Bolest její… bolest má…

O svátku Uvedení Páně do chrámu čili
lidově Hromnic čteme krásný úryvek
evangelia, ve kterém vidíme Simeona
přicházejícího do chrámu, který v malém dítěti poznává Božího Syna. Je to
chvíle velké radosti, kdy Simeon chválí
Boha, že se mohl dožít toho dne, kdy viděl Mesiáše… Radostně žehná Marii
i Josefovi, ale pak jakoby došlo k dramatické změně děje. Najednou mluví s Marií o tom, že to nebude tak
jednoduché: „On bude znamení, kterému se bude odporovat…“. Počítej s tím,
že „i tvou vlastní duší pronikne meč —
aby vyšlo najevo smýšlení mnohých
srdcí.“ Proč jí to říká?
Simeon se raduje, že Mesiáš je na světě,
ale zároveň chce být PRAVDIVÝ. I my
přece nemůžeme mluvit o opravdové
radosti z víry a zároveň zakrývat oči
před bolestí, jakoby neexistovala… Tady
někde jsou zárodky úcty k Sedmibolestné Panně Marii, která je často vyob-

razována se sedmi meči, které pronikají
do jejího srdce.
Slováci mají velikou úctu k Sedmibolestné Panně Marii, která je jejich
hlavní národní patronkou. Na Nový rok
biskupové Slovenska poslali pastýřský
list k Roku rodiny, ze kterého vybírám
dva úryvky:
„Občas je slyšet, že úcta k Sedmibolestné Panně vede pouze k pasivní sebelítosti bez konkrétního pozitivního
cílení. Opravdu jsou ti, co často nazírají
Mariiny bolesti, v praxi nečinní? Byla
snad velká mariánská ctitelka, blahoslavená Matka Tereza, pasivní? Byl snad
blahoslavený Jan Pavel II., denně klečící
před ikonou čenstochovské Madony,
málo aktivní? Vykonal snad málo svatý
Maxmilián Kolbe, když v Osvětimi
dobrovolně nabídl vlastní život za muže
odsouzeného na smrt?“
„Z uvedeného je zřejmé, že rozjímání
nad souženími Sedmibolestné nejenže

není únikem z reality, ale je účinnou
duchovní inspirací k aktivnímu přístupu vůči skutečnostem tohoto světa.
Proto v zájmu upevnění, posvěcení a
uzdravení vztahů zveme rodiny modlit
se spolu modlitbu růžence, nebo jiné
mariánské modlitby. Modlitbou prolamují uzavřenost do sebe a s Marií se
otevíráme pro Boha.“

My křesťané nežijeme v naivní iluzi, že
bolest neexistuje. My jsme povoláni
postavit se bolesti čelem a pokud
možno ji aktivně eliminovat. Ale vždy
nějaká část bolesti zůstane. A tu pak
v životě neseme. Tak jako Maria. Když
se její bolest stane alespoň trochu mou,
pak si uvědomím, že i má bolest je její…
A neseme ji spolu…
▲ o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. února – neděle
5. února – středa
6. února – čtvrtek
9. února – neděle
1 0. února – pondělí
1 6. února – neděle
22. února – sobota
23. února – neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
5. neděle v mezidobí
Památka sv. Scholastiky, panny
6. neděle v mezidobí
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
7. neděle v mezidobí

MALÁ KATECHEZE
. . . buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. . .
Milí čtenáři, dnes pokračujeme v malé
katechezi třetí prosbou Otčenáše. Její
znění je poměrně prosté, srozumitelné
a nekomplikované. Žádáme Boha, aby
všude, ve všem bytí, v celém vesmíru
uplatňoval svou vůli a realizoval svůj
plán spásy.
Druhý rozměr prosby však pro naše lidská ega již tak nekomplikovaný není.
Buď vůle Tvá, myslíme-li to upřímně,
znamená, že prosíme Boha, abychom
dokázali sladit svou lidskou vůli s tou

2

Jeho. A vyslovení prosby ještě není to
nejtěžší, ale její uvádění do praxe,
panečku, to někdy bolí! Jak rádi bychom
občas z Boha měli automat, do něhož
vložíme modlitbičku, a vypadne nám
splněné přání. Buď vůle Tvá, Bože, ale
podle vůle mé...
Snad právě proto je třetí prosba modlitby Páně tak důležitá. Jen tehdy,
dokážeme-li, aby naše chtění rezonovalo spolu s vůlí Boží, můžeme být
šťastní. Vůle Boží byla jednou provždy

splněna v Ježíši Kristu. Budeme-li se držet jeho příkladu, bude se prosba "buď
vůle Tvá" pomalu naplňovat. To je jedna
strana mince. Tou druhou je sama modlitba. Právě jejím prostřednictvím lze

Boží vůli rozeznávat a jejím prostřednictvím lze získávat sílu a vytrvalost k jejímu plnění a následování Ježíše.
▲ Lukáš Volný

AKTUALITY Z FARNOSTI
●

●

●

●

V neděli 2. února o Svátku Uvedení Páně do chrámu čili Hromnic budou při mši
sv. v 9.30 hod. představeni prvokomunikanti. Prosím nás všechny o modlitbu za
ně i jejich rodiny.
Moravsko-slezská křesťanská akademie a farnost Třebovice vás zvou na
přednášku P. Dr. Daniela Víchy „Církevní restituce — proč?“ v sobotu 8. února
v 1 7.00 hodin na faře. Hlídání dětí bude zajištěno.
Jako poděkování pro malé koledníky bude zdarma 8. února v 9.30 hod.
představení v Divadle Petra Bezruče „Maxipes Fík aneb velepsina s malou
Ájou“. Pojedeme tramvají č. 4 ze zastávky Sokolovská v 8.38. S sebou si vezměte
dvě jízdenky.
V době jarních prázdnin nebude výuka náboženství. Místo toho pojedeme ve
středu 1 2. 2. na výlet.

