Nerovný souboj?

Občas jsme soupeřili se sourozenci doma
nebo kamarády ve škole „na páku“. Sokové
zaujali pozice naproti sobě, zaklesli se do
dlaní a snažili se zdolat soupeře. Přenést
váhu své ruky na jeho, a tak jej položit
„na lopatky“. Nejrůznější silácké techniky,
dýchání a pracující mimika mnohokrát
rozechvívala naše bránice. Padaly spontánní salvy smíchu. Zatím nejkurióznější
bylo pro mne poměřování se se čtrnáctiletou neteří. Nevěřil bych, kolik má síly.
Zapírala se jako kozenka. A řeknu vám:
dala mi pořádně zabrat…
Tato „kratochvíle“, toto soupeření mne
vedlo k zamyšlení. Vítězem soupeření
nebyl vždy jednoznačně silnější soupeř.
Někdy totiž zdánlivě slabší protivník zvolil správnou taktiku, rozložil dobře síly
nebo nečekaně zaútočil a… výhra byla
nasnadě…
Podobně, díky dobře zvolené taktice,
zvítězil David nad Goliášem. Byl to od
začátku nerovný zápas. David byl drobné postavy, navíc nechráněný. Goliáš byl

urostlým mužem se štítem, přilbou, pancířem, kopím a mečem. David však zvítězil
díky své zručnosti. Trefil Goliáše do hlavy
oblázkem ze své mošny. Takto skolil Goliáše a zbytek dokonal mečem soupeře. Víra
drobného pastýře zvítězila nad pýchou
obra.
I v našem životě nacházíme mnoho soupeřů, „Goliášů“, kteří kladou nemalý odpor.
Vedeme sice nevyrovnané souboje, ale na
základě zkušeností víme, s kým máme
tu čest. A jména soků? Paradoxně některá důvěrně známe: strach, lenost, závist,
zoufalství… pýcha. A soupeřem nade všemi je Goliáš – Ďábel. Jeho inteligence je
tak velká a intriky natolik lstivé, že sami
od sebe nikdy neobstojíme. Máme si proto zoufat? Nikoli! Jako David i my máme
zbraně: modlitbu, Písmo svaté, svátosti,
půst a almužnu. Mějme odvahu používat
tyto zbraně. Vítězit totiž můžeme jedině
s Bohem. A to Vám, milí čtenáři Many, na
začátku postní doby ze srdce přeji.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. února – čtvrtek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
5. února – neděle
5. neděle v mezidobí
6. února – pondělí	Památka sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků
10. února – pátek		
Památka sv. Scholastiky, panny
12. února – neděle
6. neděle v mezidobí
19. února – neděle		
7. neděle v mezidobí
22. února – středa		
POPELEČNÍ STŘEDA
26. února – neděle
1. NEDĚLE POSTNÍ

MALÁ KATECHEZE – Obětní průvod

Vážení čtenáři, minulé číslo malé katecheze jsme končili slibem, že se dnes budeme věnovat obětnímu průvodu. Jedná se
o okamžik, kdy končí přímluvy a kněz
spolu se dvěma ministranty (pokud jsou)
sestupuje po schodech na rozhraní presbytáře a lodi kostela. Věřící pak v průvodu přinášejí misku s hostiemi a konvičky
s vínem a vodou. V našem kostele i spolu
s malým táckem, který později slouží pro
zachycení vody při mytí rukou kněze. Průvod tvoří většinou dva věřící (často ti, na
jejichž úmysl je sloužena mše svatá – tzv.
intence, která je přednášena jako poslední
z přímluv, např. takto: „přijmi, Pane, oběť
této mše svaté, kterou Ti přinášíme za…“).
Ovšem v průvodu mohou jít také děti,
ministranti se svícemi a mohou se přinášet
i jiné dary. Při velkých slavnostech se u nás
přináší např. bochník chleba, víno ve džbánku a hroznové víno. Průvod přichází ke
knězi a po vzájemné mírné úkloně hlavou
jsou mu dary postupně předávány. Kněz
je pak dále dává ministrantům po svém
boku, a je-li více darů, i ministrantům dalším. Na závěr tohoto předání kněz podá
věřícím v průvodu pravici, následuje opět
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úklona hlavou a kněz s ministranty kráčí
k obětnímu stolu, věřící na svá místa.
Toto je jen velmi stručný popis toho, co
se odehrává při obětním průvodu. Jsou
samozřejmě možné další drobné modifikace a úpravy.
Obětní průvod vznikl nejen kvůli bohoslužebným účelům, ale měl i ryze praktický význam. Dary se nepoužívaly jen pro
eucharistii. Sloužily i jako obživa pro kněze a chudé členy křesťanské obce. V severní Africe nebo v Římě se dary, které nebyly spotřebovány při mši, rozložily na stoly
v bočních lodích kostela a pak se používaly
k charitativním účelům.
Dobrý pozor je potřeba dávat při chápání významu obětního průvodu. Není to
tak, že by věřící přinášeli Bohu své vlastní
dary jako svou oběť. Jedinou obětí je přece
Kristus. Jedná se tak spíše o aktivní účast
na večeři Páně. Věřící svým jednáním
dávají najevo svou připravenost odevzdat
se spolu s Kristem bratřím a sestrám.
Obětní průvod se stává jedním z projevů
společenství mezi věřícími. Tato praxe je
popsána např. i v Katechismu katolické
církvě v par. 1351.

