepřijeli jsme se sem 
dívat na negry,“ utrhuje se děda na vnuka, 
jehož vzal poprvé v životě do města. Tam 
se ztratí, rozkmotří, aby je dala dohroma
dy figurína černocha. „Tady jim nestačí 
opravdoví negři. Musí si udělat ještě umě
lý,“ prohodí nenávistně děd.
Dobře dokáže vykreslit jednotlivé postavy 
a jejich bolístky či vady. Dělá to s (mně 
velmi sympatickým) ironickým odstupem: 
„Nikdo nikdy nepřišel na nic, na co by ona 
sama nepřišla jako první.“ Nebo když paní 
Shortelyová přemýšlí o katolících: „Těžko 
říct, čemu všemu vlastně věří, poněvadž se 
jejich církev nezreformovala, aby se zbavila 
všelijakých pitomin.“
Autorka ví, kam patří a co je jediným pilí
řem jejího života: „Církev je jedinou věcí, 
která činí tento strašný svět snesitelným. 
A jedinou věcí, která činí snesitelnou cír
kev, je to, že je jistým způsobem tělem 
Kristovým, a tím jsme syceni,“ napsala 
kdesi. Svým dílem vědomě podává svědec
tví o Božím milosrdenství, o jeho získání, 
či ztrátě. Třeba pasáž, v níž si paní Shor
telyová náhle uvědomí tu hrůzu bezdomo
vectví, kdy v jednom jediném okamžiku 
zakusí pocit těch, na něž ještě ráno nasa
zovala, jsem si opravdu vychutnal.
Někoho může násilí a syrovost jejích 
povídek znechutit. To by byla škoda, jsou 
opravdu kvalitní.

(Libor Rösner)
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OKÉNKO PRO DĚTI

Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.  »
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.  »
Svatá Veronika seká ledy z rybníka.  »
Na Hromnice – půl zimnice – půl píce. »

Únorové pranostiky

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále 
kulaté. Co je to?

Hádanka pro velké:
Máte dva provazy. Každý z nich hoří 
hodinu. Hoří však nerovnoměrně, tzn., že 

půlka může shořet během dvaceti minut 
a druhá za minut čtyřicet. K tomu máte 
krabičku zápalek. Odměřte čtvrt hodiny.

Básničky, písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra znají děti i dospělí. Jiří Suchý je 
básník, textař, zpěvák, herec a režisér. Jiří Šlitr byl hudební skladatel, instrumentalista, 
zpěvák, herec a výtvarník. Významně ovlivnili českou populární hudbu.

Na které vánoční svátky nejraději vzpomí-
náte?
Na Vánoce, kdy jsem dostal pod stromeček 
svého syna Kubu. Narodil se 13. prosince, 
takže moje žena se krátce před Štědrým 
dnem vrátila z porodnice domů a samo
zřejmě neměla čas koupit nějaké dárky. 
A tak Kubu prostě zabalila a dala mi ho 
pod stromeček.

Pro mnoho lidí bude jistě překvapením, 
že jste jako chlapec ministroval u františ-
kánů. Jak jste se k tomu dostal?
Když mi bylo šest nebo sedm let, tak 
mě přizvali k ministrování a já to ochot
ně a velice rád přijal. Dokonce jsem byla 
pověřen chodit v poledne zvonit Anděla 
Páně a jednou ve druhé třídě jsem překva
pil svého třídního, když jsem mu v poled

Zkrácený rozhovor s Jiřím Suchým

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí…

Ahoj děti, víte, 
že začíná nejkratší 

měsíc v roce?
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ne oznámil: „Pane učiteli, nezlobte se, já 
musím zvonit.“ Panu učiteli spadla čelist, 
protože se mu to za celou jeho učitelskou 
kariéru nikdy nestalo, a byl z toho tak 
šokovaný, že jenom řekl: „Tak jdi.“ Později 
mi ovšem oznámili, že v době vyučování 
už zvonit nesmím.

