Návrat k Bohu

Předloni jsem byl na exerciciích (duchovních cvičeních), kterými nás doprovázel
P. Vojtěch Kodet. Vyprávěl nám, mimo
jiné, zážitek z Francie. „Probíhalo zde
setkání představených řeholních řádů,
začal o. Vojtěch. Jednoho dne jsme byli
pozváni do restaurace. Cestou za obědem
naše oči nemohly nespočinout a nevšimnout si míjející domorodce. Byli to chuďasi z venkova. Tento obraz se mi silně vryl
do paměti, pokračoval P. Kodet. Byl tak
‚živý‘, že mi vyvstal při donesení oběda.
A v momentě, když má ústa hltala první
sousta, najednou se mi hrdlo sevřelo. V té
chvíli bylo po jídle, dodal kněz. Bohatá
nadílka stravy a obraz chudobných vesničanů, to nešlo ruku v ruce…“
Podobné prožitky, jako výše popisované,
zažil nejeden z nás. Stačí zalovit v paměti… Byl rok 1997 a Moravu stihly silné
povodně. Češi jako národ tehdy projevili
mimořádnou solidaritu s oběťmi katastrofy. Toto gesto nelze zapomenout. Podobný
soucit či solidaritu v nás můžou „probudit“ různé katastrofy, pohromy, nemoci,
bolest a v neposlední řadě bída zemí tře-

tího světa. Nelze přehlížet nouzi lidské
pospolitosti…
Pravou solidaritu, pravé „srdce na dlani“,
v nás může nastartovat či prohloubit postní doba. Prostředky postního období jsou
půst, modlitba a almužna. Benedikt XVI.
říká ve svém poselství k postní době: „Písmo svaté a celá křesťanská tradice učí, že
půst je velkou pomocí v předcházení hříchu a všemu, co k němu vede. Pravý půst
je v plnění vůle Boží. Ježíš sám jde příkladem a po 40 dnech strávených na poušti
vítězí nad pokušením satana.“
Půst je neodmyslitelně spjat s modlitbou.
A právě v modlitbě nám může „docvaknout“, že kolem nás jsou strádající. Pokud
nechceme zůstat pouze u „zbožných myšlenek“, vede nás modlitba k dobročinnosti.
Půst nám pomáhá opustit sobectví, otevírá naše oči na potřeby bližních a srdce
lásce k Bohu. Přeji Vám, milí farníci a čtenáři Many, aby postní doba byla pro nás
návratem k bližním a k Bohu.
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. března – neděle
8. března – neděle
15. března – neděle
19. března – čtvrtek

1. NEDĚLE POSTNÍ
2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, snoubence
Panny Marie
22. března – neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
25. března – středa Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
29. března – neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ

SVATÝ MĚSÍCE
Dismas Lotr

Dnes máme před sebou možná prvního
světce v moderním slova smyslu. Dismas
byl prý lotr, který byl ukřižován společně
s Ježíšem po Jeho pravici. Údajně patřil
k bandě lupičů, ale na kříži se v posledních

okamžicích života obrátil a získal Ježíšův
příslib: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“.
Tento „lotr“ je zároveň nadějí pro celé lidstvo. Není nikdo, komu by Bůh nemohl
odpustit…
Podle legendy se údajný Dismasův kříž
dostal na Kypr a některé jeho části dále do
Bologně. Velkou úctu projevovali obrácenému lotrovi především členové františkánského řádu.
Dismas je vzýván jako patron vozků,
odsouzených k smrti a jako patron dobré
smrti. Připomínáme si ho 25. března.
Někdy se o něm hovoří také jako o konvertitovi, tedy obráceném.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•

V sobotu 7. března v 17.30 hod. se nám na faře představí komunita Miles Jesu
a v neděli 8. března při každé mši svaté.

•

Pobožnosti Křížové cesty budou v pátky v 17.15 hod. a v neděle v 17 hodin.

