Jaký půst se líbí Hospodinu… ?
Na začátku postní doby si mnozí
křesťané dávají nějaká postní předsevzetí, něčeho se vzdávají. To je dobrá
praxe. Člověk ví, ve kterých oblastech
svého života má těžkost Bohu něco odevzdat. A najednou si můžeme uvědomit,
na kolika věcech tohoto světa lpíme.
A nechceme se jich za žádnou cenu
vzdát…
Bohu díky za to, že v dnešní době, kdy
máme všeho nadbytek, jsme ještě
schopni něco obětovat pro něco většího. Posiluje to vůli člověka.
Ale pojďme ještě dál. Člověk je totiž pozván nejen aktivně se něčeho vzdávat,
ale i pasivně přijímat všechny možnosti
něco obětovat, které nám připraví samotný život. My křesťané přece nevěříme v náhodu, a tudíž v tom, co nám připraví život, jsme schopni uvidět Boží
působení. A tak nás (nejen) postní doba

vyzývá, aby člověk nejen sám něco
obětoval, ale byl připraven i pro oběti,
které si sám nevymyslel a neuložil.
A pak dokážeme lépe pochopit úryvek
z proroka Izajáše, kdy lid křičí na Hospodina: „Proč se postíme, a nevšímáš
si toho? …“ A Hospodin odpovídá: „Což
to je půst, který si přeji?“ (Iz 58,5).
Zkusme možná letošní postní dobu být
vnímaví na to, jaký půst se líbí Hospodinu. Máme možná už svá stabilní
předsevzetí, která si pro postní dobu už
tradičně dáváme. Fajn, je dobré tím začít. Ale možná má Hospodin sám pro
nás připraveno ještě něco jiného.
Na závěr si dovolím napsat pro inspiraci slova jednoho mnicha, jak se dá taky
prožít postní doba: „Velkou askezí
mnišského života nejsou posty, bdění,
pokání… ale vytrvalost v kvalitě . To je
obávaná askeze.“
▲ o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. března – neděle
5. března – středa
9. března – neděle
1 3. března – čtvrtek
1 6. březen – neděle
1 9. března – středa
23. března – neděle
25. března – úterý
30. března – neděle

8. neděle v mezidobí
POPELEČNÍ STŘEDA
1 . NEDĚLE POSTNÍ
Výroční den zvolení papeže Františka
2. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
3. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
4. NEDĚLE POSTNÍ

MALÁ KATECHEZE
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Vše, co máme, máme od Boha. Proto
ho s důvěrou prosíme, aby nám skutečně dal to, co potřebujeme k životu.
Chléb je zde jako základní potravina zástupcem všech těchto věcí hmotných,
ale i duchovních. Řadu produktů si dnes
člověk pochopitelně vyrábí a vytváří
sám, ale přesto k tomu může použít
pouze to, co mu Bůh dává.
Při vyslovování této prosby však nemyslíme jen na sebe, ale možná ještě

více na ty, kterým se základních životních potřeb nedostává. Nemá to však
být zamyšlení neplodné, ale vedoucí
k přijetí odpovědnosti za tyto bližní
a ke skutkům praktické lásky.
Chléb náš vezdejší je tedy zvolání, kterým prosíme Boha o utišení hladu tělesného i duchovního. Žádáme ho, aby
dal vše potřebné nám, ale především
těm, kteří jsou nedostatkem skutečně
ohroženi.
▲ Lukáš Volný

AKTUALITY Z FARNOSTI
●
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Na Popeleční středu 5. 3. začíná postní doba, jakožto doba očisty, obrácení a
intenzivní přípravy na Velikonoce. K tomu má pomoci následující program:
1. Modlitba: V postní době budou pobožnosti křížové cesty vždy v pátek v 1 6.1 5
hod. a v neděli v 1 7.00 hod. Křížová cesta dětí bude na Květnou neděli 1 3. dubna.
Zájemci či společenství, kteří chtějí křížové cesty vést, se mohou napsat na arch
papíru za lavicemi. Ministrantské schůzky budou v postní době začínat křížovou
cestou v kostele v 1 7.00 hod.
2. Půst: Z lásky k Bohu si něco odříct (zvláště to, co mě od Boha nějak odvádí),

●

●
●
●
●

abychom se naučili skromnosti (zvláště v dnešní době, kdy můžeme mít mnoho
materiálního), a pokud jsme tím ušetřili nějaké finanční prostředky, věnovat je
na almužnu.
3. Almužna: Vzadu v kostele budou k rozebrání tzv. „postničky“ čili papírové
kasičky, do kterých můžete doma přispívat.
Dále můžete přispět vzadu v kostele do pokladničky na misie. Letos budeme
vybírat na pomoc pro českou nemocnici v Keni , kde je zapotřebí sanitního vozu.
Garantem této sbírky je P. Tomáš Mlýnek, rodák z Poruby. O 4. neděli postní
(„Misijní koláč“) uslyšíte o tomto projektu více.
Na 1 . postní neděli 9. 3. při mši sv. v 9.30 nám budou představeni dospělí, kteří
přistoupí na Bílou sobotu ke křtu a k prvnímu svatému přijímání, ať víme, za
koho se modlit.
Během postní doby každou středu při mši svaté pro děti a rodiče náš kostel
navštíví postavy z křížové cesty.
1 6. a 20. března jste zváni na reprízy divadelního představení našich ochotníků
Krvavá svatba.
28. – 30. března 201 4 jste zváni na mikrochaloupku pro děti a mládež na Orlím
hnízdě, což je salesiánská chata nacházející se v Pstruží na úpatí Ondřejníku.
V sobotu 22. 3. proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova , kterou povede
P. Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře, nynější rektor Exercičního
domu Stojanov na Velehradě.

