
Kouzelné slůvko
Je zajímavé sledovat projevy dítěte. Batole 
se vyjadřuje mimikou nebo gestem. Jeho 
spokojenost poznáme po rozzářených 
očích či úsměvu. Později svoji libost sdělu-
je kuriózním přitakáváním hlavy. Časem 
ještě přidá pohyb rukou či dupání noha-
ma. Komické, leč pravdivé je jeho sděle-
ní. I citoslovce, předcházející slovům, zní 
roztomile. A pak jednoho dne vysloví snad 
nejkrásnější slova: máma… táta a pak… 
to vynikající slovo, vypovídající o spokoje-
nosti mysli, tužeb, těla, duše či ducha…
Je moudré naučit již maličké „rozumbra-
dy“ onomu kouzelnému slůvku. Víme 
přece, jak jsou dítka učenlivá. Nasávají jak 
houba to, co do nich rodiče vložili. A když 
ještě zúročí to, co jim bylo předáno, pak je 
na to radost pohledět.
S vděčnými lidmi rádi ztrácíme čas. Spo-
kojené bytosti totiž nevedou „stračí“ poli-
tiku. Nepřivlastňují si život a to, co je 
s ním spjaté, ale umí jej ocenit. Jsou vděč-
ní za maličkosti. Jako dobří detektivové 
dokážou vidět za věcmi a událostmi kon-

krétního člověka, společnost nebo Boha. 
Vnímají dobro, které se jim dennodenně 
dostává, a umí za ně poděkovat. Takto se 
přibližují druhým i Bohu.
Děkování nás osvobozuje od zaslepenosti 
a nespokojenosti. A naučíme-li se denně 
děkovat Bohu, pak nám začnou vyvstávat 
nové horizonty. Najednou uvidíme, že Pán 
je opravdu dobrý režisér. Každý den nám 
chystá spoustu okolností a vjemů, které 
nás mají posunout: v myšlení, v postojích 
a koneckonců i ve vděčnosti. Pán připra-
vuje setkání a události, které vtiskují otis-
ky do našich srdcí. Srdce vděčného člověka 
to všechno vidí a často vyslovuje ono kou-
zelné slůvko: DĚKUJI.
Kéž je pro nás postní doba takovým pro-
hlédnutím. Kéž, nezávisle na věku, více 
a více Bohu děkujeme. A pak nám bude 
více a více docházet, jakou cenu za nás Spa-
sitel zaplatil. S jakou láskou za nás umíral. 
Jak je vůči nám každý den pozorný.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Chléb, víno, voda a smíšení

  4. března – neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ
11. března – neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ
18. března – neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
19. března – pondělí  Slavnost SVATÉHO JOSEFA,  

SNOUBENCE PANNY MARIE
25. března – neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 
26. března – pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Vážení přátelé,
v naší malé katechezi jsme se již před 
několika měsíci přehoupli do druhé polo-
viny mše svaté. Poslední čísla jsme věno-
vali obětnímu průvodu a předání obětních 
darů knězi. Dovolte v této souvislosti krát-
ké opakování.
Při většině mší svatých v naší farnosti 
nebývá jáhen, řekneme si proto jen 
tolik, že je-li přítomen, přebírá dary 
spolu s knězem. Mnohem častější, 
ba téměř pravidelný, je případ, kdy 
s knězem pro obětní dary přichází 
dva ministranti, jeden po jeho levi-
ci a druhý po pravici. Ministranto-
vi po levé ruce kněz předává obětní 
misku s hostiemi, ministrantovi 
vpravo předává konvičky s vínem a vodou 
a tácek, který bude později sloužit k zachy-
cení vody při omývání rukou. Jak jsme již 
v předcházejících katechezích zmiňovali, 
kněz podá ruku věřícím, kteří v průvodu 
dary přinesli. Pak se odebere k obětnímu 
stolu.
Tam od ministranta přijme nejprve mis-
ku s hostiemi (chléb). Jedna z hostií bývá 
výrazně větší než ostatní. Význam je ryze 
praktický. Větší hostie je pro věřící v dal-
ších částech bohoslužby oběti lépe viditel-

ná. Pokud by nebyla k dispozici, může kněz 
použít kteroukoliv jinou hostii z obětní 
misky. Kněz tedy uchopí misku, pozdvih-
ne ji a pronáší modlitbu nad chlebem jako 
Božím darem.
Následně přijímá od ministranta konvičku 
s vínem a vlévá ji do kalicha. Poté přidá 
do téhož kalicha trochu vody z druhé kon-

vičky. Tento úkon se nazývá „smí-
šení “. Jeho význam zdůrazňoval 
již sv. Cyprián († asi v roce 258), 
který měl na mysli nerozlučné spo-
jení Krista a církve, kterou k sobě 
Kristus přitahuje. Mnozí církevní 
otcové zde však spatřovali i obraz 
krve a vody proudící z Kristova 
probodeného boku. Na východě 

pak v tomto úkonu spatřovali i důležité 
znázornění pravdy víry, že v Kristu je 
lidská i božská přirozenost (je pravý Bůh 
i pravý člověk). Toto míšení vína a vody 
je doloženo ve všech starých obřadech 
(výjimkou byli od 6. století Arméni, kteří 
uznávali pouze božskou přirozenost Kris-
ta – jedná se o tzv. monofyzitismus, který 
patří mezi nepřijatelné christologické blu-
dy).
Stejně jako předtím misku s hostiemi 
pozdvihne kněz kalich a modlí se. Obě 
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AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době budou probíhat křížové cesty v pátek v 16.15 a v neděli v 17 hodin.•	
Během postní doby bude možnost vždy v sobotu od 18 do 19 hodin zúčastnit se tiché •	
adorace.
Se změnou zimního času na letní (25. března) se změní začátky večerních bohoslužeb •	
a křížových cest.

modlitby (kněz je většinou pronáší poti-
chu) při přípravě darů jsou chvalozpěvem 
Stvořiteli, který nám tyto Boží dary dává. 
Zároveň však připomíná, že jsou plodem 

země, vinné révy a plodem lidské práce. 
Chceme tím Bohu spolu s dary nabídnout 
i sami sebe a svou oddanost.

