
o. Jan

Stopy
Napadne čerstvý sníh. Proběhne liška, 
přilétne bažant, projde člověk a… zane-
chávají šlépěje. Čím výraznější tvor, tím 
čitelnější stopy. Některé sotva zahlédneme, 
jiné nemůžeme přehlédnout. Procházka 
přírodou, podobně jako setkání s lidmi, 
vtiskuje do duše obraz. Stopy bývají nato-
lik silné, nakolik byl silný zážitek.
Po sedmasedmdesáti letech byly v naší 
farnosti lidové misie. Patronát nad nimi a 
realizaci převzali řeholníci z řad redempto-
ristů. V programu pamatovali na všechny 
věkové skupiny. Hlásali nám tzv. kérygma 
(základní pravdy víry), zprostředkovali 
koncert, pozvali do kina. Pestrá progra-
mová paleta nenechala v klidu žádný ze 
smyslů. Zrak, sluch, čich, dotek a dokonce 
i chuť si přišly na své. Různé vjemy, pro-
žitky či dynamiky různě zapůsobily. Zcela 
bez užitku, zanedbatelně, anebo hluboce 
otiskly stopy, pronikly do duše.
Devítidenní lidové misie jsou nenávratně 
pryč. Pokud jsme si nevyšetřili čas anebo 
nás nijak nezaujaly, pak to má své důvody. 
Snad ještě nenastal čas, abychom učinili 
závažné rozhodnutí, aby se něco pohnulo 
v našem životě. Jisté je, že u mnoha jedin-

ců tomu bylo jinak. Zaslechli neslýchané, 
zahlédli nevídané.
Misijní promluvy nabourávaly naše před-
stavy o sobě, víře nebo o Bohu. Možná se 
otevřela mistrně hlídaná a pečlivě zape-
četěná třináctá komnata, do které nemá 
přístup ani člověk, ani Bůh a bojíme se 
nahlédnout i my sami. Snad humor a vese-
lí udělaly průvan v našich zkostnatělých 
představách o církvi či Bohu. Jednotliv-
ci mohli prožít radost, bolest, zklamání. 
Z niter vyplývaly na povrch stavy a situace 
zasypané nejrůznějším balastem. Zraně-
né srdce dostávalo popudy, aby se ukrylo 
v Božím srdci, přinášejícím lásku a zhoje-
ní ran. Kristus procházel naším středem, 
aby konejšil a křísil mrtvé vztahy, postoj 
k životu či víru. Stopy lásky Boží se moh-
ly projevit hned, něco zůstává procesem. 
Bůh je dobrým pedagogem, dává možnost 
v pravý čas dozrát naší víře.
Kéž nezůstaneme u toho, co nám „padlo 
do klína“ při lidových misiích. Bůh má 
pro nás připraveno mnoho dalšího, pokud 
mu to jen dovolíme. Požehnaný vstup do 
postního období a brány srdce dokořán 
otevřené Bohu přeje ze srdce
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  6. března – neděle 9. neděle v mezidobí
  7. března – pondělí Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
  9. března – středa POPELEČNÍ STŘEDA
13. března – neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ 
19. března – sobota  Slavnost SVATÉHO JOSEFA,  

SNOUBENCE PANNY MARIE 
20. března – neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ  
25. března – pátek  Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  
27. března – neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ

MALÁ KATECHEZE – Úkon kajícnosti
V naší malé katechezi jsme se dostali 
přes vstup ke mši svaté, znamení kříže 
a pozdrav kněze až k úkonu kajícnosti. 
Jako ve většině případů, má i tento úkon 
svou oporu v daleké historii. Již kolem 
roku 100 po Kr. se v listu Didaché uvá-
dí, že vlastní eucharistii předcházel úkon 
pokání s vyznáním hříchů. Také ve stře-
dověkém období se v římském ritu užívalo 
modliteb s prosbou za odpuštění, tehdy 
jako soukromá modlitba služebníků oltáře 
(kněží a ministrantů).
V současné době nový misál dělí úkon 
kajícnosti na tři části, a to: kněžské pozvá-
ní, společné vyznání a prosbu o odpuštění.
Při nedělní mši může jako úkon kajícnos-
ti sloužit Asperges, což je svěcení vody 
a následné „kropení“ lidu. Také v naší far-
nosti se tento způsob občas využívá.
Kněžské pozvání k úkonu kajícnosti může 
být formulováno volně a způsob jeho 
provedení záleží především na samotném 
knězi.
Společné vyznání pak může proběhnout 
třemi způsoby: Confiteor, střídavá modlit-
ba z veršů žalmu, nebo kající píseň, nebo 
zpěv Kyrie eleison (Pane, smiluj se). Na 

vyznání víry nava-
zuje prosba kněze 
o odpuštění v tzv. 
přací formě a je 
pevně stanovena. 
Ovšem obsahuje-li 
vstupní modlitba, 
která následuje, 
nějakou prosbu 
o odpuštění, pak 
samostatná prosba 
kněze odpadá.
V některých případech může dokonce 
odpadnout celý úkon kajícnosti, pokud 
předcházel jiný liturgický úkon, nebo 
pokud to vyžaduje obzvláštní slavnostnost 
bohoslužby. V rámci výjimek můžeme 
upozornit např. i na to, že při Popeleční 
středě úkon kajícnosti následuje až po 
zvěstování Božího slova a homilii (kázá-
ní).
Člověk si má při úkonu kajícnosti uvědo-
mit svou slabost a litovat svých poklesků, 
aby mohl k dalšímu slavení eucharistie 
přistupovat s čistým srdcem.

(Lukáš Volný)
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Perpetua a Felicita
Perpetua a Felicita jsou severoafrické svě-
tice žijící na konci 2. století  nedaleko 
Kartága, dnešního Tuniska. Toto území 
v té době spravoval císař Septimus Seve-
rus (193–211). V roce 202 vydal zákaz ná-
boženského šíření myšlenek  křesťanského 
i židovského. Kdo zákaz 
porušil a nechal se napří-
klad pokřtít, čekal jej těžký 
trest – trest smrti.
Perpetua byla vzdělaná 
patricijka, pocházela z řím-
ské rodiny, její matka byla 
křesťanka, ale otec byl 
po han. Když v roce 203 
se 22letá Vibia Perpetua 
rozhodla stát se křesťankou, věděla, že jí 
může hrozit smrt. V té době již byla vdaná 
a měla malého chlapečka.
Felicita byla odlišného sociálního posta-
vení než Perpetua – byla otrokyní. Prý 
se vyznačovala ušlechtilým cha rakterem 
a pevností ve víře. Byla také vdaná a také 
katechumenskou -připravovala se na křest. 
Jejím manželem byl pravděpodobně otrok 
Revocatus, který se též chystal ke křtu.
Císař Septimus Severus dal Perpetuu,  
Felicitu a další tři katechumeny zatknout 
a vsadit do vězení.
Vznešená Vibia Perpetua si ve vězení psala 

zápisky „Passio“, které se dochovaly spolu 
se zprávou o umučení zatčených. Během 
domácího věznění byli všichni pokřtěni 
a po nějaké době odvlečeni do žaláře.
Felicita v době věznění byla v osmém 
měsíci těhotenství. V těžkých podmín-

kách a v nepříjemném pro-
středí předčasně porodila 
holčičku. Jeden ze spolu-
vězňů zemřel již ve vězení 
na následky mučení.
Perpetua se také ve věze-
ní trápila. Bylo to místo, 
kde nemohla být se svým 
malým synkem. Měla údaj-
ně ve vězení několik vidění: 