Pastorační plán pro rok 2014
Leden
3.–5.
1 0.

11.
1 3.
1 7.–1 8.
24.–26.

Únor
2.
8.
1 2.

Tříkrálová sbírka
Prohlídka kostela a betléma – Dětský stacionář při Městské nemocnici
Ostrava
Přednáška Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA) – P. Petr Smolek
Pohoštění pro uklízející a starající se o kostel a faru
Duchovní obnova pro dospělé připravující se ke křtu
Triduum Modliteb matek

Představení prvokomunikantů
Přednáška MSKA – P. Daniel Vícha – Církevní restituce
Výlet pro děti

3

Březen
5.
22.

Duben
5.
1 3.
1 9.
20.
24.-27.

Květen
1 0.

1 0.
1 7.–1 8.
23.

Červen
1.
8.
1 5.
25.

Červenec
1 5.–24.
29.7.–3. 8.

Srpen
1 5.
22.

Září
3.

Říjen
11.
26.
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Popeleční středa – program pro postní dobu
Postní duchovní obnova – P. Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského
semináře

Diecézní setkání mládeže s o. biskupem – BISCUP
Křížová cesta pro děti
Bílá sobota – křest dospělých
Hod Boží velikonoční – žehnání pokrmů
Třídenní u příležitosti svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.

Přednáška MSKA – P. Lukáš Engelmann – Vliv rodičů na děti I. (první
roky života)
Diecézní pouť rodin – Mariahilf
Farní pěší pouť na sv. Hostýn
Noc kostelů

Den dětí
Hod Boží svatodušní
První svaté přijímání ve farnosti
Mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok + program na faře

Chaloupka
Diecézní setkání mládeže v Odrách

Třebovická pouť
Pouť maminek k Panně Marii ve Spálově

Mše sv. pro požehnání pro školní rok 201 4/201 5 s programem pro děti
na faře
Příprava na biřmování (biřmování plánováno na neděli 17. 5. 2015)
Diecézní pouť ministrantů
Slavnost výročí posvěcení kostela (krmáš)
Mikrochaloupka (?)

Listopad
2.

Prosinec
Advent
24.
25.
27.
31 .

Vzpomínka na všechny zemřelé + pobožnost na hřbitově

Roráty, Mikuláš, adventní duchovní obnova, besídka pro děti
Rozdávání Betlémského světla, půlnoční
Hod Boží vánoční
Svátek sv. Jana Evangelisty – žehnání vína
Děkovná mše sv. za uplynulý rok

Ostatní:
● Posílit účast na čtvrteční adoraci v 1 6.00 (modlitba jako základ)
● Nezapomeňme prosím na duchovní MOST Třebovice — Osoblažsko
● Vytvoření pastorační a ekonomické rady farnosti
● Příprava (finanční a projektová) na přestavbu fary
● Dokončení nových farních webových stránek
● Osobní pastorace v rámci jednotlivých společenství fungujících ve farnosti (SSG
— společenství střední a starší generace, společenství rodin — starší i mladší,
modlitby matek, katecheze dospělých „Ve škole Ježíšově“, společenství mládeže,
ministranti, schola, scholička, středeční programy pro děti) — víra prožívaná
mezi vrstevníky.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Blažej

Sv. Blažej žil pravděpodobně
v Sebastě, tehdejší maloasijské
Kappadokii, v dnešní Anatolii.
Na začátku 4. století pak prý
byl Blažej biskupem. Zdá se, že
byl lékařem a zároveň i biskupem tohoto města.
V roce 31 3 vydali císařové
Konstantin a Licinius v Miláně
prohlášení, že křesťané mají
úplnou svobodu. Licinius to
však nedodržel a v Sebastě jeho místodržící Agricola dál

pronásledoval křesťany. Blažej
uprchl z města na horu Aegeus, kde žil v modlitbách, a jeho
společností byla lesní zvěř.
Sv. Blažej zřejmě i během
pronásledování, jako dobrovolný poustevník ve své jeskyni, pokračoval alespoň potají v biskupské činnosti. Nezapomněl ani v horách na své
věřící v Sebastě, i když byli
daleko a ohroženi pronásledováním.
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Nakonec ho i v tomto úkrytu objevilo
několik lovců. Přivedli ho do města a
tam byl přirozeně uvězněn. I v žaláři
však vykonal několik zázraků. Po předepsané době byl postaven před soud.
Blažej byl krutě mučen, jelikož nechtěl
obětovat pohanským bohům. Drásali
mu tělo ostrými železnými hřebeny,
podobnými těm, kterými se češe vlna.
Ve zprávě o jeho mučednické smrti čteme, že „duše vítězně odolávala i v rozdrásaném těle“, tedy že biskup zůstal
pevný a neoblomný, i když jeho tělo
bylo jedinou velkou ranou a ztrácelo
lidskou podobu.
Toto mučení železnými hřebeny bylo
také důvodem, proč byl sv. Blažej považován za patrona česačů vlny.
Zbožnou fantazii křesťanů však ještě
účinněji a trvaleji upoutala jiná legendární podrobnost, která měla vliv i na
vznik liturgického obřadu udělování

