Zrada

Již děti mají svá tajemství. Prozradí-li je,
není v tom, zřejmě, zlý úmysl. Okolí vnímá jejich počin jako chloubu, touhu sdílet osobní věci s někým blízkým či pro ně
důležitým, někdy snad jako „břemeno“,
které částečně uleví sdělením nezaujaté
osobě. Pokud vyklopí před cizími událost
nebo zážitek, určený pouze jemu, nepohoršujeme se. Mrňousi v té chvíli působí
spíše roztomilým dojmem.
S přibývajícím rozumem žáci, studenti neb
dospělí zvažují, co komu poví. Více a více
si uvědomují, že kamarádství, přátelství
anebo manželský život vyžaduje i mlčení.
Některé osobní momenty nelze vytrubovat na ulici. Nezasvěcení nemusí všemu
porozumět, nemusí vše vědět. Nemluvě
o tom, že určité typy lidí umí přikrášlovat,
jiní „umělci“ překrucovat. Zdaleka nechci
psát o domýšlivcích, kteří „vytahují“ věci
ze soukromí a mnohdy pak způsobují hodně bolesti dotyčným osobám, ale i sobě.
Existují různé zrady v různých oblastech
lidského života. Bolestně působí zrada národa, vytroubené profesní tajemství (právní, lékařské apod.). Ani nechci
pomyslet na prozrazené zpovědní tajem-

ství… Obecně lze konstatovat: prozrazené
tajemství bolí tím více, čím více jde o osobní záležitosti. Hlouběji zraňuje manželská
zrada. Vrcholem je zrada Božího syna.
Nejsme ani schopni domyslet důsledky
tohoto tragického jednání. Jidášův polibek
zraňuje nejhlouběji. Mezi Kristem a apoštolem bylo přece velké pouto…
Soudíme bezlítostně Jidáše, ale zapomínáme na naše proradnosti. Ptáme se jaké?
Snad nám to ani nedochází, ale každé naše
podlé jednání, zpupnost, nabubřelost, pýcha, soběstačnost, ano každý hřích je zradou Božího Syna. Přeháním ve svých soudech? Víme přece jak „chutná“, když nám
druzí ubližují. Zvláště pak je zraňující rána
od nejbližších. Kdybychom opravdu milovali, neubližovali bychom, nenamáčeli bychom se do hříchu.
Hřešíme stále, máme si proto zoufat?
Odpovědí je rozevřená Kristova náruč.
Ježíšovy ruce objímají sebevětšího hříšníka. Největší zrada, nejtragičtější potupa,
nejopovážlivější hřích je vykoupen. Třebaže máš na kontě ukrutné zrady, Boží
Syn za všechny zaplatil. Neboj se! Vrhni se
do náruče Kristovy.
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
7. března – neděle
3. NEDĚLE POSTNÍ
14. března – neděle
4. NEDĚLE POSTNÍ
19. března – pátek	Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
snoubence Panny Marie
21. března – neděle
5. NEDĚLE POSTNÍ
25. března – čtvrtek
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
28. března – neděle
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

MALÁ KATECHEZE – Život člověka jako součást tajemství liturgie

Milí přátelé,
při našem minulém setkání jsme se opravdu obšírně věnovali tématu rozdělení liturgického roku. A protože malé katechezi
byla věnována celá barevná příloha, dnes
budeme trochu skromnější.
Než se dostaneme k další etapě naší cesty za tajemstvími mše svaté, dopřejme
si, sportovní terminologií řečeno, trochu
odpočinkového mezičasu. Jestliže jsme si
uvedli, že liturgický rok má svůj hluboký
smysl a je jakousi, s velkou nadsázkou řečeno, zkrácenou verzí dějin spásy, můžeme
říci, že každá mše svatá také určitým způsobem reflektuje právě probíhající období
roku. Její jádro, tedy eucharistická oběť,
je samozřejmě vždy stejná, nezaměnitelná
a nezastupitelná. Ale část textů, které se při
mši používají, zejména čtení, jsou tematicky zaměřena podle právě probíhajícího
období. Také výzdoba v kostelích, kázání, ale třeba i některé pobožnosti, to vše

směřuje k tomu, aby věřící mohli ještě více
proniknout do poselství a tajemství, které
se před nimi otevírá. Tak míváme např.
pobožnosti křížové cesty, které nás vedou
k hlubšímu zamyšlení nad utrpením Ježíše Krista. V době postní jsou oltáře prosté
květin a výzdoby, aby nám připomněly, že
je čas pokání, čas k obrácení života.
Nic, co se v rámci života křesťana děje,
tak není samoúčelné a izolované, ale vše
je součástí jednoho celku. A z tohoto celku není možné vyjmout ani naše soukromé životy. Jen formální účast na mši je
málo, jen teoretické znalosti liturgického
roku nestačí. I naše nitro by mělo souznít
v jednom tónu, protože jen pak můžeme
své životy proměnit a stávat se živými
kameny, z nichž se staví duchovní dům,
abychom byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše
Krista (srov. I Petr 2,5).
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Patrik