žebřík vedoucí do nebe a že přemáhá sata-
na. 
Dne 7. března 202 (nebo 203) uspořádal 
císař Septimus Severus v obrovské aré-
ně v Kartágu o narozeninách svého syna 
představení s dravou zvěří. V jeho rámci 
měli být usmrceni křesťané. Perpetuin 
otec se ještě jednou pokusil odvrátiti svou 
dceru od křesťanství, aby ji zachránil. Ale 
Perpetua a Felicita se hrdinně odevzdaly 
svému osudu, jejich víra v Boha znamena-
la pro ně víc než jejich život. Zaživa byly 
obě mladé ženy se svými spoluvězni před-
hozeny šelmám, aby je sežraly. Když i přes 

V postní době budou vždy v pátek a v neděli pobožnosti křížové cesty. Časy začátků •	
budou oznámeny v ohláškách.
Se změnou zimního času na letní (27. března) se změní začátky večerních bohoslužeb •	
a křížových cest.
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STŘÍPKY

Zrníčka z Bible

nejtěžší zranění ještě žily, vrazili jim dýku 
do krku. 
Úcta k nim se brzy rozšířila nejen v Afri-
ce, ale i v ostatním křesťanském světě. 
Nad jejich hroby byla postavena bazilika 
a jejich jména jsou uváděna v mešním řím-
ském kánonu.
Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis 
– Umučení svatých Perpetuy a Felicity je 

druhé nejstarší písemné svědectví o pro-
následování křesťanů.
Patří k nejdojemnějším, ale co je ještě 
důležitější, k velmi ceněným v katolické 
církvi vůbec. Perpetua a Felicita jsou po 
Petrovi a Pavlovi nejstarší svědkyně krve, 
jejichž doba úmrtí je známa a o jejichž 
mučednictví zanechal zprávu očitý svě-
dek. 

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude pový-
šen.
 (Lukáš 18, 14)

Kdo nepřijme království Boží jako dítě,
jistě do něho nevejde.
 ( Lukáš 18, 17)

Odevzdejte tedy to,  
co je císařovo, císaři,
a co je Boží, Bohu.
 (Lukáš 20, 25)

Lépe je bydlet na střeše v koutku než se 
svárlivou ženou ve společném domě.
 (Přísloví 21, 9) 

PÝCHA
Pýcha předchází pád. Kdo se povyšuje, 
bývá ponížen.

HNĚV
Když nedokážeš ovládnout hněv, ovládne 
on tebe.

LENOST
Veškeré zlo v životě pochází z duševní 
prázdnoty, nudy, lenosti a když si člověk 
zvykne žít na účet druhých.

LAKOMSTVÍ
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.

SMILSTVO
Vymaž představy, zadrž chtíče, udus 
žádosti a rozumu dopřej vlády nad sebou.
 
NESTŘÍDMOST
Tak jako kouř vyhání včely z úlu, tak 
obžerství vyhání z člověka jeho nejlepší 
duchovní schopnosti.

ZÁVIST
Závistí neškodíš jen jiným, ale především 
sobě.

(z internetu vybral a upravil Jerkam) 

Sedm smrtelných hříchů

(podle internetu zpracovala M. Dostálová)
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Ohlédnutí za lidovými misiemi v naší farnosti
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Charisma moudrosti
Charisma moudrosti je propojeno s cha-
rismatem poznání. Charisma moudrosti je 
vlastně aplikace charismatu poznání. Je to 
taková praktická věc. Bůh mi něco o vás 
zjevil – a co teď s tím? Mám jít a říci vám 
to? Mám to uchovávat ve svém srdci? Jak 
mám reagovat? Bůh mi to nedal jen tak. 
Co tedy chce, abych s tím udělal? K tomu 
potřebuji charisma moudrosti. Skrze 
moudrost se rozhodnu, co udělám s tím 
poznáním, které mi Bůh o tom člověku 
dal. Charisma moudrosti je něco jiného 
než dar moudrosti, který je dán každému 
při křtu. Ten znamená schopnost zakoušet 
Boha. Až budeme s Bohem na věčnosti, 
budeme ho zakoušet neustále. Tady pouze 
v některých chvílích můžeme Boha zakou-
šet i emocionálně. Dar moudrosti je schop-
nost, která nám je dána, abychom mohli 
Boha zakoušet už tady. A to je něco úplně 
jiného, než charisma moudrosti, když se 
potřebuji rozhodnout, co s tím, co mi bylo 
zjeveno. Příklad: v (1 Kr 3,16–28) – král 
Šalomoun je v roli soudce při sporu o dítě. 
Máme tu krále a dvě ženy, obě tvrdí: to 
dítě je moje. Skrze charisma poznání se 
Šalomoun dozví, která z nich je matkou. 
Z lidského hlediska není nic, co by indi-
kovalo, která je ta pravá. Obě byly těhot-
né, obě porodily dítě a obě to jedno dítě 
chtějí. Ale Bůh mu zjevil, která je matkou. 
Ale co teď s tím? Šalomoun teď potřebuje 
charisma moudrosti. Skrze něj se rozhod-
ne, že je vystaví zkoušce. Řekne: rozřízně-
te to dítě napůl a každá si vezměte polovi-

