
Křest
Zima předala štafetu. Již dávno vyklidi-
la pozice se sněhovou nadílkou. V noci 
sice ještě vystrkuje bradu a nutí rozumem 
obdařené bytosti, aby přioděli své tělo. Ve 
dne však prohrává každým coulem. Jaro se 
zatím tváří jako nemluvně, ale roste ze dne 
na den. Schovává ještě největší překvape-
ní. Trpělivě čeká na svůj okamžik. A když 
slunce znásobí tepelnou aktivitu, vytáhne 
své trumfy ještě „matička země“. Zatím je 
sice mistrně schovává v kořínkách rostlin. 
Ale už za dveřmi je chvíle, kdy flóra ukáže 
svou nádheru v celém rozpuku.
Podobné jedinečné okamžiky nabízí fauna. 
Se zelenající se trávou ukážou svoji hbitost 
a hravost zvířecí mláďata. Říční a potoč-
ní vody zčeří potomstvo malinkých, ale 
umně si radících živočichů se studenou 
krví. Příroda nabídne trylky a veselé ště-
betání okřídlených tvorečků.
Síla života proniká i lidskou pospolitostí, 
aby ukázala nejkřehčí, avšak nejvzácněj-

ší bytosti. Sám Stvořitel k nim vzhlíží 
s obrovskou láskou. Život, který se klube 
v lůně matky po devět měsíců, jednou 
opustí tu, která jej živila. Zároveň je na ní 
zcela závislý. Roste, aby uzrál a osamostat-
nil se.
Narození batolete není pouhou náhodou. 
Z nebytí nás k životu povolal Pán stvoření 
a při početí vdechnul nesmrtelnou duši. 
Láska jej vedla, aby jí nás naučil. Jedineč-
ným způsobem jsme do ní byli vtaženi 
křtem. Ježíš sice vložil poklad naší víry 
do nádoby hliněné, zároveň však slíbil, 
že bude s námi. A kde by mohla víra lépe 
uzrát, než u Dárce všech darů. Člověk 
totiž tuší, že tu nebyl stvořen pro zánik, 
ale pro život a nesmrtelnost.
Přeji, aby Vigilie vzkříšení a celý rok křtu 
nám umožnily otevřít srdce pro Dárce 
života přirozeného i nadpřirozeného.
Hojnost Božího požehnání v postní době 
i o Velikonocích přeje o. Jan.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  3. dubna – neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
10. dubna – neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 
17. dubna – neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
19. dubna – úterý   Výroční den zvolení papeže  

Benedikta XVI.
21. dubna – čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
22. dubna – pátek  VELKÝ PÁTEK
23. dubna – sobota BÍLÁ SOBOTA
24. dubna – neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
25. dubna – pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
26. dubna – úterý  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
27. dubna – středa  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
28. dubna – čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
29. dubna – pátek  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
30. dubna – sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

MALÁ KATECHEZE – Gloria
Chvalozpěv Gloria (Sláva na výsostech 
Bohu) je původem raně křesťanský hym-
nus a byl součástí ranních modliteb. Cír-
kev ho měla ve velké úctě, což ho zřej-
mě zachránilo, neboť koncil v Laodiceji 
(r. 341 – 380) mnoho podobných textů 
zakázal. V Římě byl zpěv Gloria zařa-
zen do svátečního vstupu, ale s řadou 
omezení. Při papežských mších mohlo 
být Gloria použito o nedělích a svát-
cích mučedníků, při kněžských mších 
pak jen o Velikonocích a v den primice. 
Tento přístup přetrval až do 12. století. 
Na severu Evropy byla situace opačná, 
zde se Gloria zpívalo při každé mši sva-
té s výjimkou kajících dnů. Dnes určují 
Všeobecné pokyny k Římskému misá-
lu jeho použití při slavnostech, svátcích, 
zvláštních příležitostech a také pro všech-
ny neděle mimo dobu postní a adventní. 
Gloria je možno zpívat několika způsoby. 