Změnila se od těch dob nějak vaše víra?
To je složitá věc. V mládí jsem přijímal 
víru naprosto pasivně. Chodil jsem sice do 
kostela a žil v intencích, které mi byly vští
peny paní katechetkou, ale dnes už vím, 
že se v mnoha věcech mýlila – vzpomínám 
si, jak třeba říkala, že ten, kdo je pokřtěný 
v jiné církvi, nemůže dojít spásy. Čím jsem 
byl starší, tím víc jsem o otázkách víry 
přemýšlel sám, intenzivně jsem četl Bibli 
a začal o určitých věcech také pochybovat. 
Nedávno jsem četl knihu Tomáše Halíka 

„Co je bez chvění, není pevné“ a musím 
mu dát za pravdu – od té doby, kdy jsem 
začal různě pochybovat a věci více vážit, je 
moje víra mnohem intenzivnější a už vím, 
k čemu směřuji. Myslím, že nejhorší byly 
doby, kdy jsem víru bral jako rutinu, jako 
naprosto zmechanizovanou záležitost. 
V tomto směru mi hodně pomohlo, že 
jsem se později dostal do světského pro
středí a poznal život z mnoha stránek. 
V současnosti píšu o svém duchovním 
hledání knihu s názvem „Komik si povídá 
s Bohem“.

Jaký podle vás byl Jiří Šlitr jako osobnost? 
Šlitr se mi líbil jako člověk. Měl strašně 
rád rodiče. Když si v Praze postavil barák, 
vzal si je k sobě a staral se o ně. Takové lidi 
mám rád. Tam je razítko – to je slušnej 
člověk. 

Malé kotě, spalo v botě, 
nehas, co tě nepá, nepálí. 
A my jsme kotě spáti v botě 
po robotě necha, nechali. 
To, co kotě poví ti jedním pohledem, 
to my ani slovy povědět nesvedem. 
Věř, že kotě, co spí v botě, 
to tě potě, to tě potěší. 

Hoši a děvčata, pěstujte koťata, 
Země je kulatá, místa je tu dost. 
Kotě je solidní, nervy vám uklidní, 
nebuďte nevlídní, hned vás přejde zlost. 

Á, malé kotě spalo v botě, 
nehas, co tě nepá, nepálí. 
A my jsme kotě spáti v botě 
po robotě necha, nechali. 

Hoši a děvčata, pěstujte koťata, 
Země je kulatá, místa je tu dost. 
Kotě je solidní, nervy vám uklidní, 
nebuďte nevlídní, hned vás přejde zlost. 

Á, malé kotě spalo v botě, 
nehas, co tě nepá, nepálí. 
My jsme kotě spáti v botě 
po robotě nechaaali. 

Malé kotě



10

DOKRESLI KOŤÁTKU PELÍŠEK. Spojte čísla postupně od 1.

ZNÁŠ JE…?
1.  Kolik má kočka polštářků – prstů  

na předních tlapkách?
 a) 4
 b) 5
 b) 6
2.  Kolik má kočka polštářků – prstů na 

zadních tlapkách?
 a) 4
 b) 5
 b) 6
3. Kočka má drápky 
 a) zatahovací
 b) pořád skryté

4.  Přední drápky si kočka obrušuje. 
Zadní

 a) si obrušuje také
 b) okusuje
 b) nic s nimi nedělá
5. Kočka má na 1 cm²
 a) 200 chlupů
 b) 2 000 chlupů
c) 20 000 chlupů
6.  Kočky můžou mít koťátka dvakrát 

ročně a najednou můžou mít
 a) pouze jedno koťátko
 b) maximálně čtyři koťátka
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Která  
kočička  
zná cestu  
ke klubíčku? 

 b) až deset koťátek
7. Koťata po narození
 a) nejsou slepá

 b) jsou slepá pár hodin
 c) jsou slepá 10 dnů
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Poznáš písničku, která je napsaná 
v notách? Je o kočičce a pejskovi. 
Jeden leze oknem.
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OKÉNKO PRO RODIČE

