Zápas

Měli jste někdy chuť se vším praštit? Vy
křičet ze sebe bolest, neschopnost či ome
zenost? Svírá vám to hrdlo a nevíte si rady?
Vnímáte svoji ubohost a potřebujete něco
udělat. Čím více o tom přemítáte, tím více
zakoušíte vlastní hranice. Potlačené emo
ce se stupňují jako pára v tlakovém hrn
ci. Jenom čekáte, kdy to bouchne. A je to
tady: v té nejpříhodnější chvíli před nej
bližšími ukážete netrpělivost, nervozitu,
hněv… Vzápětí přijdou výčitky. Ti druzí
přece nemohou za to, co prožíváme uvnitř.
Proč námi vládla nevole? Proč emoce udě
laly brázdu na duši blízké osoby? Chtěli
jsme to? Docházelo nám, že ubližujeme?
Patová situace! Je vůbec nějaké řešení?
Nést soustavně tíhu porážky není dvakrát
příjemné. Být na lopatkách a vědět, že nel
ze hnout ani brvou, je silně deprimující!
Bolest a zlost vystrkují růžky. Lze něco
dělat? Zápasíte se soupeřem, který je nepo
razitelný. Zápas je dopředu prohrán…
Až bolí takto uvažovat. Abychom uznali
slabost, potřebujeme odvahu. Máme ale
důvod takto přemýšlet? Je nabíledni nalít
si konečně čistého vína! Přiznat ubohost
a křehkost před Bohem. Takové přiznání
nebývá příjemné! Ukazovat svoji slabost?!
Vždyť společnost uznává jenom „silné“!

A „slabí“ patří do koše?! Intuitivně tuší
me řešení jinde. Je sice ještě „za dveřmi“,
ale je. Zápas zcela prohraný začíná nabírat
jiné rozměry. Porážka irituje, leč pomalu
přestává vadit. Slábne jako proud při odli
vu velké vody.
Zápas? Přímo boj! Kolik jich bylo! Těž
kých, nesmyslných a hloupých. A kolik
prohraných! Je to však prach v porovnání
s Ježíšovým zápasem. Zápasem, diametrál
ně odlišným od těch našich. Kristův zápas
byl boj na život a na smrt. V sázce byla
záchrana celého lidstva. Boj vedený neko
nečnou láskou k Otci a k člověku musel
být vyhrán. I za cenu sebezmaření, potupy
či odmítnutí… A bylo by šílené vůbec při
pustit myšlenku, že by Ježíšova oběť byla
v případě některých jedinců zbytečná.
Odhodlanost Božího Syna byla neoblom
ná. Stůj co stůj přišel zachránit lidstvo od
záhuby. Veden poslušností a láskou svedl
nejdůležitější zápas všech dob. Boj, na kte
rý se nezapomíná. Prožívat jej budeme na
Velký pátek. Jeho totální vítězství ukáže
v plnosti Velikonoční jitro…
Velikonoce plné radosti z Ježíšova defini
tivního vítězství nad hříchem a smrtí Vám
všem přeje

o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. dubna – čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK
2. dubna – pátek
VELKÝ PÁTEK
3. dubna – sobota
BÍLÁ SOBOTA
4. dubna – neděle
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
5. dubna – pondělí
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
6. dubna – úterý
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
7. dubna – středa
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
8. dubna – čtvrtek
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
9. dubna – pátek
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10. dubna – sobota
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11. dubna – neděle
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
18. dubna – neděle
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19. dubna – pondělí
Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
23. dubna – pátek	Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
25. dubna – neděle
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29. dubna – čtvrtek	Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy

MALÁ KATECHEZE – Jdeme na mši svatou
Vážení čtenáři,
právě obracíme na další stránku naší malé
katecheze. Na stránkách předchozích jsme
se už v minulých měsících seznámili s poj
my bohoslužba, liturgie, mše svatá. Na
hlédli jsme do tajemství bohoslužby slova
a krátce jsme si něco pověděli o jáhnech.
A poslední čísla Many jsme se „toulali“
liturgickým rokem se všemi jeho barva
mi.
Nyní nastal čas, abychom se vydali přímo
na mši svatou. Stojíme před vraty našeho
krásného chrámu, bereme za kliku a vstu
pujeme do prostoru, který je za ta léta
doslova nasycen modlitbami. Naši předko
vé dávní i nedávní zde přicházeli s nadějí,
že Pán osuší jejich slzy, že se s ním mohou
podělit o radosti i starosti, že z nich sejme
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břemeno hříchu, že zde skutečně JE pří
tomen na oltáři v Nejsvětější svátosti. Při
cházeli proto, aby se mohli účastnit mše
svaté, zpřítomnění oběti Kristovy.
A proč zde přicházíme my? Naše pohnutky
mohou být různé, ale již výše zmíněné by
nás mělo vést k úctě a pokoře. Neznamená
to, že bychom měli při vstupu do koste
la nasadit jakousi masku a při odchodu ji
zase odložit na pomyslný věšák. To v žád
ném případě! Není nic horšího než křesťa
né, kteří žijí dva životy, jeden v kostele
a druhý mimo jeho zdi. Ovšem ta úcta by
se měla projevit v našem celkovém postoji.
Pro některé návštěvníky by snad měla být
před vchodem k dispozici známá kniha
o etiketě od Ladislava Špačka, bývalého

mluvčího prezidenta Havla. Určitě nám
nikdo nebude vytýkat, když se v kostele
nezorientujeme a nebudeme „dělat vše tak,
jak se má“, ale obecná pravidla slušného
chování bychom dodržovat měli.
Nemá snad smysl vyjmenovávat, že muži
by měli sejmout pokrývku hlavy, oděv
by měl být přiměřený, upravený a čistý,
že v kostele nejíme, nepijeme, ani nekou
říme. Že do kostela nepatří zvířata, a to
ani malinkatí pejsci–mazlíčci. Jednoduše
řečeno, v kostele bychom se měli chovat
jako v dobré společnosti.
Ovšem má to i druhou stranu mince.
Opravdu víme, že ten člověk v montérkách
není dělník, který má krátkou přestávku
od práce na sousedním domě, a nepřišel

se pomodlit, aby mu Pán požehnal v další
práci? Opravdu víme, že ten chlapec vzadu,
co vypadá jako „pankáč“, skutečně nehle
dá smysl života? Bůh přijímá i je a v tom
to případě je postoj srdce důležitější než
vnější vzhled. Dejme si tak pozor na rychlé
soudy a odsouzení, na necitlivé „vykazová
ní“ takovýchto lidí z kostela. I zde platí:
Nejprve vyjměme trám z oka svého a tepr
ve pak hleďme na třísky v očích druhých!
(Lk 6,42).
Ani v tomto případě tedy nic není černobí
lé, ale kdo má vybudován skutečný vztah
ke Kristu, dává to najevo i svým chová
ním, svými postoji, a to již při vstupu do
kostela.
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Blahoslavený Petr Gonzáles

Pocházel ze šlechtických kruhů ve Španěl
sku. Narodil se před rokem 1190 v Astor
ze ve Španělsku . Jeho strýc byl
v tomto městě biskupem a snažil
se vést Petra k duchovnímu
životu. Příliš se mu to nedařilo.
Petr byl ješitný, marnivý, trávil
hodně času ve společnosti, na
hostinách i při honitbě. Přes
to se nechal vysvětit, stal se
kanovníkem a pak kapitulním
děkanem. Vedl okázalý a pros
topášný život i poté, co se stal
duchovním.
K jeho obrácení přispěl pád
z koně, při kterém byl zesměšněn, a to ho
dovedlo k zamyšlení o smyslu života. Jed
nou projížděl na koni městem a s pýchou
přijímal uctivé pozdravy lidu. Náhle se

jeho kůň splašil a Petr spadl před očima
všech do bláta. Všichni okolo se mu začali
zlomyslně smát. Petr si prý uvě
domil, jak byl jeho dosavadní
život prázdný. Začal litovat živo
ta, na kterém si zakládal, a hle
dal smysl života jinde než dosud.
Odešel z města a asi po několika
měsících poustevničení se vzdal
děkanského úřadu a vstoupil
do dominikánského řádu. Jako
dominikán se začal plně věno
vat duchovnímu poslání. Stal
se zpovědníkem krále Ferdi
nanda III. Kastilského, který
si ho vážil i jako rádce. Petr Gonzáles se
snažil odstraňovat nepořádky na králov
ském dvoře a napravovat porušenou kázeň
i v armádě.
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Po mnoha letech u královského dvora
opustil toto místo bohatství a věnoval se
pak chudým lidem na venkově, aby jim
mohl hlásat Boží slovo. Nejvíce se věno
val lodníkům, kteří měli malou možnost

chodit do kostela. Petr tedy chodil k nim
na lodě, kázal jim a zpovídal. Proto je uctí
ván jako patron námořníků pod jménem
Elmo. Petr Gonzáles zemřel 14. dubna
1246 na misijní cestě do Tuy.
(Majka Dostálová)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích

1. 4. Zelený čtvrtek		
2. 4. Velký pátek			
				
3. 4. Bílá sobota			
				
4. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně
5. 4. Velikonoční pondělí		

18.00 – mše svatá + společná adorace
17.00 – pobožnost Křížové cesty
18.00 – Velkopáteční obřady
8.00 – ranní chvály + celodenní adorace
20.00 – Vigilie vzkříšení
7.30 a 9.30 – mše svaté (při obou bohoslužbách
budou žehnány velikonoční pokrmy)
7.30 a 9.30 – mše svaté

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej
přikázání, a Hospodin tě jí obdaří.

(Sír 1, 26)

Neodmítej prosby člověka v soužení
a neobracej se zády k chudákovi.

(Sír 4, 4)

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění
svých hříchů,
a kdo si váží matky, jako by sbíral
poklady.

(Sír 3, 3–4)

Nikdy nemlč, když je třeba mluvit,
podle slov se totiž pozná moudrost
a podle řeči vzdělání.

(Sír 4, 23–24)

Voda uhasí planoucí oheň
a milosrdenství usmíří hříchy.

(Sír 3, 30)

Bible a mobil

Dokážeš si představit, co by se stalo, kdy
bychom Bibli používali tak, jako použí
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váme mobil? A kdybychom svou Bibli
nosili vždy s sebou v kapse nebo v kabel

ce? A kdybychom se do ní během dne
pravidelně dívali? A kdybychom se pro ni
vrátili, pokud bychom ji zapomněli doma
nebo v práci? A kdybychom ji používali ke
sdělení zpráv svým přátelům? A kdyby
chom s ní zacházeli tak, jako bychom bez
ní neuměli žít? A kdybychom ji darovali
jiným? A kdybychom ji používali, když
cestujeme? A kdybychom ji brali do rukou
v nouzi?
Na rozdíl od mobilu nemá Bible omeze
ný dosah. „Funguje“ na jakémkoliv místě.
Není třeba dělat si starosti kvůli vypotře
bovanému kreditu, protože Ježíš už cenu
zaplatil a kredit je neomezený. A nej
důležitější je, že spojení se nepřerušuje
a kapacita baterky vydrží na celý život.
V Bibli najdeme některá „telefonní čísla“
pro případy nouze. Jedno z nich může
být důležité v jakémkoliv momentě tvého
života. Když jsi smutný, vyťukej Jana 14.
Když o tobě někdo nehezky mluví, vyťu
kej Žalm 27. Když jsi nervózní, vyťu
kej Žalm 51. Když jsi ustaraný, vyťukej
Matouše 6, 19 až 34. Když jsi v nebez

Biblický kviz – Izák

1. Jak se jmenovala Izákova manželka?
a) Rebeka (přejdi na bod 20)
b) Rekeba (18)
c) Rabeka (16)
2. Správně. Jak se jmenovali?
a) Ezua a Jákob (12)
b) Ezau a Jábok (15)
c) Ezau a Jákob (17)
3. Špatně. Opakovat 20.
4. Špatně. Znovu na 17.
5. Správně. Čím se od sebe lišili?
a) Ničím. Jsou přece dvojčata (9)
b) Jákob byl chlupatý jak kožíšek (13)

pečí, vyťukej Žalm 91. Když se ti zdá, že
Bůh je daleko, vyťukej Žalm 63. Když
tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej
Židům 11. Když jsi sám a máš strach,
vyťukej Žalm 23. Když jsi zatrpklý a kri
tizuješ, vyťukej 1. Korintským 13. Chcešli poznat, jaké je tajemství štěstí, vyťukej
Koloským 3, 12 až 17. Když se cítíš skleslý
a opuštěný, vyťukej Římanům 8, 31 až
39. Když toužíš po poko
ji a odpočinku, vyťukej
Matouše 11, 25 až 30.
Když to vypadá, že svět
je větší než Bůh, vyťukej
Žalm 90.
„Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho
najít, volejte ho, dokud je
blízko.“ (Izajáš 55, 6).
Poznámka redakce: Stažení Bible do mobi
lu (Java aplikace) je možné např. na adrese
http://bible.kvalitne.cz.
(z internetu vybrala Jitka Kociánová)