Dále je potřeba mít na paměti, že přinášením obětních darů nedáváme Bohu něco,
co by Mu chybělo, čeho by měl nedostatek. Obdarováváme Ho Jeho vlastním
stvořením. Přinášíme Jeho vlastní dary,
kterými nás On obdarovává.
Zvláštní kapitolou je zpěv k obětnímu průvodu. Ten se vyvinul velmi brzy
zejména ve velkých chrámech, kde se zpíval žalm, který byl nazýván offertorium
(z lat. předložení obětních darů). Tento
zvyk se zachoval do dnešních dní, větši-

nou však místo žalmu zní některá vhodná
píseň „k přinášení darů“. Patří však pouze
k průvodu a měla by skončit v okamžiku,
kdy kněz klade dary na oltář. Pak by až
do zahájení eucharistické modlitby měla
být zachovávána chvíle ticha. Tato praxe
se však bohužel často nedodržuje a tolik
žádoucí ztišení nebývá věřícím umožněno.
V případě, kdy se průvod s dary nekoná,
a dary přinášejí jen ministranti od bočního stolku v presbytáři, by se zpívat vůbec
nemělo.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

Ve čtvrtek 2. února si můžete přinést na mši svatou svíci (hromničku) k požehnání.
V pátek 3. února bude při mši svaté udíleno svatoblažejské požehnání.
Jednota Orel a MO KDU–ČSL pořádají v sobotu 4. února od 19.30 hodin v orlovně
společenský večer.
Od 18. do 23. února proběhne v naší farnosti obnova lidových misií. Všichni jste
srdečně zváni.
Rozpis úklidu fary na rok 2012 visí na nástěnce na faře a na webu farnosti.
Pro pravidelný úklid kostela hledáme nové mladé a neopotřebované síly. Prosíme
ochotné dobrovolníky, nechť se přihlásí nejpozději do neděle 22. 2. 2012 v zákristii.
Předem děkujeme. Nový rozpis bude platit od března 2012 do konce února 2013.
Od prosince loňského roku je možno na facebooku navštěvovat nově zřízené stránky
naší farnosti. Více informací poskytne zájemcům zřizovatel Lukáš Mocek.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Josef z Leonessy, kněz, misionář, patron kapucínských misií v Turecku

Narodil se 8. ledna roku 1556 v Leonesse
(Rieti) v Itálii jako Eufranio Desideri. Brzy
se stal sirotkem. Příbuzní, kteří ho vychovávali, si přáli, aby se oženil. Eufranio
nevěstu však odmítl a v sedmnácti letech
odešel do kapucínského kláštera v Assisi.

Žil tam ve velmi přísné kajícnosti, přijal
jméno Josef a dosáhl kněžského svěcení.
V roce 1587 byl vyslán jako misionář do
Cařihradu, kde pečoval o křesťanské otroky, vězně a malomocné, kterým přinášel
útěchu Božího slova. Snažil se povzbuzo3

vat bezbranné otroky, a proto byl uvězněn
a mučen.
Jednou večer při návratu od nemocných
ve městě zabloudil a dostal se
do blízkosti vojenských objektů, takže ho jako podezřelého
ze špionáže uvrhli do vězení.
Propuštěn byl až po měsíci na
zákrok benátského vyslance,
přímo doprostřed morové epidemie, která v Cařihradě v té
době vypukla. Dva jeho spolubratři mezitím již ve službě nemocným zemřeli, on dál nemocné
vyhledával a kromě pomoci v běžných
potřebách je také připravoval na smrt.
Jeho nadšení pro křesťanskou víru bylo
bezmezné. V roce 1589 se v plné síle svých
33 let vrátil do Itálie ke své oblíbené potulné kazatelské činnosti. Putoval napříč
oblastí Abruzza a Umbrie, kde chodil po
kopcích a údolích, v nehostinných a drsných oblastech. Společníci, kteří jej provázeli, byli vystaveni tvrdým zkouškám a jen
s obtížemi snášeli tyto neustálé náročné
pochody ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách a za absolutního nedostatku jídla. Kázal několikrát denně v různých vesnicích a vyučoval katechismu děti
i rolníky.
Jeho kázání vycházelo ryze z evangelia
a bylo vedeno s velkým zřetelem na soci-