•

V sobotu 21. března v 15 hodin budou na faře předvelikonoční dílny.
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STŘÍPKY
Charismata

Záznam z exercicií, které vedl v Koclířově u
Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Začínáme seminář o Duchu svatém, dříve
jsme hovořili o darech a ovoci Ducha svatého, tentokrát budeme uvažovat o charismatech. Tento seminář není spjatý s charismatickou obnovou, ale s celou církví jako
takovou, protože každý z nás je charismatikem! Protože Duch svatý dává charismata každému člověku! Bůh při stvoření dal
každému člověku originalitu a jeho životu
smysl, všichni jsme jeho dětmi, ale každý
máme jiné schopnosti, jiné možnosti a jiná
charismata. Proto má každý člověk svůj
jedinečný plán. Každý se snažíme kráčet
cestou v Ježíši k Otci, ale každý jiným
způsobem, podle své originality a identity.
Tato odlišná identita nám dává i zvláštní
poslání v církvi. Nelze kopírovat druhého. Já nemohu dělat to, co děláte vy a vy
nemůžete dělat to, co já. Snaží-li se někdo
druhého kopírovat, je to chyba. Představte
si, že by si zvířata v džungli chtěla otevřít
školu pro svá mláďata. Starší chtějí děti všemu naučit. A tak se mláďata musí učit jak
lítat, běhat, plavat, šplhat na stromy a jak
skákat, vytvářet hnízdo, rýt díry do země,
zpívat… a starší říkají: my vás všemu naučíme. Všechny vás naučíme létat jako orel,
zpívat jako slavík, šplhat jako opice – ale
to je velká chyba. Želvy nemohou běhat,
slon není schopen létat. Až se rozhodli žít
jako dříve v pralese, v rozdílnosti – cítili, že nějakým způsobem selhali. Všichni
nemáme charisma uzdravování, charisma
proroctví, charisma být matkou, vedoucím, učitelem, ale všichni máme identitu!
V okamžiku, kdy prožíváš to, čím máš