Zrníčka z Bible

Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.
(Sír 1, 1)

Mořský písek a krůpěje deště
a dny věčnosti kdo spočítá?

svátostiny „svatoblažejské požehnání“
se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou: „Na prosbu a pro zásluhy sv. Blažeje nechť tě Bůh zbaví nemocí hrdla a
všeho ostatního.“
Vypráví se, že když ho vedli na smrt,
přistoupila k němu jakási žena a položila mu k nohám své dítě, které
umíralo, protože se dusilo rybí kostí, jež
mu uvízla v hrdle. Sv. Blažej na ně vložil
ruce, pomodlil se k Bohu a dítě se
okamžitě přestalo dusit a uzdravilo se.
Tato malá podrobnost, k níž došlo
cestou na popravu, zavdala příčinu
k tomu, že se světec stal ochráncem
všech, kdo trpí nemocemi hrdla.
Biskup byl nakonec odsouzen k popravě
stětím.
▲ M. D.
(podle internetu a knihy V jednom
společenství: životní příběhy světců)

Přijímej všechno, co tě potká,
a jsi-li vždy znovu pokořován,
buď trpělivý. Vždyť zlato se zkouší
v ohni a lidé Bohu milí v peci
pokoření.
(Sír 2, 4—5)

(Sír 1, 2)

Tomu, kdo se bojí Hospodina, bude
dobře v poslední chvíli, bude požehnán
v den svého skonání.
(Sír 1, 13)

6

Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď
cestou přímou a doufej v něho.
(Sír 2, 6)

STŘÍPKY
Setkání s Ježíšem (7. část)

Zápisky z rekolekcí, které vedl na Velehradě Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Sv. Pavel v Listu Římanům v 7. kap.
mluví ke svým spolubratřím křesťanům. Nestydí se jim říkat, že v jeho nitru probíhá velký boj. Verš 1 4., to je jeho
vlastní zpověď: „ Já však jsem hříšný
a hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve
svých skutcích… “ Nemá žádné zábrany,

aby skrýval svoji přirozenost.
Římské mučení spočívalo v tom, že
vraha přivázali k mrtvému a nechali ho
tak umírat tváří v tvář. A Pavel říká, že
je tak přivázaný k hříchu. Kdo mě osvobodí? Ježíš. Takto se vyznává. Jedna
tabulka v okně je širší. Je svobodným
člověkem. Neříká si: „Co si o mně lidé
pomyslí, nebudou si mě vážit.“ Ze všeho
nejdůležitější je přijmout zodpovědnost
za to, co dělám a čím jsem. Nesmím
jenom ukazovat na ty druhé. Jestliže
bývám naštvaný, musím to přijmout, to
je skutečnost. Př.: Člověk závislý na
drogách a chce se léčit. První otázka:
„Proč bereš drogy?“ Ti mladí, pokud
jsou upřímní, odpoví: „Začal jsem brát
drogy, protože se o mě rodiče nezajímali. Dali mi úplně všechno, ale nedali mi
lásku.“ Odpověď zní: „Potom tvoje máma a táta potřebují léčebný program.“
Nebo: „Začal jsem, protože moji kamarádi začali brát drogy.“ Přijměte svoji
slabost. Pokud ukazujete na ty druhé,
tak se nemůžete změnit. Musíte převzít
zodpovědnost za to, co jste. Kdybychom
otevřeli okno, tak by někdo dostal
chřipku. „To kvůli tobě mám teď chřipku.“ Proč vás cizí děti mnohdy rozčilují
a ne jejich rodiče? To je slabost ve vás,

která ty emoce vybudí. To neznamená,
že by tu nebyla příčina, ale to, že jste
takoví, že to musíte přijmout. Př.: Kdo je
podle vás svatý? (otázka na jednoho
kardinála). Pro mě svatý je ten, kdo si je

vědom svého hříchu. Jinak si neuvědomujete, že se máte změnit. Pokud si

duševně chorý myslí, že na dně je
vlastně na vrcholu, tak vlastně ani nezačne stoupat. Pokud jsem na dně údolí,
tak to mě může povzbudit, abych začal
stoupat. Uvědomit si svoji hříšnost, tak
to je počátek výstupu.