Všichni věřící společně, střídavě schola 
(zpěvák) a lid a je možno ho také jen reci-
tovat. Někdy může být Gloria nahrazeno 
písňovou parafrází, ale pozor, ne jakou-
koli libovolnou písní. Úvod zpěvu tvoří 
biblický verš (Lk 2,14) a po něm následu-
jí dva oddíly. První je chvalozpěvem na 
Otce, Syna i Ducha svatého a druhý je 
christologický (litanie ke Kristu), zakon-
čený ovšem opět trinitárně (zmiňují se 
všechny tři Božské osoby). Podíváme-li se 
na formu zpěvu Gloria, můžeme zde spat-
řit řadu holdovacích aklamací (oslavných 
zvolání), což odpovídá zpěvu, který se 
vyvinul z triumfálních návratů vítězných 
vojevůdců. Gloria je tak voláním ke Kris-
tu vítěznému, který povstává a jako Pán 
všechny povolává a shromažďuje kolem 
svého stolu.

(Lukáš Volný)
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE
Svatá Zita
Jako svatého měsíce dubna jsme tentokrát 
zvolili italskou světici Zitu. Tato patron-
ka hospodyněk, domácích zaměstnanců 
a poslíčků nám ukazuje, že velké věci lze 
konat i mimo vysoké funkce a bez popula-
rity, která se hvězd dotýká. Zita se narodi-
la kolem roku 1212 v Monsagrati u města 
Lucca, které leží na západ od Florencie. 
Ve svých dvanácti letech nastoupila jako 
služebná do domu vznešené rodiny Fati-
nelliů v Lucce a její služba zde trvala téměř 
padesát let. A nebyla to služba jednoduchá. 
Děti Zitě neustále ubližovaly, paní byla 
panovačná a otec rodiny proslul svou prch-
livostí a krutostí. Podmínky, za nichž muse-
lo mladé děvče pracovat, lze bez nadsázky 
označit za nesnesitelné. Díky pevné víře 
snesla i to největší utrpení a ponižování. 
Ovšem svou tichostí, pokorou a laskavos-
tí si Zita postupně celou rodinu získala. 

O vlastní příděl 
jídla se dělila 
s chudými a věno-
vala jim i mnoho 
svého volného 
času. Když proto 
27. dubna roku 
1272 Zita zemřela, oplakávala ji nejen 
celá rodina Fatinelliů, ale rovněž mnoho 
dalších lidí. Dodnes lze v Lucce navštívit 
dům, kde Zita konala svou službu lidem 
i Bohu. Kostel San Frediano v Lucce se 
pak může pyšnit, že právě on je místem 
posledního odpočinku světice, jejíž úctu 
potvrdil papež Inocenc XII. v roce 1696. 
Zita bývá zobrazována v jednoduchých 
šatech, mívá u sebe svazek klíčů, tři boch-
níky chleba a někdy chléb proměňující se 
v květiny, nebo modlitební knížku.

(Lukáš Volný)

Páteční křížové cesty se přesouvají na 17.15 hod., v neděli zůstávají v 17 hodin.•	
Dětská křížová cesta bude v neděli 10. dubna v 17 hodin. Děti, přijďte 10 minut před •	
začátkem do předních lavic v kostele.

Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích
17. 4.  Květná neděle   7.30 a 9.30  –  mše svaté
21. 4.  Zelený čtvrtek   18.00  –  mše svatá 
22. 4.  Velký pátek   17.15  –  pobožnost Křížové cesty
   18.00  –  Velkopáteční obřady
23. 4.  Bílá sobota   8.00  –  ranní chvály + celodenní adorace
   20.00  –  Vigilie  vzkříšení (mše svatá)
24. 4.  Neděle Zmrtvýchvstání Páně  7.30 a 9.30  –  mše svaté
25. 4.  Velikonoční pondělí   7.30 a 9.30  –  mše svaté
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STŘÍPKY

Zrníčka z Bible
„…Prach jsi a v prach se navrátíš.“

(První Mojžíšova 3, 19)

Slyšte a naslouchejte, nebuďte domýšliví, 
tak promluvil Hospodin.

(Jeremiáš 13, 15)

Bloud si v srdci říká: 
„Bůh tu není.“

(Žalm 14, 1)

Drž mé kroky ve svých 
stopách, aby moje nohy neuklouzly.