Svatý Patrik se narodil v jihovýchodní
Británii v roce 385. Jeho otec byl řím2

ským prefektem. Británie byla v té době
jednou z provincií Římské říše. Patrik žil

spíše světským životem. Když bylo Patrikovi 16 let, byl zajat irskými piráty, kteří
ho prodali irskému vůdci, u kterého pak
6 let pásl ovce. V zajetí trpěl hladem. Toto
soužení způsobilo, že se
změnil a uvěřil v Boha.
Píše o tom ve svém Confessio: „Hlídal jsem denně
ovce, a do mého srdce přicházelo víc a víc Boží lásky. Už před úsvitem jsem
povstal k modlitbě, za mrazu, ve sněhu, v dešti. Necítil
jsem lenost, neboť už tehdy
ve mně planul Duch.“
Začal se intenzivně modlit.
Naučil se dokonale irsky,
poznal irské obyčeje a způsob života. Po
šesti letech se mu podařilo uprchnout na
lodi, směřující do jižní Francie. Po třech
dnech se dostal na břeh své vlasti. Doma
měl později sen, v němž ho hlasy Irů vyzývaly, aby se vrátil do Irska jako misionář.
Nejdříve žil několik let jako mnich, později byl vysvěcen na kněze a poté brzy
i na biskupa. Při pouti do Říma dostal od

papeže sv. Celestina pověření k hlásání
evangelia v Irsku. Irsko bylo tehdy prosyceno pohanstvím a žilo zde jen velmi málo
křesťanů. Na lid měli neomezený vliv modloslužební kněží – druidové
a národní pěvci – bardové.
Sami Irové byli svobodymilovní a suroví. Roku 432
začal sv. Patrik procházet
Irsko křížem krážem a všude s apoštolskou horlivostí
hlásal slovo Boží. Nejdříve
obrátil hospodáře, u kterého sloužil jako otrok,
a potom samotného krále.
Snažil se nahradit pohanské svátky křesťanskými, budoval biskupská sídla i na jiných
místech a zval do Irska kněze a biskupy
z jiných zemí, takže se Irsku brzy říkalo
„ostrov svatých“. Irové ho milovali jako
otce. Za poměrně krátkou dobu asi 30 let
jeho působení se stalo prakticky celé Irsko
křesťanským. Pokřtěné Iry Patrik učil číst
a psát a ty nejschopnější z nich světil na
kněze. Zemřel kolem roku 461.
(Majka Dostálová)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
•

V sobotu 20. března nás čeká velký úklid na faře a v kostele – „jarní brigáda“.
Každá ruka bude vítána.
Před Velikonocemi proběhne předvelikonoční duchovní obnova. Přesný termín a
další podrobnosti budou upřesněny v ohláškách.
Velikonoční dílny s názvem „Proutěné odpoledne“ se uskuteční v sobotu 27. března
v 15 hodin na faře.
Se změnou zimního času na letní (28. března) se změní začátky večerních bohoslužeb
a křížových cest.
Velikonoční zpověď bude v neděli 28. března odpoledne od 15 do 18 hodin.
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STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

„Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,
připrav svou duši na pokušení.“
(Sír 2,1)
„Důvěřuj Bohu,
on se tě ujme,
choď cestou přímou
a doufej v něho.“
(Sír 2,6)
„Blaze člověku, jenž našel moudrost,
člověku, jenž došel rozumnosti.
Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra,
její výnos je nad ryzí zlato.“
(Př 3, 13–14)

Biblický kviz – Noe

1. Čím se proslavil Noe?
a) založil televizi (23)
b) postavil archu (18)
c) uškrtil Egypťana (21)
2. Správně. Kolik párů z čistých zvířat
vzal na archu?
a) 6 (20)
b) 1 (28)
c) 7 (22)
3. Špatně. Zpátky na 22.
4. Špatně. Opakovat 14.
5. Správně. Kolik bylo mu let, když
nastala potopa?
a) 600 (9)
b) 599 (16)
c) 601 (11)
6. Správně. Kolik měl Noe synů?
a) žádného, měl jen dcery (27)
b) byl bezdětný (17)
c) měl tři syny (19)
7. Špatně. Znova 22.
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Má-li někdo dostatek a vidí,
že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí –
jak v něm může zůstávat Boží láska?
(1. List Janův 3, 17)
Každý, kdo vzývá jméno Páně,
bude spasen.
Ale jak mohou vzývat toho,
v něhož neuvěřili?
A jak mohou uvěřit v toho,
o kom neslyšeli?
A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo,
kdo by ho zvěstoval?
(Římanům 10, 13–14)
8. Špatně. Opět 14
9. Správně. Kolik přešlo dní, když začaly
opadávat vody?
a) 140 (12)
b) 150 (24)
c) 160 (26)

10. Špatně. Opět na 18.
11. Špatně. Znovu na 5.
12. Špatně. Opakovat 9.
13. Špatně. Zpátky na 19.
14. Správně. V kolika letech je zplodil?

a) 20 (4)
b) 500 (5)
c) 100 (8)
15. Špatně. Zpět na 19.
16. Špatně. Opět na 5.
17. Špatně. Opakovat 6.
18. Správně. Z jakého dřeva ji udělal?
a) goferového (2)
b) cedrového (10)
c) bukového (25)
19. Správně. Jak se jmenovali?
a) Šém, Chám, Jefet (14)
b) Šém, Golem, Jetef (13)
c) Ešm, Achm, Fejet (15)
20. Špatně. Zpátky na 2.