c) Ezau byl chlupatý jak kožíšek (14)
6. Špatně. Znovu na 26.
7. Špatně. Opakovat 14.
8. Správně. Kolik toho roku sklidil?
a) nic (22)
b) padesátinásobně (25)
c) stonásobně (23)
9. Špatně. Opakovat 5.
10. Špatně. Znovu na 14.
11. Správně. Proč Ezau prodal
prvorozenství ?
a) z hladu (26)
b) z žízně (27)
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c) z lenosti (21)
12. Špatně. Opakovat 2.
13. Špatně. Znovu na 5.
14. Správně. Kam odešel Izák
poté, co nastal v zemi hlad?
a) Gareru (7)
b) Guraru (10)
c) Geraru (8)
15. Špatně. Znovu na 2.
16. Špatně. Opakovat 1.
17. Správně. Kdo z nich byl
prvorozený?
a) Nikdo. Jsou dvojčata (4)
b) Ezau (11)
c) Jákob (24)
18. Špatně. Opět na 1.
19. Špatně. Opakovat 26.
20. Správně. Kolik měli dětí?

Charismata (pokračování z minulého čísla)

a) 3 (3)
b) 2 (2)
c) 28 (28)
21. Špatně. Znovu na 11.
22. Špatně. Opakovat 8.
23. Správně. Gratuluji. Tímto
jste zvládli ůspěšně tento
kviz.
24. Špatně. Znovu na 17.
25. Špatně. Opět na 8.
26. Správně. Co mu Jákob podal
k jídlu?
a) vepřo–knedlo–zelo (19)
b) srnčí s chlebem (6)
c) chléb s čočkovou krmí (5)
27. Špatně. Opakovat 11.
28. Špatně. Znovu na 20.
(Kamil Jeroným Pálka)

Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
Pokud chci dobře rozlišovat, musím znát aby jí seslal partnera a pomohl tak vytvořit
velmi dobře Písmo svaté. Čím více po rodinu. Instinktivně cítí tuto potřebu. Ale
znávám Bibli, tím více poznávám Boží okolnosti jí postupně ukazují, že to není
myšlení. Naše mysl je vzdálená od Boží ta cesta, kterou pro ni Bůh připravil. Vidí,
mysli. Sv. Pavel nás v listě Filipanům nabá že s žádným partnerem, se kterým cho
dá: oblečte se do výzbroje Světla = přemýš dí, nemůže navázat hlubší vztah. A vidí,
lejte jako přemýšlel Ježíš. Jednám-li takto, že léta běží a ona není schopna založit
pak poznám, jestli jednám podle vůle Boží novou rodinu. A skrze tyto okolnosti dív
nebo podle vůle vlastní. Určitě se občas ka poznává, že Bůh má pro ni připravenou
snažíme najít výmluvy pro to, co děláme, jinou cestu. Pokud začne prožívat zklamá
ale víme, co je podle vůle Boží a co podle ní nebo opuštěnost Bohem, začne prožívat
vůle naší. Čím více znám Bibli a čím více depresi. Ale řekne-li si, že není méně než
medituji nad četbou Písma, tím je rozliše ostatní, že pro ni má Bůh jiný plán, začne
ho hledat. Pochopí, že Bůh pro ni chystá
ní jednodušší.
Okolnosti, ve kterých prožívám svůj život, plán bez partnera. Ptá se, jaké poslání má,
mohou hovořit Božím jménem. Mnohdy co od ní Bůh očekává. Vidíme, že okol
mě okolnosti vedou k rozlišení, které nosti nám pomáhají dělat rozhodnutí.
musím udělat. Příklad – dívka se chce Bůh někdy volá ostatní lidi, aby se pro
vdát. To je dobrá věc. A tak prosí Boha, mě stali prorokem, pro mé rozlišení. Lidé
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kolem mě se mohou stát pro mě proroky. Musíme být opatrní, jsou i falešní
proroci, ale někdy se setkáváme s lidmi,
kteří potvrdí naše rozlišení – skrze ně
působí Bůh. Někdy není jednoduché udě
lat toto rozhodnutí a často se rozhodneme
špatně. Známe situaci, kdy sv. Petr uťal
v Getsemanské zahradě ucho Malchuso
vi. To nebylo správné rozlišení. Ježíš taky
hned řekl Petrovi, aby zastrčil svůj meč,
a musel jeho chybné rozhodnutí napravit.
Když byl Ježíš v Samaří, Jakub ho prosil,
aby Bůh seslal oheň na tuto zem a zničil ji
– a Ježíš ho pokáral. Šlo o špatné rozlišení.
Někdy se snadno udělá špatné rozlišení.
V Bibli máme ale i příklady správného roz
lišení. Např. když Marie říká služebníkům
v Káni: udělejte, co vám řekne, to bylo
správné rozlišení. Marie riskovala – Ježíš
mohl říci Marii opět to, co jí řekl před
chvílí – ale ona udělala dobré rozhodnutí.
Nebo Marie z Betánie plakala a utřela Ježí
šovi nohy svými vlasy – v tomto případě
udělala správné rozhodnutí, i když to bylo
v rozporu s místní kulturou. Žádná žena si
nedovolila dotknout se muže – riskovala,
že bude pokárána, ale k jejímu překvape
ní ji Ježíš pochválil. Sv. Petr v Kornéliově