(Žalm 17, 5)

Sny a vidění
Joel: přijde čas, kdy všichni budou pro-
rokovat, budou mít vidění. Co jsou to ty 
sny a ta vidění, které prorok Joel spoju-
je s přijetím Ducha svatého? My všich-
ni máme sny, protože to je součástí naší 
lidské přirozenosti. Sny můžeme rozdělit 
na vnější a vnitřní. Ty vnitřní se obvykle 
týkají našeho psychického stavu a ukazují 
na něj. To nemá nic společného s Duchem 
svatým. To jsou obyčejné sny. Sny jsou 
taková terapeutická záležitost. Během 
dne nashromáždíme spoustu strachů, 
obav, pocitů a jsme plní těchto emocí, kte-
ré se potřebují nějak dostat ven, projevit 
se. Často se projevují skrze sny. Někdy 
se nám zdají sny plné strachu. Např. se 
mi zdá, že běžím, běžím a nikam nemo-
hu doběhnout. Je to výsledkem toho, že 
nezvládám všechno, co na mně leží. Tyto 
sny jsou psychického původu, jsou tera-
peutické, s Duchem svatým nesouvisejí. 
Avšak jsou sny, které pocházejí z Ducha 
svatého. Ty nejsou moc časté. Neměli 
bychom se snažit každý sen interpretovat 
jako poselství od Boha.  Bůh mluvil ve snu 
ke sv. Josefovi, k Jákobovi, k Danielovi 
– ale není to úplně běžné. Nemůžeme to 

vyloučit, protože Bůh může použít jaký-
koliv prostředek. Často se nám může zdát 
o matce, která zemřela, a začneme si mys-
let, že maminka má pro mě poselství – a ve 
skutečnosti je to tak, že nám chybí, proto 
se nám o ní zdá. Nebo sny o dětech – sou-
visí s naším „vnitřním dítětem“, čili tím, 
kým jsme byli, to znamená, že ještě potře-
bujeme uzdravení. Nemůžeme vyloučit, 
že by k nám Bůh mluvil ve snu, ale mno-
hem častější je, že se nám ve snu ukazují 
naše vnitřní problémy. Joel říká: budete-li 
naplněni Duchem svatým, starci budou 
mít sny a mladí vidění – neznamená to, 
že sny jsou vyhrazeny starým a vidění jen 
mladým. Znamená to, že jsem-li naplněn 
Duchem svatým, pak je vždy Duch svatý 
ve mně aktivní, ať jsem starý nebo mladý. 
Vidění jsou v Bibli běžná – vidění Šavla na 
cestě do Damašku, nebo vidění Petrovo: 
plachta z nebe, plná různých živočichů. 
Nebo když se Pavlovi zjevil anděl a poslal 
ho do Makedonie. I tady je potřeba opa-
trnosti. Lidé mívají vidění, ale je to výsle-
dek jejich obrazotvornosti. Nevylučujeme 
možnost pravého vidění, ale je to vzácné. 
Možnost není totéž co pravděpodobnost. 
Vždy to zůstane vzácnou událostí. Ale 

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (8.)
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i toto je možný prostředek Boží komuni-
kace s člověkem. Jsme-li otevření Duchu 
svatému, může v nás být aktivní nádher-
ným a nadpřirozeným způsobem. Proto 
chceme Bohu poděkovat, že nás obdaroval 
tolika dary a charismaty.
Pane Ježíši, chceme ti otevřít své dlaně. 
Dej mi, co ty chceš, a vezmi si, cokoliv chceš. 
Nedovol, aby mě jakékoliv charisma vedlo 
k pýše. Vždyť vím, že mít charisma nezna-
mená mít moc, jak říká okultismus. Mít 
charisma znamená dát se ti k dispozici ke 
službě druhým. Pane, pomoz mi, abych se ti 

otevřel. Pane, dej mi moudrost. Pane, potře-
buji tvoji moudrost, abych věděl, jak mám 
jednat. Dej mi poznání. Abych skrze něj 
mohl lépe sloužit a pomáhat druhým. Pane, 
pomoz mi, abych sloužil druhým jakýmkoliv 
darem, který jsi mi dal. Pane, pomoz mi, 
abych každý dar, který jsem od tebe přijal, 
používal ke tvé větší slávě a pro druhé. Mé 
srdce je ti otevřeno. Pane, jsem připraven ti 
sloužit. Způsobem, jakým ty chceš, abych 
tobě sloužil.