Svitav ve dnech 24.–27. 3. 2008 Fr. Elias
být, jsi úspěšný. Při kopírování druhých
chybuješ, nejsi úspěšný, protože nerozvíjíš
své charisma. Nepodaří se ti nikdy úplně
napodobit druhého. Snažme se krok po
kroku toto pochopit.
Otec nám poslal Syna, aby nás vykoupil.
Syn přišel a vykoupil lidstvo. A dal člověku poslání v jeho plánu pokračovat. Jeho
plánem je spasit celý svět. Bůh to je schopen udělat sám. A neměl žádnou potřebu povolávat člověka ke spolupráci. Bůh
nepotřebuje misionáře, aby evangelizovali.
Nepotřebuje poslat P. Eliase kázat do Koclířova, protože nás může proměnit během
jedné noci skrze sen, nebo skrze inspiraci,
skrze slovo v novinách, skrze kohokoliv,
kdo s námi hovoří. V podstatě není nutná
naše spolupráce s Bohem, aby Bůh vykoupil svět. Je schopen to udělat bez spolupráce s člověkem. Ale protože jsme pro Boha
vzácní, žádá nás o spolupráci. Protože
spolupráce s Bohem je vzácná a nádherná! Je to ocenění, důkaz, že nás Bůh má
rád. Bůh chce, abychom se s ním podíleli
na uskutečňování plánu vykoupení světa.
Křesťanství se liší od ostatních náboženství a směrů, např. od buddhismu. Buddhista se nezajímá o druhé, pečuje sám
o sebe. Jeho cílem je vyprázdnit sám sebe
a přiblížit se co nejvíce „k bohu“. Proto,
aby se mu přiblížil, odpoutává se od druhých. Křesťanství je odlišné. Čím více
křesťan nachází Boha, tím více nachází své bratry a sestry. Čím více nachází
Boha, tím více ho přeje druhým. Ježíš
proto dává, to, co nazýváme velké poslání
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apoštolů. Toto poslání (Mt 26,16–20) je:
Já vám předávám autoritu. Stejnou autoritu, kterou jsem převzal od Otce, vám teď
předávám. Jděte a hlásejte Dobrou zprávu
celému stvoření a všechny křtěte ve jménu
Otce, Syna a Ducha svatého. Vidíme, že
Bůh žádá člověka, aby s ním spolupracoval na vykoupení lidstva. Volá mě a volá
tebe. Dává mi zvláštní poslání stejně jako
tobě. Ne, že by jednomu poslání dal a druhému nedal. Poslání má každý, ale každý
jiné. Podle plánu, který má Bůh s každým
z nás. Abychom byli schopni plnit toto
poslání, prosí Ježíš Otce, aby nám seslal
Ducha svatého, protože potřebujeme energii, abychom byli schopni to vykonávat.
Pták nemůže lítat, má-li slabá křídla. Jelen
nemůže běhat, má-li slabé nohy. Opice
nemůže šplhat po stromech, nemá-li sílu
v rukou. Lev nemůže bojovat, nemá-li sílu
a energii v těle.
Tato energie, pokud ji vztahujeme na charismata, která má člověk – je Duch svatý.
Proto při křtu přijímáme Ducha svatého.
Proto i při biřmování získáváme Ducha
svatého. Proto neustále voláme v církvi
„sešli nám svého svatého Ducha“. Já zde
nazývám Ducha svatého energií. My tuto
energii potřebujeme, abychom žili podle plánu, který má Bůh s námi. Nemohu
se stát svatým bez síly Ducha svatého.
Nejsem schopen prožívat řeholní život, své
mateřství, svou vedoucí funkci – pokud
v sobě nemám energii a sílu Ducha. Jakékoliv charisma, které máš, můžeš prožívat
jedině v síle Ducha svatého, který v tobě
přebývá. Jsem si vědom toho, že Duch
svatý žije ve mně? Sv. Pavel potkává 12
mužů v Efezu a ptá se jich (Sk 19, 1–7),
zda přijali Ducha svatého – oni ani nevědí,
že je nějaký Duch svatý. Kdybych se zeptal
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dnes, většina pokřtěných by asi odpověděla stejně. My nevíme, kdo je Duch svatý
a taky vidíme, že nestačí jen Ducha svatého mít.
Představ si, že máš auto, které stojí, a zjistíš, že mu chybí benzín. Doma v garáži
máš kanystr s benzínem, ale úplně jsi na
něj zapomněl. Snažíš se auto nastartovat,
ale ono to nejde. Máš benzín, ale protože
ho nemáš s sebou, jako bys ho neměl.
Nepoužíváš ho, zapomněl jsi na něj. To se
stává i v našem duchovním životě. Máme
Ducha svatého, ale jak často ho vzýváme,
aby aktivně působil v našem životě? Často máme problémy a nemáme sílu se jim
postavit čelem. Např. jsem těžce nemocný, nemám sílu problém řešit. Jak často
vzýváš Ducha svatého a prosíš o jeho sílu?
Nebo je nějaký problém v rodině, kvůli němu jsi rozrušen, cítíš, že nemáš sílu
tomu čelit. A může se stát, že Duch svatý
tam je, ale spí a čeká, že ho konečně probudíš. Duch svatý nemůže začít působit,
pokud ho o to nepožádáš. Mnohokrát si
nejsme vědomi přítomnosti Ducha svatého ve svém životě.
Minule jsme si řekli, že Duch svatý k nám
přichází se „čtyřmi zavazadly“:
I. zavazadlo – 7 darů DS (Iz 11,1–2):
vědění, rady, porozumění, moudrosti,
bázeně Boží, pevnosti a zbožnosti. Tyto
dary při křtu dostane každý. Liší se od
charismat. Dary v plnosti jsou dány všem.
Každý pokřtěný přijme jako semínko
těchto sedm darů. Během života musí být
ale dále rozvíjeny. Skrze tyto dary přijímáme energii, abychom mohli pokračovat.
Často nevíme, co od nás Bůh žádá. Proto
používáme dar rady, abychom to rozlišili. Potřebujeme světlo, abychom věděli,
co je dobré a co zlé, zda žádá to či ono.