21. Špatně. Opakovat 1.
22. S právně. Kolik párů z nečistých zvířat
vzal na archu?
a) 2 (3)
b) 1 (6)
c) 3 (7)
23. Špatně. Opakovat 1.
24. Správně. Gratuluji, tímto kvizem jste
prošli úspěšně.
25. Špatně. Opakovat 18.
26. Špatně. Zpět na 9.
27. Špatně. Znova 6.
28. Špatně. Vrátit se na 2 a zkusit jinou
možnost.
(Kamil Jeroným Pálka)

Charismata

Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
Dosud jsme hovořili o různých charisma- problémů. Na druhé straně ale také ví, že
tech a jejich důležitosti v církvi, teď si poví- když prodá kus rezervace, ztratí spoustu
věcí – krásné panorama, vůni země, chladme něco víc o těch nejvýznamnějších.
Charisma rozlišování – co znamená ný příjemný vítr, blankyt vody, zkrátka
rozlišovat a mít toto charisma? Každý jej krásu přírody. A tak řekne: dej mi čas
nějakým způsobem ve svém životě použí- na rozmyšlení. Musí se rozhodnout mezi
vá. Jeden ze sedmi darů, které přijímáme dvěma dobrými věcmi. Po několika dnech
při biřmování je dar rady – to je dar roz- mu odpoví: já ti tuto část půdy neprodám.
lišování. Skrze dar rozlišování získáváme A tím rozlišil mezi dvěma dobrými věcsvětlo k tomu, abychom rozlišili dobro mi. Indiánský náčelník se rozhodl podle
a zlo, vůli Boží od vůle vlastní. Sv. Pavel vlastního uvážení, co bylo výhodnější pro
počítá mezi charismata (ne mezi dary) něho. My zde nemluvíme o tomto druhu
v listu Korintským i charisma rozlišová- rozlišování, protože nebudeme rozlišovat
ní. To znamená, že v některých lidech podle toho, co je pro nás výhodnější, ale
Bůh toto charisma zesílí tak, aby skrze něj podle toho, jaký je Boží plán pro mě!
Pro naše rozlišování můžeme používat lidpomáhali druhým.
Uvedu příklad. Představme si, že obchod- ské kritérium nebo kritérium Boží. Ptáme
ník přijde za starým indiánským náčelní- se Boha: co chceš ode mne v tomto konkem a dá mu návrh. Požádá ho, aby mu krétním okamžiku? Jsou okamžiky, kdy
prodal za velké peníze část půdy. Náčelník tento způsob rozlišování je velmi jednodustojí před dilematem. Na jedné straně ví, chý. Například – otěhotní žena, má početže mu peníze pomohou vyřešit spoustu nou rodinu, je chudá. Z lidského pohledu
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je pro ni daleko jednodušší potratit dítě,
které nosí. Ale ona se neptá, co je pro ni
výhodnější, ale ptá se, jaká je v tomto okamžiku Boží vůle. Odpověď je velmi jasná.
Bůh nechce potrat tohoto dítěte. A žena se
přizpůsobuje Boží vůli.
Pak jsou však okamžiky, kdy rozlišení je
daleko těžší. Dívka se ptá Boha: mám se
vdát nebo vstoupit do kláštera? Obě volby jsou dobré. Ale ona se neptá, co je pro
ni výhodnější. Chce vědět, co Bůh po ní
žádá. V minulém případě byla volba mezi
dobrou a špatnou věcí – to je snadné rozlišit. Druhý případ je těžší, protože je zde
volba mezi dvěma dobrými věcmi. Tady
potřebuji charisma rozlišování.
Jak můžeme zjistit Boží vůli pro svůj
život? Abychom dostali odpověď, potřebujeme mít s Bohem intimní vztah. Musím

znát Boha, znát ho celým svým srdcem,
nejen svou myslí. Příklad: představme
si manželský pár, který spolu žije 10–15
let. Žena řekne: znám svého manžela.
Co to znamená? I když manžel nemluví,
ona ví, jak přemýšlí. Když po něm něco
chce, ví, kdy se ho má na to zeptat, protože
ho dobře zná. Ví předem, kdy řekne ano
a kdy řekne ne. Toto nezíská z knih a není
to ani záležitost nějaké metody, ale je to
otázka intimity vzájemného vztahu. Když
dva lidé žijí spolu dlouho, dobře se znají.
To stejné se odehrává ve vztahu s Bohem.
Když mám intimní vztah s Bohem, který
navazuji skrze modlitbu, začínám ho lépe
poznávat. Cítím, co po mně žádá. Tento
pocit není otázkou emocí. Je to záležitost,
která pramení z intimity tohoto vztahu.
Pokračování příště…
(Radim Prokop)