3. Zdravý hříšník

Když nemocný člověk řekne: „Nepůjdu
k doktorovi,“ nemůže se uzdravit. Pouze nemocný člověk, který ví, že je
nemocný, přijde k lékaři. S hříšníky je
to podobné. Jestliže si hříšník myslí, že
se nemůže změnit, nepůjde ke svému
Spasiteli. Ale jestli ví, že je hříšný a že se
to může změnit, pak zajde za svým
Spasitelem. Toto je zdravý hříšník.
Vstoupí do procesu uzdravení. Nejdříve
musíme přijít před Ježíše se všemi svými hříchy. Jednoho dne se Ježíš zjevil sv.
Jeronýmovi. Ježíš: „Dej mi dárek.“ Sv.
Jeroným: „Co bych mohl Bohu dát? Dám
Ti překlady Bible. Jsem ochoten je spálit, spálit všechny plody své práce.“
Ježíš: „To ne, já chci něco jiného.“ Sv.
Jeroným: „Můžeš si vzít moje oči – zrak,
uši – sluch, můžeš si vzít můj život.“
Ježíš: „Vždyť tohle jsou dary, které jsem
dal já tobě. Já chci něco, co je tvoje.“ Sv.
Jeroným: „Všechno co mám je od Tebe,
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co bych Ti mohl dát?“ Ježíš: „ Dej mi svoje
hříchy. “

Jak můžu nabídnout hřích jako dar?
Známe podobenství o marnotratném
synovi. Syn neměl nic, co by otci nabídl.
Nemyslím si, že by otec potřeboval jeho
špinavé šaty, ale měl je jako vzácnost.
Ten oděv byl známkou toho, že se syn

vrátil. Př. Matka, jejíž syn je závislý na
drogách. Jednou přijde ke své matce
a v ruce drží kokain. „Mami, rozhodl
jsem se, že se musím změnit. Tohle jsou
mé drogy, vezmi si je.“ Je to znamením
toho, že se vrací domů, znamením
vnitřního obrácení. Budu se snažit bojovat.
▲ připravili A. M. a R. P.

Dětský rehabilitační stacionář v třebovickém kostele
Zima je bílá paní, těšíme
se všichni na ni, protože
zase po roce přináší nám
opět Vánoce. Je to čas pohádek, kouzel a především čas dětí. Ty letošní se už překulily,
i když o koulování to letos bohužel nebylo. Pod
krásnou modrou
oblohou přišli tři
králové a my se
společně s dětmi,
které navštěvují
náš Dětský rehabilitační stacionář, vydali ukončit čas vánoční do
třebovického
kostela prohlídkou betléma.
Už cestou v krásném dni jsme
nabrali
dobrou
náladu a ta nám vydržela i ve
vlídném a ještě vánočně vyzdobeném kostelíku. Dostalo
se nám milého přijetí, poučení o tom, co tříkrálový svá-
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tek znamená, a pak
jsme společně poseděli u třebovického
betléma. Prohlídku
jsme si zpestřili zpěvem písní o pastýřích a jiných postavách z betlémských výjevů.
Krásnou chvíli jsme
zakončili rozsvěcením světýlek a jako
dárek z této návštěvy jsme si
odnášeli požehnání i svěcenou křídu pro tříkrálové
označení našeho stacionáře.
Snad i pro pana faráře byla
naše návštěva příjemně stráveným
časem
a my se budeme
těšit na další setkání.
(zaslala paní učitelka z Dětského
rehabilitačního
stacionáře při
Městské
nemocnici
v Ostravě)

Most Třebovice – Osoblažsko
Velké poděkování!

Když jsme se před časem loučili s o.
Janem, nastupující o. Lukáš navrhl, že
mezi Třebovicemi a deseti novými
farnostmi o. Jana vybudujeme pomyslný most. Protože sliby se mají plnit,
tak jak jistě víte, už se na tom pracuje.
Uskutečnilo se nejen několik návštěv
v Bohušově, jak jsme o tom nakonec
slyšeli při ohláškách na konci loňského
roku, ale především Vám všem patří
poděkování za dary, které jste přinesli
při sbírce šatstva, potravin a jiných potřebných věcí pro Osoblažsko. Naplnilo
se šestnáct banánových krabic, jeden
pytel a jeden prádlový koš. Všechny vě-

Návrat (K)krále

Před časem jsem si na stránkách Many
dovolil uveřejnit poměrně rozsáhlou
úvahu o falešných předsudcích spojených s rockovou a metalovou hudbou.
Impulsem byl soudní proces v Praze
s americkým zpěvákem Randym Blythem za údajné zabití fanouška při koncertu (nakonec byl v plném rozsahu
osvobozen). Dnes se k tomuto tématu
částečně vrátím, ale tentokrát formou
krátké recenze alba Návrat krále skupiny Kreyson.
Většině z vás možná bude prapodivný
název Kreyson zcela neznámým. Pokud
však dodám, že zpěvákem této obnovené kapely je Ladislav Křížek, mnozí si
možná vzpomenou. V osmdesátých
a devadesátých letech byl jednou z nejvýraznějších postav na naší hudební
scéně, a to nejen na poli metalu (skupi-

ci jsme předali osobně přímo ve Slezské
diakonii v Městě Albrechticích.
Protože most potřebuje více pilířů,
pracuje se na dalším . V lednu jsme
zahájili sbírku prostředků osobní hygieny, které pracovníci výše zmíněné
Slezské diakonie rozdělí mezi asi sedmdesát sociálně slabých rodin, s nimiž
jsou v kontaktu. Věci budeme odvážet
někdy v polovině února, takže pokud se
ještě někdo chcete do sbírky zapojit, tato možnost, udělat něco dobrého pro
druhé, tady je. Podrobnosti najdete na
plakátku ve vývěsce.
▲ Z. V., D. V., B. V.