Toto rozlišení děláme skrze dar chápání.
Někdy potřebujeme pevnost, abychom
neztráceli odvahu, zbožnost, skrze kterou
vstupujeme do intimního vztahu s Bohem
atd. Potřebujeme dary, abychom měli sílu
pokračovat. Například na fyzické rovině
se snažíme získat energii – trénink, vitamíny. Investujeme podobně do duchovního života? Duch svatý je připraven dát
nám duchovní energii a sílu.
II. zavazadlo – ovoce Ducha svatého
(Gal 5,22): láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, jemnost a sebeovládání. Pokud je můj život
zakořeněn v Ježíši Kristu, přináší toto
ovoce. Pokud někdo v pravdě kráčí v Ježíši, něco dobrého z něho vychází. Můžeme
v něm vidět ovoce Ducha svatého – to je
charakter křesťana. Chceš-li vědět, zda
člověk žije v pravdě, pátrej po ovoci.
III. zavazadlem jsou služby (v Ef 4,11–12
se sv. Pavel zmiňuje o 5 hlavních službách
v církvi): apoštolská, prorocká, učitelská, pastýřská a misionářská. Jakákoliv
služba v církvi vyrůstá jako větev z těchto
pěti základních.
IV. zavazadlo jsou charismata. Charismata jsou dary, které Duch svatý dává každému, ale jiným způsobem. Záleží na nás,
jestli je rozvíjíme nebo ne. Ovoce je též
stejné v každém člověku – všechno ovoce
je v jednom daném člověku, nebo by alespoň mělo být. Ale charismata jsou odlišná
– každý z nás má jiné. Duch svatý dává
charismata proto, abychom mohli skrze ně
sloužit druhým! Nemáme je pro sebe! Je
spousta lidí, kteří se snaží vypátrat, kolik
různých charismat mají a jsou na ně pyšní. V těchto lidech je ale nedostatek ovoce
Ducha svatého, není v nich opravdová láska, opravdovost, protože si neuvědomují,

že nejde o to charismata mít, ale vlastnit
samotného Ducha, který v nás přebývá.
On je největší dar, který nám byl darován
Ježíšem Kristem.
Neměli bychom být hrdí na charismata, ale na to, že Duch svatý v nás přebývá! Protože jen skrze Ducha svatého se
můžeme přibližovat k Ježíši. Při mši slyšíme „v Něm, s Ním a skrze Něj“ – ale
nemohu být v Ježíši, pokud ve mně nepřebývá Duch! Nemohu být s Ježíšem, pokud
Duch svatý nepřebývá v mém nitru. Jak
může být Ježíš ve mně, nemám-li Ducha
svatého? Jak v něm mohu přebývat, nežije-li ve mně Duch svatý? Jednou řekla sv.
Terezie z Avily po sv. přijímání: „Děkuji ti
Ježíši, že ve mně přebýváš.“ Uslyšela odpověď: „Terezie, je daleko důležitější, že ty jsi
ve mně než to, že já jsem v tobě!“ Být sjednocen s Ježíšem! Já přebývám v Něm! Stávám se perem v jeho ruce, používá si mě
způsobem, jakým On chce. Matka Tereza
říkávala: „Jsem tužkou v ruce Ježíše Krista“.
Je nádherné, stát se tužkou v rukách Ježíše! Může mě používat jak chce. Nejenže
On přebývá ve mně, ale i já v Něm. Ježíš
chce používat každého z nás skrze sílu
Ducha svatého, toto je ten největší dar, že
Duch svatý přebývá ve mně a já v Duchu!
Já dovoluji Duchu svatému, aby si mě
používal jak chce.
V Ef (1,13–14) sv. Pavel říká: jste označeni pečetí Ducha svatého. Když je zapečetěn
a podepsán papír, to už něco znamená, má
to cenu, získává to svou důležitost.
Picaso byl jednou na náměstí a malý kluk
ho žádal o drobné, ten mu řekl: jdi a přines
mi kousek papíru. Na něj mu něco namaloval a papír podepsal, pak ho poslal ten
kousek papíru prodat. Kluk se stal velmi
bohatým díky jednoduchému obrázku, ale
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s podpisem Picassa. My nic neznamenáme, ale sv. Pavel říká „byla na nás vložena
pečeť Ducha svatého“. Při křtu jsme byli
označeni pečetí Ducha svatého, stali jsme
se velmi vzácnými – už proto nemohu říci:
já nic neznamenám. Ale my častokrát tuto
pečeť v sobě přehlížíme. Jsme majetkem
Ježíše Krista. A jako lidé označení pečetí máme poslání, které máme uskutečnit!
Poslání začalo v den seslání Ducha svatého
a bylo dáno každému z nás. Prorok předpovídá, že nastane čas, kdy každý bude
označen pečetí Ducha svatého – ve Starém zákoně ne všichni byli označeni pečetí
Ducha svatého. Duch svatý byl předán jen
těm, kdo měli zvláštní poslání jako např.:
Izaiáš, Jeremiáš, oni měli zvláštní poslání
od Boha. Elizeus žádá Eliáše o dvojnásobek jeho Ducha – „žádáš mnoho, ale přijde
den, kdy tento Duch bude předán každému:

ženě, muži, každé osobě“. Při Letnicích,
kdy si o apoštolech lidé mysleli, že jsou
opilí, došlo k naplnění proroctví Joelova
– Duch svatý sestoupil nejen na apoštoly,
ale byli tam i učedníci. Duch svatý sestoupil na všechny, tedy i na nás! Možná tato
síla Ducha svatého je blokována, ale Duch
svatý chce v nás být svobodný, abychom
byli schopni splnit poslání, které jsme přijal od Ježíše.
Modleme se: Duchu svatý, přijď v tomto
okamžiku a přijď do mého srdce nově. Prosme Ježíše, aby uvolnil Ducha svatého, který
v nás již přebývá. Protože není nic, oč mě
Bůh žádá, co bych nebyl schopen udělat
a jakkoliv se úkol zdá velký a obtížný, jsem
schopen ho naplnit ne silou svou, ale silou
Ducha svatého. Vstupme do mlčení Božího.
(zpracoval Radim Prokop)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Sněhová královna

Dobrý den, děti!
Dnes si budeme povídat pohádku. Pěkně
se posaďte a tiše poslouchejte, začínáme.
Až budeme na konci, budeme vědět více,
než víme nyní.
Byl jednou jeden zlý čaroděj. Ten vám byl
tak zlý, inu, učiněný ďábel. Jednoho dne
byl obzvlášť v dobré náladě. Podařilo se
mu totiž zhotovit zrcadlo, v němž se všechno dobré a krásné zmenšilo, až skoro úplně zmizelo, a všechno ničemné a špatné se
ještě zvětšilo. Nejkrásnější krajiny v něm
vypadaly jako uvařený špenát a dobří lidé
se stávali ošklivými nebo stáli na hlavě
bez trupu. Obličej se v něm tak zpitvořil,
že ho nebylo možno poznat, a měl-li kdo
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třeba jen maličkou pihu, mohl si být jist, že se mu v zrcadle rozleze přes celý nos a ústa. Čaroděj
si liboval, neboť každá dobrá, zbožná
myšlenka, jež v člověku byla, odrážela se
v zrcadle jako jeho pošklebek. Všichni,
kdo k němu chodili do čarodějnické školy
– on totiž měl i svou školu –, vypravovali
o tom zázraku a tvrdili, že teprve nyní se
dá poznat, jak opravdu vypadá svět a lidé.
I chtěli také doletět do nebe, aby si tropili šašky z andělů a z Pánaboha. Letěli výš
a výše, když tu náhle se zrcadlo otřáslo tak
strašlivě, že jim vyklouzlo z rukou a řítilo
se dolů k zemi. Tam se roztříštilo na sta-