Program:

Pátek 21. března :
1 6.1 5
1 7.00
1 8.00

křížová cesta
úvodní rekolekční mše sv. s delší promluvou
setkání s mládeží na faře – pár impulzů, postřehů,
prostor pro dotazy a sdílení

Sobota 22. března:

Ranní mše sv. nebude!
Program v orlovně:
9.00
modlitební příprava: modlitba bolestného růžence
9.30
I. přednáška a meditace
1 1 .00
II. přednáška a meditace
1 2.00
Anděl Páně a společný oběd v orlovně
1 2.45
odpovědi na dotazy u odpoledního kafe
1 4.00
III. přednáška a meditace
1 5.00
přesun do kostela, adorace v kostele, během níž se bude zpovídat
1 6.00
mše sv. a závěr duchovní obnovy
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SVATÝ MĚSÍCE
Luisa de Marillac (patronka všech sociálních pracovníků)
Není tomu tak dávno, co se v novinách
psalo, že na průčelí svatopetrské baziliky v Římě byla vztyčena nová velká
mramorová socha. Připojila se k těm,
které již dříve korunovaly přední křesťanský chrám. Všechny znázorňují zakladatele či zakladatelky
největších řeholních řádů.
Tato poslední socha zobrazovala sv. Luisu de Marillac, která ovšem nebyla
vlastní zakladatelkou, nýbrž
spoluzakladatelkou
Dcer
křesťanské
lásky.
Druhým spoluzakladatelem
byl sv. Vincenc z Pauly,
světec, který zasvětil svůj
život vězňům a trestancům
na galejích, nemocným, sirotkům, chudým a zestárlým osobám.
Jak by mohl tento podivuhodný francouzský světec udělat všechno, co dokázal, kdyby neměl po svém boku tolik
zbožných žen? Byly to ženy nejen šlechetné, ale také podnikavé, odvážné,
poslušné a trpělivé.
Sv. Vincencovi se například podařilo
soustředit kolem sebe v 1 7. století nejurozenější dámy francouzské šlechty
a vytvořit s nimi novou řeholní rodinu
nazvanou Dcery křesťanské lásky (dnes
Milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly).
Luisa de Marillac však kolem sebe
shromáždila ty nejšlechetnější ženy,
které byly ochotny obětovat vlastní
život, aby mohly ošetřovat všechny potřebné. Tak vznikly Dcery křesťanské
lásky, které jsou dnes jednou z nej-
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větších ženských řeholních společností
na světě. Její členky slouží obětavě
chudým a nemocným.
Luisa de Marillac se narodila 1 2. srpna
1 591 v Paříži a po nabytí vynikajícího
vzdělání se v jedenadvaceti letech provdala. Už po dvanáctiletém
manželství zemřel Luisin
muž a mladá vdova zůstala
sama se svým malým
synkem. V době smutku
a nejistoty poznala Luisa
Vincence z Pauly, velkého
misionáře a obnovitele řeholního života ve Francii.
Vincenc, o deset let starší
než Luisa, založil v roce
1 61 7 jako farář sdružení
měšťanských paní, které se
věnovalo opatrování starých a nemocných lidí. Kněží, kteří se během let
shromáždili kolem obdivovaného vesnického faráře, zakládali pak nová
sdružení všude, kde konali misie.
Vincenc z Pauly se stal duchovním
vůdcem a vzorem Luisy de Marillac.
Ukázal mladé ženě cestu k charitativní
činnosti a ona se stala jeho prostřednictvím služebnicí bližních. Celý
svůj další život věnovala službě bližním.
Luisa byla nejvěrnější a nejhorlivější
spolupracovnicí Vincence z Pauly, založila nakonec r. 1 633 se svým učitelem
v Paříži společnost milosrdných sester
a byla jejich první generální představenou.
Přes těžká duševní a tělesná utrpení řídila Luisa de Marillac mateřinec v Paří-

ži 27 let. 1 5. března 1 660 zemřela ve věku
68 let. Za svatou ji prohlásil 1 1 . 3. 1 934
papež Pius XI.

Zrníčka z Bible

(Podle knih: Rok se svatými, V jednom
společenství: životní příběhy světců)
▲ M. D.

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine,
štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a
matčiným poučováním neopovrhuj.

(Žalm 3, 4)

(Přísloví 1, 8)

Pokojně uléhám, pokojně spím,
neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Cena moudrosti
Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.

(Žalm 4, 9)

(Přísloví 3, 15)

STŘÍPKY
Setkání s Ježíšem (8. část)

Zápisky z rekolekcí, které vedl na Velehradě Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Starý typ člověka je člověk pyšný, žárlivý, ambiciózní, nervózní atd. Nový typ
člověka je člověk jemný, trpělivý, radostný, věrný, čistý atd. Mezi starým
a novým člověkem probíhá neustálý
boj. Toto je obrácení, konverze. Je to
přejití ze tmy do světla. Nemysleme si,
že už jsme úplně obrácení lidé. Ale obrácení je více než otázka: ateista versus
věřící. Je to denní zápas, který podstupuji, abych dal Ježíši sebe. Snažíme se
dojít do bodu, kdy řeknu: „ Už nežiji já,
ale Kristus ve mně.“ Abych došel do bodu, jak mě stvořil Ježíš. Když mě stvořil,
udělal originální fotografii. Kdyby tento člověk šel úplně podle mého plánu,
stal by se tímto. Boží plán pro každého
člověka je ten nejnádhernější plán. Během let jsme výrazně změnili tuto originální fotku. Navěsili jsme na ni pý-

chu, žárlivost, spoustu věcí — vznikla
karikatura. Něco podobného se děje
během našeho života. Vytvářím karikaturu toho člověka, kterého Bůh stvořil. Co je vykoupení? To, že Otec posílá
Syna, aby napravil ten náš portrét. Vrátit se k tomu původnímu plánu. Když
dovolím, aby Bůh opravil ten původní
obraz. Nesmíme však Bohu klást odpor.
Př.: Michelangelo — Sixtinská kaple. „Já
nejsem malíř, jsem sochař.“ — „Jak to
děláš?“ — „ Musím si vybrat dobrý mramor. Když najdu ten správný kámen, který
mě bude poslouchat, tak už v něm tu sochu vidím. Ta socha, která je uvnitř, musí
vystoupit ven, já pouze odstraním přebytečný materiál. “ Z Božích rukou vy-