nu. Skutečná matka okamžitě řekla: dejte 
ho té druhé, ale nezabíjejte ho. Šalomoun 
měl toto charisma moudrosti. V té chvíli 
se skrze charisma moudrosti rozhodl, jak 
bude jednat, aby se to poznání mohlo 
uskutečnit v praxi. Ve (Sk 6,3): apoštolové 
byli plní moudrosti. Když se podíváme na 
Ježíše – kdykoliv se nacházel v přítomnosti 
farizeů a oni mu kladli otázky typu: Máme 
tuto ženu ukamenovat? Ježíš věděl, že když 
řekne ano, bude to proti všemu vyučování 
o soucitu. Ne – bude proti Zákonu. Potře-
boval moudrost, aby se mohl rozhodnout, 
co udělá, co řekne. Máme platit daně císa-
ři? Kdyby řekl ano, stál by na straně Říma-
nů. Ne – postavil by se proti císaři. Potře-
boval dar moudrosti, aby skrze něj mohl 
říci: Ukažte mi minci – co je císařovo, dej-
te císaři, co je Boží, dejte Bohu. Čili cha-
risma moudrosti znamená uplatňovat 
v praxi slovo poznání, které nám bylo 
dáno. Když mi Bůh něco o někom zjevuje, 
potřebuji charisma moudrosti, abych 
věděl, jakým způsobem se za něj modlit, 
jak mluvit s člověkem, který se nachází 
v těžké situaci, jak jednat citlivě, abych 
neublížil, ale pomohl. Boha budeme muset 
prosit často o moudrost, zvláště v určitých 
situacích – např. když musím někoho 
napomenut: Pane, dej mi správná slova, 
vlož mi je do úst, abych ho napomenul 
správně. Pane, prosím tě, doveď mě do 
situace, kdy budu moci promluvit. Toto je 
dar charismatu moudrosti. Mám na mysli 
ne dar, ale charisma moudrosti. Nepleťme 
si tyto dva pojmy.

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (7.)

VESELÝ Katolický kněz, evangelický farář a rabín přijdou 
v ho rách do chatky a katolický farář říká: ,,Připravte 

(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)
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něco k jídlu, já se jdu projít po okolí.“ Tak začínají něco chystat a najednou slyší venku 
křik. Otevřou dveře, aby se podívali, co se děje, a vidí katolického kněze, jak k nim 
rychle běží a za ním velký medvěd. Rychle uhnou, aby kněz mohl vběhnout dovnitř, on 
ale uhne a zůstane stát před dveřmi. Medvěd už nestihne zabrzdit a vběhne do chatky. 
Katolický kněz pak řekne: ,,Postarejte se o něj, já jdu pro další…“

(Jerkam)

MODLITBA
Modlitba z Immaculaty
Pane Ježíši, ty jsi slíbil:
Kdo slyší mé slovo a věří tomu,
který mě  poslal, má věčný život.

Proto i my vyznáváme:
Věříme Tobě, že jsi Boží Syn
a zemřel jsi za spásu nás všech.
Prokázal jsi tak lidstvu
největší možnou lásku.