☺

ny Vitacit, Citron, Kreyson), ale spolupracoval i s operní pěvkyní Evou Urbanovou, se svým bratrem vytvořil
popové duo Damiens a má za sebou
mnoho dalších počinů. Se skupinou Citron získal dokonce v roce 1 987 Zlatého
slavíka (oproti dnešní realitě byla tehdejší popularita ankety nesrovnatelně
větší). Počty jeho prodaných desek se
pohybovaly ve statisících a dnes v době
stahování z internetu jsou to čísla jako
z říše science fiction.
Dá se říci, že Ladislav Křížek ve svém
oboru dosáhl téměř všeho, čeho mohl.
Ale možná už tehdy zcela nenápadně
začal proces, na jehož konci v roce 2006
došlo u Křížka k životnímu zlomu. Stal
se křesťanem, a to nejen papírově, ale
především tím, jak se začal snažit naplnit víru skutky a angažovat se
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v mnoha dobročinných projektech. Některé písně ze svého repertoáru, které
byly laděny ne snad protikřesťansky,
ale s vírou rozhodně nesympatizovaly,
už nikdy nezazpíval. Sám uvádí, že žebříček jeho hodnot je nyní postaven zcela jinak. Z každého prodaného CD dnes
putuje určitá částka na projekt Zdravotní klaun, navštěvoval vazební věznice v Olomouci, podpořil Oblastní charitu Uherský Brod, v roce 201 1 vystoupil
ve Zlíně na Noci kostelů, atd.
V uplynulých měsících se na pultech
obchodů objevilo nové cédéčko vzkříšené kapely Kreyson s titulem Návrat
krále. Většina recenzí, které jsem četl,
byla pochvalná. Našly se vyloženě nadšené, ale samozřejmě se objevily i zatracující. Kvalitní je především zvuk (je
otázka, zda na to mělo vliv, že se nahrávalo ve Švédsku, v zemi metalu zaslíbené). Ale výkony hudebníků jsou
rovněž velmi dobré. A zpěv Ládi Křížka,
ten neztratil prakticky nic z toho, co jej
zdobilo před dvaceti či třiceti lety. Zpívá již samozřejmě technicky jinak a v jiných polohách, ale výsledek je poměrně
překvapivý. Jedná se však o můj sou-

Nové knihy z farní knihovny
MÍČEK, Jiří: Slavík za mříží

Dramatický příběh kněze, který usiluje
o svobodu v padesátých letech 20. století.
Kniha nemá ambici být historicky přesná a pohybuje se na hranici skutečnosti
a fikce. Některá jména jsou skutečná, jiná vymyšlená nebo úmyslně změněná.
Stejně jako jednotlivé epizody i postavy
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kromý názor, klidně si můžete vytvořit
vlastní.
Ještě bych se krátce zastavil u textů.
Nebojím se napsat, že většina z nich má
onen rozměr přesahující běžný standard v populární hudbě a zároveň,
v kontextu Křížkova životního příběhu,
přesahující i pomyslný rozměr pouhé
pozemskosti: „ Zář ať svítí nade mnou, až
křídla tvá mé touhy ponesou, nad pouští
své srdce zraněné ti otvírám, už nebloudím, už nejsem sám. “

Název CD Návrat krále je tak pro mne
názvem mnohoznačným. Ale právě to
mne baví více než jednoznačná prvoplánovitost. Je návratem krále myšlen
návrat skupiny Kreyson, která před lety
dobývala hitparády? Nebo je to návrat
Ladislava
Křížka,
nekorunovaného
krále českého metalového zpěvu? Soudě
podle posledních životních osudů tohoto zpěváka může být oním králem
klidně myšlen Král, na jehož návrat čekají všichni křesťané: „Uhas mou bolest
v srdci mém, ať můžu klidně spát, naplň
mi pohár nadějí, že je na druhé straně líp,
že tě chrání věčný mír v obětí andělů. “

▲ Lukáš Volný

příběhu. V knize se setkáme s postavou
dobře známou mnohým ostravským
věřícím — se salesiánským knězem
o. Václavem Filipcem.

KAŠPARŮ, Max: Po provaze ke Kristu

Publikace Maxe Kašparů, psychiatra
a premonstrátského diákona, zve čtenáře trochu „polotovarovou“, ale sro-

zumitelnou formou k cestě za Ježíšem
Kristem. Tentokrát neobvyklým způsobem, který symbolizuje lano upevněné
na jedné straně v aktuální životní situaci a druhým koncem zakotvené na vrcholu Boží hory. Knihu uvítá každý, kdo
hledá v životě novou, trochu akrobatickou, ale přesto bezpečnou a smysluplnou cestu. V knize najdeme otázky,
které jdou pod kůži a vedou k zamyšlení, otázky, které provokují k novému
hledání, i ty, které rozjasní tvář úsměvem či údivem, protože „koho by tohle
napadlo“! Kniha je určena všem těm,
kteří nepřestávají hledat.