„Plodem mlčení je ticho,
plodem ticha je víra,
		
plodem víry je láska,
		
plodem lásky je služba,
			
plodem služby je pokoj.“
(Matka Tereza)

Experiment

Na stanici metra v americkém městě
Washington se posadil muž a začal hrát na
housle. Bylo studené lednové ráno. Hrál
asi tři čtvrtě hodiny Bachovy skladby.
Během té doby, jelikož byla špička, prošlo
stanicí odhadem několik tisíc lidí, většina
z nich cestou do práce. Po třech minutách
prošel kolem muž středního věku a všiml
si hrajícího muzikanta. Zpomalil krok
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a na pár minut se zastavil, pak spěchal za
svými povinnostmi. O minutu později
dostal houslista svůj první dolar. Nějaká
žena mu hodila peníze do krabice a bez
zastavení pokračovala v chůzi. Po několika
dalších minutách se jeden mladík opřel na
chvíli o zeď a poslouchal, pak se podíval
na hodinky a odkráčel. Evidentně spěchal
do práce. Nejvíce pozornosti mu věnoval

tříletý chlapec. Šel s matkou kolem, ta
spěchala, ale dítě se zastavilo a dívalo se
na houslistu. Nakonec jej matka vzala za
ruku, dítě s ní pokračovalo v chůzi, ale
celou dobu se za houslistou ohlíželo. Toto
se opakovalo s několika jinými dětmi a všichni rodiče,
bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi. Za celých
čtyřicet pět minut hry se
na chvilku zastavilo pouze
šest lidí, asi dvacet mu dalo
peníze, aniž by zpomalilo
svůj krok. Vybral třicet dva
dolary. Když skončil a nastalo ticho, nikdo
si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal, nikdo
jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že tím hudebníkem byl Joshua Bell, jeden z nejlepších
houslistů na světě. Hrál jedny z nejtěžších

skladeb, které kdy byly složeny, na houslích za tři a půl milionu dolarů. Dva dny
předtím, než hrál v metru, vyprodal Joshua
Bell divadlo v Bostonu za průměrnou cenu
sedadla sto dolarů.
Toto je skutečná historka.
Inkognito hra Joshuy Bella
ve stanici metra byla zorganizována deníkem Washington Post jako součást experimentu o vnímání, vkusu
a o prioritách lidí. Zjistilo se
tak, že i krásné a hodnotné
věci, pokud jsou nám předkládány v nevhodnou dobu a na nevhodném místě, budeme s velkou pravděpo
dobností přehlížet, ignorovat či nevěnovat
jim zaslouženou pozornost.
(podle internetu upravil Dalibor Vitásek)

VESELÝ
Na zahrádce sázel kaplan zeleninu a soused, který ho viděl mu říká: ,,V této hlíně vám
nic nevyroste, není tu na ni vhodná půda, je příliš tvrdá.“ Kaplan odpoví: ,,Když ji
dávám do země, tak ji doprovázím slovy: ,,Buď ti půdou lehkou.“
(převzato z internetu)

MODLITBA
Modlitba za sebe

Děkuji Bohu svému a v každé modlitbě
prosím a s radostí se modlím, neboť jsem
vděčný za účast na díle evangelia a jsem
si jist, že ten,který ve mně začal dobré
dílo,dovede je až do dne Ježíše Krista
a taky,aby se moje láska ještě víc a víc
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abych rozpoznal, na čem
záleží, byl ryzí a bezúhonný pro den Ježíše Krista, plný ovoce spravedlnosti, které

z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále
Boží.
Amen.

To samé za ostatní

Děkuji Bohu našemu a v každé modlitbě
prosím a s radostí se za Vás modlím,neboť
jsem vděčný za Vaši účast na díle evangelia
a jsem si jist, že ten, který ve Vás začal dobré
dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista a taky,
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aby se Vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala
a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste
rozpoznali na čem záleží, byli ryzí a bezúhonní pro den Ježíše Krista a taky plní ovo-

ce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista
roste k slávě a chvále Boží.
Amen
(Kamil Jeroným Pálka)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Joseph Ratzinger – Církev jako společenství
Pravděpodobně se svezu na vlně zájmu,
kterou vyvolala nedávná návštěva Benedikta XVI. v České republice. Nejde
však o vlnu, která rychle pomíjí. Trvale pozoruhodné myšlenky
tohoto člověka, který je dnes
hlavou katolické církve, nachází odezvu nejen v zasvěcených
kruzích, ale také mezi mnoha
laiky a lidmi vně církve. Kniha
kardinála Ratzingera, vydaná
v roce 1991, nabízí něco jako
základní příručku katolického
učení o církvi, jak se praví v předmluvě.
Množství živých myšlenek nelze jen tak
shrnout do krátké recenze, proto jsem
vybrala jednu.