SVATÝ MĚSÍCE

Jan Neumann se narodil 28. března roku 
1811 v Prachaticích na Šumavě v rodině 
české matky a německého otce. Jeho tatí-
nek pocházel z Bavor z Německa a v Pra-
chaticích se stal punčochářským mistrem.
Mladý Jan po středoškolských studiích 
vstoupil do kněžského semináře v Čes-
kých Budějovicích, kde přijal nižší svěcení. 
Poslední rok teologie studoval již v Praze. 
Velmi se ho dotklo, když mu odložili na 
neurčito kněžské svěcení pro nadměrný 
počet kněží v českobudějovické diecézi.
V Janovi již dříve vznikala touha po 
misijním působení za mořem a to mož-
ná podnítilo jeho zájem o jazyky, ovládal 
jich osm.Také se velmi zajímal o botaniku 
a astronomii. Když četl v listech severoa-
merických misionářů, že potřebují nové 
spolupracovníky, rozhodl se věnovat misi-
ím. V únoru 1836 zanechal čekání na 
vysvěcení a vycestoval do USA jako chudý 
klerik, bez prostředků a konkrétního cíle. 

Jan však nemusel dlouho hledat biskupa, 
který by ho přijal. Hned po příchodu do 
New Yorku 2.6.1836 ho přijal tamější bis-
kup Jean Dubois a v co nejkratším termí-
nu mu udělil kněžské svěcení. Za tři dny 
ho už biskup poslal na vzdálené působiště 
v oblasti Niagarských vodopádů. Mladý 
kněz misionář působil čtyři roky na úze-
mí mezi městy Buffalo a Rochester. Tehdy 
ještě neexistovaly široké asfaltové cesty ani 
železnice. A tak musel překonávat stovky 
kilometrů na koni, v člunu nebo pěšky 
přes neschůdné lesy, močály a řeky, aby 
mohl navštívit roztroušené domy a sídliš-
tě novousedlíků. V této práci měl mož-
nost setkat se a poznat některé obětavé 
a hluboce duchovně založené misionáře 
z řeholní společnosti redemptoristů. Pro-
tože i on sám toužil po hlubším duchov-
ním životě a také po společenství, požádal 
o přijetí. Řeholní roucho přijal r. 1840, za 
čtyři roky se již stává superiorem řeholní-

Sv. Jan Nepomuk Neumann

(Lukáš Volný)
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ho domu v Pittsburgu a r. 1847 představe-
ným všech redemptoristů na území USA. 
Tyto zodpovědné funkce mu 
nepřekážely vykonávat misi-
onářskou práci a organizovat 
farní život v nových církevních 
obcích. Konal duchovní obno-
vy, budoval kostely, zakládal 
farní školy a rozličná farní 
sdružení. Roku 1851 převzal 
vedení důležité farnosti v Balti-
more. Zde mohl naplno rozvi-
nout své pastorační schopnosti 
a horlivost v duchovní službě. 
V tom čase zemřel v Phila-
delphii biskup. Baltimorský arcibiskup 
F. P. Kenrick se nemusel dlouho rozmýšlet 
a na uprázdněný biskupský stolec navrhuje 
Jana Neumanna, který 28.3.1852 přijímá 
biskupské svěcení. Nový biskup v sobě 
nezapřel misionářského ducha. Nejvíce 
času a energie věnoval vizitacím farností. 
Větší místa navštívil každý rok, menší jed-
nou za dva roky. Každou vizitaci promě-
nil na tří až čtyřdenní duchovní obnovu. 
Obdivuhodně mnoho vykonal i na poli 
farní organizace. Za osm let biskupského 
působení vybudoval 80 kostelů. V každém 
kostele zavedl 40–hodinové adorace, které 
se konaly 1x ročně, obyčejně při výročí 
vysvěcení chrámu. Zvláštní pozornost 
věnoval zakládání farních škol. Když se 
stal biskupem, byly v celé rozsáhlé diecézi 
pouze dvě farní školy. Po osmi letech jeho 
působení jich bylo již přes sto. Školy byly 
dobře organizované, a tak se Jan Neu-
mann právem pokládá za spoluzakladatele 
amerického katolického školství. Starost-
livý biskup se nevěnoval pouze věřícím, 
ale pamatoval i na jejich duchovní pastýře. 
Reformoval kněžský seminář a vybudoval 

i malý seminář, jeden z prvních ve Spo-
jených státech. Jan si velmi cenil práce 

řeholníků a zejména řeholních 
sester. K spravování nemocnic 
a sirotčinců, které vybudoval, 
založil zvláštní kongregaci 
Sester františkánek. Někte-
ré řeholní sestry zachránil 
od zániku – např. Oblátky 
Boží prozřetelnosti na pomoc 
barevnému obyvatelstvu. Pod-
poroval příchod nových sester 
z Evropy a po příchodu jim 
otcovsky pomáhal zabydlet se 
v novém prostředí.

Na podzim roku 1854 odcestoval do Říma 
na slavnostní vyhlášení dogmatu o Nepo-
skvrněném početí Panny Marie. Před 
návratem do Spojených státu Jan Neu-
mann navštívil i svou vlast, kde ještě žil 
jeho otec a sourozenci. 
Vděčný za všechny radostné dojmy z ces-
ty se znovu s velkou horlivostí pustil do 
vyčerpávající práce. Jan Nepomuk Neu-
mann zemřel v naprostém vyčerpání ve 
svých 49 letech.
Blahořečen byl v roce 1963 a kanonizován 
19.6. 1977. 
Sv. Jan Nepomuk Neumann je v Americe 
považován za úspěšnou osobnost a „národ-
ního hrdinu“. Američany je vnímán jako 
ten, který pomáhal budovat americkou 
společnost tvrdou prací (zemřel vyčer-
páním), nebál se obtíží a šel úspěšně za 
svým cílem. Sv. Jan Nepomuk Neumann 
je v USA považován za zakladatele církev-
ního školství. Zavedl systém farních škol 
a založil např. katedrálu sv. Patrika.