Zrníčka z Bible

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
(Matouš 5, 7)
…váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho
prosíte.
(Matouš 6, 8)
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ální spravedlnost. Viděl Ježíše v chudých,
stejně jako ho viděl v kříži a ve svatostánku, a kvůli nim se dokázal přinutit udělat
cokoliv, i takřka nemožné.
Jeho milosrdná láska zahrnovala rovněž věznice, kde pomáhal odsouzencům připravit se
na smrt. Často podstupoval
i smrtelné nebezpečí ve snaze usmířit znepřátelené rody
a odstranit nespravedlnosti,
útisky či neshody.
Jiným činem milosrdenství
P. Josefa bylo organizování drobných zá
ložen nazývaných Hory soucitu a skromných hospiců pro poutníky a pocestné
i malých nemocnic pro choré. Mnohokrát
byla během beatifikačních procesů zmiňována jeho mateřská láska vůči těmto otrhaným a zbídačeným chudákům, které on
s velkou vynalézavostí v boji proti chladu
„zaopatřoval“ základním šatstvem a obutím a kterým také poskytoval základní
hygienickou očistu, ostříhání, odvšivení,
vymytí jejich ran a stravu, kterou získal
jako milodary.
Až do své smrti kázal ve vesnicích Abruzza
a Umbrie. Zemřel 4. února 1612 v Amatrice, poblíž svého rodiště Leonessy. Svatořečen byl roku 1746.
(Podle knihy Rok se svatými a internetu
zpracovala Majka Dostálová)

Nesuďte, a nebudete
souzeni; nezavrhujte,
a nebudete zavrženi;
odpouštějte, a bude vám
odpuštěno.
(Lukáš 6, 37)

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého
srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává
zlé.
(Lukáš 6, 45)

… Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí.

(Malachiáš 2, 15)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (16.)
Co to znamená modlit se v jazycích, modlit se v Duchu? Znamená to, že Duch svatý vkládá tyto slabiky do našich úst? Ne.
Ty zvuky jsou lidské. Tento typ modlitby
je lidský. Proč se to tedy nazývá darem
Ducha svatého? Abychom se před Bohem
pokořili a stali se malým dítětem, v nás
může učinit jen Duch svatý. Nemáme-li
v sobě Ducha svatého, tak to nedokážeme,
začneme se rozhlížet, co si o nás myslí
druzí – bez Ducha svatého nemůžeme být
před Bohem spontánní. Ne, že by nám
Duch vkládal slabiky do úst, jde však o to,
že je to On, kdo v nás působí tento postoj
malého dítěte před Bohem. Na tomto
daru nestojí vše v našem duchovním životě, ale přesto je tento dar důležitý, protože
staneme-li se spontánními před Bohem,

začneme být otevření i pro jiné dary, kterými nás chce Bůh obdařit. Jestliže nejsem
připraven ujít 50 metrů, těžko budu připraven ujít jeden kilometr. Jestliže nejsem
otevřen tomuto malému daru, jak budu
otevřen darům větším? Jestliže nemám
takovou spontánnost, abych přijal tento
malý dar, jak mohu být otevřený k evangelizaci, k proroctví a k přijetí každého
jiného daru, který by mi Duch svatý chtěl
dát?
Dar jazyků je způsob modlitby a někdy
takto mohu i zpívat. Je to dar, který je
Duch svatý připraven dát každému, kdo
chce. Je to asi proto, že na rozdíl od jiných
darů tento dar pomáhá mému vlastnímu
duchovnímu růstu, pomáhá mi odevzdat
se do Božích rukou.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Ach, zase ten sníh

„Tak nám zase napadal sníh, pane Švejk.“
„To abych ho odhrnul, že, paní Millerová.“ „Kdybyste byl tak hodnej, to víte, na
svá stará kolena už se mi po něm špatně
chodí.“
„ Asi napíšu stížnost Unionce do Bruselu, paní Millerová.“ „Jakou? pane Švejk.“
„Aby sníh padal pouze na horách a ne ve
městech. Když už vydává nařízení okurkám a banánům, jak mají vypadat, potom
nevidím problém, proč by nemohla vydat
nařízení sněhu, aby padal jen na horách.“

„Myslej, že sníh nařízení Unionky poslechne? Pokud vím, ani banány či okurky její
nařízení neposlechly.“ „To sice ne, ale
možná sníh si dá říct.“ „O tom silně, pane
Švejk, pochybuji. A vůbec, odkud maj ten
nápad stěžovat si Unionce na sníh? Z vaší
hlavy to nemohlo vyjít.“ „Napsal to jeden
novinář, tak jsem se chtěl k němu připojit,
abychom byli dva.“ „To maj z toho, pane
Švejk, že moc čtou noviny, kdybyste místo těch nesmyslů, co tam píšou, raději čet
užitečné knížky.“ „Jaké máte na mysli?
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paní Millerová.“ „Třeba nějaké příručky
pro kutily. Už dva roky po vás chci, abyste
mi udělal poličku!“ „Jenže poličku vám,

paní Millerová, udělal sousedovic Marián.“ „To jo, ale nebýt jeho, polička není,
pane Švejk, nezlobte se, nikdy!“
(Jerkam)

Číst bibli? Ano či ne?

Faráři do nás furt cpou, ať čteme bibli, považte, my, laici! No, dejme si pár pro a proti,
uvidíme, co z toho vznikne.