cházejí pouze mistrovská díla, pokud je
„mramor“ poslušný. Když dovolím, aby
Bůh odstranil, co je navíc, pak vznikne
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mistrovské dílo. Dovolit Bohu, aby působil ve mně i skrze mě. Dovolit opustit
věci, na kterých jsme závislí, o kterých
si myslíme, že jsou nepostradatelné.
Jednou jsem kázal v Africe a jeden
člověk mi řekl: „Pojďme se projít.“ Vzal
mě do buše. Viděl jsem tam hodně opic.
On byl v pohodě, ale já moc ne. „Víte,
jak se chytají opice?“ Já jsem doufal, že
opice nechytí mě. „Je to úplně jednoduché. Lovec půjde s kokosem v ruce.
Odstraní mléko a do toho kokosu dá tři,
čtyři kamínky. Začne štěrkat kokosem.
Opice jsou strašně zvědavé. Pak položí
kokos a jde se schovat za nějaký keř.
Opice vezme kokos a začne jím štěrkat.
Strčí ruku do kokosu, aby zjistila, co
tam je. Vezme do ruky kamínky a myslí,
že má poklad. Lovec přijde, a teď se opice musí rozhodnout. Buď vytáhne ruku
z kokosu a pustí kamínky a uteče – vyleze na strom. Nebo, když nechce pustit
ten svůj poklad, leze na strom i s tím
kokosem. Je to pro ni těžké, když může
používat jen jednu ruku. Ale takové
opice se nenacházejí jen v buši. Těch,
které ztratily svobodu pro něco tak
obyčejného, je mnoho. „Jak bych mohl
žít bez pornografie, aniž bych ukazoval
ostatním, jak jsem důležitý?“ Stáváme
se otroky.
Hřešit, to není problém. Problém je,
když zůstáváme tam, kde jsme. Hřešit

Děkování

Konec minulého roku je za námi. Ještě
krátký čas stráví mnozí v bujarém veselí, doba postní začátkem března ale již
klepe na dveře. Možná právě v tyto dny

6

není problém. Ježíš přišel proto, že jsme
hříšníci. Máme se snažit vyhnout hříchu. Ale problém je tehdy, když si
nejsem vědom svého hříchu. Když si
myslím, že nehřeším. Tady přichází
duchovní uzdravení. Když mluvím
o kořeni hříchu. Podívejme se na ledovec, 7/8 ledovce je pod vodou, ale je
to tam. Pokud si neuvědomíme, že vidíme jen 1 /8, tak lodí do toho ledovce
narazíme. Pokud přicházíme ke zpovědi, je nám odpuštěno. Ale pokud budeme dělat to samé, tak máme problémy.
Př.: Masturbace. Ve zpovědi je mi odpuštěno, ale pokud nenajdu kořen, tak
se mi to bude dít znovu. Když pořád
upadáme do stejného chování, tak je
důležité, abychom se podívali na ten
kořen. Hodně často kořeny nacházíme
ve svém dětství. Často to bývá nedostatek lásky, nedostatek projevu lásky.
Pro naše uzdravení je nezbytné najít
onen kořen. Př.: Agresivita : Může být
výsledkem hněvu, protože otec byl příliš
tvrdý. Komplex méněcennosti : Rodiče nevěděli, jak nám projevovat lásku. Sexuální úchylky: Sexuální zneužití.
Zranění a bolesti, které ještě nebyly
uzdraveny v nás. Tyto rány se projevují
jiným způsobem a hledají cestu, jak se
projevit. Nebojme se požádat kněze
o modlitbu za uzdravení. Zpověď mě má
osvobodit, abych mohl následovat Ježíše.
▲ připravili A. M. a R. P.

se můžeme malinko ohlédnout a připomenout si, co jsme ve svitu hvězdy nad
Betlémem přáli sobě či našim blízkým
i vzdáleným.

Zcela nepochybně tato přání vycházela
ze srdce. Slova přející, láskyplná, něžná,
milá, tichá i hlasitá. Mnoho jich bylo,
hodně se napsalo, zaznělo. Ale to nejlepší, co člověk může uslyšet, zní od
Ježíše: „Nesu to s tebou!“
Klesáš pod tíhou vin, padáš přes nastavené nohy, drtí tě posměch okolí,
chybuješ často, … Nesu to s tebou!
Nenaplněné naděje, sny a touhy, strach
z neznámé budoucnosti, nevěříš si, …
Nesu to s tebou!

Nepravdivé soudy druhých, rozedřené
ruce i kolena, klopýtání, ztráta život-

Vzácný odkaz

Když se občas probírám v myšlenkách
minulostí, často mi před očima vyvstane
vzpomínka na našeho bývalého moudrého, vzdělaného, skromného a statečného pana faráře Aloise Gilliga.
Prožíval s námi těžká padesátá léta. Byl
pro mne takovým „barometrem“ v tom
podivném dění kolem nás. Mohli jsme
ho denně za každého počasí vidět na
zdravotní procházce. Měl pro každého
vlídné slovo a milý úsměv a pro děti
v kapse nějaký pamlsek. Pocházel
z Opavy — Vávrovic. Na zdejší faře hospodařil se svou sestrou Aničkou (říkávalo se jí „slečna z fary“) a na prázdniny k nim jezdíval synovec Lojzík.
Vzpomínám si například, když byl ve
Třebovicích krmáš, že pozval na faru
k obědu mimo jiné i osamělou „tětku
Milku“, která se kdysi starala o kostel,
neměla nikoho a dožívala ve starobinci.
Pan farář sám nebyl šoférem, ani nevlastnil auto, proto vždy požádal o její

ních jistot, neláska bližních, … Nesu to
s tebou!

Není nic, co bych neunesl, říká On!
Není nic, co bych neprožil, volá On!
Není nic, co bych neprotrpěl, šeptá On!
Ježíš, malé dítě, chvějící se zimou hned
po narození. Jdoucí tichý a pokorný na
Golgotu, který tak miloval, že za tebe
zemřel potupnou smrtí na kříži. On se
ponížil. Dobrý pastýř.
Tak se nechej nést!
Svěř, slož, odhoď zátěž, … své hříchy.
Důvěřuj! Ježíš čeká!
▲ M.Š.

přívoz i odvoz autem některého ochotného farníka. Než se stal farářem ve
Třebovicích, učil jako profesor na gymnáziu v Kroměříži. Byl také redaktorem
(snad šéfredaktorem) novin „Hlas“.
V Ostravě pak připravoval na smrt po
duchovní stránce politické vězně před
popravou. Mnozí z nich byli oběťmi vykonstruovaných procesů. Nebylo proto
divu, že to poznamenalo jeho srdce.
Jednou dokonce při mši svaté zkolaboval. Ale statečně nás vždy povzbuzoval. Když jsme upadali do beznaděje
a báli se o církev, řekl nám: „ Komunistické běsnění znamená pro církev tolik,
jako kdyby někdo skákáním na půdě
chtěl zbořit dům. Brány pekelné ji nepřemohou!“ Měl pravdu. Pronásledovatelé padli, církev žije. Je třeba na to
myslet i dnes. Církev je organizace celosvětová a ateisté naší malé země ji svými
brutálními siláckými výpady neohrozí.
▲ Š. V.