(Podle knihy Rok se svatými a internetu zpracovala 
Majka Dostálová)
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Zrníčka z Bible
… Běda tomu, kdo hro-
madí, co mu nepatří.
 (Abakuk 2, 6)

… Hospodinu, Bohu 
svému, se budeš klanět 

a jeho jediného uctívat.
 (Matouš 4, 10)

… Čiňte pokání, neboť se přiblížilo krá-
lovství nebeské.
 (Matouš 4, 17)
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá 
i víra bez skutků.
 (List Jakubův 2, 26)

Vždyť spravedlnost je nesmrtelná.
 (Kniha moudrosti 1, 15)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (17.)

STŘÍPKY

Druhý způsob použití jazyků – začne-
me vyslovovat tyto slabiky, a aniž bychom 
o tom věděli, přejdeme do nějakého jiné-
ho jazyka. Neděje se to často, ale jestliže 
se to stane, je to druh zázraku. Když máme 
takovéto dary, ďábel se je snaží zmanipu-
lovat. Stává se i to, že posedlí lidé během 
exorcismu mluví jazykem, který neznají. 
Člověk může mluvit cizím jazykem pod 
vlivem Boha, nebo pod vlivem ďábla. 
Nestává se to často, ale stát se to může. 
Občas se to stává na modlitebních setká-
ních, kdy někdo promluví jazykem, který 
se nikdy neučil a který nezná. 
Třetí typ – mluvíme v našem vlastním 
jazyce, ale druhý nás slyší mluvit v jeho 
rodném jazyce. Toto je zkušenost, kterou 
měl apoštol Lukáš, když psal o tom, co se 
stalo v den Letnic. Ten typ jazyků, o kte-
rém se zmiňuje Pavel, není tentýž, o kte-
rém mluví Lukáš. Pavel mluví o modlitbě 
v jazycích, Lukáš píše o mluvení v jazy-
cích. Když apoštolové o Letnicích začali 
mluvit k Židům, kteří se tam nacházeli 
a pocházeli z různých cizích zemí, přišli do 
Jeruzaléma na svátky – všichni jim rozu-

měli ve svém vlastním jazyce. To je něco 
zázračného. Děje se to zřídka, ale může se 
to stát. Když mluvíme o jazycích, většinou 
ale mluvíme o modlitbě v jazycích, nikoliv 
o tomto typu.
Čtvrtý typ – výklad jazyků. O něm mlu-
ví apoštol Pavel – rozlišuje výklad jazyků 
jako jiný typ. Co to je? Představte si, že 
jste na modlitebním shromáždění a jeden 
začne vyslovovat slabiky, není to cizí jazyk, 
jsou to jen slabiky. Ale tyto slabiky mohou 
mít nějaké poselství. Duch svatý dává 
vnuknutí někomu dalšímu, který začne 
rozumět poselství toho člověka, který se 
modlí v jazycích. Člověk, který se takto 
modlí, sám nerozumí tomu, co říká, ani si 
není vědom toho, že by v tom mohlo být 
nějaké poselství. Čili Duch svatý inspiru-
je jednoho, aby mluvil v těchto slabikách, 
a inspiruje jiného, aby to vyložil. Ten 
druhý se stává v té chvíli prorokem pro 
dané společenství. Ale pozor – Pavel píše 
Korinťanům: Pokud by to poselství mělo 
lidi zmást, je lépe nechat si výklad pro sebe 
a lidi nechat bez výkladu. 

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)
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Moudrá slova
„Jestliže vám pro četbu křesťanských stránek na internetu nezbývá čas na čtení Bible, 
nečtěte internet!“

(z webových stránek  evangel. faráře A. W.)

„Každý večer se obracím se svými starostmi na Boha. Stejně bude vzhůru celou noc.“
 (podnikatelka Mary C. Crowley)

Narovnávání křivého
Že nevíte, jaký je původní význam slova 
„pravda“? No vidíte, ještě že mě máte…
Možná to mé povídání bude zpočátku 
nepřehledné, ale vydržte, snad se mi sro-
zumitelně podaří dospět k tomu, k čemu 
dospět chci. Hned na začátku Vás zklamu 
– ten původní význam nemá co do činění 
s dnešním označováním něčeho, co odpo-
vídá dané skutečnosti.
„Pravda“ má původ ve slově „pravit“. To 
neznamenalo něco „říct“, „povědět“, nýbrž 
„napravit“, „opravit“, popř. „narovnat“. 
Opakem slova „pravý“ totiž nebylo jako 
dnes „levý“, leč „křivý“, což odpovída-
lo zhruba tomu, co známe jako opozici 
„dobrý“ x „špatný“ (Určitě jste se setkali 
s nějakým „křivákem“.). Prapůvodní pod-
statou tohoto slova tedy bylo napravování 
špatného. Něco napravovat vyžaduje od 
člověka jistou aktivitu, proto ani slovo 
„pravda“ nevyjadřovalo utkvění v nějakém 
konečném přesvědčení jak dnes, ale neu-
stálý proces, neustálý boj s tím špatným, 
s tím křivým, nerovným. A nešlo vůbec 
o nějaké názorové střety, zacházelo to do 
všech oblastí života jedince i společnosti, 
nešlo o fádní filozofické debaty intelek-
tuálů u vínka, ale o samou tresť života, 
o život sám, o to, na čem stála ta která 
společnost. Pravdou se znovu a znovu 
dosahovalo toho správného stavu, jakési 
nepsané normy, která však měla mnohem 