NE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nejsem farář nebo jeptiška.
Je to nuda, furt se to opakuje.
Slyším to každou neděli v kostele.
Aji někdy přes týden.
Ježíš nic takového nepřikázal.
Není na to čas.
Jsou důležitější činnosti – stíhání čtyř
amerických a dvou venezuelských seriálů v televizi, surfování po internetu,
obejití všech supermarketů, posezení
s kamarádkami na kafi, s kámoši na
pivě, lakování nehtů, ranní hodinové
líčení, jízda na kole atd.
Mám toho na čtení hodně.
Už ji znám.
Jindy, dnes ne.
Nejsem fanatik.
Na co? K čemu?

ANO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je to Boží slovo.
A jak jinak?
Je to Boží slovo.
Není nic krásnějšího ke čtení.
Je to Boží slovo.
Kasat se tím, že jsem křesťan, a nečíst
bibli, nejde k sobě.
Je to Boží slovo.
Člověk tam najde odpověď na vše.
Je to Boží slovo.
Doporučuje to církev založená Kristem.
Je to Boží slovo.
Bude to trapas, když se dostanu do nebe
a budu se ptát Jákoba, proč kulhá.
Je to Boží slovo.
Je to Boží slovo.
Je to Boží slovo.
(Libor Rösner)

Divadelní představení

O představení „Jak je důležité míti Filipa“ v podání našich divadelníků v Ludgeřovicích
se mluvilo v místní regionální televizi www.hlucinsko.tv.

(převzato z facebooku naší farnosti)

Manamánie

aneb farnost píšící…

Milí spolufarníci,
s novým rokem hledáme způsob, jak po letech inovovat náš farní časopis.
Rádi bychom Manu obohatili o Vaše příspěvky. Kdokoli najdete odvahu a trochu času,
napište nám – povídku, básničku, modlitbu, životní příběh, perličku či zkušenost, zážitek, úvahu, cokoli, čím byste mohli potěšit ostatní čtenáře. Můžete psát vážně, nevážně
i přímo vesele.
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Talent dřímá v každém z Vás! Jen ho probudit!
Otec Ladislav Kozubík napsal v úvodníku prvního čísla Many v roce 2005: „Jednoduše
řečeno – časopis není jenom věcí redakce, ale patří nám všem.“

O naději a odpuštění

Kolem hlavního nádraží velkého města se
každého dne i noci zdržovali lidé z okraje společnosti. Všech typů i barev. Bylo
zřejmé, že jsou nešťastní a zoufalí. Víc
než peníze potřebovali spíše slova útěchy
a odvahu, aby vůbec mohli žít.
Mezi nimi se pohyboval mladý člověk.
Špinavý, zanedbaného zevnějšku se proplétal mezi ostatními stejně ubohými. Měl
však jakýsi svůj osobní podnět. Ve chvílích, kdy život vypadal velmi tragicky, ve
chvílích samoty a strachu mladý muž vždy
vytáhl z kapsy list papíru, poskládaný
a celý umačkaný, a přečetl si jej. Pak pečlivě složený jej ukládal nazpět do kapsy.
Někdy jej políbil a přiložil na srdce nebo
na čelo. Přečtení tohoto lístku vždy oka-

Postní doba

V letošním roce začíná postní doba Popeleční středou v měsíci únoru. Každoroční
čtyřicetidenní putování k Velikonocům,
jak se tento čas nazývá, je jedním z nejdůležitějších období v liturgickém (církevním) roce, neboť na jeho konci – o Velikonocích - čeká křesťany životodárné setkání
s Kristem ukřižovaným a zmrtvýchvstalým.
Konkrétní podoba postní doby procházela v dějinách proměnami a její náplň se
obohacovala a zrála. Zrodila se pravděpodobně z prostého židovského zvyku několikadenního postu a usebrané přípravy
před svátečními dny. Odtud se bere její
prapůvodní identita. Svoji bohatě rozvinu-

mžitě vyvolalo posun v jeho náladě. Mladý muž vypadal povznesený na duchu
a nabral znovu odvahu.
Co bylo napsáno na tomto tajemném kusu
papíru?
Pouze pět stručných slov: malé dveře jsou
vždy otevřené. Nic víc.
Byl to lístek, který mu poslal jeho otec.
Znamenalo to, že otec mu odpustil a že se
může kdykoliv vrátit domů.
Jedné noci tak skutečně učinil a našel malé
dveře do zahrady otevřené. Vyšel tiše po
schodech nahoru a ulehl do své postele.
Druhý den ráno, když se probudil, stál
u postele jeho otec.
Mlčky se vroucně objali.

(převzato z internetu)

tou tvářnost získala ve starověku: jednak
v souvislosti s rozvojem společné přípravy
katechumenů ke křtu (ta vrcholila v týdnech před Velikonocemi a završovala se
křestním obmytím o velikonoční noci);
a také souběžně s rozvojem veřejné přípravy kajícníků ke smíření (začínala oblečením kajícího šatu a znamením popela
a završovala se znovupřijetím do eucharistického společenství na prahu Velikonoc).
Celé společenství církve své bratry a sestry
doprovázelo usilovnou modlitbou a účastí
v jejich zápasu.
Živá vzpomínka na podobná putování
či období postu, jak ji přinášely dějiny
spásy (vyjití z Egypta a putování Izraeli7

tů čtyřicet let po poušti, čtyřicetidenní
půst Mojžíše na hoře Sinaj, čtyřicetidenní putování Eliáše k Boží hoře Chorebu, Ježíšův půst na poušti) vedla časem
křesťanské obce k úpravám trvání postního období tak, aby už v počtu čtyřiceti
dní symbolicky zpřítomňovalo všechny
své předobrazy.
V západní části římského obřadu začíná postní doba Popeleční středou a znamením popela, který si věřící nechávají
sypat na hlavu nebo na čelo. Přísný půst
se v současné době povinně zachovává na
Popeleční středu a Velký pátek. Postní
doba trvá 40 dní kromě nedělí, které na
památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstá-