HALÍK, Tomáš: Žít s tajemstvím

Žít s tajemstvím je kniha bilanční. Autor
vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil
je do dvou svazků podle nejzávažnějších
témat, jimž věnoval pozornost. V tomto
prvním díle jsou to především centrální

Biblická hádanka
Co to je mana?

Odpověď na biblickou hádanku z minulého
čísla:
Satan osočoval Jóba před Hospodinem:
„Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?
… Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“
Hospodin tedy řekl satanovi: „Nuže,
měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“
Jób tedy snášel tato utrpení:
K Jóbovi přišel posel, aby mu oznámil,
že nepřátelé přepadli jeho stáda do-

otázky víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou.
Tento soubor nabízí rozsáhlý materiál
pro všechny, kteří se chtějí lépe orientovat v myšlenkovém světě Tomáše Halíka; tomu slouží též připojená studie
Martina Kočího o Halíkově přínosu
k soudobé filozofii náboženství. Kniha
však může být rovněž užitečná
k „duchovní četbě“ — jako bohatý zdroj
podnětů k osobní meditaci a k hlubšímu
promýšlení místa víry v životě člověka.
Posláním víry není utišit naši žízeň po
jistotě a bezpečí, nýbrž naučit nás
žít s tajemstvím. Víra je odvážný, riskantní krok naší svobody za úzký okruh
toho, co je pojištěno a zajištěno důkazy.
Věřit, dát šanci víře, neznamená zbavit
se rozumu, nýbrž zpupnosti rozumu;
dát prostor víře předpokládá osvobodit
se od iluze, že hloubku pravdy můžeme
plně uchvátit svým věděním a převést ji
do svého vlastnictví a režie.

bytka a oslic, dobytek pobrali a čeleď
pobili. Ještě nedomluvil a přiběhl další
posel, který oznámil, že se snesl z nebe
oheň a zničil stáda ovcí i čeleď. Ještě
nedomluvil a další posel oznámil, že jiní
nepřátelé napadli velbloudy, pobili je
a čeleď pobili. Čtvrtý posel oznámil:
„Tvoji synové a dcery hodovali a pili
víno v domě svého prvorozeného bratra. Vtom se zvedl od pouště silný vítr
a opřel se ze všech čtyř stran do domu.
Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli.“
Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil
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si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se
a řekl:
„Z života své matky jsem vyšel nahý,
nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď
požehnáno.“
Původně
zámožný
muž
se
stal
v okamžiku žebrákem, který navíc ztratil své děti.

Satan pokračoval dál. Jób musel snášet
na svém těle hrozné vředy. A také
podezření a křivdy své ženy a přátel.
Protože vše přijímal s pokorou a trpělivostí a Boha neobviňoval, musel satan
uznat svoji prohru. Hospodin nakonec
Joba uzdravil a znovu rozmnožil jeho
majetek i potomstvo.
▲ B. V.

Rozhovor s biblickou postavou
Redaktor:

„Hezké odpoledne, můžu
s vámi udělat rozhovor?“
Neznámý: „Ano můžete, čím jsem si zasloužil vaši pozornost?“
R: „Tím, že jste se snažil, krom jiného,
napravovat nesprávné rozhodnutí některých lidí.“
N: „Aha.“
R: „Bylo těžké je přesvědčit o tom, že
jednají špatně?“
N: „Ani ne.“
R: „Takže vás poslechli?“
N: „Ano.“
R: „Což nebývá u lidí zvykem.“
N: „To sice ne, ale mě, naštěstí, všichni
poslechli.“
R: „To je dobře.“
N: „To jo.“

R: „Ale jednou jste zasáhl

příliš tvrdě.“
N: „Nic jiného nezbylo,
když se zachoval velmi
špatně.“
R: „Co udělal?“
N: „Přivlastnil si to, co patřilo jen Bohu.“
R: „A jak zemřel?“
N: „Byl rozežrán.“
R: „Hrozná smrt.“
N: „Nic jiného si nezasloužil.“
R: „Víte, že se jedna pohádka nazývá
stejně jako vy?“
N: „Ano, vím.“
R: „Děkuji za rozhovor.“
N: „Není zač.“
▲ jerkam

VESELÝ
Povídají si dva vedoucí: „Moje sekretářka je jako vlaštovka.“
„Tak čiperná?“
„Kdepak. Pořád sedí na telefonním drátě.“
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„Co děláš, Karle?“
„Ale, otevřel jsem si obchod.“
„A s čím?“
„No přece šperhákem!“

Rozčiluje se úředník: „Kolikrát jsem
vám říkal, abyste přišel zítra! A vy
pořád chodíte dnes!“
Sedí chlapi v hospodě a v tom zazvoní
mobil. Muž ho zvedne a žena říká: „Miláčku, můžu si koupit ten kabát za čtyři
tisíce, co jsme včera viděli v tom domě
módy?“

„Jasně že můžeš.“
„Ty jsi báječný. Pá, zlato!“
Muž zavěsí a říká: „Pánové, čí to byl
mobil?“
„Pane Nováku, to je tento týden už popáté, co jste zaspal do práce. Víte, co to
znamená?“
„Že by už byl pátek?“

MODLITBA
Pane Ježíši, ty jsi světlo věčné! Ty posvěcuješ náš život i duši láskou, štěstím a
novými nadějemi. Vlož, prosím, do našeho života nový rozměr, novou cestu, novou
naději. Amen.