širší platnost než pouhý psaný zákon. Šlo 
patrně o slovanský „mirь“. Starší z Vás se 
možná rozpomenou na ruštinu a na slovo 
„mirь“, tj. „svět“. A budou mít recht. Nešlo 
vůbec o opak války, ale o smír, o rovnová-
hu názorů, potřeb a snah.  Toto fungovalo 
v každé společnosti, a pakliže každá spo-
lečnost byla světem pro sebe, znamenalo 
toto „mirь“ vskutku i „svět“. Celý svět, tj. 
celá společnost měla stejný podíl na zacho-
vávání tohoto smíru, této pravdy, tvořila 
důležitou jednotu v jejím udržování. 
Jak hlubší vhled pak může člověk učinit 
na základě tohoto při rozjímání některých 
Ježíšových výroků. „Aby byli jedno, my 
jsme jedno,“ modlí se Ježíš k Otci (J 17,22). 
Co je to za jednotu? Jednota tam, kde už 
není co narovnávat, jednota tam, kde už 
nic nerozděluje, jednota tam, kde už nic 
není třeba opravovat, protože ten smír je 
konečnou a zároveň i počáteční fází, jed-
nota v lásce, která je nepsanou normou, 
je mirem, je smírem, je světem, svět napl-
ňuje a utváří. On Izajáš nadarmo neříká: 
„Připravte na poušti cestu Hospodinu! 
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho 
Boha!“(Iz 40,3) Nejde o přípravu nějaké 
pohodlné trasy pro přicházejícího Mesi-
áše, aby se neuondal, jde o naše narov-
návání křivého v nás samých, o vytvoře-
ní „miru“ v našich srdcích, o zřetelném 
gestu vyjadřujícím touhu po jednotě 
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s věčnou Pravdou, která jednou přijde, 
aby napravila vše špatné.

Nejen tedy „Cesta“ a „Život“ 
z onoho Kristova „Já jsem Cesta, 

Pravda a Život“ (J 14,6) vyja-
dřují něco aktivního – být 
na cestě znamená přece 

být v pohybu, neustrnout na místě, být 
živý – a život sám je přímo synonymem 
činorodosti. I pravda znamená pohyb – 
pohyb k sobě, pohyb k Bohu. Pravda stojí 
v tomto výroku uprostřed, je srdcem toho 
všeho, je pojítkem a tmelem – jen tedy 
cestou napravování, narovnávání křivé-
ho dojdeme k životu věčnému, dojdeme 
do Života, jednoty s Ním. Jen hledáním 
jednoty s Ním, s Pravdou, doznáme oprav-
dového smíru, opravdové jednoty se vším 
stvořením. A živá Pravda je neustále na 
cestě – na cestě k nám, kráčí nám vstříc, 
abychom v Ní, v jejím lůně jednou pro-
vždy spočinuli. Nejsme v tom tedy sami, 
máme Ji před očima, Ji, tu Pravdu, živého 
Boha, máme před očima vzory těch, kteří 
Jí urovnali cestu dostatečně na to, aby s Ní 
teď zakoušeli onen kýžený „mirь“.

A Ježíš to ostatně říká o sobě, že je Prav-
da. Je tedy Tím, kdo neustále narovnává, 
uzdravuje, proměňuje. Raně středověké 
latinské texty hovořící o pokřtění starých 
slovanských kmenů nepíší o změně víry 
– „fides“, nýbrž o změně zákona, práva – 
„lex“. Ono „lex“ tu však odpovídalo právě 
onomu „pravda“, resp. „praьvda“. Máme 
měnit celý svůj život, své srdce, smýšlení, 
zvyky, chování, postoj k životu, k Bohu, 
ke smrti, k druhým, k sobě… Nemáme 
měnit jen vnější formu a nechat se pou-
ze zapsat do matriky. Kníže Rastislav 
v žádosti o křesťanskou misi psal, aby jím 
povolaní věrozvěsti uspořádali „všechna 
práva“ – „ispraviti vsjako pravьdo“. Vztáh-
neme-li to na nás, máme se nechat obrátit 
celí, jak jsme, a vymýtit ze sebe vše křivé 
a zhoubné. Jen tak budeme v pravdě, jen 
tak ji nalezneme, jen tak lze o ni vést boj, 
abychom dosáhli „miru“, „pravdy“, aby-
chom dosáhli „Pravdy“ ! V opačném přípa-
dě budeme jako Pilát Pontský, který měl 
živou Pravdu před očima, a ptal se: „Co je 
pravda?“

(Libor Rösner)

Sokrates a tři síta
Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží 
znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý 
a povídá:
Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna 
dozvěděl o tvém příteli?
Počkej chvilku, odpověděl Sokrates. Než 
mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil 
zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.
Tří sít?
Přesně tak, pokračoval Sokrates. Než mi 
začneš vyprávět o mém příteli, možná 
bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co 
mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. 

Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš 
říct, je pravda?
Ne, odpověděl ten člověk. Vlastně jsem to 
jenom slyšel a…
Dobře, řekl Sokrates. Takže ty opravdu 
nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď 
vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje 
Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco 
dobrého?
Ne, naopak… 
Takže, pokračoval Sokrates, chceš mi 
o něm říct něco špatného a nejsi si jist, 
jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš 
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Redaktor: „Hezké odpoledne, můžu s vá-
mi udělat rozhovor?“
Neznámý: „Ano, můžete, i když nepatřím 
zrovna mezi klasické biblické postavy.“
R:  „To sice ne, ale Hospodin skrze vás 

nepřímo zachránil vašeho pána.“
N:  „To máte pravdu, ale když on nepo-

slechl Hospodina, tak holt musel 
použít mne.“

R: „A překvapilo vás to?“

N:  „To víte, že mne to překvapilo, ale as-
poň se ukázala Hospo-
dinova moc.“
R:  „Proč myslíte, že 

neposlechl Hospo-
dinova posla?“

N:  „Když on byl někdy 
trošku tvrdohlavý.“

R:  „Nic jste mu neudělala, a přesto vás 
udeřil, proč?“

Rozhovor s… (uhodnete, s kým je dnes veden rozhovor?)

zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno 
síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to, co mi 
chceš o mém příteli říct, užitečné?
Ne, moc ne.
Dobrá, uzavřel Sokrates. – To, co mi chceš 
říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce 

ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprá-
vět?
I to je důvod, proč byl Sokrates velký filosof 
a všichni si ho vážili.