Prosíme Tě:
Veď nás, abychom konali dobro

a byli tak jednou vzkříšeni
k věčnému životu.

Dej, ať se přitom opíráme
o Tvé slovo v Písmu svatém.
Ať je pro nás Evangelium učebnicí,
kterou rádi otvíráme.
Kéž i my dojdeme bránou do nebe
a připojíme se k těm, 
kteří Tě tam již chválí.

Amen

KNIŽNÍ OKÉNKO
Knižní okénko, které právě začínáte číst, 
Vám přinese nejnádhernější text, který se 
v něm kdy objevil a ještě objeví. Nic lep-
šího tam nikdy nebude. Místo referátu o 
nějaké knize budete moci číst dopis, který 
napsal Jakub Deml matce šílící bolestí nad 
ztrátou svých dvou dcerek. Šest let musela 
paní Marie strádat se svými třemi dětmi, 
odkázána na pomoc přátel, jelikož její muž, 
básník Jan Zahradníček, byl ve vykonstru-
ovaném procesu odsouzen do žaláře. Další 
rána přišla počátkem září roku 1956, kdy 
se její maličké dcerky, Zdislávka a Klárka, 

otrávily houba-
mi. A tehdy ke 
stolu sedl básník 
na pokraji geniality – Jakub Deml – a na-
psal jí dopis, který mohl napsat jen básník, 
katolík a kněz. Dopis, který je důkazem 
Boží existence, protože něco takového 
nelze napsat sám o sobě. Dopis, který Vás 
dozajista nenechá netečnými, protože je 
v něm skryta taková strašlivá síla, taková 
obrovská milost Božího doteku, že to i po 
jeho několikerém přečtení budete horko 
těžko rozdýchávat – tak jako já.
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9. IX. 1956
Paní Marii Zahradníčkové – dnes pohřbívají její dvě děvčátka, Zdislavu a Kláru

Milá paní Marie,
blesky v noci osvětlují krajinu.

Bůh Vás zná, proto ví, co unesete.
Jeho rány jsou pohlazením.

Jeho rány jsou vyznamenáním.
Neušetřil svého Syna a Matka Jeho Syna je Sedmibolestná.

Vysoký je stupeň, na který jste se z Boží vůle povznesla.
My takové bolesti nejsme hodni.

Ode dneška budete s Bohem i lidmi mluvit jinou řečí,
která i pro Vás bude nová a které nikdo jiný

nebude rozumět.
Jinak se budete modlit, ohněm prošlo každé

Vaše slovo, všechno zbytečné je spáleno, lehčeji
se kráčí do budoucnosti, u dveří Ráje čekají

děti, aby Vám otevřely a řekly, že i nevyslovitelné
utrpení stojí za tolik světla a věčnou radost.

Prostor zmizel, zmizel i čas, odpočíváte
v raněném srdci Páně.

Jakub Deml
Na Jména Panny Marie 1956

(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI

Ahojky, všem dětem, 
které slaví v březnu narozeniny, 

přeji všechno nejlepší!
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Březnové pranostiky
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.  »
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.  »
Březnové mlhy – za 100 dní déšť. »

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí 
Hádanky jsou o zvířátkách.

Je z rodu velkých kočiček,
nosívá žlutý župan s pruhy
a z ostražitých očiček
mu srší blesky v barvě duhy.

V zoologické zahradě
prohání se v ohradě.
Kouká přes plot,
asi žebrá,
jsou ji vidět
všechna žebra.

Co se vleče,
neuteče,
říká si
a dál se vleče
v obrněném krunýři
jako rytíř v pancíři.

Nohy dlouhé jako chůdy,
vysokánský krk,
vidí domů oknem půdy
přes zelený smrk.

Básničky Jitky Pokiserové
Zahrádka
Jaro je už za vrátky
a zima je pryč,
jdu do naší zahrádky,
zdravím petrklíč.
Co tady krásně voní?
Bílá konvalinka!
Zvonečky má, nezvoní,
pod lístečkem spinká.
Tulipány pyšně stojí,
natrhám je mámě mojí.