Amen
(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)

Mikrochaloupka v Potštátě v březnu
Letošní mikrochaloupku jsme prožili na 
motivy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vše-
věda. První večer se za světla svíček objevi-
ly tři sudičky, které nad Plaváčkem vyřkly 
sudbu. Hned ráno jsme vyrobili Plaváčky 
a košíky a po obědě se vydali do krásného 
probouzejícího se lesa je pouštět a vzápětí 
lovit z potoka. Plaváčka jsme zachránili 
a mohl se tak šťastně vydat do zámku za 
princeznou. Třetí den se ale objevil zlý 

král, který ho poslal pro zlaté vlasy děda 
Vševěda. Plaváčka naštěstí provázela dob-
rá sudička, Plaváček vlasy získal a navíc 
zachránil Království s omlazujícími jabl-
ky, s pramenem živé vody a nešťastného 
převozníka. Všichni Plaváčci byli stateční! 
Nejkrásnější zážitky jsou …ani nevím, co 
napsat. Napíšu toto: nejkrásnější zážitky 
JSOU.

(mikrochaloupkáři)
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Přijde paní do obchodu a nadává prodavači: „Co jste mi to prodal? To není žádný prášek 
proti molům, vždyť oni si na něm pochutnávají.“ „No vidíte, žerou prášek a šatům dají 
pokoj.“

„Věříš věštkyním a jasnovidkám?“ „No kdysi jsem věřil, než jsem za jednou takhle šel 
nechat si poradit, zaklepal jsem na dveře a zevnitř se ozvalo:  Kdo tam?“

„Tamten člověk udělal hodně pro divadlo.“ „Napsal něco, nebo to je herec?“ „Ne, vymys-
lel nešustivé obaly na bonbóny!“

VESELÝ

Jidáš
Před časem jsem dostala přímou otázku: 
„Co si myslíš o Jidášovi?“
A rozproudila se debata do jedné hodiny 
ranní.
Kdo byl Jidáš? 
Chudák? Prostě měl tu smůlu, že si 
ho Bůh vybral a předurčil pro špina-
vou práci.
Zrádce? Člověk, který nedokázal 
nebo nechtěl pochopit, s kým má tu 
čest.
Článek? Bez kterého by to prostě 
nešlo. Kdyby Jidáš nezradil, nebyli 
bychom zachráněni.
Obraz? Jako všechny pašijové postavy 
– Jidáš, Petr, Pilát, Veronika, Šimon. 
Proč je kolem Krista tolik konkrét-
ních lidí s naprosto odlišnými vlastnost-
mi? Jsou tam proto, aby lépe doplnili his-
torii? Nebo jsou zde jako obrazy našeho 
„já“? Nestává se nám, že zhřešíme – zra-
díme Ježíše jako Petr a u zpovědi přijme-
me odpuštění, přesto ho znovu zradíme? 
Nejsme Veronikami, které při jakékoli pří-
ležitosti spěchají do Jeho blízkosti? Nejsme 

také ženami, které vidí trápení cizího člo-
věka, ale nevidí trápení blízkých? Nejsme 
Pilátem a nemyjeme si ruce nad špatným 
rozhodnutím? 

Nestává se nám, že lidi i Boha neumíme 
přijmout takové, jací jsou? U zpovědi navíc 
neumíme přijmout odpuštění a sami sobě 
mnohdy neumíme odpustit a končíme 
jako Jidáš – sám, mezi nebem a zemí a…
Takže se ptám. Co si myslíš o Jidáši?

(Lenka Volná)

* * *

* * *
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MODLITBA

KNIŽNÍ OKÉNKO
Mezi nás prostřena noc…
Tak se jmenuje kniha dopisů Jana Zahrad-
níčka manželce Marii z vězení. Minule 
jste se mohli díky Božímu doteku z dopi-
su Jakuba Demla dozvědět něco o drtivé 
lidské tragédii manželů Zahradníčkových. 
Jan Zahradníček byl jedním z největších 
básníků, jakého kdy tento kontinent zrodil. 
Název knihy je převzat z jedné Zahradníč-

kovy básně, mi-
lostné básně psané ve vězení, jež je nejob-
líbenější básní paní Marie. V budoucnu ji 
snad uveřejníme, je opravdu nádherná a já 
ji mám též opravdu moc rád.
Ve vězení psal manželce dopisy, které se 
dochovaly v počtu 250. Než jsem je začal 
číst, napsal mi jeden můj dobrý kamarád 

Prosba o všední den
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro 
všední život. Nauč mě umění malých kro-
ků.
Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě 
sebejistým v pravý čas.
Obdař mě jemnocitem, abych dokázal 
odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o disciplínu, abych neproklouzl 
životem jen tak a rozdělil si rozumně své 
dny, 
abych neprospal záblesky světla a vrcholy 
a abych si aspoň tu a tam našel čas 
na umělecký zážitek.
Dovol mi přesvědčit se o tom, že snít 
o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout a pokládat 
právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Ochraň mě před naivní vírou, že v životě 
musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, 
porážky, neúspěchy a zklamání jsou přiro-
zenou součástí života, že díky jim rosteme 
a dozráváme.