milióny, bilióny a ještě více kousků, které
způsobily mnohem větší neštěstí než samo
zrcadlo dříve. Neboť střepinky poletovaly
širým světem, a když vlétly lidem do očí,
uvázly v nich. I viděli lidé všechny věci
převráceně, nebo si všímali jenom špatných stránek. Některým lidem se dostala
střepinka až do srdce, a to bylo opravdu
strašné, neboť jejich srdce se proměnilo
v ledový střechýl. Některé úlomky byly
tak velké, že se daly použít jako tabulky
do oken, ale nebylo hezké dívat se skrze
ně na své přátele. Jiné byly vsazeny do brýlí a lidé, kteří si tyto brýle nasadili, aby
správně viděli a soudili, viděli falešně. Zloduch se smál, tuze mu to lahodilo. Některé
střepinky toho zrcadla poletují vzduchem
doposud.
Tak děti, ale pohádka ještě nekončí,
poslouchejte, jak to bylo dál.
***
Daleko na severu, uprostřed prázdného,
nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé
jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce

kusů a uprostřed něho seděla Sněhová královna. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu,
a to že je jediné a nejlepší na celém světě.
Malý Kaj, kterého zasáhla střepina z čarodějova zrcadla přímo do srdce, a kterého
Sněhová královna unesla do své říše, seděl
vedle jejího trůnu, a byl zimou celý modrý,
ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť
jeho srdce bylo ledový střechýl.
Sněhová královna uložila Kajovi úkol.
Z kusů ledu měl sestavit slovo, které by mu
zajistilo svobodu. Ale ať si lámal hlavu jak
chtěl, nemohl na to slovo přijít. Po dlouhé,
předlouhé době Sněhová královna odletěla. Tehdy, po strastiplném putování, vešla
do zámku Kajova malá přítelkyně Gerda
velikou branou z řezavých větrů. Spatřila
Kaje, poznala jej a padla mu kolem krku.
Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný.
Gerdě vytryskly horké slzy. Padaly mu
na prsa, pronikly až k srdci, roztavily
rampouch a strávily střepinu uvnitř. Kaj
se na ni podíval a vypukl v pláč. Plakal
a plakal, až mu střepinka vypadla z oka,
poznal Gerdu a zajásal: „Gerdo! Malá Gerdo! Kdepak jsi byla tak dlouho. A kde jsem
byl já?…“ Kaj se přivinul ke Gerdě, a obě
děti se smály a plakaly najednou. Bylo to
tak krásné, že i kusy ledu tančily radostí.
A když byly kusy ledu unaveny a lehly si,
vytvořily slovo, o němž Sněhová královna
Kajovi řekla, že sestaví-li je, bude svým
pánem.
Zdalipak, děti, uhodnete to slovo?… To
slovo bylo… Věčnost.

(z pohádky H. Ch. Andersena Sněhová královna
vybrala Margareta Špoková)
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OKÉNKO PRO DĚTI
Ahojky děti,
téměř polovina tohoto měsíce
patří zimě, druhá už jaru.

Březnové pranostiky
»»
»»
»»
»»

Březen – za kamna vlezem.
V březnu prach – jistý hrách.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Šije mokrou nití,
k zemi nebe stahuje,
když dojdou nitě,
tak se odstěhuje.

Stojí babice
rozcuchaná velice.
Když přijdou časy,
zelené má vlasy,
když tělo chřadne,
do vody padne.

Jindřich Balík je osmdesátiletý básník. Překládá také texty francouzských a německých písní, sám pár otextoval. Jeho tvorba vychází
z citátu: „Dítě je završením krásného vztahu dvou lidí.“

Rada sněhulákovi

Nechoď, brachu, do lékárny,
každý tvůj krok bude marný.
Na tvou nemoc v půli března
žádný doktor léky nezná.