Na širokém parapetu nemocničního dvoji-
tého okna seděla holčička. Vnitřní a vněj-
ší okno ji oddělovalo od zvuků okolního 
světa. Občas vzhlédla od rozečtené knížky 
a oči jí zalétly zavřeným vnějším oknem 
ven. V parku již sluneční světlo rozehrálo 
na stříbřitém sněhu svou barevnou hru. 
Ze stromu seběhla rezavá veverka a vese-
le na ni zavolala: „Pojď si hrát!“ Tam zase 
větřík setřásl ze smrkové větvičky prašnou 
bílou okrasu. „Netřes mnou tak silně, 
vždyť jsem křehká!“ volá větvička na vítr. 
Po cestičce jdou dva unavení lékaři a říka-
jí:  „To zase jednou byla rušná noc!“
Oči holčičky se stočily do nemocničního 
pokoje, od kterého ji dělilo vnitřní sklo. 
Zamyslela se. Bude mít zítra službu ses-
třička Květka, ta hodná? Třeba jí zase 
přinese jablko. Až večer zhasne světlo, 
snad si nebudou děti dělat své zlomyslné 

kousky. Možná, že ten kluk, který děv-
čátko vždy trápí, když jde po chodbě, už 
brzy pojede domů. A ta velká holka, kte-
rá ji zesměšňuje u stolu. Dnes ji odváželi 
na operaci, dala jí lístek z památníku. 
Ať se brzy vrátí! A starý primář. Bude 
ten bolestivý zákrok, který ji opět čeká, 
provádět on? Při vizitě se na ni vždy tak 
hezky podívá.
Snad, možná, …
Proč na sebe nejsou lidé vždy hodní?
Starý moudrý havran, procházející si 
důstojně pod oknem, na ni zakráko-
ral: „Ach holčičko, kdy už tohle pocho-
píš…!“ Je zvláštní, že ho slyší, i když je 
okno zavřené. 
Jedno však ví děvčátko jistě. Zítra bude 
opět sedět s knížkou na kouzelném para-
petu a toužebně vyhlížet směrem, kde 
v dálce tuší DOMOV.

Kouzelný parapet

Podle knihy Příběhy psané životem (Piere Lefévre)
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Přijde muž do drogerie a ve dveřích se ptá 
prodavaček: „Děvčata, která z vás neroze-
zná zubní pastu od lepidla?“ Prodavačky 
se po sobě dívají a mlčí. Muž pokračuje: 
„Nebojte se, přišel jsem vám poděkovat, 
neb mám doma, díky vám, konečně klid.“

Vnučka říká dědovi: „Až se budu vdávat, 
hodně kluků bude brečet.“ „Proč? Brát si 
budeš jenom jednoho!“ odpoví děda.

„Jaký je nejlepší manžel?“ ptá se kamarád-
ka druhé. „Asi archeolog!“ odpoví druhá. 

„Proč myslíš?“ „Čím je žena starší, tím je 
pro něj zajímavější!“

Žena vyčítá manželovi: „Tvoje auto dostalo 
už třikrát botičky, ale já musím pořád cho-
dit ve starých sešmajdaných škrpálech!“ 

Je schopna žena udělat z muže milionáře? 
Jistě, ale pokud byl předtím miliardářem!

Povídá chlápek kamarádovi: „Moje žena 
je abnormálně hudebně nadaná. I to, co 
neví, vytroubí sousedce!“

VESELÝ

N:  „To nevím, a proto jsem se ho na to 
zeptala.“

R:  „A přitom jste mu zachránila život. 
Nebýt vás, tak zemřel.“

N:  „A právě proto jsem jej neposlechla, což 
mu později došlo.“

R:  „Nicméně potom poslechl Hospodino-
va posla a Izraeli, navzdory žádosti jeho 
nepřátel, požehnal.“

N:  „Ano, máte naprostou pravdu.“
R:  „A odměnil se vám Hospodin za to, co 

jste udělala?“

N:  „Mně ne, ale mého potomka si po 
mnoha letech Hospodinův Syn zvolil, 
aby byl u jedné z Jeho nejslavnostněj-
ších událostí, kterou si křesťané připo-
mínají každý rok.“

R:  „To muselo být pro vašeho potomka 
velkou ctí?“

N:  „To víte, že bylo, taky si to náležitě 
vychutnával, neb si Boží Syn mohl zvo-
lit někoho jiného, ale On si zvolil právě 
jeho.“

R: „Děkuji za rozhovor.“ 

Skrze Srdce môjho Ježiša, ktorý je moja 
Cesta, moja Pravda a môj Život, približu-
jem sa k Tebe, večný Otče. 
Skrz toto Božské Srdce sa Ti klaniam za 
tých, čo sa Ti neklaňajú, milujem Ťa za 
tých, čo Ťa nemilujú. Vyznávam Ťa za 
všetkých dobrovoľne zaslepených, ktorí 

Ťa z opovrženia a z ľahostajnosti nechcú 
poznať.
Skrz toto Božské Srdce chcem zadosťuči-
niť za povinnosti všetkých smrteľníkov.
V duchu preletím celý svet a hľadám všet-
ky duše vykúpené Krvou môjho Božské-
ho Ženícha, aby som za ne zadosťučinila 