OKÉNKO PRO DĚTI
Vítám vás
v nejkratším měsíci a přeju
vám všem parádní jarní
prázdniny.

N – jako NANEBEVZETÍ

Náš kostel je zasvěcený Nanebevzetí
Panny Marie. To znamená, že je pod
ochranou Panny Marie Nanebevzaté.
Panna Maria byla vzata do nebe s tělem
i s duší. Nemusíme rozumnět tomu jak
a proč. Bůh je dost veliký na to, aby

stvořil obrovský hluboký vesmír. Bůh
je dost silný na to, aby dokázal vytvořit
maličkou vločku. Bůh je dost mocný na
to, aby vzal svou maminku do nebe.
Nemusíme tomu rozumět, stačí věřit
v Boží velikost.
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Domaluj Pannu Marii, jak si ji představuješ
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Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

Na obrázku je Ježíšek, jeho maminka
Maria, Josef a Simeon, který na
narození Spasitele čekal dlouhá léta.
Děkoval Hospodinu, že se s Ježíšem
mohl setkat. V našem kostele se také
můžeš setkat s Ježíšem.

Najdeš alespoň tři rozdíly mezi obrázky?

Každý obrázek můžeš vybarvit jinými barvami.

(obrázky: deti.vira. cz — Alžběta Krejčí)

Tomuto svátku se
také říká Hromnice
a s tím souvisí název svíček, které se
tento den žehnají a
říká se jim hromničky. Dříve se během bouřek dávaly
zapálené do oken a
Rozsviť
lidé věřili, že je všechny svíčky.
spolu s modlitbou Potřebuješ jen
budou chránit před
pastelku.
bouřkou — bleskem
a hromem.
Svíčka nám ale také připomíná Ježíše tím, že sama ubývá proto, aby jiným dala
světlo.

Vyrábíme hromničku

Potřebujete vyšší sklenici (zavařovačku), starší hrnec, knot, nůžky a malou
matičku, nebo jiné závaží.

Seřaď svíčky od nejmenjší a vylušti tajen ku… víš komu se tak říká?

1 . Do sklenice nalámeme zbytky vosku
a tu postavíme do hrnce s vodní lázní a dáme na plotnu.
2. Během rozehřívání vosku si připravíme knot — cca o 5 cm delší než
je výška sklenice. Na konec přivážeme matičku.
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3. Do rozehřátého vosku ponoříme
knot tak, aby se matička dotýkala
dna. (Když se svíčka ohne, nevadí.
Stačí ji po vytažení vždy natáhnout)
4. Knot co 1 0 vteřin opakovaně namáčíme do roztopeného vosku.

5. Když
má
svíčka
požadovanou
tloušťku, odstřihneme matičku a
pověsíme za knotek a necháme svíčku ztuhnout.
▲ Lenka Volná

OKÉNKO PRO RODIČE
Dynamický stereotyp

Dynamický stereotyp je vypracovaný
soubor podmíněných reflexů. Ten se
zafixuje v mozkové kůře, jestliže působíme na člověka opakovaně sérií
podnětů ve stejném sledu. Tolik naučné
slovníky. Před časem jsem slyšela v homilii (možná si také vzpomínáte), že nedělní účast na mši svaté je u praktikujících katolíků vlastně také jakýmsi
„dynamickým stereotypem“. Zjednodušeně řečeno, v neděli
ráno se jde na mši zcela
samozřejmě, není potřeba o tom dlouze přemýšlet. Dynamické stereotypy nám usnadňují
život, protože mnohé
úkony děláme automaticky. Teď odbočím, ale
méně stresů zažíváme také tehdy, když
dáváme věci denní potřeby po použití
na své místo skutečně automaticky.
Jsme pro příště ušetřeni zbytečného
hledání, nehledě na to, že máme doma
pořádek. Ale zpět. Myslím si, že bychom
měli naše děti, případně vnuky, učit také těmto „dynamickým stereotypům“ –
ranní a večerní modlitbě, modlitbě před
jídlem, pozdravení Ježíše, když při jízdě
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autem míjíme kříž podél cesty či kostel.
Není třeba okázalých gest, ale stačí před
dětmi zareagovat a upozornit je, že nemíjíme pouze další strom či supermarket. Že je zde něco víc. Pamatuji si
z dětství, že v nás rodiče i babička s dědou tyto „reflexy“ vybudovali natolik,
že jsem se v dobách hluboké totality
bála, že se začnu žehnat před jídlem na
veřejnosti a bude průšvih. Samozřejmě,
že tímto článkem nechci
říci, že se máme modlit a
chodit do kostela pouze
automaticky ze zvyku. To
by bylo špatně. Opravdová
upřímná modlitba a uvědoměle
soustředěné
prožívání mše svaté je základem. Děti k tomuto
ideálu musíme teprve dovést. Nejlépe
vlastním příkladem. A vytvářením
„dynamických stereotypů“ .
A pozor — poslední důležitý fakt. Dynamický stereotyp, jako soubor podmíněných reflexů, vytváří v mozku pouze
dočasný spoj. Takže, není -li posilován,
jako každý podmíněný reflex časem
vyhasne…
▲ B. V.