Konvalinky
Cinky linky, cinky linky,
v lese rostou konvalinky.
To je ale, panečku,
plno bílých zvonečků.
Kytičku si natrhám,
do vázičky si ji dám.

Vybarvi konvalinky. Poznáš je? 
A poznáš i ostatní kytičky?
 
Spoj kytičky s jejich názvy.

fialka
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petrklíč

konvalinka

maceška

narcis

tulipán

Znáš je?
1. Prvosenka jarní je
 a) sněženka
 b) petrklíč
 c) pampeliška

2. V naší republice roste 
 a) 1 druh fialky
 b) 10 druhů fialek
 c) 30 druhů fialek
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3.  Kolik má sněženka vnějších okvětních 
lístků?

 a) méně než tři
 b) tři
 c) více než tři
4. Lidový název podbělu  je
 a) koňské kopyto
 b) líčko Panny Marie
 c) babuška
5.  Podběl je léčivá rostlina. Používá se 

k léčení
 a) kašle
 b) spálenin
 c) záněty žil a kloubů
6.  Latex je bílá tekutina uvnitř některých 

rostlin a vyrábí se z něho guma. V naší 
republice ho obsahuje

 a) pampeliška
 b) kopretina
 c) sněženka

Dokresli cestičky a vybarvi správný počet 
obrázků, které cestička spojí.

David se stal velkým králem. Bůh mu žeh-
nal, protože David ho poslouchal. Ale při-
hodilo se něco, co odsunulo Boha v Davi-
dově životě na druhé místo. Jednoho dne 
zahlédl z terasy svého domu ženu, která se 
mu zalíbila. Jmenovala se Bat-šeba a byla 
provdaná za Urijáše, jednoho z Davido-
vých věrných vojáků. David věděl, že 

nemůže mít pro 
sebe vdanou ženu, 
ale Boha a jeho pří-
kazy nechtěl slyšet. 
Bat-šebu si k sobě 
pozval a ona s ním 
zůstala přes noc.
Po nějakém čase 

Davidovi Bat-šeba vzkázala, že s ním čeká 
dítě. První, co Davida napadlo bylo, že 

musí svůj hřích utajit. Přikázal veliteli voj-
ska: „Postav Urijáše do nejprudšího boje 
a pak ho opusťte, aby ho nepřátelé zabili.“ 
Jóab musel jako voják příkaz poslechnout. 
Urijáš byl v boji zabit.
Když se Bat-šeba dověděla, že její muž 
padl, po mnoho dní pro něj plakala 
a naříkala. Pak se stala Davidovou ženou 
a přestěhovala se k němu do paláce. Když 
se jim narodil syn, byli oba šťastni. Nikdo 
z lidí jim nemohl nic vyčítat, protože se 
jim podařilo svůj hřích ukrýt. Ale před 
Bohem to možné není.
Jednoho dne přišel k Davidovi prorok 
Nátan a vyřídil mu Boží slovo: „Bůh tě 
udělal králem nad Izraelem a vysvobodil 
tě. Dal ti vše, co může člověk mít. Ale ty 
jsi Bohem pohrdl, zabil jsi Urijáše a jeho 

Biblický příběh na pokračování – David
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ženu sis vzal za manželku. Protože jsi udě-
lal takovou ohavnou věc, Bůh tě potrestá. 
Dítě, které máš s Bat-šebou, onemocní 
a zemře.“
Prorokova slova zasáhla Davida jako blesk 
z nebe. Opravdu, před Bohem nelze nic 

utajit! Velmi se za svůj čin styděl a začal 
toho opravdu litovat. Dítě ale zemřelo. Po 
roce se Davidovi a Bat-šebě narodil další 
syn, který dostal jméno Šalomoun. Bůh si 
ho zamiloval a obdařil ho svým požehná-
ním. 