Podstata opravdové reformy

Aktivista je opakem žasnoucího člověka.
Omezuje se na rozum a ztrácí přitom ze zřetele mystérium. Čím více je v církvi toho,
co je usneseno a vybudováno z vlastního
popudu, tím se stává pro nás těsnější. To,
co je na ní veliké a osvobozující, není to, co
je námi vytvořeno, ale to, co je nám všem
dáno a nepochází z naší vůle a výmyslů,
co je předcházením a přicházením něčeho,
co nelze vymyslit, co je „větší než naše srdce“ (srov. Jan 3,30). Vždy nutné reformy
nespočívají v tom, že „svou“ církev vždy
znovu modelujeme na správnou míru,
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sami ji vynalézáme, ale v tom, že stále znovu odstraňujeme
své vlastní pomocné konstrukce ve prospěch světla, které přichází shůry a jež
je i příchodem čisté svobody.
Rád bych to vyjádřil obrazem, který jsem nalezl u Michelangela. Michelangelo navázal na
poznatky křesťanské mystiky
a filozofie, když s pohledem
umělce viděl v kamenu, který
před ním ležel, již čistý obraz,
jenž ve skrytu čekal na to, aby
byl uspořádán. Umělci bylo dáno poslání
sejmout pouze to, co obraz ještě zakrývalo. Michelangelo pojímal vlastní uměleckou činnost jako odkrývání, nikoliv jeho
vytváření.
Stejná představa se nachází u sv. Bonaventury, který cestu správného sebevytváření
člověka vysvětluje přirovnáním k sochaři.
Sochař něco neutváří, praví velký františkánský teolog, ale jeho dílo je „ablatio“ –
odnímání nepatřičného. Tímto způsobem
skrze ablatio vzniká nobilis forma – ušlechtilá podoba. Proto musí i člověk, aby v něm
zazářil Boží obraz, přijmout především
a nejprve očišťování, při němž sochař Bůh
ho osvobodí od těch nečistot, jež zakrývají
vlastní podobu jeho bytí, takže se zdá být
kusem hrubého kamene, zatímco v něm
přece přebývá Boží podoba.

Církev bude trvale potřebovat pomocné
lidské konstrukce, aby mohla v daném
čase mluvit a působit. Církevní instituce
a právní uspořádání nejsou nic špatného,
naopak, prostě jsou nutné a nepostradatelné. Avšak zestarávají, hrozí, že se budou
vydávat za to podstatné a tak zakryjí
pohled ke skutečně podstatnému. Proto
musí být vždy znovu odstraňovány jako
lešení, jež se stalo zbytečným. Reforma
je vždy ablatio – odnímání, aby se zviditelnila nobilis forma – ušlechtilá podoba

Michel Quoist – Miluji děti!

Miluji děti, říká Ježíš, a chci, abyste se jim
podobali.
Nemiluji starce, říká Ježíš, s výjimkou, že
jsou ještě jako děti.
V mém království chci jenom děti, jak jsem
určil od pradávna. Děti scvrklé, hrbaté,
zvrásněné, bělovousé, ale děti, jenom děti.
Nedá se nic dělat, tak jsem to určil, není
místa pro jiné.

nevěsty – církve, a s ní i samotný ženich,
živý Pán. Jen tak pronikne Božské a pouze
tímto způsobem vznikne ono čisté společenství, po kterém toužíme. Shromáždění,
v němž již nestojí v protikladu má vlastní
osoba vůči jiné osobě. Spíše se stane darováním sebe, opouštěním sebe, jež přísluší k lásce, vzájemným přijímáním všeho
dobrého a čistého, takže pro každého platí
slovo dobrotivého Otce, který žárlivému
synovi připomíná: „Všecko, co mám, je
tvé…“ (Lk 15,31 – srov. Jan 17,10).
k čemu přiznat. To
je zoufalé, protože
to není pravda.

M. Quoist

Miluji děti, říká Ježíš, protože můj obraz
v nich není ještě zakalen.
Nepokřivily moji tvář, jsou nové, čisté,
beze skvrny, bez hany.
Vidím se v nich, když se k nim něžně
nakláním.
Miluji děti, protože začínají růst, protože
rostou.
Vykročily na cestu, jdou kupředu.
Ale dospělí, s těmi se nedá již nic dělat. Již
dorostli, již neporostou. Již ustrnuli.

Ale nade všechno,
říká Ježíš, miluji děti pro jejich
pohled. Tam poznám jejich věk.
V mém království budou jenom oči malých
dětí, protože neznám nic krásnějšího než
pohled dítěte. To není nic divného, vždyť
já sám v nich přebývám, a já sám se vykláním z těchto okének jejich duší.
Není nic smutnějšího, než pohled vyhaslých očí ve tváři dítěte. Okna jsou otevřená dokořán, ale dům zeje prázdnotou.
A já sedím smutně na prahu u dveří, třesu
se zimou a čekám a tluču. Jak rád bych
vstoupil dovnitř. To dítě je uvnitř samo,
opuštěné. Roste, sílí, uschne a zestárne.
Chudák stařec, říká Ježíš.