domě pokřil Kornélia i s celou rodinou, ale
tento čin byl proti židovské mentalitě, oni
nenavštěvovali pohany. Sv. Petr byl poká
rán svými souputníky – a on jim odpoví
dá: jak mohu odporovat Duchu, který mě
k tomu nabádá? V Bibli máme příklady
správných i špatných rozlišení. Je to proto,
abychom viděli, že rozlišování není jedno
duché a že to není žádná magická věc. Na
druhé straně, pokud máme intimní vztah
s Bohem, buďme si jisti, že nám Bůh dá
dar rozlišování. Žádá-li ode mě, abych
něco vykonal, musí mi dát možnost to
rozeznat. Neschopnost rozlišit přichází ze
strany lidské, ne z Boží. Nějak tomu brá
ním. Možná se stává, že nechci znát Boží
vůli nebo nemám intimní vztah s Bohem.
Sv. Pavel řekl Ježíši na cestě do Damašku:
co mám dělat? Sv. Pavel byl v tu chvíli
velmi otevřený a ochoten všeho zanechat
a plnit Boží vůli. Pak Pavel pokračuje
a říká, že od okamžiku, co potkal Ježíše,
vše ostatní se pro něho stalo bezcenným –
nejdůležitější věcí je konat Boží vůli. Ukaž
mi, Pane, tvoji vůli, abych mohl svou vůli
přizpůsobit té tvé.
Pokračování příště…
(Radim Prokop)

…z myšlenek P. Phila Bosmanse, nazývaného také „moderním
Františkem“
Čas
Tak často slyšíme zaklínadlo z úst moder
ního člověka: „Nemám čas!“
Ještě snad nikdy nebylo tolik uštvaných
lidí. Staří otcové a matky čekají nekonečně
dlouho na návštěvu svých dětí.
Manželé se stávají sobě navzájem cizí, nemají
jeden pro druhého čas. Děti jsou odkázány
na televizi a počítač, rodiče zápasí s časem.

Proč máme tak málo času?
Naše okolí, reklama, zábavní průmysl nám
naléhavě a bez přestání ukazují, co všech
no musíme mít, co všechno musíme udě
lat, co všechno musíme dokázat. Tím se
celý život stává zmateným a neúnosným.
K čemu je dobré to hrozné tempo, když se
stejně jednou musíš zastavit?
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Dám ti jednu dobrou radu: Přestaň. Od
počiň si. Ztiš se!
V tichu najdeš radosti života, které jsme
ztratili v té hrozné štvanici.
V tichu rostou ty nepatrné pozornosti, kte
ré potřebují méně času, než se domnívá
me: dobré slovo, přátelský obličej, vděčný
polibek, chvilka naslouchání s pochope
ním toho druhého, telefonát, milý dopis,
dáreček…
Vyhoď ze svého života ono smrtící: „Ne
mám čas.“

Člověk potřebuje ticho,
ale pokrok mu dává hluk.
Člověk potřebuje dobrotu,
ale okolí mu přináší konkurenci.
Člověk potřebuje Boha,
ale mamon mu jej zastiňuje.