Oslův příběh

Jednoho dne starý osel spadl do vyschlé
studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po
několik hodin a farmář se snažil vymyslet,
co udělat. Nakonec si řekl, že nepotřebuje
ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu
i s oslem zasypat.
Požádal pár sousedů, aby mu pomohli.
Každý popadl lopatu a začal házet hlínu,
písek i smetí do studny. Napřed osel začal
hlasitě naříkat, ale pak se utišil. Ještě tam
hodili pár plných
lopat, pak se farmář podíval do
studny a uviděl
něco zcela nečekaného. Jak hlína padla na osla,
on ji setřásl a pak na tu hlínu se smetím
šlápl, aby se dostal výše. A čím více farmáři na osla házeli hlínu a smetí, tím výše
stoupal. Nakonec byl osel ve studni už tak
vysoko, že vyskočil ven a odběhl.
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vají vždy dnem slavnostním. V postní
době má člověk pracovat na duchovním
růstu, na proměně a obnově svého života,
aby mohl žít plně jako křesťan. Má v této
podobě obnovit autentické vztahy, navázat
dialog s druhými, odpočinout si a vrátit
se k tomu, co činí život křesťana křesťanským. Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale
může zahrnovat i jiné projevy, jako např.
almužnu či dobré skutky. Nemělo by ale
jít pouze o lidské úsilí, neboť křesťanská
teologie považuje půst za Boží milost, kdy
člověk naslouchá Božímu slovu a svůj život
podle něho uzpůsobuje.

(podle internetu zpracoval J. M.)

A co z toho plyne?
»» že život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to
setřást a šlápnout výše.
»» že každá naše potíž je schůdek, po
kterém se dá jít nahoru. Můžeme tak
vylézt i z těch nejhlubších studen.
»» že nesmíme nikdy přestat, nesmíme
se vzdát.
»» že můžeme a musíme tu špínu ze sebe
setřást a udělat krok nahoru!
Proto si pamatuj čtyři jednoduchá pravidla pro spokojenost:
1. Osvoboď srdce od nenávisti a odpusť
těm, co ti ublížili.
2. Netrap se minulostí ani budoucností,
protože co bylo, to bylo a co bude, stejně nevíme.
3. Žij jednoduše a skromně, měj radost
z toho, co máš.
4. Dávej více a očekávej méně.

Rozhovor s biblickou postavou (uhodnete, s kým je dnes veden rozhovor?)
Redaktor: H
 ezké odpoledne, pane, můžu
s vámi udělat rozhovor?
Neznámý: A no můžete, jsem rád, že jste si
na mne vzpomenul, byť nejsem
nijak slavný.
R: Vy ne, ale chci mluvit s vámi o vašem
šikovném synovi.
N: Aha, tak se ptejte.
R: Z jakého rodu pocházíte?
N: Danova.
R: Byl jste rád, že si Bůh vybral vašeho
syna, aby splnil to, co Bůh přikázal
Mojžíšovi?
N: A no, byla to pocta, že si z celého izraelského národa vybral zrovna mého
syna.
R: Škoda, že dneska už skoro nikdo nechce manuálně pracovat a každý chce být
vysokoškolák.
N: Máte pravdu, že dnes mládež nechce
pracovat, což je škoda.
R: Jenže váš syn byl řemeslně zručný.
N: To byl, taky jsem ho k tomu vedl, aby
byl takhle zručný. Kdyby nebyl, Hos-

VESELÝ
V restauraci: „Naší specialitou jsou šneci,“
říká kuchař hostovi. „Vím, zrovna mně
jeden obsluhoval!“
„Pane vrchní, ta sekaná nějak smrdí…“
„Okamžik prosím, otevřu okno.“
V pivnici se ptá štamgast šéfa: „Co je to tu
za divný zápach?“ „Čerstvý vzduch, pane,
větráme.“
„Pane vrchní, ten řízek byl vynikající, řek-

podin by si vybral jiného.
R: Máte naprostou pravdu. A navíc naplnil svým Duchem jeho přítele.
N: A no, dělali na tom, co jim Bůh přikázal, oba dva.
R: Jak spolupracovali? Hádali se?
N: Vůbec ne, spolupráce jim šla perfektně.
R: Což někdy nebývá zvykem.
N: Je fakt, že v některých případech si
spolupracovníci dělají naschvály a po
drážejí se.
R: Což je ke škodě věci.
N: To teda je, kdyby mezi nimi byly sváry,
tak se dílo nepodařilo.
R: A navíc by si asi Hospodin vybral někoho jiného.
N: Máte naprostou pravdu.
R: Děkuji za rozhovor.
N: Není zač a jsem rád, že jste si na mne
vzpomněl.
(Jerkam)