To je zoufalé, když se dospělí domnívají,
že již dorostli.
Dospělé osoby nemám rád, nikdy nikomu
neublížily a nemají si co vyčítat.
Nemohu jim odpustit, protože se nemají

Aleluja, aleluja, říká Ježíš, otevřete všichni,
mladí starci.
Váš Ježíš, zmrtvýchvstalý, vzkřísí ve vás
dítě.!
Pospěšte si, teď je vhodný okamžik, já jsem
9

připraven vykouzlit vám krásnou tvář dítěte, krásný dětský pohled…

Protože já miluji děti a toužím, abyste se
jim podobali!
(vybrala Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI

Hurá, jaro je za
pár dnů tady!!! Zvířátka a
celá příroda se probouzí ze
zimního spánku.

Březnové pranostiky

»» Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
»» Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
»» Skřivan v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.

…z knihy Děti píší Bohu
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Spoj postupně čísla. Pozor, jsou to násobky dvou, spočítej vajíčka a obrázek vybarvi.

Tentokrát jsem pro vás vybral básničky se zvířátky a připravil zvířátkové pexeso. Vybarvěte si je, podlepte papírem, vystříhejte a můžete hrát.
Marie Tetourová

Vláček plný hraček

Jede vláček plný hraček
do kopců i do zatáček.
Pohádkový rychlovlak
houká, syčí jako drak.

Jezdí vláček tam i zpět.
Vrátí se nám v pořádku?
Veze totiž na výlet
zoologickou zahrádku.
11

Jiří Žáček

Parádnice gorila

Gorila v zoologické zahradě
má sedm chlupů na bradě.
Je to parádnice,
jaká se často nevidí:
celý den hledí do zrcátka,
zda jí ty chlupy sluší...
Zkrátka – odkoukala to od lidí.
Ogden Nash

Lev

1. část PEXESA

Slyšíte ten smutný zpěv?
Pana Smůlu sežral lev!
Je to hrůza! A co více –
– manželku mu snědla lvice.
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Jiří Havel

Je to jasné!

Přišel medvěd za medvědem,
poručil si šťávu s ledem.
Že prý je to u něj všední,
on je totiž medvěd lední.
Eva Ctiborová

Psaníčko od slepýše

Kluci, já mít papír, tužku,
napsal bych vám velmi rád:
Nejsem zmije, nejsem had,
nejím kluky ani slečny.
Mám-li někdy velký hlad,
spolknu plže, broučka, mušku.
Nekoušu, jsem užitečný!

2. část PEXESA
Znáš je…?

Znáš zvířátka a jejich mláďátka?
1. Mládě ovce je
a) jehně
b) štěně

4. Mládě bizona je
a) tele
b) bizoně

2. Mládě jelena a laně je
a) koloušek
b) hříbátko

5. Mládě slepice a kohouta je
a) kuře
b) house

3. Mládě kočky je
a) kotě
b) kůzle

6. Mládě žáby je
a) pulec
b) žábě
13

7. Mládě slona je
a) slůně
b) tele

8. Mládě člověka je
a) dítě
b) klokaně

Biblický příběh na pokračování – Mojžíš
V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke
svým krajanům, k Hebrejcům, a viděl,
jak se trápí. Uviděl, jak zlý
Egypťan bije Hebreje. Rozhlédl se na všechny strany
a když ho nikdo neviděl,
Egypťana zabil a zahrabal
do písku. Faraon se o tom
ale doslechl a chtěl Mojžíše zahubit. Mojžíš před
faraonem utekl a usadil se
v zemi Midjan. V té zemi
se posadil u jedné studny.
Midjanský kněz měl sedm
dcer. Ty přišly, čerpaly
vodu a plnily jí žlaby, aby

napojily stádo svého tatínka. Objevili se
však pastýři a odehnali je. Tu Mojžíš vstal,
ujal se jich a napojil jejich
stádo. Když přišly k svému otci Reuelovi, zeptal
se jich: „Co se stalo, že
dnes přicházíte tak brzo?“
Řekly mu: „Jeden Egypťan
nás zachránil před pastýři. Dokonce nám i načerpal vodu a napojil stádo.“
Zeptal se dcer: „Kde je?
Proč jste ho tam nechaly?
Zavolejte ho, ať něco pojí!“
Mojžíš se později oženil
s jednou z jeho dcer.