Modlitba blahoslavenej Márie od Vtelenia 

MODLITBA

(Jerkam)



KNIŽNÍ OKÉNKO

Pod tímto názvem jak vystřiženým z čer-
vené knihovny se schovává román kdysi 
velmi známého anglického spisovatele 
R. H. Bensona. Byl synem anglické-
ho biskupa, sám se stal anglikánským 
pastorem, ale pak se obrátil a vrátil se 
do lůna katolické církve. Patří do řady 
těch velkých anglikánských konvertitů 
19. sto letí, z nichž se nejvíce vyjímá dnes 
již blahoslavený kardinál J. Newmann. 
O své konverzi napsal znamenitou výpo-
věď v podobě knihy Konfese konvertity, 
ale je autorem dalších opravdu kvalitních 
titulů – Neviditelné světlo, Historie Richar-
da Raynala, Žádných jiných bohů… Kni-
ha, o níž tady píšu, je takovou nevlastní 
sestrou O‘Brienovy Apo kalypsy, o níž 
jste mohli kratičkou recenzi čísti v Maně 
minulé. 
Rovněž zde jde o jakousi sci-fi, kde autor 
nahlíží do budoucnosti a představuje si 
obraz světa, potažmo církve v době, kte-
rá přijde po něm. Tentokráte to máme ale 

v opačném gardu – církev není stíhaná, 
není pronásledovaná, ale naopak, kato-
lické náboženství vládne světu a pohání 
jednání lidí. Jen socialismus je mocným 
odpůrcem.
Monsignore Masterman, liberální kněz ži-
jící v r. 1911, ztratí paměť, octne se náhle 
v r. 1973 a je úplně hotový z toho, jak vše 
v tomto světě vypadá, jak katolická víra 
utváří veškerou činnost, jak ta která zná-
má budova nese např. mariánský název, 
jak církev dokonale „ovládá“ světové dění. 
Ponechme nyní stranou pro nás již úsměv-
né představy o technických vymoženos-
tech, jaké měl Benson o 70. letech v době, 
kdy svou knihu psal (někdy kolem r. 1910), 
vždyť ani v těch 70. letech nikoho ani 
v tom nejdivočejším snu nenapadlo uvažo-
vat o věcech, jako je mobil, internet nebo 
třeba Mana. Cestování vzducholodí po 
celém světě je přesně v duchu myšlení lidí 
první dekády minulého století o technické 
vymoženosti par excellence.

Roger Hugh Benson – V rozbřesku budoucnosti

zásluhami tohto Božského Srdca. V Ňom 
ich objímam a skrze Neho prosím o ich 
obrátenie.
Večný Otče, môžeš to zniesť, že nepoznajú 
môjho Ježiša a nežijú pre Toho, ktorý za 
nich zomrel? Ty vidíš, že sú v hriechu mŕt-
vi. Daj, aby v tomto Božskom Srdci ožili.
Na tomto Svätom Srdci Ti obetujem všet-
kých pracovníkov Evanjelia, aby si ich 
pre Jeho zásluhy naplnil Svojím Svätým 
Duchom.
Na tomto Svätom Srdci ako na božskom 
oltári obetujem ti…

V mene môjho Božského Ženícha Ťa pro-
sím, aby si ich naplnil Svojím Duchom, 
aby boli naveky s Tebou pre toto Božské 
a Sväté Srdce. 
Vtelené Slovo, Ježišu, milovaný Ženích 
mojej duše, Ty vieš všetko, o čo chcem 
prosiť Tvojho Otca skrz Tvoje Božské 
Srdce. Poviem to Tebe a spolu i Tvojmu 
Otcovi, lebo Ty si v Otcovi a Tvoj Otec je 
v Tebe. Ty konáš všetko s Ním.
Odporúčam Ti všetky tieto duše so svojou 
dušou, aby sme boli jedno v Tebe. 

Amen

10
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Ona je interesantní ta kniha z jiného 
důvodu, nečtěte ji jako sci-fi, v tomto smě-
ru najdete určitě spoustu lepších titulů. 
Dívejte se na to z hlediska té myšlenky svě-
ta prošpikovaného skrz naskrz pokojem, 
láskou a smířením se pokorně se vším, 
jak to běží. Je zde třeba postava učeného 
preláta, který přijde s jistou naukou, která 
je shledána jako závadná. A je to právě on 
a nikdo jiný, kdo obhajuje právo církve na 
to, aby ho v inkvizičním procesu odsoudi-
la, přitom ji však vyviňuje z jakékoli účasti 
na něčem zlém. Je to dost silná scéna toho 
dialogu mez oběma muži, o to silnější, 
že právo a moc církve obhajuje zdánlivě 
poškozený Dom Adrian.
Není to jediný jev, který Monsignoru 
Mastermanovi nejde do hlavy, vše mu 
trpělivě vysvětluje a celou „budoucností“ 
jej provází mladý kněz o. Jervis, a tak spolu 
s ním prožívá konverzi německého císaře, 
což je osudná rána pro socialisty, nepřátel-
ský tábor Říma, a jiné události a na vlastní 

kůži pociťuje skutečnost, že Kristovo uče-
ní proměňuje srdce lidí.
Nakonec se promění i sám hlavní hrdi-
na. V epilogu se náhle probudí z komatu 
na smrtelné posteli jako starý kněz, kte-
rý již dávno pozbyl víry v Boha a církev 
a uvědomí si, že vše byl jen sen. Tento sen 
ale znamenal záchrannou ruku od Boha, 
aby se s Ním těsně před svou smrtí smířil. 
Proto si ošetřující řeholnicí nechá zavolat 
kněze kvůli zaopatření. „Jsem otec Jervis,“ 
představí se mu mladý kaplan. Monsigno-
re pochopí. Píše se stále rok 1911, pro něj 
rok poslední. A začne tedy řeholnici i o. 
Jervisovi vyprávět celý příběh. Příběh své-
ho prozření.
„V okamžiku oslepující jasnosti zdálo se 
mu, jako by konečně spatřil, že prostor 
obsažen je v bodě jediném, běl i barvy, 
ticho i zvuk… a že na slovo Toho, jenž 
konečně ujal se své moci a vládne, koneč-
ně přišlo království Toho, jemuž vpravdě 
dána všeliká moc na nebi i na zemi…“

OKÉNKO PRO DĚTI

Všem dětem, které v březnu 
slaví narozeniny, přeji všechno nejlepší.

Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho vříská, a divoké husy oznamují  »
teplé jaro.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře. Na svatého Řehoře žába  »
hubu otevře.

Březnové pranostiky

(Libor Rösner)
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Básničky
O vlaštovce
Vlaštovka sedí na drátě
a hvízdá si a volá tě.
Srpnové větry chladně vanou
a ona volá: „Na shledanou!“
A ona volá:  „Přiletím.“

Jaromír Nohavica
Vlaštovky 
V kuchyni u nás ve světlíku
dvě vlaštovky si hnízdo spletly.
K podzimu myslí na Afriku
a na jaře zas na náš světlík.

Jsou to holt napůl Afričanky
a napolovic Češky.
V hlavičkách nosí přesné plánky
a nectí rovnoběžky.

Včera se zrovna navrátily
a krásně štěbetají.
Ptám se jich: „Holky, kde jste byly?“
A ony prý: „V teplých krajích!“

A mně tu doma byla zima,
třásl jsem se jako akát.
Tak ať prý příště letím s nima,
než furt jen doma plakat.

Obrátit život jako stránky
a začít jako novic?
Závidím vám, vy Afričanky
a Češky napolovic.

Vám se to řekne mávnout křídly
přes Středozemní moře.
Pták, ten si bydlí, kde si bydlí,
ale člověk, ten je jinak stvořen.

Dokresli vlaštovičkám dráty, aby si měly 
kam sednout, až se k nám vrátí.

Teď, když už máme dráty dokreslené, za
veď na ně vlaštovičku.
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ZNÁŠ JE…?
1. Vlaštovka měří asi
a) 5 cm
b) 20 cm
c) 50 cm

2. Její barva je převážně
a) černá
b) žlutá
c) zelená

3. Vlaštovka se živí
a) semínky
b) hmyzem
c) plody

4. Vlaštovka svou potravu 
a) loví za letu
b) vyhrabává ze země
c) sbírá 

5. Hnízdí
a) v dutinách stromů
b) v hnízdě spleteném z větviček
c) v hliněném slepeném hnízdě

6. Snáší vajíčka
a) bílá
b) bílá, s červenohnědými skvrnami
c) zelenomodrá

Biblický příběh na pokračování…

Moudrý král Šalamoun
Král Šalamoun se proslavil moudrými 
rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro 
spravedlivé rady. Jednoho 
dne přišly k jeho dvoru dvě 
ženy a prosily o pomoc. Prv-
ní žena řekla: „S touto ženou 
žiji ve stejném domě. Před pár 
dny se nám oběma narodilo 
dítě. Její dítě zemřelo, ale ona 
ukradla to moje a nyní tvrdí, 
že patří jí.“
„Ne, to tvoje dítě zemřelo!“ vykřikla dru-
há žena. „Tohle dítě patří mně, poznám 
přece, že je moje!“

„Přineste mi meč!“ přikázal král Šalamoun 
jednomu ze svých strážců. Když ho muž 

donesl, král Šalamoun pro-
hlásil: „A teď to dítě rozsekni 
na dvě poloviny a každé ženě 
dej jednu půlku.“
Jedna z žen vykřikla: „Ano, 
zab to dítě, ať ho nemůže mít 
ani jedna z nás!“ Ale druhá 
žena zaprosila: „Můj pane, 
nezabíjej to dítě. Dej ho 

té druhé ženě a nech ho žít.“ Král Šala-
moun poznal, která žena je jeho maminka, 
a děťátko jí vrátil. Poznáš ji i ty?

Modlitba za rodinu
Prosím Tebe, Bože můj,
rodiče mi opatruj, 
celý den je provázej, 
požehnání své jim dej!

Prosím Tebe, Bože můj,
i nás děti opatruj,
dej, ať v každé době
líbíme se Tobě.
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Znáš je: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b Pac a pusu, Oskar 
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Co je štěstí
Víš, co je štěstí?
Je to dům, auto, chata?
Ne, štěstí je dětství,
když je máma i táta.
Víš, co je štěstí?
Když máš peněz jako smetí?
Ne, štěstí je rodina,
jsou to rozesmáté tváře dětí.
Víš, co je štěstí?
Když slibuje ti někdo modré z nebe?
Ne, štěstí je,
když máš hodné lidi kolem sebe.
Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš,
když někomu radost uděláš.
Když o někoho opřít se můžeš,
když ochotně každému pomůžeš.
Když někdo rád vzpomene si na tebe,

když nechceš všechno jenom pro sebe,
když vážíš si toho, co máš,
když lepšího nic nehledáš.
Když vůbec nevíš, co je závist,
když nemáš v srdci svém nenávist.
Když i přes slzy dokážeš se smát,
když tě má někdo doopravdy rád.
Když umíš odpouštět a taky snít.
Štěstí je to, co každý člověk chtěl by mít.
Ne však každý o štěstí má stejnou představu.
Někomu stačí málo,
někdo chce bohatství a slávu.
Někdo zas touží po tom,
co ten druhý má,
proto mnoho lidí
štěstí vůbec nepozná…

Obrázek miminka si můžeš vystříhat podle čar a zpátky poskládat jako puzzle.