(Vyluštění názvu biblické postavy najdete
na poslední stránce pod Receptářem.)

něte prosím kuchaři, že jsem spokojen.“
„Ne tak nahlas, omylem jsem vám přinesl
jeho porci!“
Sedí indián u vodopádu a kouká se na svou
squaw, jak pere prádlo. Vtom z vodopádu
spadne kámen jeho ženě na hlavu a zabije
ji. Indián zkroušeně: „To je už třetí pračka,
kterou mi zničil vodní kámen.“
Modlitba stoprocentního pochybovače:
„Bože, jsi-li, zachraň mou duši, mám-li
nějakou…“
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KNIŽNÍ OKÉNKO
Michael O‘Brien – Apokalypsa

Tak jste si načas oddechli od čtení o čtení. Načas, protože zase se od Vás vyžaduje nádech, protože tu je co? Protože tu je
další díl. Tentokrát si povíme něco o knize
úesáckého prozaika O‘Briena Apokalypsa.
Apokalypsa v názvu neznamená, že jde
o výčet dějů předznamenávajících konec
světa. Jde o bezútěšný stav, v němž se
nachází společnost a církev tohoto fiktivního románu. Do ní je povolán z lůna
Karmelu otec Eliáš (neplést si s Vaším
bývalým kaplanem). Společnost je ovládána mocnými tohoto světa, jimž vévodí
Prezident, jehož nejvyšší místa Vatikánu
považují za Antikrista usilujícího o zkázu
církve. A právě otec Eliáš je povolán, aby
pronikl do jeho blízkosti a přiměl ho ke
změně smýšlení. Důvod je zajímavý, ale to
už Vám prozrazovat co? To už Vám prozrazovat nebudu. Nemá to být uděláno
nějak tajně, ale obyčejně, lidsky, prostě na
něj má při osobním styku působit tak, aby
dotyčný změnil svůj život. Má budit zdání sympatizanta, přitom však využít všech
okamžiků k působení na zvrácenou Prezidentovu mysl.
Jenže žádná idylka se nekoná. Otec Eliáš
je konfrontován se zlem všude kolem sebe,
můžeme na tuto situaci napasovat slova
Pavla VI. o tom, že satanský duch se dostal
do lůna církve. Páter Eliáš může věřit jen
málokomu, i na těch nejvyšších místech
církevní hierarchie se vyskytují jedinci
skrz naskrz prolezlí tím Zlým a opěvující
osobu i ideje Prezidenta. Se státním sekretářem se musí scházet na tajném místě,
je varován před některými preláty, žádná
sranda to není ani ve světské společnosti,

jejíž představitelé se na něj kvůli
sutaně dívají skrz prsty.
Prezident si jej chce omotat kolem prstu,
protože by to byla dobrá reklama pro jeho
cíle, jenže o. Eliáš má mocného spolubojovníka – samotného Boha. Vede těžké
duševní boje, vede boj s pokušeními všeho druhu, lidé, k nimž přilnul a kteří mu
pomáhají, záhadně umírají, potkává se
s hříšníky i světci, na jedné cestě do rodného Polska dokáže svými slovy a postojem
přimět ke konverzi perverzí prorostlého
starého hraběte, sám nachází odpovědi na
otázky, o nichž se domníval, že je má dávno vyřešené, a utkává se s otázkami nově
vzešlými, no není to prostě jen nějaký druh
špionážního románu. Kdepak. Najdeme
tu úchvatné dialogy či myšlenky, napínavý
děj, především pak kvalitní čtivo. Přitom
nijak zvlášť náročné na intelekt.
„Je to příběh o ukřižování Nevěsty Kristovy,“ stojí na deskách knihy. Jo, aspoň já tu
vidím obraz zednářského boje proti církvi
Ježíšově. Nebudu Vám zevrubně líčit děj,
ono načrtnutí Vám musí postačit. Nejde
ani do pár řádků vměstnat ten opravdu
bohatý děj, stejně, pokud Vás nezaujal
námět, mohl bych se ulíčit k smrti, stejně
byste po knize nesáhli. Není to na jedné
straně příjemné čtení, z řádků na Vás vane
ta hrůza děsivého oslabení církve a jejího
učení, pádu a padání všech těch, co proti
ní brojí, prázdnoty srdcí a tragédie lidí bez
Boha, na straně druhé však i neotřesitelná
jistota, že skutečně platí Kristův příslib ze
závěru Matoušova evangelia, že je s námi
po všecky věky, a víra v moc a slávu církve

založené na Petrovi. Nečekejte však happy
end, není to červená knihovna, on i ten
závěr je takový otevřený. Zkrátka a dobře

– zajděte na faru, jeden výtisk tam na Vás
čeká. Anebo do knihovny. Stojí to za přečtení. A schválně – komu budete fandit…
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI
Všem dětem, narozeným
v tomto měsíci, přeji všechno nejlepší.