7

Za všechno Bohu děkujte…

Před časem nás náš pan farář vyzval ke
společné modlitbě vždy večer v 21 hodin. Nezvyklé, ale ujalo se.
Mnozí jsme si nastavili čas na svých
mobilech, ať nezapomeneme.
Ani nám nevadí, že přerušíme na chvíli
ospalé zírání na televizi nebo případně
jinou zábavu. Je to zvláštní pocit souná-

ležitosti a vzájemné podpory.
A nese to své ovoce.
Síla společné modlitby a požehnání
o. Lukáše vyslané do našich domovů je
ohromující a uzdravující. Sama jsem se
o tom přesvědčila na vlastní kůži.
Děkuji Pánu Bohu a vám všem.
(jl)

Žalm 103

Dobrořeč, duše má, Hospodinu…

Každý den Tě velebím, můj Bože. V nitru Ti zpívám, i když nikdo jiný to neslyší.
Třebaže často píseň neprochází rty, srdce jásá. Ty vždy slyšíš. Protože Ty odpouštíš,
Ty sytíš vším dobrem!

Hospodin zjednává spravedlnost…
Říkáš:
„pomluvy Ti nemohou uškodit“
„modlitba je pro Tebe to nejlepší“
„nikdo tě nevytrhne z mé ruky“

Jak vysoko nad zemí je nebe…

Ty jsi má síla!
V ní se s Tebou setkávám!
Nikdo mne nemůže od Tebe odloučit!

Prosím-li o Tvé slitování, nechci mít v sobě nic než lásku. Každá nepatřičnost se
v ní rychle spaluje. Vše, co slyším a vidím, mění se v bohabojnost, pamatuji na Tvá
ustanovení a příkazy. A proto setrvávám v tichu.

Hospodin si postavil trůn na nebesích…

Všem vládneš, Bože, malým i velkým. Ve Tvé službě chci plnit Tvou vůli. Hleď, zde
jsem. Má duše Ti dobrořečí, Hospodine!
Amen
Dobrořeč, duše má, Hospodinu,
a celé nitro mé jeho Svatému Jménu.
Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní,

Zachráněná duše

Při jedné návštěvě příbuzných se mi
dostal do ruky almanach vydaný u příležitosti výročí jejich obce. Tam jsem si
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On ti všechny tvé nepravosti promíjí.
Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,
tebe korunuje svou milostí a slitováním.
▲ M. Š.

přečetla podrobně vylíčený poutavý
příběh, který byl převzat z dobového
zpravodaje obce (někdy kolem r. 1 872).

Pokusím se s vámi ve zkratce podělit
o to, co na mne velmi zapůsobilo.
Mlynář prodal mlýn a stal se výměnkářem. Nastala však doba neúrody,
nový majitel neměl co mlít a neměl tedy z čeho řádně platit výměnkáři neúměrně vysoký výměnek. Výměnkář byl
zlý a bezcitný člověk a pronásledoval
nového mlynáře neustálými žalobami.
Ten byl z celé situace bezradný, jeho
svědomitá a zbožná manželka dokonce
zemřela a on v zoufalství začal pomýšlet na vraždu svého pronásledovatele.
Tato myšlenka jej už neopustila a svůj
hrozný úmysl uskutečnil. Byl zatčen,
vyslýchán, ale k činu se nepřiznal. Po
půl roce byl pro nedostatek důkazů
osvobozen. Tady by příběh mohl
„štastně“ skončit. Ale měl své pokračování. Vrah se sice nedostal do vězení,
ale vězněm se stal. Vězněm svého svědomí. Přestal se stýkat s lidmi, chodíval

Poděkování

Velké díky patří vám všem, kteří jste
přispěli na další sbírku pro Osoblažsko.
V sobotu 1 5. února byly všechny vaše
dary osobně předány Slezské diakonii
v Městě Albrechticích. Když jsme třídili
věci z tašek, které jste přinášeli
postupně na faru, byli jsme plni údivu.
Hodnota prostředků osobní hygieny

sám po poli a loukách v dlouhém plášti,
bosý, ustavičně s růžencem v ruce
a modlil se. Nejedl, byl už jen kost a kůže. V neděli stával v kostele vzadu
u dveří, aby ho nikdo neviděl. Lidé
z celého okolí tušili, že si tak sebetrýzněním odpykává svůj trest. Nakonec
onemocněl a ulehl. V té době probíhaly
v sousední vesnici misie a pan farář,
který jeho podivné chování pozoroval,
za ním poslal misionáře. Ti jej přivedli
k přiznání a onen muž požádal o zpověď. Musel ale napřed před lidmi přiznat, že je vrah. To udělal, ulehčil svému svědomí a tehdy plakal on i všichni
lidé. Po upřímné zpovědi dostal rozhřešení, a následujícího dne zemřel.
(Prozíravým a vnímavým panem farářem,
jehož prostřednictvím se tehdy projevilo
Boží milosrdenství na onom vrahovi, byl
hrabyňský pan farář Böhm. )

▲ B. V.

hrubým odhadem přesáhla dvanáct
tisíc korun
. Je vidět, že máte dobrá
srdce a určitě hřejivý pocit, že bylo
někomu pomoženo. Rovněž tlumočíme
poděkování nejen diakonie, ale také o.
Jana, který vás všechny srdečně
pozdravuje.
▲ Z. V, D. V, B. V.

☺

Litanie o pokoru

Ježíši, tichý a pokorný srdcem, vyslyš mě! A učiň srdce moje podle srdce svého!
Od touhy, abych byl vážený — osvoboď
mne, Ježíši.

Od touhy, abych byl oslavovaný —
osvoboď mne, Ježíši.
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Od touhy, abych byl všemi milovaný —
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl středem pozornosti
— osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl chválen — osvoboď
mne, Ježíši.
Od touhy, abych měl přednost před jinými — osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl tázán o radu —
osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory — osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali
mou vůli — osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl pokořován —
osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali
— osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli — osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl tupený — osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl opomíjený —
osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, abych nebyl zesměšňovaný —
osvoboď mne, Ježíši.
Od bázně, aby se mnou lidé zacházeli
nespravedlivě — osvoboď mne, Ježíši.
Abych si nikdy nemyslel, že jsem lepší
než druzí, viděl vždy nejprve trám ve
svém oku a potom třísku v oku svého
bratra — Pane, smiluj se.