Smrt

Nikdo ji nechce ani vidět, ani o ní slyšet.
Mnozí říkají – raději na to ani nemyslet,
to je konec. Vskutku?
„Zemřeš, ale budeš zase žít. Jednou vsta
neš z mrtvých!“
To je neuvěřitelně krásné poselství Veliko
noc. Velikonoční radost bez konce.
Když tomuto poselství uvěříš, zaplaví tě
úžas a strach pomine. Tvé dny dostanou
novou svěžest a naději. Naději!
Zavěs svůj život na hvězdu naděje – smrt
přece stojí uprostřed života.
(vybrala Jarmila Lasoňová)

VESELÝ
Jednou jel mladík na lodi s jakýmsi vědcem. Ten se ho zeptal: ,,Víš co je fašismus?“ Mla
dík přiznal, že neví. ,,Ale to jsi ztratil čtvrtinu života,“ řekl vědec.
Pluli dál a vědec položil mladíkovi druhou otázku: ,,Víš co je sadismus?“ On odpověděl
záporně. ,,Tak to jsi ztratil polovinu života!“ Najednou se přihnala prudká bouře a oba
muži na lodi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Mladík se zeptal vědce: ,,Víš co to je
plavismus?“ Vědec řekl: ,,Nevím.“ ,,Vidíš, tak to jsi ztratil celý život!“
(převzato z internetu)

MODLITBA
Modlitba papeže Jana Pavla II. k Panně Marii

Neposkvrněné srdce! Pomoz nám pře
konat nebezpečí zla, která se tak snadno
zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a kte
ré ve svých nedozírných důsledcích už
zatěžuje současný život a zdá se, že chce
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zatarasit cestu do budoucnosti.
Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného
sebezničení, od jakéhokoliv druhu války,
vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu už od
jeho prvního počátku, vysvoboď nás!
Od nenávisti a pohrdání důstojností Bo
žích dětí, vysvoboď nás!
Od jakékoliv nespravedlnosti v životě spo
lečenském, národním i mezinárodním, vy
svoboď nás
Od lehkomyslného přestupování Božích

zákonů, vysvoboď nás!
Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu
o Bohu, vysvoboď nás!
Od ztráty rozlišování dobra a zla, vysvo
boď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému, vysvo
boď nás, vysvoboď nás!

Vyslyš, Matko Kristova, toto volání napl
něné bolestí všech lidí! Naplněné boles
tí celé společnosti! Pomáhej nám silou
Ducha svatého přemáhat všechen hřích:
hřích člověka a ,,hřích světa“, hřích v jaké
koliv podobě.

Ať se znovu ukáže v dějinách světa neko
nečná spásná síla vykoupení: síla milo
srdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění
lidská svědomí!
Ve Tvém Neposkvrněném Srdci kéž se
ukáže všem světlo naděje.
AMEN

!

Farní knihovna upomíná
Prosíme čtenáře, kteří mají vypůjčeny knihy déle než jeden rok (a není jich málo),
aby při jarním úklidu „provětrali“ i své domácí knihovny a nadbytečné knihy vrátili.
Děkujeme. (otevřeno bývá v neděli po ranní i velké mši svaté)
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OKÉNKO PRO DĚTI

Všem dětem přeju
krásné velikonoční svátky.

Dubnové pranostiky

»» Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
»» Suchá noc na Bílou sobotu, znamená hojnost třešní. Prší-li o velikonočním Hodu,
bude v létě nouze o vodu.

Vladimír Stuchl byl básníkem, překladatelem a redaktorem
v několika novinách. Během války pracoval ve zbrojovce.

Velikonoční říkadla
pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Jak se kuře vykoupalo
Sklonilo se kuře k tůňce:
Sezobnu tě naráz, slunce!
Vtom se přihnal z polí vánek,
z kuřátka je hastrmánek.
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Propleteš se bludištěm vajíčka?

Hádej, hádej, hadači, kdo to neví, nesvačí…
Běhám rychle, běhám bosý,
nedbám trní, nedbám rosy.
Klička vpravo, klička zpátky,
bydlím v lese se zvířátky.