Únové pranostiky

»» Únorová voda – pro pole škoda.
»» V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.
»» Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí…
Vybroušená mrazem
ze sta drobných sklíček
tiše padá na zem,
je z ní mokrý flíček,
nebo bílé závěje,
když sluníčko nehřeje.

Básnička Františka Hrubína
Smolíček a jeskyňky
Prší, prší, celý les
ve vodě se topí dnes.
Ťuk, ťuk, ťuky, Smolíčku,
otevři nám světničku.
Jeskyňky, jen pojďte dál,
jelen před chviličkou vstal.
A co snídal, Smolíčku?
Snídal čerstvou travičku.

Chodívá tiše jako dech,
za nocí píše po oknech
pro děti tajuplný vzkaz:
Po roce přišel jsem k vám zas.
Chodí tiše jako stín,
kožíšek jak hermelín
a štětcem na sklo v zimním čase
maluje květy v plné kráse.

A co ještě?
Vodu z deště.
A co víc?
Pak už nic.
To se dobře nasnídal,
my zas půjdem o dům dál.
Kampak byste chodily?
Sluníčko si popílí

a jelen vás, těšte se,
bude vozit po lese.
Prší, prší, celý les
ve vodě se topí dnes.
Jeskyňky jdou v dešti dál,
Smolíček se jenom smál.
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Jak to ale bylo v pohádce O Smolíčkovi? Napoví ti obrázek, který si můžeš vybarvit.

Projedeš bludištěm ve tvaru „J“?
J – jako jelen

ZNÁŠ JE…?

1. Srna je samice od
a) jelena
b) srnce
c) daňka
2. Jelen jako jediný ze savců své parohy
každý rok
a) shazuje
b) nechává
3. Jelen obrovský, který žil v době ledové,
měřil
a) 2,5 m
b) 3,5 m
c) 4,5 m
4. Umí los plavat?
a) ne
b) ano, když mu jde o život
c) velmi dobře
12

5. Sob parohy
a) má
b) nemá
c) má i samice

6. Kamzíci žijí
a) ve stádech
b) jen partneři pohromadě
c) odděleně

LESNÍ ZVÍŘÁTKA to v zimě nemají lehké. Všechno, čím se živí, je zmrzlé pod sněhem.
Lesníci proto plní krmelce žaludy, kaštany, senem. Až půjdete lesem, najděte krmelec
a pozorujte stopy kolem něj. Určitě uvidíte otisky kopýtek. To tady byl určitě jelen, srnec
a daněk se svými rodinami. Rozeznáš od sebe tato zvířata? Obrázek vybarvi.
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Svátek uvedení páně
do chrámu

Tento svátek připomíná událost, kdy
Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní
po jeho narození do chrámu, aby ho
odevzdali Bohu.
Na obrázku vidíte muže, který malého Ježíška drží v náručí. Jmenuje se
Simeon. Tento člověk řekl o Ježíšovi,
že je … pro všechny národy (zjistíte
v tajence). To mohl říci jen někdo,
kdo měl prorockého ducha a viděl věci
docela jinak, než jak je bylo možné
lidsky vnímat. Žena v pozadí je prorokyně Anna. Celé vyprávění najdete
v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola
2, verše 22–40 (Lk 2, 22–40).

Tradice

Lidově se tento svátek nazývá Hromnice. S tímto názvem souvisí i slovo hromničky,
což jsou svíčky, které se tento den žehnají. Ty se dříve dávaly během bouřek zapálené do
oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Svíce nám však také připomíná
Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo“.

Vyrobte si sobíka nebo jelena

1. Konce dvou stejných papírových proužků položte
kolmo přes sebe.
2. Spodní proužek přehněte přes horní, opět budou svírat pravý úhel.
Krok 1 a 2 střídejte, dokud nevytvoříte požadovanou
délku těla. Konce slepte. Na poskládané tělíčko přilepte
hlavičku a nožky z papírového drátku.
Znáš je: 1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6c

Pac a pusu, Oskar

Hádanky: sněhová vločka, mráz

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Dnes je naše Okénko pro rodiče zaměřeno spíše na rodiče seniory. Přestože již
14

mají děti dospělé, mají vnuky i pravnuky,
přesto stále rodiči zůstávají. Zaměstnanci

nejrůznějších domovů pokojného stáří či
domovů důchodců mohou potvrdit nadčasovost a moudrost, která se v těchto slovech Písma svatého ukrývá…
Správa majetku
20 A ni synovi nebo ženě, ani bratru nebo
příteli nedovol, aby tě dostali do své
moci, dokud jsi živ.
Nikomu svůj majetek nepředávej, abys
toho nelitoval a nemusel se o něj znovu
doprošovat.