Eskymáci

Slunce

Pro děti ze škol
i pro ty z jeslí
na modrou tabuli
panáky kreslí
bez jediné chybičky.

Aby byli Eskymáci v pohodě,
koupají se každé ráno ve vodě.
A je ovšem jasné předem,
ve studené vodě s ledem.
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Potom přidá po paměti
motýla, co loukou letí,
brouky, včely, rybičky…

Spoj písmenka od A po S a obrázek
vybarvi podle své chuti

Křížovka

Vyrábíme březovou píšťalku

Uřízneme rovný, asi 10 cm dlouhý a maximálně 1,5 cm silný kousek vrbové nebo
bezové větvičky.
Velmi opatrně začneme silně, ale opatrně
střenkou nože ze všech stran naklepávat
kůru uříznuté větvičky. Při otloukávání
nesmíme zapomenout na žádné místečko,
aby kůra povolila. Jakmile se nám podaří
stáhnout kůru, přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné třetině. Delší část
zastrčíme opět opatrně zpátky do kůry,
část necháme povystrčenou.
Popotahováním vystrčeného dřívka mů
žeme určovat výšku tónu píšťalky. Kratší
část dřívka zkrátíme na 1,5 cm a nahoře
odřízneme po délce 1mm slabý plátek.
Pak vsuneme špalík do kůry z druhé strany. Na horní straně vyřízneme nožem
zvukový otvor pro proudění vzduchu
z píšťalky ven. Zároveň s tím vytvoříme
náustek tak, že spolu s vnitřním koncem
kratšího špalíku seřízneme kolmo kůru
asi do jedné čtvrtiny tloušťky píšťalky a ze
vzdálenosti asi 1 cm řez mírně obloukovitě dokončíme.

Co má všechno ovoce společné?

1. Hnědé chlupaté ovoce,
po oloupání zelené
2. Kyselé ovoce, mačká se do čaje
3. Ovoce rostoucí na slivoni
4. Citrus menší než pomeranč,
který často nosí Mikuláš
5. Oranžové kulaté ovoce
s hnědou peckou
6. Stejné jméno tohoto ovoce
nese i jeden maxipes
7. Žluté zahnuté ovoce, které
se musí oloupat
8. Malé kuličky rostoucí ve střapcích na keři
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Doplň podtržená slova části Mariina chvalozpěvu do křížovky
a dozvíš se tajenku (srov. Lk 1,46–51)
Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se
mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho
od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil
ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

…z deníku želváka Oskara
Jak jsme probouzeli jaro

Tatínek ráno mrknul do kalendáře, usmál
se a povídá: „Děti, dneska začíná jaro.“ Jaro,
to jsou motýlci, voňavé kytičky, kuřátka,
třešně. Vyjmenovávali jsme všechno, na co
jsme si vzpomněli, a hned jsme se rozhodli,
že po snídani vyrazíme ven jaro pořádně
přivítat.
Ať jsme hledali, jak chtěli, našli jsme jen
čtyři sněženky a pět krokusů a jednu zmrzlou včeličku. „Tohle je jaro?“ kňoural bráš10

ka Kvído. Pak ale Ema našla v kurníku pár
vajíček a už je nesla do pokojíčku. A hned
jsme pochopili její nápad. My tomu letošnímu lenivému jaru trošku pomůžeme.

Zabalili jsme vajíčka do polštářů, peřinek,
vlněných šálů a v rohu Kvídovy postele
čekáme, co se bude dít. Ale ani po čtvrt
hodině nic nekřupe a nepípá. Jediné, co
slyšíme, je maminčino: „Oooběěěd.“
U oběda jsme na naše kuřátka úplně zapomněli, ale když Kvído hopsnul do postele

a jeho peřina zakřupala, vzpomněli jsme
si. Později, když maminka rozlepovala
šály slepené žloutky a bílky z vajíček, nám
vysvětlila, že vajíčka potřebují více než jen
teplo polštářů. A my víme, že jaro se o ně
postará lépe.
(Lenka Volná)
Hádanky: mrak, vrba
Tajenky: vitamíny, počneš a porodíš syna