Máma
Ve 4 letech: máma ví všechno
8 let: máma ví hodně
12 let: máma neví všechno

14 let: máma neví nic
16 let: máma je nula
18 let: je z jiný doby

Jak pravdivé 

Biblický příběh na pokračování – David
Král David si dal postavit v Jeruzalémě 
krásný dům. Stále však toužil po tom, aby 
v tomto městě mělo krásný příbytek Desa
tero – smlouva Boha s lidmi. Rozhodl, aby 
sem byla přenesena. Její přenesení bylo 
velikou slavností. Nejprve schránu vezli na 
novém povozu do míst u Jeruzaléma. Tam 
zůstala tři měsíce. Pak se jí ujali kněží. 
Podle nařízení zákona ji nesli na tyčích do 
zvláštního stanu v Jeruzalémě.
To byla sláva! David pozval mnoho lidí, 
zpěváky a hudebníky, aby co nejkrásněji 
vyjádřili své díky Bohu za vše, co jim dává. 
Lidé zpívali a David s nimi. Lidé tančili, 
a král David s nimi. Šel před schránou 
a poskakoval před ní ze všech sil. Byl velmi 
šťastný. Z okna královského paláce se na 

průvod dívala Davidova žena Míkal. Vidě
la, jak David tančí před schránou a začala 
se za něj stydět. Když slavnost přenesení 
schrány skončila a schrána byla uložena 
v připraveném stanu, vyšla Míkal Davido
vi vstříc a řekla mu uštěpačně: „Jak se dnes 
proslavil izraelský král. Před služebníky se 
choval jako nějaký blázen!“
David jí vysvětlil: „To před Bohem jsem se 
tak radoval. Vždyť on mne vyvolil a usta
novil králem Izraele místo tvého otce! Proč 
bych se před ním neradoval! Ale i kdybych 
byl ještě víc posmíván za svou radost před 
Bohem, budu vážen u otrokyň, o kterých 
tak přezíravě mluvíš.“ Míkal mu však 
nechtěla rozumět.

Z knihy Děti píší Bohu
Bože, zlí lidé se posmívali Noemovi: Ty blázne, postavil jsi archu na souši. Ale byl chyt
rý, že tě poslechl. Já bych to udělal taky tak. 

Milý Bože, proč se musím modlit, když stejně víš, co chci? Ale když tě to potěší, tak já 
se tedy modlit budu.

Hádanky: 
měsíc
provazy –  Když zapálíte provaz z obou konců, shoří za půl hodiny. Stačí zapálit jeden provaz z obou konců a druhý jen 

z jednoho. Když první dohoří, zapálíte druhý i z opačného konce. Z něj už uhořela půlhodina. Zbytek shoří za 
čtvrt hodiny.

písnička – Kočka leze dírou

Znáš je: 1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c

Pac a pusu, Oskar.
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25 let: máma to možná ví
35 let: než se rozhodneme, zeptáme se mámy
45 let: ptáme se sami sebe, co by si o tom máma myslela
75 let: …jak rádi bychom se zeptali mámy na tohle…

Prosím, tesat do kamene!
(z internetu vybral Kamil Jeroným Pálka)

Kdo je babička?
Babička je paní, která nemá vlastní malé 
děti. Má ráda děvčátka a chlapečky dru
hých lidí.
Babičky nemusí nic dělat, jen být na pat
řičném místě. Jsou staré, a proto si nemo
hou divoce hrát ani běhat. Stačí, když nás 
vezmou do lunaparku na koníčky a mají 
hodně drobných. Nebo když jdeme na 
procházku, musí zpomalit u takových 
věcí, jako jsou krásné listy nebo housenky. 
Nesmí říkat: „Tak už pojď.“ 
Obvykle jsou babičky baculaté, ale ne 
tolik, aby nám nemohly zavázat tkaničky 
u bot. Nosí brýle a legrační spodní prádlo. 
Mohou si z pusy vyndávat zuby. 