Výlet

Je teprve březen, ale aprílové počasí se
nás snaží napálit už od února. Týden
nám přeje téměř jarní počasí a pak na
jeden den nasněží. A to zrovna v době
jarních prázdnin a v den, kdy se má
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Abych viděl, že můj dluh vůči Bohu je
vždy větší než to, co dluží můj bratr —
Pane, smiluj se.
Abych se necítil nadřazeným nad
druhého, že bych nesnesl jeho bratrskou kritiku a přestal s ním rozmlouvat
— Pane, smiluj se.
Abych dokázal, když jsem se s někým
pohádal, udělat jako první krok ke smíření — Pane, smiluj se.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl
umenšován — Ježíši, dej mi milost,
abych po tom toužil.
Aby jiní byli milováni více než já —
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiní uplatňovali a já, abych byl
odstrkován — Ježíši, dej mi milost,
abych po tom toužil.
Aby jiní byli chváleni a já zůstal nepovšimnutý — Ježíši, dej mi milost, abych
po tom toužil.
Aby se jiným dávala přednost přede
mnou — Ježíši, dej mi milost, abych po
tom toužil.
Aby se jiní stávali více svatými, nežli já.
Jen když se já stanu natolik svatým, nakolik mohu — Ježíši, dej mi milost,
abych po tom toužil.
Dej, abych se stále umenšoval a Ty,
Ježíši, abys rostl. Amen.
▲ převzato z internetu

uskutečnit náš plánovaný výlet.
Nenechali jsme se odradit a přesto, že
od rána vydatně sněžilo, jsme se
v plánovanou dobu sešli. Ale namísto
směrem k nádraží jsme se vydali smě-

rem k tělocvičně. Velcí, malí, děti
i dospělí.
O tom, jak bude náhradní program probíhat, si více méně rozhodovala děcka
sama. Dopoledne se hrály pohybové
a míčové hry. Nikomu nechyběla energie a chuť do hry, takže se všichni dobře
bavili.
V poledne jsme se všichni trochu
zklidnili při jídle, jehož příprava byla
společná práce (Šimon se mistrně postavil ke sporáku, Sárka dochucovala,
paní Jitka chystala na stůl…)
Čas si na nás udělal i otec Lukáš, který
mezi nás na chvíli přišel.
Po poledni následovala malá katecheze
pro nejmenší. A potom si každý našel tu
„svou“ skupinku, ke které se přidal:
malí sledovali pohádku nebo si hráli,
větší si udělali tzv. „tématko“, ke kterému si předčítali verše z Bible. Budova
tělocvičny je dostatečně veliká, tak každá skupinka měla své soukromí. I scho-

Nové knihy z farní knihovny

listky si krásně zazpívaly. Všude byla
dobrá nálada a snad nikoho nemrzelo,
že se žádný výlet nekonal.
V takové atmosféře čas postoupil do
odpoledních hodin a venku bylo krásně
nasněženo. I toho sněhu se muselo využít, a proto závěrečné stavění sněhuláků (pro Afriku) bylo završením celého báječného dne stráveném ve
společnosti skvělých lidiček! Všem moc
díky!

A ještě malá anketka: Jak se ti líbil tento
prázdninový den?

Adélka: „Dobře. No líbilo se mi, že jsem
mohla být s holkama.“
Kačka: „Ta atmosféra blížící se mikrochaloupky byla úžasná a myslím si, že
takové akce by se měly dělat častěji.
Člověk se tak nějak odreaguje, zahraje
si hry, nebo si třeba postaví sněhuláka.
Líbilo se mi tam hodně!“
▲ Alenka

HRDLIČKA, Josef: Biřmování
Návštěvy Jana Pavla II. u nás
SVATOŠOVÁ, Marie: Máme proč se radovat
ŠPIDLÍK, Tomáš: Jak očistit své srdce
LENGERKE, Georg: Youcat — Modliteb-

ní knížka pro mladé
TORKINGTON, David: Neztrácet naději
NOUWEN, Henri: Chléb na cestu
HRDLIČKA, Josef: Probuď se, citero
a harfo

BALÍK, Stanislav — HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 19451989

HALAS, František X.: Fenomén Vatikán

Publikace přináší moderní a současně
velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají
církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa.

Základní témata knihy formulují její
podtituly — idea, dějiny a současnost
papežství — diplomacie Svatého stolce
— České země a Vatikán. Kniha má čtyři
kapitoly, jimž je předeslán Úvod, vysvětlující blíže téma studie a rozvržení
její látky. Zejména rozvádí, proč pape-

11

žové neodvozují svůj vliv v oblasti
mezinárodních vztahů od svého postavení hlavy Městského státu Vatikánu
a proč naopak veškerý význam Vatikánu ve světové politice je založen
výhradně na postavení hlavy katolické
církve jako duchovního vůdce. První
kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je papež hlavou největší
z křesťanských církví. Druhá kapitola
podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke
„světské moci“, státům a jejich vládcům. Třetí kapitola předvádí moderní
podobu církevního státu (vzniklou
v roce 1 929). Čtvrtá kapitola (České země a Vatikán) si všímá minulosti i přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru. Do
jednotlivých kapitol jsou zařazeny exkurzy analyzující podrobněji některé
zvlášť pozoruhodné nebo kontroverzní
problémy z dějin a současnosti papežství (např. otázky vztahu Vatikánu
k mistru Jan Husovi, „omluvy“ Jana
Pavla II. za historické viny církve,
problém „mlčení“ Pia XII. k holocaustu,
smysl změny jmen papežů po jejich
zvolení atp.).

KODET, Vojtěch: Novéna K Panně Marii
rozvazující uzly
Novéna je modlitba, kterou se modlíme
devět po sobě jdoucích dnů. Panna Maria je zde zobrazena jako ta, která symbolicky rozplétá uzly, jež člověk rozvázat nedovede a o něž ve svém životě
zadrhává.

KOLOUCH, František: Milion duší

Předložená monografie je věnována
velké biskupské osobnosti — Josefu
Hlouchovi.