Spoj stejně pomalovaná vajíčka a vybarvi ty, kterých je nejvíce

ZNÁŠ JE…?: u všech je správná odpověď a)
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…z deníku želváka Oskara
Jak jsme pomáhali přírodě

V březnu, to ví každé malé dítě i každé
zvířátko, se probouzí příroda ze zimního
spánku. Pod sněhovou peřinou se probouzí kytičky, hluboko v zemi housenky
a larvy broučků, v norách medvědi, lišky
a další zvířata. Jednoho jarního slunečného rána jsme se s Emou a bráškou Kvídem
vydali na průzkum, abychom zjistili, jak
se to přírodě daří. Jestli všechno, co má
být probuzené, ještě nespí.
Na zahradě bylo všechno
v pořádku. Sněženky už
kvetly a ostatní rostlinky už
taky vystrkovaly své hlavičky ze záhonků. Ospale se
rozkoukávali broučci, mouchy a včelky a my jsme z toho měli obrovskou radost. V lese jsme nejprve neviděli
žádný život. Stromy se probouzejí pomalu
a trvá jim déle, než se zazelenají, travička
je ještě schovaná pod spadaným listím. Ale
když jsme se na chvilku ztišili a přikrčili
k zemi, už tu hopsal zajíček, ptáček nám
zazpíval nad hlavou a my jsme viděli, že
i tady příroda splnila svůj úkol. Šli jsme
lesem dále, až jsme došli k veliké jeskyni.

V té se nic nehýbalo a ani se z ní neozývaly žádné zvuky. V jeskyni byla jen tma
a ticho. Po čase si naše oči
tmě zvykly a my jsme uviděli malá zvířátka. U stropu
jeskyně visely malé myšky.
Začaly jsme na ně volat:
„Vstávejte, jaro je tady.“ Ale
myšky nic. Pomalu jsme se přiblížili a myšky pořád spí. Ema vytáhla
baterku: „Když na ně zasvítíme, třeba uvidí, že není
noc, ani zima, otevřou očka
a vyběhnou ven.“ Jak jsme
se ale vylekali, když Ema
baterku rozsvítila! Myšky se
nerozběhly, ale rozletěly se strašným pištěním po jeskyni. Utíkali jsme domů tak
rychle, jak jen želvy dovedou, a hned jsme
tatínkovi s maminkou povyprávěli, co se
nám stalo. Maminka s tatínkem se hrozně smáli. A vy už, kamarádi, víte proč, že
ano? Nebyly to myšky, byli to netopýři a ti
spí každý den. Až v noci létají ven z jeskyní. Krásné jaro, pac, váš Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Památník

Někdy se s nadsázkou říká, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Ale
při stěhování můžeme někdy na dně zásuvek objevit možná už dávno zapomenuté
„poklady“. Například starý památník.
Zalistujeme a nestačíme žasnout. Nemám
teď na mysli větičky typu můžeš kreslit,

můžeš psát, ale listy netrhat. Mám na
mysli skutečná moudra rodičů, prarodičů,
učitelů, kněží, spolužáků, která před lety
věnovali do památníku s dovětkem „v upomínku vepsal…“ Tehdy v dětství a mládí
možná mnohdy ani majitel památníku
dost dobře nechápal obsah některých vět
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•
•
•
a paradoxně teprve až po letech a s vlastními životními zkušenostmi byl schopen
docenit jejich hloubku. Posuďte sami:
• Znamení kříže v srdci vždy měj, toť
symbol lásky největší, k němu všady se
znej! K němu se utíkej ve všech svých
neštěstích, u něho najdeš vždy nejlepší
útěchy. (z roku 1943)
• Nezoufej, když těžký kříž tvou šíji
k zemi sklání. Člověk je stvořen
k radostem, však také k odříkání! Půjdou léta, list zežloutne, písmo vybledlé
tu leží, ale upomínka v srdci tvém nechť
zůstane věčně svěží. (1943)
• Veliké zlo je, že žijeme v myšlence, co
řekne o mně soused. (1942)

•
•
•

•

Jaká výchova a život budoucí matky,
takový život budoucího dítěte a celého
národa. (1942)
Věř, nikdy se nevyplácí pro zábavu
odbýt práci. Jenom poloviční dílo svět
by nikdy nespasilo. (1940)
Ztratíte, co jste si nechali pro sebe, co
jste rozdali, budete mít navěky. (1941)
I kdyby Kristus tisíckrát se narodil,
však v duši tvoji ne, pak věz, že spásu
svou jsi zahodil. (1939)
Až vše tě zklame, čemus víru dala,
a místo růží trní dá ti svět, a byť i srdce třeba krvácelo, uč se, drahá, uč se
odpouštět. (1944)
Alespoň jednou denně… se usměj…
vzpomeň si na něco krásného, snad na
kvetoucí jabloň, na maminčino pohlazení… podívej se s důvěrou vzhůru
k nebi… od srdce si zazpívej! A řekneš
si, že život je přece jen krásný! (1942)
Vítězství nad sebou samým největší je
vítězství. (1961)
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
…ale největší z nich je láska…