21 Dokud žiješ a dýcháš, neměň s jiným
své postavení.
22 J e lépe, prosí-li děti tebe, než abys ty
musel vzhlížet k rukám svých synů.
23 Ponech si vedení při každém díle a svou
čest neposkvrňuj!
24 A ž budou dny tvého života u konce, ve
chvíli skonání rozdej dědictví.
(z Knihy Sírachovcovy, z kapitoly 33)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Pravda a láska

Při nedávném úmrtí prezidenta Václava Havla se velmi intenzivně zmiňovalo
a rozebíralo jeho revoluční zvolání: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“
Za poslední roky jsem ho neslýchal příliš
často. Snad několikrát z úst osob patřících
do okruhu současného prezidenta Václava
Klause, a to ve formě jakéhosi novotvaru
„pravdoláskaři“, který, přiznejme si to,
nebyl míněn zrovna lichotivě.
A pak přišlo datum 18. prosince 2011.
Náhle došlo k jakési renesanci Havlova
prohlášení. Jak dlouho budeme toto období „renesance“ datovat, je otázkou. Ovšem
přímo nad tím se dnes zamýšlet nechci.
Cílem mých úvah není přímo prohlášení
„pravda a láska musí…“, i když bylo tou
zásadní inspirací. V jedné z internetových
diskusí jsem tento Havlův citát v určité
souvislosti parafrázoval. Prakticky okamžitě odpověděl jeden z bývalých spolužáků, proč používám takovéto prázdné fráze,
které dávno nemají žádný obsah. To mě
přimělo položit si několik otázek a pokusit
se na ně sám sobě poctivě odpovědět.

Opravdu může být heslo, kterému jsem
věřil (a stále věřím), jen prázdnou slámou,
vymlácenou do posledního zrnka? Nakonec jsem dospěl k osvobozujícímu závěru,
že v žádném případě. Co je příčinou toho,
že o nějakém slově či frázi řekneme, že je
vyprázdněná? Co to o ní vypovídá? Mám
za to, že spíše to něco vypovídá o tom,
kdo hodnotí. Tedy vždy o člověku. Slovo
samo o sobě nemůže být vyprázdněné,
jedná se přece o jakousi jazykovou formu.
Obsah do ní vložený je dílem každého
z nás, kteří slovo svou myslí, svým mluvením a svým jednáním uchopujeme. Proto
můžeme říci, že slovo je prázdné pro nás,
že si za ním nedokážeme (nebo nechceme)
představit žádný obsah. Ale třeba člověk
o několik domů vedle má zcela jasnou
představu toho, co je obsahem slova, které my považujeme za mrtvé, a obsahem je
naplňuje.
O zprofanovaném výroku se mnoho mluvilo i v souvislosti s bývalým premiérem
Grossem. Jeho volební tahák – slogan
„myslím to upřímně“ se stal v jisté době
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téměř legendárním. Ale opravdu měl tento
zkrachovalý politik takovou moc, aby na
věky znemožnil slovo „upřímnost“? Znehodnotil ve skutečnosti slovo, jeho obsah,
nebo své vlastní chování? Existuje zcela
jistě tisíc jiných výroků „myslím to upřímně“, které jsou vysloveny „upřímně“ a jsou
skutečně žity. Je tedy pojem „upřímnost“
vyprázdněný?
Problémem nás lidí je, že nedokonalost
jazyka způsobuje prakticky neustálá nedorozumění a cílem komunikace je množství
těchto nedorozumění minimalizovat. Proto i při chápání významu různých pojmů narážíme na tuto bariéru. Znamená
to však, že označíme-li nějaký pojem za
prázdný, měli bychom jedním dechem
dodat: jen pro nás. Povýšíme-li totiž své
poznání o slově na poznání jediné správ-

né, stáváme se v určitém smyslu diktátory
významu jazyka. Pro křesťana je pak tato
oblast o to citlivější, že pravda a láska jsou
slova, jejichž významu se věnuje sám Ježíš.
I kdybychom je my lidé nekonečněkrát
svým chováním znehodnotili, vytřepali je
z jejich formy a rozšlapali na prach, nic jim
to neublíží. Můžeme zdeformovat formu,
ale nepoškodíme tím obsah. Obsah je totiž
v tomto případě vždy nad formou. Pravda,
láska, ale třeba i dobro, přátelství, to všechno jsou lidská jazyková označení pro skutečnosti, které existují. Můžeme je popírat,
odmítat, ignorovat, můžeme ze svého jazyka vymazat i sama tato označení, ale to je
tak vše. Pravda a láska přesto zvítězí nad
lží a nenávistí. I když to třeba nebude ta
Havlova, nebo ta naše.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Kefírová buchta

Potřebujeme: 3 hrníčky polohrubé mouky, 2 hrníčky krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 polévkové lžíce kakaa, 1 ½
kávové lžičky jedlé sody, 2 hrníčky kefíru,
½ hrníčku oleje, čokoládová poleva, šlehačka na ozdobu
Postup: Mouku promícháme s krupicovým a vanilkovým cukrem, kakaem a jed-

lou sodou, přilijeme kefír a olej a umícháme těsto, které upečeme na vymazaném
a vysypaném plechu. Pečeme asi 30 minut
ve středně vyhřáté troubě. Vychladlý
moučník polijeme čokoládovou polevou
a po ztuhnutí nakrájíme na čtverečky
a ozdobíme šlehačkou.
Dobrou chuť.

Název biblické postavy je Achísamak z pokolení Danova (viz. Druhá Mojžíšova 35, 34)
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, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč
Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2012