Z holého bílého vyskočí žlutý střapatý.
Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek,
spořádá zakrátko lískový oříšek.
Maličké zvířátko je tahle čiperka,
větvičku přeskočí i když je nevelká.
Parádnice mezi brouky,
nejkrásnější z celé louky.
Červené šatičky s malými puntíčky.
Po Ježíšově vzkříšení řekl anděl ženám u Ježíšova hrobu, aby oznámily učedníkům
místo, kde se s nimi chce Ježíš setkat. Když ženy provedeš všemi usměvavými smajlíky,
dozvíš se to místo.
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Biblický příběh na pokračování – Mojžíš
Po dlouhé době zemřel egyptský král.
Ale Hebrejové pořád trpěli v těžké práci,
chudobě a nespravedlnosti.
Volali k Bohu o pomoc, sly
šel jejich nářek a pomáhal
jim.
Mojžíš pásl stádo svého
tchána Jithra. Když zavedl
stádo za step, přišel k Boží
hoře Choreb. Tady se mu
ukázal Hospodinův anděl
v plameni ohně, který šle
hal ze středu keře. Díval se
a viděl, že hoří plamenem,
ale neshořel. Mojžíš si řekl:
„Půjdu se podívat na ten
zvláštní jev, proč keř neshoří.“ Když Hos
podin viděl, že se Mojžíš přichází podívat,
zavolal z keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on
odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh řekl: „Nepři
bližuj se sem, zuj si opánky z nohou, ne
boť místo, na kterém stojíš, je půda sva

Určitě všichni znáte Velikonoční příběh. Vybarvěte si obrázky,
podlepte papírem, vystříhejte a seřaďte je postupně, jak
jdou za sebou, nebo si zahrajte
pexeso.
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tá.“ Mojžíš si zakryl tvář, protože se bál
pohlédnout na Boha. Hospodin pravil:
„Viděl jsem utrpení svého
lidu, který je v Egyptě,
slyšel jsem jejich pláč, ano,
znám jejich bolesti. Proto
jsem sestoupil, abych je
vysvobodil z ruky Egypťa
nů a vyvedl je z Egypta do
země úrodné a krásné, do
země oplývající mlékem
a medem. Jdi tedy, já tě
posílám k faraonovi, abys
můj lid, Izraelity, vyve
dl z Egypta.“ Mojžíš řekl
Bohu: „Kdo jsem já, abych
šel k faraonovi a vyvedl Izraelity z Egyp
ta?“ Bůh mu odpověděl: „Já budu s tebou
a toto ti bude znamením, že tě posílám: Až
vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu
na této hoře.“
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Hádanky: zajíc, kuře, veverka, beruška

Vymaluj obrázek veselými barvami.

Ilustrace: Gabriela Suchlová
(http://deti.vira.cz)

Velikonoční příběh ještě jednou. Víš, co se dělo po vzkříšení Pána Ježíše?
A v jakém pořadí se to vše událo?

Pac, váš želvák Oskar.
(Lenka Volná)
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OKÉNKO PRO RODIČE
Mravnost

Pod pojmem „nemravnost“ si mnozí vyba
ví porušování 6. přikázání a pod pojmem
„mravnost“ jeho dodržování. Ovšem cho
vání a jednání „mravné“ či „nemravné“
jde daleko za hranice tohoto zjednoduše
ného chápání.
Mravnost mezilidských vztahů je možné
shrnout do jediné známé věty:
„Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň
ani ty jim, a co chceš, aby ti jiní činili,
čiň i ty jim.“ (parafráze Tób 4,15 )
Jaké by tedy měly být hlavní zásady mrav
ného chování mezi lidmi?
Více druhým naslouchat, než sám mluvit.
Mít úctu k sobě i druhým. Hledat v dru

hých to pozitivní. Být empatický (vcítit se
do potřeb, pocitů a myšlení druhých). Své
negativní pocity (zlost) dávat najevo ohle
duplně, nebo raději vůbec. Být asertivní
(uplatňovat své názory a svá práva, ale
zároveň respektovat práva a názory dru
hých). Být dobrým příkladem pro ostatní
a sám si brát příklad z kladných vzorů.
Být prosociální (snažit se spolupracovat
a pomáhat bez nároku na protislužbu,
zapojit se do charitativních akcí).
Takže zásady by byly, už zbývá jen se jimi
řídit… a vštěpovat je našim dětem…
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Vyznání