PALÁN, Aleš — PAULAS, Jan: Člověk
musí hořeti. Bohumil Vít Tajovský
v rozhovoru s Alešem Palánem a Janem
Paulasem
Rozhovory s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským Člověk musí
hořeti vycházejí v tomto svazku ve
druhém vydání. První vydání vyšlo
v roce 2001 v nakladatelství Torst.
Želivský opat Bohumil Vít Tajovský
(1 91 2—1 999) je všeobecně vnímán jako
„jeden ze zcela mimořádných svědků
víry 20. století, člověk plný odhodlání,
odvahy a schopnosti nést utrpení“. Tak
svého přítele charakterizoval břevnovský opat Anastáz Opasek.
▲ M. D.

Biblická hádanka

Proč nazýváme vyvolený národ někdy Židé, někdy Izraelci a jindy Hebrejové?

Odpověď na biblickou hádanku z minulého
čísla
Mana je sice název našeho farního časopisu, ale to je pouze část správné odpovědi .

☺
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Manu seslal Hospodin Izraelcům, když
putovali pouští a reptali, protože měli
hlad (viz. Exodus, kap. 1 6). Bylo to cosi
drobného, zrnitého nebo šupinatého,
jemného jako jíní na zemi.

Slovo mana je odvozeno z hebrejského
„man hu“. Některé prameny uvádějí, že
to znamená „co to je?“, protože Izraelité
tu věc neznali a nemohli pochopit, kde
se najednou vzala a že byla k jídlu.
V Egyptě jsou manou označovány lusky
rostliny cassia fistula. Někteří vědci se
domnívají, že šlo o lišejník lecantore
esculanta, který vypadá jako pšeničná
zrna, která jsou uvnitř bílá, dají se
umlít a pak vařit, smažit nebo péct.
Chybí jim však sladká chuť. Jiní vědci si

myslí, že by mohlo jít o výpotek keře
tamarix galica manifera, nebo o obilky
blochanu splývavého. Pro nás však není
důležitý botanický název. Manou nazýváme obecně něco chuťově lahodného, co člověka nasytí a posílí. Pro Izraelity byla mana chlebem z nebe. Pokrm
many je oslavován v žalmech i Knize
Moudrosti. Mana se stala předobrazem
eucharistie — duchovního pokrmu církve.
▲ B. V.

ROZHOVOR
Lidé v naší farnosti

V tomto novém okénku se budeme od dnešního čísla Many setkávat při rozhovorech s nejrůznějšími lidmi z naší farnosti. Nejprve to budou ti, kteří se věnují nějaké službě a rozhodli se dát své síly a svůj čas k dispozici druhým. Pro zahajovací
rozhovor jsme vybrali vedoucí starších ministrantů, kterými jsou Václav Jícha
a Pavel Táborský.
Tak chlapi, zahřívací otázka. V kolika ké svoji nynější snoubenku Marušku,
letech jste začali ministrovat a jak takže už sedmým rokem navštěvuji
dlouho už ministrujete?
třebovickou farnost.
Vašek : Ministrovat jsem začal díky mým
Pavel: Začínal jsem v Suchdole nad Odstarším bratrům, které jsem u oltáře vi- rou, kde jsme do mých 1 1 let bydleli. Po
děl. Ministruji od tří let a doposud jsem přestěhování do Třebovic jsem měl
této službě věrný. Takže je to celkem už v ministrování krátkou, aklimatizační,
25 let.
pauzu, ale po pár měsících jsem začal
Pavel: Myslím, že ministruju od šesti
ministrovat a chodit na schůzky i zde.
nebo sedmi let. Takže řekněme 22 let.

A kde jste s ministrantskou službou začínali? Bylo to v naší farnosti?
Vašek : Ministrantskou službu jsem začí-

nal v Pustkovci (nejdříve v kapli Andělů
strážných, pak v kostele sv. Cyrila a Metoděje). V období dospívání jsem poznal
v Třebovicích mnoho dobrých lidí a ta-

Každý vedoucí by měl mít představu,
kam své svěřence vést. Máte také nějakou představu, kam naše starší ministranty chcete dovést?

Vašek : V první řadě se snažíme s kluky

vytvořit dobrou partu, kde se na sebe
kluci těší a vytváří si mezi sebou pevné
přátelství. V druhé řadě chceme, aby se
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stali opravdovými ministranty, kteří se
nejenom zdokonalují v liturgických pojmech, ale také se snaží dobře plnit svoji
ministrantskou službu (pravidelně navštěvovat ministrantské schůzky, navštěvovat mše sv. během všedních
dnů… atd.).
Pavel: Chtěli jsme s Vaškem vytvořit
partu kluků podobného věku, s cílem
vzdělávat se v ministrantských dovednostech a vytvářet zajímavý, akční program tak, aby nás to všechny (ano
i mě s Vaškem) bavilo a zároveň vzdělávalo. Nějaký konkrétní, jeden, časově
omezený cíl nemáme, cílem byl tento
proces, který však očekáváme, že půjde
neustále kupředu a bude stále více obohacující.

Když už hovoříme o starších ministrantech, od kolika let je v naší farnosti
ministrant považován za „staršího“?
Vašek : V naší farnosti jsou starší minist-

ranti považováni od 1 3 let.
Pavel: Hraničních je 1 3 let. Rozděleno je
to z toho důvodu, abychom mohli vytvářet program vhodný pro konkrétní
skupinu kluků.

Jaká je v dnešní době náplň ministrantských schůzek?
Vašek : Součástí schůzek starších minist-

rantů je příprava na liturgii — služba
misalisty, znalosti liturgického roku,
liturgických barev a vůbec celé mše
svaté. Každý měsíc nás čeká splnění
jednoho cíle. V minulých měsících jsme
např. vystoupili na Lysou horu, slaňovali ze skály na Štramberku a poprvé
vyzkoušeli službu misalisty. Cílem na
měsíc únor je přespání na faře s tím, že
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se budeme po celou noc střídat u svatostánku v kostele. Také jednou za dva
měsíce uklízíme faru a jezdíme na výlety po horách. Ve zbylém čase nás čeká
také zábava. Probíhá turnaj ve stolní
hře nazvané šprtec. Každý ministrant si
vytvořil vlastní tým, se kterým soutěží,
hra probíhá většinou na konci ministrantských schůzek.
Pavel: Náplň ministrantských schůzek
je bohatá.