Babičky nemusí být ani moc chytré, stačí, 
když dovedou odpovědět na otázky jako 
třeba: „Proč Pán Bůh nemá manželku?“ 
a „Pročpak psi honí kočky?“
Babičky k nám nemluví jako k malým 
dětem, jak to dělají návštěvy, protože „člo
věk“ tomu těžko rozumí. Když nám čtou, 
tak nepřeskakují a nevadí jim číst stejnou 
pohádku stále znovu.
Každý by si to měl s babičkou zkusit, 
zvláště když nemáte televizi, protože to 
jsou jediní dospělí, kteří mají čas.

(z knihy Marion Stroudové Stáří je dar  
vybrala Zdeňka Vitásková)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Počátek nového věku
Mám pocit, že čím dál tím častěji slýchám 
ve sdělovacích prostředcích úvahy na téma, 
že vstupujeme do jedné z nejdůležitějších 
etap (ekonomického, sociálního či jiného) 
vývoje světa, že prožíváme období jedineč
ných příležitostí zastavit zadlužování státu, 
že toto století, poslední desetiletí, poslední 
rok je zásadní pro to či pro ono… Věřím 
tomu, že lidé v každém období vzývali svou 
dobu jako zásadní. Snad je v tom i odvě
ká lidská touha po sebeuplatnění, touha 

dosáhnout pocitu, 
že právě doba, v níž 
časem prošlo i mé jméno, je ve více či 
méně globálním měřítku fatální. Nejpa
trněji můžeme touhu „zapsat se do učeb
nic dějepisu“ pozorovat především u osob 
veřejně činných. V jistých případech pak 
tato touha může přerůst až v mesiášský 
komplex. Ano, i v našich končinách máme 
nejednoho spasitele. Tu ekonoma, tu cír
kevního hodnostáře, tu sebevědomého po
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litika… Někdy na sebe „spasitelské jho“ 
přijme instituce nebo skupina osob. I tady 
můžeme vybírat z nepřeberného množství: 
desítky sekt, duchovních „učitelů“, Evrop
ská unie, Spojené státy, parlament, vláda, 
opozice. A v malém měřítku bychom nalez
li tisíce jiných případů, kdy se malé úřady, 
malí vedoucí či malí ředitelé dostávají do 
pozice „důležitých“, kdy pojem pokora je 
pojmem nežádoucím, neboť velí naslou
chat a respektovat. Ovšem nezapomeňme 
ani na sebe! Kolikrát se ocitáme v pozici 
těch, kdo lépe vědí, lépe rozumí a lépe by 
vykonali na místě těch druhých… Ne, 
určitě si nemyslím, že být prospěšný, chtít 
věci změnit k lepšímu, snažit se činit svou 
dobu dobou významnou, je něčím zásad
ně špatným. Naopak, jeli přítomen onen 
prvek pokory, je to motor ženoucí lidstvo 
kupředu. Jen si dovoluji upozornit na širo
ký kontext, na to, že hovořit o nejdůležitěj
ším, nejvýznamnějším okamžiku je velmi 
ošidné. Každá vteřina, hodina, den či rok 
má z podstaty stejnou důležitost, i ty oka
mžiky, ve kterých se pouze zdánlivě nic 
neděje. Dnes jsem prožil velký den, ale 
kdyby nebyl ten včerejší, na první pohled 
bezvýznamný, byl by vůbec ten dnešní? 
Udělejme si malou anketu. Co bylo tím 
klíčovým okamžikem v dějinách lidstva, 
v dějinách každého člověka? Byly to filoso
fické závěry Aristotela, zánik římské říše, 
vznik feudalismu či manufaktur? Můžeme 
na první místo postavit vynález knihtisku, 
parní lokomotivy, žárovky, nebo vodíkové 
bomby? Je tím zásadním momentem zru
šení nevolnictví, objev Ameriky, revoluč
ní rok 1848, konec války 1945, puč roku 
1948, či „perestrojka“ a následující revolu
ce v zemích východního bloku? Nestane 
se vpravdě nejpodstatnější chvílí doba, 