Milí přátelé,
jistě se Vám stalo, že jste četli či slyše
li výrok nějakého významného člověka
nebo třeba jen cizí, zdánlivě bezvýznamné
osoby, a řekli jste si: „Tak ten uhodil hře
bíček na hlavičku!“ Toto rčení znamená,
že pronesený výrok přesně popsal danou
situaci. Někdy také přináší úlevu. A někdy
je uvedený výrok natolik hluboký, že jeho
pochopení osvobozuje. Jako když klíč
přesně zapadne do zámku od dveří cely,
odemyká je a vězeň může znovu po mnoha
letech nechat dopadnout sluneční paprsky
na svou tvář.
Pominu-li úmyslně Písmo svaté jako jed
no obrovské, osvobozující zvolání Boha
k člověku, neboť není pouze slovem lid
ským, pak mám v tuto chvíli před sebou

jedno jediné jméno:
Aurelius Augustinus, pro nás známý spíše
jako sv. Augustin. Jestliže mne vždy oslo
voval jeho výrok: „Neklidné je srdce člo
věka, dokud nespočine v Tobě, Bože“, pak
dnes mne tento výrok doslova fascinuje.
Augustin vyjadřuje prostou větou bez zby
tečných příkras hlubokou pravdu. Pravdu
tak hlubokou, že dokáže pojmout všechnu
bolest i radost dnešního světa. Jen člověk
zakořeněný v Bohu, jen člověk, jehož srdce
skutečně spočívalo v Bohu, mohl pronést
tato slova.
Denně kolem sebe vídáme důkazy pravdi
vosti této teze. I v sobě je vídáme. Vždyť co
je naše touha po lepším a dokonalejším svě
tě, po luxusnějším a spolehlivějším autě, po
lepším vzhledu? Ano, je to touha po doko
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nalosti! Hledáme dokonalost ve stvořených
věcech, které dokonalé nejsou, a tak je naše
žízeň uhašena jen nakrátko a pak znovu
propuká… Nebo je snad na této planetě
něco dokonalého? Něco, co nepodléhá zká
ze? Hmota, voda, vzduch, vztahy, to vše se
může zkazit, rozpadnout a také se to děje.
A jak rychle a často se to děje!
A tak tedy srdce hledající svou jistotu ve
stvoření nenalézá pokoje. Jen Bůh je může
naplnit. Jen Nestvořený, Věčný, Neroz
dělitelný… Nestane-li se Bůh základním
principem našeho života, na němž vystaví
me své vztahy, svou kulturu a celou společ
nost, jsme odsouzeni k věčnému bloudění
údolím permanentních zklamání. Ona
přijdou, i když budeme v Bohu, ale není
lepší padnout níž než padnout až na dno?

A je pořád lepší padnout na dno než pro
padnout se do beznaděje.
Tak jednoduchá, prostá věta a tolik moud
rosti v ní je. A věřte, že ta moudrost platí.
Když se člověk zmítá v nejistotách a hle
dá řešení ve všem, jen ne v Bohu, zabírá
to vždy jen chvíli. Jako Sisyfos se člověk
cítí, když do kopce valí svůj kámen a již
je vrchol na dosah, v tom podklouzne mu
noha a jen tak tak, že ho balvan nerozdrtí,
když dolů zpět se valí.
Také jsem tím Sisyfem a asi vždycky budu,
ale jsem Bohu vděčný za to, že mohu své
srdce kdykoli položit do jeho náruče. Už
vím, že jen tam se zklidní, osvobodí od
svých záští, předsudků a pýchy. A pak,
uzdraveno, může zase valit kameny svých
časných jistot.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Velikonoční dia-beránek
pro ty, kteří ze zdravotních nebo váhových důvodů nemohou beránka
klasického.

Ingredience: 150 g polohrubé mouky, 150 g mletých ořechů, 1 lží
ce medu, 1 kypřící prášek do perníku, 1 vejce, 1 lžička kakaa, 1 lží
ce rostlinného oleje (např. olivového), 1l mléka, umělé sladidlo, dia
čokoláda, 100 % tuk (např. Flora na smažení).
Umícháme vejce s umělým sladidlem a medem, přidáme kakao a po troškách mouku
s práškem do perníku, ořechy, vlažné mléko. Nakonec přidáme olej. Hotové těsto vli
jeme do vymazané a vysypané formy na beránka. Upečeme ve středně vyhřáté troubě.
Vychladlého beránka polijeme polevou připravenou z dia čokolády a 100 % tuku.
Dobrou chuť!
MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,
V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč
Uzávěrka příštího čísla je 15. 4. 2010
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