Jak byste ohodnotili znalosti našich
ministrantů z oblasti liturgie a ministrování obecně?
Vašek : Vzhledem k tomu, že jsme mi-

nistrantské schůzky pro starší začali
organizovat od září loňského roku, tak
je třeba říci, že jsme teprve na začátku.
Avšak znalosti kluků určitě nejsou
špatné, jen je třeba si vše neustále
oživovat. V tomto směru věřím, že to
bude lepší a lepší.
Pavel: Znalosti z těchto oblastí jsou,
doufám, na vzestupu…

Kdybyste měli charakterizovat „ideálního“ ministranta třemi slovy. Která
by to byla?
Vašek : Zbožnost, mít rád lidi kolem sebe

a zodpovědně si plnit svoje povinnosti.
Pavel: Zapálený, férový, kamarádský.

Teď otázka na tělo. Máte nějaký recept,
jak dostat více ministrantů na ranní
mše v neděli?
Vašek : Tuto otázku dostávám po ranní

mši v neděli, kde bylo 1 2 ministrantů,
tak si říkám, kolik ještě je třeba ministrantů na ranní? Ale chápu, kam míříte.
Vidím to jako velkou výzvu pro starší

ministranty. Můžu slíbit, že se o ministrantské služby pokusíme a že se budeme snažit v tomto směru zlepšit.
Pavel: Ano. Recept, jak obsadit málo obsazované mše, máme. V blízké době se
ho budeme snažit „aplikovat“, avšak
úspěšnost receptu závisí zejména na
nás, všech ministrantech.

Čím byste motivovali kluky, kteří se
zatím pro ministrování teprve rozhodují?
Vašek : Nový kluk se nemusí ničeho bát.

Za každého nového kluka jsme moc rádi. Pro ministranta je velká čest, že může sloužit tak blízko Pána Ježíše. Další
z motivací jsou naše ministrantské
schůzky (viz otázka o náplni schůzek).
Pavel: Především dobrou partou kluků
v jeho věku. Popsal bych průběh schů-

zek a naznačil, že mu budeme v přípravě na ministrování pomáhat. V neposlední řadě bych mu ukázal šprtec.

Na závěr nám řekněte o třebovických
ministrantech něco, o čem si myslíte,
že by to měli vědět všichni farníci a
neví to.
Vašek : Nevím, jestli to ví všichni, ale

☺

máme moc šikovné ministranty
.
Jejich aktuální počet je kolem 35. Díky
Bohu za to.
Pavel: Nevěřili byste, jak naši ministranti dokážou být zapálení, féroví a kamarádští (viz výše).

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
sil a Boží pomoci při práci s našimi ministranty.

VESELÝ
„Dědo, jak slyšíte s tím přístrojem pro
nedoslýchavé?“ ptá se doktor pacienta.
„Výborně, pane doktore. Od té doby, co
ho mám, jsem už třikrát měnil poslední
vůli.“
„Pane doktore, co mám dělat? Na
určitých místech pořád tloustnu.“ „Tak
na ta místa nechoďte!“

nějaké vedlejší účinky?“ „S tím musíte
počítat. Za týden totiž budete muset jít
zase do práce.“
„Pane doktore, nepředepisujte mému
muži ty brýle. Naše manželství je už
dvacet let šťastné.“

Operační sál: „Sestro, podejte mi
nástroje.“ „Ale pane doktore, máte tu
připraveného pacienta k operaci a vy tu
chcete muzicírovat?“
Pacient sa ptá lékaře: „A nemá ten lék
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MODLITBA
Ó Bože, celou tuto noc
zas chránila mě tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben
a prosím tě i tento den,
ty dobrý svatý Otče můj,
mě hříchu, smrti opatruj.

Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti tvé.
Maria, Máti přemilá,
přimluv se za mně u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas,
jak nyní, tak po všechen čas.

OKÉNKO PRO DĚTI
Zdravím vás, kamarádi, na
zač átku prvního jarního
měsíce.

O – jako odříkání, oběť

Který člověk přinesl největší oběť? Ano,
to všichni už víte. Byl to Pán Ježíš, když
daroval svůj život. A my to s ním můžeme prožívat každý rok při slavení Ve-

Znáte Noeho?

Noe byl táta velké rodiny. Jeho děti už
byly dospělé a měly své rodiny. Když
Hospodin viděl, že každé myšlení
a chování lidí je zlé, rozhodl se poslat na
zemi potopu, aby je zničil. Ale Noe byl
jiný. Naslouchal Hospodinu a snažil se
žít podle jeho přikázání. Hospodin viděl
do jeho srdce a chtěl jeho rodinu zachránit. Řekl Noemu, aby postavil velikou loď, aby na ni nastoupila jeho rodina a z každého druhu zvířete samci
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likonoc, nebo při křížových cestách, ale
také každou mši svatou v Eucharistii.
Odříkání a oběť můžeme vidět na každém člověku, který žije s Hospodinem.

a samičky. Taková stavba lodi musela
být hrozně těžká. Ale Bůh věděl, že Noe
to zvládne. Bůh po žádném člověku nechce nic, co by nezvládl. A Noe Hospodinu věřil.
Přestavte si, že vám Hospodin řekne, že
si přeje, abyste stavěli tak obrovskou
loď, aby se do ní vešla všechna zvířata.
Chtěli byste si raději hrát, malovat,
spát, dívat se na pohádku. Ale protože

víte, že tak to Bůh chce, odřeknete si
pohádku i fotbal.
A potom, když přišel obrovský déšť,
Noe se se svou rodinou i zvířaty plavil
čtyřicet dní a čtyřicet nocí. To je více
než půlka velkých prázdnin. Umíte si to
představit, že polovina prázdnin proprší a vy jste na jedné lodi plné zvířat,
o které se musíte starat? Některá jsou
nebezpečná, jiná jsou nemocná… Ale
protože věříte Bohu, že je to tak
správné, obětujete toto všechno z lásky
ke zvířatům, rodině a Bohu.
Postní doba, která začíná první středu
v tomto měsíci, je jako plavba na No-

emově arše. Můžeme ji prožít se svou
rodinou a s kamarády. Můžeme ji prožít
uprostřed nebezpečí a nemocí. Důležité
pro nás je mít rádi a potom bude snazší
poslouchat Pána Boha a umět si něco
odříct. Na konci nás čeká sluníčko
a nádherná barevná duha.
Na Popeleční středu si vybarvěte a vystřihněte Archu a potom každou sobotu
jedno zvířátko, které pro vás může být
poselstvím — takovým vzkazem a úkolem.
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Žirafa