☺

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Věrnost v malých věcech je předpokladem
pro věrnost ve věcech velkých
Milí čtenáři,
název dnešní krátké úvahy může být
mnohým z vás povědomý. Není divu,
protože pochází z evangelia, odkud
jsem si text vypůjčil a lehce ho upravil.
Nalezneme ho v podobenství o nepoctivém správci, který, když byl propuštěn, rychle si ještě z cizího majetku
získal přátele, aby se pak měl v nouzi
kam obrátit. A byl za to svým pánem
pochválen. V některých z nás tento příběh může budit negativní emoce až nevoli, jak může být v Písmu svatém chválen nepoctivý člověk za svou prozíravost. Nechci se však nyní zabývat
tímto výrokem, ale myšlenkou z nadpisu, která je součástí pointy tohoto Ježíšova podobenství.
V jednom z minulých čísel Hospodářských novin byl publikován poměrně
rozsáhlý rozhovor s jedním z odborníků, který byl povolán papežem Františkem, aby udělal pořádek, a to doslova,
v nechvalně proslulé vatikánské bance.
Tyto Františkovy kroky silně vnímám
právě v kontextu s naší myšlenkou, kterou jsme na začátku uchopili. Co jsou
v konečném důsledku finanční prostředky, které jsou doslova právě jen
pouhými
prostředky,
ve
srovnání s věčností a úkoly, které má církev na
poli evangelizace a pastorace? Odpověď
musí znít, že jen nepatrné věci. Ale
právě proto, že před církví stojí obrovské úkoly a obrovské Boží výzvy, nemůže si dovolit žádné kostlivce ve (výkladních) skříních. Vždyť jakou mohu

mít důvěryhodnost, budu-li mít oči obráceny vzhůru k „Velkému šéfovi“, když
zároveň v jejich úrovni nechám malé
„mafiánské šéfíky“ kout jejich pikle. Jen
poctivost ve věcech pozemských a dodržování základních pravidel hry (neberme, prosím, v potaz diktátorské
a totalitní režimy a jejich zákony
v evidentním rozporu s mravy, vírou
a životem) je fundamentem poctivého
vztahu k Bohu. Myslím si, že papež toto
jasně vnímá a všechny jeho kroky tomu
nasvědčují.
Ale přiznejme si, nemáme každý z nás
v sobě takovou malou „vatikánskou
banku“? Navenek se snažíme být zaměřeni vzhůru a být třeba i extrémně aktivními křesťany, ale kdesi v úrovni našich očí tolerujeme vlastní neprůhledné
životní transakce a občas i nějakou tu
špinavou bankovku vypereme… O čem
to mluvím? Můžeme si každý posloužit,
jak je komu libo a vybrat si: drobné
podvůdky, které nikdo nevidí, nějaká ta
filmová novinka nelegálně stažená
z internetu, trik, abych ušetřil na
daních, pár balíků kancelářského papíru přineseného z práce tajně domů,
protože je ho tam přece tolik a nikomu
nebude chybět, malá lež partnerovi,
získání neoprávněné výhody, nedodržení daného slova. Opravdu je třeba
pokračovat? Ano, jsou to mnohdy skutečně „malé věci“, ale Ježíš to řekl poměrně jasně. Chceme-li být jako
křesťané lídry na cestě do Božího krá-
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lovství, nemůžeme je vypustit a přehlížet jako „malé“. Kdo z nás si troufne
stanovit hranici, kde tato „malost“ končí a začíná již něco většího?! Být věrný
nekonečně velkému Bohu, to nezbytně
předpokládá věrnost v maličkostech.
Vždyť i charakteristikou stvoření je jeho „složenost“. Věci velké jsou tvořeny
různými shluky věcí malých a ještě
menších.
Možná je příležitost začátkem nového
roku uvažovat, zda se neinspirovat
papežem Františkem a nevyměnit vrcholový management v našich sou-

kromých vatikánských bankách. Dát
mu rozsáhlé pravomoci a motivovat ho
k zásadním strategickým změnám
v našem životě. Dokud můžeme, měli
bychom tyto změny provádět. Neochota
dávat do pořádku i věci ve výši našich
vlastních očí a níže, nechat je plynout
jen tak, jak už léta jsou, to je jako
bychom si koledovali o nuceného
správce. A to by bylo škoda, protože
když to jde ve Vatikánu se stovkami
úředníků, proč by to nemělo jít v našich
osobních životech, kde jsme úředníky
jen sami sobě?
▲ Lukáš Volný

RECEPTÁŘ
Chuťovky s tresčími játry
Ingredience

1 00 g másla, 1 žloutek uvařený natvrdo, 2 lžičky plnotučné
hořčice, sůl, pepř, rohlíky nebo bageta, tresčí játra, cibule,
zelená petrželka

Postup

Máslo, žloutek a hořčici umícháme to pěny. Osolíme, opepříme. Mažeme v tenké
vrstvě na chuťovky, nahoru položíme kousek jater a ozdobíme kouskem cibulky a
petrželkou.
Dobrou chuť!

Název biblické postavy z Rozhovoru s. . . z minulého čísla je Jechíel Geršónský.
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