Jak jinak než parafrází výroku apoštola Pavla můžeme začít dnešní teologické
okénko!? Ve svém prvním listě adresovaným Korintské církevní obci (I. Kor 13,
1–13) píše sv. Pavel o lásce, a to takovým
způsobem, že i lidé stojící mimo církev
souhlasí s tím, že se jedná o pravděpodobně nejúžasnější text, který byl v celé historii lidstva lásce věnován.
Ve světle předcházejících řádků jistě uznáte, že psát o lásce po apoštolovi národů je
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svým způsobem dosti velká troufalost. Ale co naplat? Jednou
jsme začali o víře a naději, nemůžeme tedy
lásku, jako největší z této „trojky“ pominout. Navíc málokteré slovo je používáno
v tolika podobách, významech, málokteré
slovo bylo a je tolik zneužíváno. A je jen
málo slov, jejichž význam je tak rozsáhlý,
a je jen málo slov, jejichž obsah byl tolikrát
nepochopen. Takto bychom mohli pokračovat dále. Vždyť je snad vděčnější téma

pro básníky, romanopisce či autory písní
než je téma lásky? Není to vlastně největší
a třeba i jediné správné téma pro celý náš
život?
Často se stává, že máme-li popsat Boha,
popisujeme ho jako nekonečnou, pravou
lásku. A ptá-li se nás někdo na nejcharakterističtější vlastnost Boží, bývá v odpovědi rovněž obsaženo slovo láska. Je to
pochopitelné a zcela správné. Vždyť Bůh
vydal svého jediného
Syna všanc náruči smrti, abychom my lidé
mohli žít.
Když prohlásíme, že
Bůh je láska, tak jistě
nechybujeme. Vyjadřujeme tím právě jeho
nekonečnou náklonnost k nám lidem, zároveň však necháváme
prostor pro tajemství, jaká že to vlastně
láska je. Tato snaha popsat Boha ho nijak
nevymezuje, „ponechává mu“ jeho nekonečnou transcendenci (přesažnost) všeho
stvoření.
Naopak, vystavujeme se v nebezpečí, změníme-li slovosled. Zcela jistě nemůžeme
říci „láska je bůh“. Vždyť existuje jen
jedna podoba lásky? Je přece láska mateřská, partnerská, láska k bližnímu a žádná
z nich není lepší nebo důležitější. A jejich
projevy jsou často velice rozdílné. Tak
kterou že to láskou Bůh je? Nebo je snad
jakýmsi průnikem všech těchto lásek či
jejich souhrnem?
Každou jednotlivou formu lásky vnímáme
podle jejich určitých projevů. Jednoduše
řečeno, máme ji vymezenu. Dokážeme si
představit, jak by asi měla mít matka ráda
své dítě, muž svou ženu apod. Ovšem apli-

kace těchto kategorií na Boha by znamenala, že nutně Bohu připisujeme vlastnosti
té které konkrétní lásky. Bůh by přestával
být tajemstvím, protože by byl uchopitelný v dimenzích těchto našich pozemských
lásek.
Tak tomu ovšem není. Boží láska vůbec
nemusí a s velkou pravděpodobností ani
není připodobnitelná některé z námi vnímaných lásek. To ony jsou jen velmi, velmi
nedokonalým obrazem
lásky Boží.
A tak řekneme-li „Bůh je
láska“, pak dáváme najevo, že je něčím, co svým
úžasem a svou dokonalostí zcela přesahuje
naše poznání a chápání.
Prostor tajemství zůstává zachován a my jsme
uchráněni
nebezpečí
vymezit Boha pojmy, kterým rozumíme,
ale které jsou tak zoufale nedokonalé…
Pomáháme-li si přirovnáváním lásky Boží
k lásce lidské, činíme tak proto, abychom
vůbec byli schopni o Bohu něco říci a rozjímat o něm a jeho lásce k nám. Vždy však
s pokorou jako před horským velikánem,
který je zahalen v mlze, a nám je dáno
vidět jen jeho úpatí. Jeho skutečná výše
je však v nedohlednu, zahalena. A snad je
tomu tak dobře, neboť by se nám z té výše
mohla zatočit hlava…
Tak o jaké to lásce hovoří sv. Pavel? Která
je tím svorníkem dokonalosti, tou největší
ze všech ctností? Věřím, že je to láska, na
níž můžeme mít podíl tím, že se budeme
snažit naplno prožívat svou lásku lidskou,
ale zároveň je natolik vzdálená a na tomto
světě nikdy nepochopená.
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Slepice na paprice – levná varianta
Ingredience:
1 ks celá slepice
2 ks střední cibule
½ l mléka
2 lžíce hladké mouky (vrchovaté)
citrónová šťáva
olej pod cibuli
mletá paprika
sůl
Slepici necháme rozmrazit, očistíme, opereme, necháme okapat a rozdělíme na jednotlivé porce. Cibuli nakrájíme na kostičky, necháme na oleji zesklovatět. Porce slepice
orestujeme ze všech stran až změní barvu, přidáme mletou papriku, okamžitě podlijeme
vodou, osolíme a dusíme, až je maso měkké. Občas zamícháme.
Mezitím rozkvedláme mouku v mléce. Po uvaření masa vlijeme mléko s moukou a chvíli
povaříme, nakonec podle chuti okyselíme citrónovou šťávou.
Podáváme s těstovinami nebo knedlíkem. Pro vylepšení chuti můžeme na konci rozpustit v omáčce kousek másla nebo místo mléka použijeme zakysanou smetanu.
(na internetu nalezl a v mysli – tedy skutečně levně – uvařil Dalibor Vitásek)
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