Modlitby dětí
Pane Bože, omalovat tolik kytiček na světě muselo být zábavné. Taky ráda omaluju. 
Děkuju ti za barevné kytičky. Janička

Pokus
Potřebujete: 3 bílé karafiáty, 3 různé barvy potravinářského barviva, 3 skleničky
Do každé skleničky nalijte vodu, rozmíchejte v nich barvu a dejte do nich karafiát, jako 
do vázičky. Na konci dne vás čeká překvapení.

Zamyšlení nad pohádkou
Znáte, děti, pohádku o červené Karkul-
ce? Zkusme si místo Karkulky předsta-
vit sami sebe. Pavlík, Kubík, Mařenka, 
Anička, všichni jsme touto Karkulkou. 
Víme, že se nesmíme v lese zastavovat. 
Ale když vejdeme do lesa a potkáme zlé-
ho vlka, stejně se zastavíme a nasloucháme 
mu. Co horšího...? My dokonce uděláme, 
co po nás chce. Zlý vlk řekne, abychom 
natrhali kytičky, a my zapomeneme, co 
nám řekla maminka, když jsme odcházeli 
z domu a hledáme a trháme lesní kvítí. A 
víte, děti, že je to tak i v životě? My všichni 
lidé víme, co je správné, co nám říká Pán 
Bůh, a přesto nasloucháme špatným, zlým 
lidem a myšlenkám. Ale zpět k pohádce. 
Dál to známe moc dobře, že? Vlk sežere 
babičku, oblékne si její šaty, na nos posadí 

veliké brýle a dělá, že čte. Když přijde Kar-
kulka a třikrát se vlka zeptá, vlk vyskočí 
a sežere ji. Taky je to podobné v životě. 
Když neposlechneme a děláme věci, kte-
ré nejsou správné, po čase na to škaredě 
doplatíme. Například víme, že krást se 
nesmí. Přesto, když vidíme v obchodě 
krásně barevný bonbón tak malinký, že 
se vejde do kapsy a nikdo si toho nevšim-
ne, neodoláme a odcházíme s bonbónkem 
bez zaplacení. Ale ta ostuda, když se na to 
přijde. A když ne, zle nás to poznamená. 
Na konci pohádky přichází myslivec, aby 
Karkulku s babičkou zachránil. Zachrá-
nil je před smrtí. Víte, kdo nás zachránil? 
Připomínáme si to na konci postní doby. 
Ano, Pán Ježíš.

Dokresli myslivce do prázdného políčka a seřaď obrázky pohádky tak, jak 
jdou za sebou.
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Hádanky: tygr, zebra, želva, žirafa
Znáš je: 1b, 2c, 3b, 4abc, 5abc, 6a

OKÉNKO PRO RODIČE

Mnohdy se s dětmi modlíme za různé 
potřeby, prosíme Pána Boha o pomoc. Pro 
malé děti mohou  někdy tyto přímluvy znít 
jako  fráze. Jak může nám nebo nějakému 
jinému  člověku Pán Bůh pomoci? Vždyť 
je neviditelný? Nemá ruce ani peníze…
Slyšela jsem onehdy krásně vyřčenou 

a vševysvětlující přímluvu: „ Pomoz jim, 
Pane, skrze jejich bližní…“
Takovou přímluvu už dětem dokážeme 
vysvětlit snadněji. Dokonce můžeme jít 
příkladem… 

Boží pomoc

(Broňa Volná)