— je nejvyšší zvíře na zemi. Je
nejblíže obloze a všichni, kdo se na ni
chtějí podívat, musí zvednout hlavu a
podívat se k nebi. Jakoby spojuje zemi
s nebem. Úkol na tento týden: modlit se
za víru konkrétního člověka.
Panda — je vzácné zvíře. Úkol na tento
týden: dívat se na každého člověka, se
kterým se potkáme, jako na vzácnou
bytost a tak se k němu chovat.
Lachtan — je roztomilé zvířátko. Úkol
na tento týden: pohladit a potěšit lidi

kolem sebe.
Slon — je to velké a statečné zvíře. Úkol
na tento týden: zastat se někoho, komu
se ubližuje.
Páv — je to krásný pták. Jestli jste někdy
našli jeho pero, určitě jste měli velkou
radost. Úkol na tento týden: odepřít si
něco a darovat to druhému.
Had — je to tiché nebezpečné zvíře.
Úkol na tento týden: zamyslet se nad
nebezpečími, která mi hrozí.

Všechno, co potřebuji vědět o životě, jsem se naučil z Noemovy archy

Neposlouchej kritiky; prostě pokračuj v díle Božím.
Nezmeškej svou loď.
Pamatuj, že jsme všichni na jedné lodi.
Když nevíš kudy kam, nechej se unášet větrem — Duchem svatým.
Bouřka nevadí, když jste s Bohem.
Na konci vás čeká duha.
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▲ Lenka Volná

OKÉNKO PRO RODIČE
Protiklady

Dnešní děti prý potřebují mít všechno
akční, protože když něco není akční, je
to nuda. Všechno se tomuto fenoménu
akčnosti podřizuje. Čím více podnětů,
tím lépe. Čím častější střídání činností,
čím rychlejší má dění spád, tím lépe.
Ano, pro vybití energie určitě.

Ale jak kontrastně proti tomu působí
slova Matky Terezy: „Potřebujeme nalézt Boha a jeho nelze nalézt v hluku
a neklidu… Bůh je přítel ticha. Potřebujeme ticho, abychom se mohli dotknout duší.“
▲ B. V.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Smrt není dokonalá

Tři události minulých dní mě přivedly
k napsání tohoto zamyšlení. Možná
znáte pocit, kdy sedíte a rozmlouváte
v pokoji s člověkem, jemuž byla diagnostikována vážná choroba a jeho prognóza je velmi nepříznivá. Člověk bývá
konfrotován s vnitřními otázkami: „Kolik času tomu druhému ještě zbývá?“
„Bude zde ještě za měsíc či dva?“ A často
to všechno doprovází nepříjemný
a tísnivý pocit, i když navenek se pokoušíme být optimističtí. Jako bychom
konverzovali s někým, kdo je odsouzen
k smrti a my k tomu být pozůstalými.
Jaký omyl. V té místnosti není pozůstalých, k smrti jsme odsouzeni všichni,
jen neznáme svůj čas a věříme, že přijde
za dlouho, za nekonečně dlouho...
Belgický parlament před několika málo
týdny schválil zákon, dle kterého mohou o předčasném ukončení svého života rozhodnout i děti. Eutanazie dospělých je v této zemi povolena již řadu
let. Smrt prezentována jako univerzální
lék, smrt jako poslední dobro, smrt jako

jedinečný projev svobodné vůle, smrt
jako spravedlivá možnost volby...
Při každodenním čtení Písma svatého
otevírám knihu Kazatel. Poslední část
šestnáctého verše druhé kapitoly praví:
„Moudrý umírá stejně jako hlupák.“
Smrt nezná bratra ni sestry, všem měří
rovným dílem...
Lidé často říkají, že jediné jistoty jsou
daně a smrt. Po zkušenostech uplynulých let můžeme směle prohlásit, že
daně z tohoto dua jistot vypadávají.
A často také lidé říkají, že smrt je jedinou spravedlností na tomto světě, protože si přijde pro každého bez rozdílu.
Ale skutečně je tomu tak? Mnozí
umírají v bolestech, mnozí předčasně,
jiní umřít nemohou, i když by chtěli. Ve
smrti bych spravedlnost nehledal.
Není-li však ve smrti, pak musí být
v životě, protože život a smrt jsou
jednoznačné polarity, mezi kterými nic
jiného neexistuje. Jediným skutečně
spravedlivým je Bůh. A Bůh je život.
Kdybychom o smrti prohlásili, že je do-
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konale spravedlivá, pak bychom ji
zbožštili, ale přesto by neměla sílu stát
se životem.
Jistota vlastní smrti na straně jedné, ale
Ježíšem zachráněný život na straně
druhé. Nedokonalost smrti je rozmetána dokonalostí daru věčného života,

který je nabízen všem bez rozdílu
a všem v plnosti. Nejsme odsouzenci
k smrti, ale všichni jsme povoláni
k životu. Smrt není spravedlnost, nesmí
být používána ani jako její nástroj.
Moudrého i hlupáka, oba Ježíš křísí
k životu.
▲ Lukáš Volný

RECEPTÁŘ
Slovenské halušky

V březnu nám začíná postní doba, a tak
pravděpodobně častěji než kdy jindy
budeme uvažovat o nějakém jednoduchém bezmasém pokrmu. Vhodný recept můžeme „okopírovat“ od našich
východních sousedů ze Slovenska.

Ingredience:

1 kg brambor, 250 g polohrubé mouky, 300 g brynzy, 400 ml
smetany ke šlehání, hrst čerstvé
bazalky, sůl a pepř
Postup : Brambory uvaříme, zcedíme
a necháme trochu vychladnout. Pak je
prolisujeme nebo nastrouháme. Přisypeme k nim mouku a dobře propracuje-

me.
Rozválíme
na placku, rozkrájíme na pruhy a z nich odkrajujeme
kousky. Vidličkou utvoříme zdobné rýhy a halušky vsypeme do hrnce s vroucí
osolenou vodou. Zamícháme, aby se
nepřilepily ke dnu. Až (po pár minutách) vyplavou na hladinu, je hotovo.
Brynzu dáme do kastrolu na mírný
oheň, zalijeme smetanou a krátce prohřejeme, až vznikne hladká omáčka.
Podle potřeby dochutíme pepřem.
Omáčkou přelijeme halušky a posypeme lístky bazalky.
Dobrou bezmasou chuť

☺
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