OKÉNKO PRO RODIČE
Puberta

Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak
přírodaw pečuje o lidský rod, aby nevyhynul.
Protože člověk by asi nikdy dobrovolně
neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je
o něj postaráno milujícími rodiči a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to
rozkošné a bezproblémové dítě najednou
odchází. Ale pak přijde spásná puberta
a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými
rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením,
jejich životním stylem, takže nakonec jed-

nou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to
jakž takž přežijí.
A co je zajímavé, že hned venku na toho
nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví,
který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak
neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své
životy a stanou se z nich ti báječní milující
rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo,
nebýt puberty.
(z e-mailu přepsala Broňa Volná, autorem textu
je údajně Marek Eben)

TEOLOGICKÉ (filosofické) OKÉNKO
Filosof s kladivem

Milí přátelé,
v mnoha našich pohádkách se často vyskytuje jeden motiv. Hrdina je postaven před
nelehký úkol. Může si vybrat svou milovanou, ale musí ji poznat mezi několika
dalšími, navlas stejnými dívkami. A přece,
jen jedna je ta pravá! Chybný pokus může
navíc znamenat i ztrátu života. Ale hrdina
se nezalekne a „jde do toho“.

Ptáte se, co to má společného s teologickým
okénkem či s nějakým filosofem s kladivem? Možná budete překvapeni, ale mnoho.
Oním filosofem s kladivem není nikdo jiný
než Friedrich Nietzsche, možná nejkontroverznější myslitel a můj oblíbenec.
Sám se dobrovolně pasoval do role člověka,
který hledá „tu pravou“. Jen nespoléhá na
11

pomoc různých pohádkových bytostí jako
pohádkoví hrdinové. Nietzsche prochází
světem ideologií, názorů a pravd. V ruce
přitom drží pomyslné kladivo. Přistoupí
k nějaké „pravdě“ a PRÁSK!
Udeří do ní svými těžkými
a pádnými argumenty. Rozpadne-li se tato pravda, nestojí
mu za další zkoumání. A tak
bloudí světem a buší kladivem
kolem sebe. Vydrží některá
z ideologií, nějaká z myšlenek?
Právě pod jeho náporem se
zhroutila nejedna jistota moderního světa.
A tak se ptám: Nestojí za to, vzít občas do

ruky pomyslné kladivo a zatepat jím vší
silou na ty naše pravdy a neotřesitelné jistoty? Co když jsou mezi nimi takové, které
se po úderu rozpadnou v prach? Bylo by to
neštěstí? Nebo naopak otevření
nové cesty?
Všimněme si, pohádkoví Honzové, Jiříkové a další bohatýři
riskovali pro tu „pravou“ všechno. Máme odvahu vydat se na
„tenký led“, prověřit ty „své
neotřesitelné pravdy“ a znovu
si ujasnit, proč právě ony jsou
těmi neotřesitelnými?
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Kuřecí rolky

Kuřecí prsíčka rozklepeme, osolíme, popepříme,
můžeme potřít hořčicí, přidáme tenký plátek uzeného masa (nejlépe z uvařené uzené krkovice) a plátek anglické slaniny. Smotáme do rolky, obalíme
v rozšlehaném vejci, mouce a strouhance. Vložíme
na sucho do pekáčku na těsno k sobě, zalijeme smetanou (žlutý kelímek), přikryjeme
alobalem a pečeme asi 45 minut. Odstraníme alobal a ještě chvíli pečeme, až mají rolky
pěknou kůrku.
Kachní stehna
Uvaříme stehna (máme polévku) a pak pečeme, podléváme vodou s kmínem.
Chcete mít čistou hovězí polévku?
Přidejte do vaření (zelenina + maso + kost) také rajské jablíčko a vařte a uvidíte?!
Dobrou chuť přeje Jarka Gasková
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