dokresli myslivce
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Sázka na Jistotu
Milí přátelé,
lze se v dnešní době na něco spolehnout? 
Existuje jistota, která nás nikdy, ale oprav-
du nikdy nezklame?
Odpověď křesťana se zdá být nasnadě: 
Samozřejmě, že mou jistotou je Bůh. Ten, 
který je věčný, milosrdný, který je milují-
cí láskou. Ano, jak krásně znějí tato slo-
va, vskutku pravdivá slova. Ovšem jak 
často nám připadá nesmírně těžké nechat 
je naplnit skutečným obsahem. Ve chví-
lích velkého trápení, vyprahlosti života či 
v okamžicích čirého zoufalství se cítíme 
opuštěni a zraněni také samotným Bohem. 
Vždyť i Ježíšovo zvolání „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil!“ potvrzuje tuto 
naši lidskou zkušenost. A ještě obtížněji se 
v takové situaci otevíráme poznání, že ne 
Bůh, ale já-člověk jsem ten, kdo opustil…
Ovšem věřím, že Hospodin má pro naše 
opouštění velké pochopení a znovu se nám 
nepřetržitě nabízí jako Jistota. Jeho nabíd-
ka platí dokonce i pro Ty, kteří Ho obvinili 
ze zmaru svého života, kteří Ho nemohou 
přijmout jako pevný bod své pozemské 
poutě. I v těchto případech však nabídka 
platí po všechen čas. Žádná záruční doba, 
žádná doba trvanlivosti nebo použitelnosti. 
Pokud bychom připustili, že se na nás Bůh 
hněvá, že je nějakým způsobem „uražen“ 
naším odmítáním, neměli bychom co 
dělat s Bohem, ale jen s jeho napodobe-
ninou. On miluje do krajnosti a jeho slo-
va „Já jsem světlo světa“ nemohou ani na 
okamžik utichnout kvůli nedůvěře nebo 
odmítání člověka. Představme si obraz 
stromu obsypaného bohatým ovocem, 
kolem kterého prochází člověk. Je vinou 

stromu, přehlédne-li 
člověk jeho nádher-
né plody, přehlédne-
li dokonce samotný 
strom? Důvody přehlédnutí mohou být 
různé a často i objektivní, nebo člověkem 
nezaviněné. Ale v žádném případě nelze 
vinit strom.
I proto je Bůh jedinou Jistotou, která 
může být považována za jistotu skuteč-
nou. Dalším důvodem je pak to, že pouze 
něco, co nepodléhá změně a zkáze, může 
nasytit touhu člověka po dokonalosti. Nic 
stvořeného, ani žádný jiný člověk toho 
není schopen. Vždy, když nebude základ-
na naší jistoty vystavěna na Bohu, tedy na 
tom, který přesahuje celý svět i celý ves-
mír, hrozí její zhroucení. Ať už dříve, nebo 
později.
Stane-li se kardinální oporou mého života 
finanční zajištěnost, pak inflace či bur-
zovní krach rozmetá tuto oporu jako hro-
mádku suchého listí. Zakládám-li si na 
moci a postavení jako na hlavním smyslu 
života, běda, když mě mocnější zbaví mé 
moci, nebo společenské změny zapříči-
ní můj „sešup“ na sociálním žebříčku. 
Vzdělání je jistě cennou devízou, ale co 
až začnou stárnout mé mozkové buňky, 
nebo - je libo menší ztráta paměti? Dnes si 
při různých příležitostech přejeme „hlav-
ně zdraví“. Ale právě tím, jak úpěnlivě si 
ho přejeme, naznačujeme, že vůbec není 
samozřejmostí. No, a přítel, partner, děti, 
ti nejsou pravým smyslem života? Jistě je 
můžeme zařadit jako součást širšího smys-
lu, ale opět si položme otázku, zda je to 
opravdu něco, co je tou zásadní a neotřesi-
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telnou JISTOTOU pro náš život. A ouha, 
rozvodovost nad 50 %, a to i v křesťan-
ských manželstvích. Děti odložené rodi-
či v babyboxech, rodiče odložení dětmi 
v domovech pro seniory.
A Bůh zůstává. „I když my jsme nevěrní, 
On zůstává věrný.“ I když v něho můžeme 

„pouze“ věřit, můžeme si být jisti, že 
pokud se k němu svou vírou obrátíme, 
bude připraven nás obejmout a být naší 
oporou nezměrně, ale přesně tak, jak mu 
dovolíme, aby jí byl. Mám za to, že zvolit 
si ho jako Jistotu svého života by mohla 
být sázka na jistotu…

(Lukáš Volný)