(Pytania i odpowiedzi)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Cesta ke svobodě
Milí čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi 
podělil o několik myšlenek na téma lidská 
svoboda. Tento obrovský Boží dar je dán 
každému člověku bez výjimky. V tom 
nejhlubším smyslu nemůže člověka zba-
vit svobody ani ten nejtěžší žalář, ani ta 
nejpevnější pouta nasazená mu druhý-
mi lidmi. Dokonce ani to nejstrašnější 
otroctví nás nemůže připravit o vnitřní 
svobodu, kterou máme v Bohu. Jediným 
skutečným nepřítelem naší svobody jsme 
my sami. Jak řekl sv. Augustin: „Dobrý 
člověk je svobodný, i kdyby byl otrokem. 
Zlý člověk je otrokem, i kdyby byl krá-
lem.“ A dominikánský kazatel Domi-
nique Lacordaire prohlásil: „Být svo-
bodný znamená vlastnit sám sebe.“
Bláhoví jsou ti, kteří si myslí, že druhým 
dokáží nasadit pouta a tím je ponížit. 
Čím pevněji utahují provazy okolo těl 
svých bližních, o to těsněji stahují svou 
vlastní duši. A kolik dnes máme těch 
samozvaných žalářníků. Již několik dese-
tiletí jsme svědky hroucení řady totalit-
ních režimů po celém světě. Komunis-
mus i jiné hrůzovlády padly, ale na jejich 
místo nastoupily desítky, možná stovky 
či tisíce jiných malých totalit. Setkáváme 
se s nimi denně, takřka na každém kro-
ku. A jsou stále rafinovanější. Počínaje 
nepřeberným množstvím závislostí, přes 
mediální schémata vytvářející ne-reál-
nou realitu, a konče nabídkou svobody 
bez odpovědnosti, která nutně končí 
v nesvobodě.
Určitě není důvod démonizovat tento 
svět, vždyť to je, a stále bude, Boží stvo-
ření. Ale zůstává otázkou, zda je nebez-

pečnější potlačová-
ní svobody trýzněním, vyhrožováním, 
zakazováním, nebo zda je jejím pravým 
katem pohodlí, lhostejnost a blahobyt. 
I v té nejdokonalejší společnosti můžeme 
být otroky. Otroky svých tužeb, cílů, kari-
éry, majetku, svého pohodlí…  Všechny 
tyto věci jsou v zásadě dobré, pokud nám 
slouží. Ovšem běda, pokud se role obrá-
tí. Člověk přece nemůže sloužit dvěma či 
více pánům… 
Svobodu dnes není možné chápat pouze 
vnějškově, spatřovat ji výhradně v jejích 
viditelných projevech. Ano, je to nesmír-
ně důležité, ale není to vše. Postavit se 
diktatuře tyranské vlády vyžaduje obrov-
skou odvahu. Postavit se diktatuře hříchu 
v sobě samém, k tomu ani odvaha nesta-
čí. Tady nepomůže vzít do ruky zbraň, 
bezmocné je jindy tak mocné slovo. Nej-
většími potírači lidské svobody v historii 
byli ti, kteří sami těžce úpěli pod otroc-
kým jhem svých „démonů“.
Člověk je stvořen ke svobodě, sám Bůh 
to dokládá svým slovem a také svými 
činy. Přesto do nás vložil svobodnou vůli. 
Boží svoboda je totiž radikální svoboda. 
Svoboda s možností volby, a to i volby 
tragické. Jako sám Bůh je paradoxní, tak 
paradoxní jsou i naše možnosti. Buďto 
zvolíme cestu nezávislosti (zdánlivé svo-
body) na Bohu a vydáme se do náruče 
otroctví, nebo dáme přednost závislosti 
(zdánlivé nesvobodě) na tomtéž Bohu 
a jedině tehdy budeme skutečně svobod-
ní. Jestliže Dante Alighieri napsal, že 
„cesta k cíli začíná dnem, ve kterém pře-
vezmeš plnou odpovědnost za své chová-
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Celkem 186 až 192 dnů celého roku v té 
době tvořily dny nařízeného půstu, kdy 
bylo zakázáno požívat maso teplokrevných 
zvířat. Až do roku 1491 platil o půstu také 
zákaz konzumace vajec a mléčných výrob-
ků. Zapovězené maso bylo nahrazováno 
masem rybím, hojně se konzumovaly také 
sladké kaše, ovoce a zelenina. Půst ovšem 
neplatil pro chudé, poutníky, děti, kojné 
a těhotné ženy.
I v této dávné době existovaly různé kni-
hy – Kuchařky, z nichž mohly středověké 
hospodyně čerpat inspiraci pro nasycení 
hladových žaludků svých rodin.

Kapr v své jíše
Vezmi kapr, vostruž a roztrhni jej, zsekej 
na kusy. Mášli dobrý vocet, zmej v něm 
ty kusy, proceď ten vocet s jeho krví, vlij 
naň a osol v míru, zapust ihned kořením 
na studený vocet pepře, šafránu, zázvoru, 
hřebíčkův, a to v míru, uvaře dej na mísu.

Kaše
Vraz tři neb čtyři vejce do krupice, a té 
vezmi s hrst neb se dvě, a zsekej na što-
ku drobně jakoby měla rejže býti. A vez-
mi smetany neb mléka, zavař tím přisole, 
a přimasť trošku máslem, nechej vříti na 
tichém uhlí, potom dej na mísu, zdáliť se 
svrchu čím posauti pro poctivost.

(Jan Kantor, Kuchařství 
o rozličných krmích, 1545)

RECEPTÁŘ
Postní jídlo v době středověku

Název biblické postavy z Rozhovoru s … je Bileámova mluvící oslice (viz. Čtvrtá Mojžíšova 22)

ní“, pak můžeme parafrázovat, že „cesta 
ke svobodě začínám dnem, ve kterém se 

staneme plně závislými na Bohu“.
(Lukáš Volný)