kdy se největším „hráčem“ na naší plane
tě stane Čína? A může mít vůbec nějaká 
událost či časový úsek ambici na takové 
označení? Troufám si tvrdit, že nedávné 
vánoční svátky nám na tuto otázku odpo
vídají. Potichu, jemně, nenásilně a snad 
i trochu nenápadně. Křesťané věří, že tou 
zcela zásadní událostí v dějinách vesmíru 
je narození, život, smrt a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Věří, že jen On je tím Spa
sitelem, nikdo jiný. Můžeme a nemusíme 
s tím souhlasit. Ale jedno si dovolím tvrdit 
zcela nepokrytě. Narození malého Dítěte 
je hlubokým poselstvím pro každého člo
věka, ať v historičnost této události věří, 
či ne. Říká nám, že přichází nový život, 
který mění život starý. A říká nám, že se 
nerodí jen jednou za čas, který je světu 
vyměřen. Vánoční poselství zdůrazňu
je, že Dítě se musí rodit v srdci každého 
z nás stále znovu a znovu. Úsměvně řeče
no, máme mít jakési permanentní vnitřní 
vánoce. V plné síle se ten odkaz projeví 
tehdy, když si uvědomíme, že každou vte
řinou se ocitáme na počátku nového věku. 
Na počátku nejdůležitějšího okamžiku 
 okamžiku, ve kterém máme možnost 
změny. Platí to nejen pro lidského jedince, 
ale pro svět jako celek. Každá milisekunda 
je možností změnit svůj život a tím změ
nit běh celého vesmíru. Možnost volby je 
svobodná, a tím je otevřen i prostor pro 
rozhodnutí tragická. Ale není právě v tom 
ona svoboda nádherná, někdy nebez
pečně nádherná? Nový věk bude takový, 
jakými budeme my, lidé, každý sám za 
sebe. Vypadá to, že rozhodnutí jedince, 
být lepším nebo horším, nezmění tento 
svět a směr jeho plynutí. Ale neudávají 
směr pohybu lidstva miliardy nejrůzněj
ších individuálních rozhodnutí, byť jsou 



Ingredience (rozpis na 4 porce):
400 g kysaného zelí
300 g brambor
100 g klobásy
100 g slaniny
1 cibule
200 ml zakysané smetany
máslo, hladká mouka, mléko
sůl, pepř, kmín, bobkový list, nové koření

Ve větším hrnci dáme vařit zelí i s nálevem a hrnkem vody, v druhém s osolenou vodou 
a kmínem na kostičky pokrájené brambory. Do hrnce se zelím přidáme ještě několik 
bobkových listů a pár kuliček nového koření. Když jsou brambory měkké, slijeme je 
i s vodou do většího hrnce k zelí. Na lžíci másla osmažíme cibuli, na kostičky nakrájenou 
slaninu a na kolečka nakrájenou klobásu. V troše mléka rozkvedláme lžíci mouky, vlije
me do hrnce a důkladně promícháme. Pak přidáme osmaženou cibulku, klobásu a sla
ninu. Za občasného míchání necháme probublávat asi čtvrt hodiny. Nakonec odstavíme 
z ploténky a dochutíme zakysanou smetanou a podle potřeby solí a pepřem.

Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.
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Kyselica aneb zelná polévka po valašsku
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neskutečně provázaná a závislá na řadě 
proměnných? Ale pořád, i ten bezejmenný 
dav lidstva, tvoří při bližším pohledu lidé. 
Lidé, z nichž každý sám za sebe stojí neu
stále na počátku nového věku. Jaký bude, 

záleží na tom, zda si to uvědomí. Na tom, 
zda jednu z tisíce možností udělat příští 
okamžik lepší, využijí. Ano, je to utopie, 
která nikdy nebude zcela fungovat. Ale 
ptám se, máme jinou možnost?!

(Lukáš Volný)