Připomínej mi, že srdce se často staví proti 
rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má 
odvahu říci mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,  
projev své lásky, přátelské echo a aspoň 
tu a tam náznak, že budu užitečný.
Vím, že mnoho problémů se vyřeší. Dej, 
abych dokázal čekat.
Ať vždycky nechám tebe i ostatní dohovo-
řit. To nejdůležitější si člověk neříká sám, 
to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství. 
Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, 
nejtěžší a nejněžnější součásti života.
Vnukni mi v  pravou chvíli pravé místo, 
kde mohu zanechat balíček dobra, slovy 
i beze slov.
Chraň mě před strachem, že bych mohl 
promarnit svůj život.
Nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potře-
buji.
Nauč mě umění malých kroků.

(Antoine de Saint-Exupéry)
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a taktéž milovník literatury, že si tu knihu 
už pořídil a jedním dechem přečetl, a že 
tentokrát si nic nepodtrhoval, jak to činí-
vá jindy. Prý i díky tomu mohl číst nej-
krásnější knihu o manželství, co kdy byla 
napsána. A věřte mi, měl pravdu. Jo, exis-
tuje řada teoretických publikací, kterak žít 
v manželském svazku, a i řada párů, popř. 
jeden z manželské dvojice napíše něco ze 
svých letitých (většinou) zkušeností. Jo, 
taky jsem z toho něco četl. Ale tady toto 
je zcela výjimečná záležitost. Nejosobnější 
praxe, nejopravdovější a ničím nezakrý-
vané prožívání odloučení, lásky a potřeby 
toho druhého. Něco tak čistého a krás-
ného, že chvílemi pochybujete, zda nejde 
o nějaký román. Žádná teorie, co a jak 
byste měli dělat, tady týden po týdnu, 
měsíc po měsíci prožíváte s tímto nuceně, 
resp. násilím odloučeným párem každé 
slovo, vepsané do řádků a prošlé rukama 
vězeňského cenzora.
Vemte tuto zelenou knihu do ruky a bude-
te mít co do činění s takovou porcí lásky, 
něhy a čistoty, podporování se v nejtěžších 
chvílích manželství, že Vás bude mrazit. 
„Nemůžeš udělat krok a nemůžeš na nic 
položit ruku, abys necítila v srdci to hrozné 
prázdno, slzy se mi derou do očí, když si Tě 
představím v tom černém šátku,“ píše krát-
ce po pohřbu obou dcerek. „Ale Bůh dal 
a Bůh zase vzal a Bůh zase naplní Tvé srd-
ce pokojem a radostí, má milovaná Marie, 
neplač už tolik.“ „Zase, jak jsem Ti vypra-
voval loni, celé noci prosním a protoužím po 
Tobě, vidím tě před sebou za všech možných 
okolností, zdá se mi o Tobě, když spím, a sním 
o Tobě, když otevřu oči. Usmíváš se na mne 
tak krásně, ale ne ústy, jak se lidé obvykle 
usmívají, usmíváš se očima, a to dovedou 
jen ti, kteří mají dobrou duši. Držím Tě 

někdy za ruce a cítím tu jejich měkkou pev-
nost a jejich drsnou teplost, to jsou tak drsné 
od práce a já si umiňuji, že si je vezmu na 
starost a budu je ošetřovat jako Tvé nohy, 
na kterých je vidět, že chodily jen po cestách 
dobrých a aby posloužily druhým.“
Básník Jan píše o různých zdánlivých 
banalitách, o nichž rozjímá ve svém věze-
ní, píše o tom, jak si představuje, jak bude 
se synem Jeníkem chodit po loukách a učit 
ho poznávat květiny, jak si bude se ženou 
po večerech povídat, prosí ji o teplý svetr, 
s omluvami ji prosí o pár korun, aby mohl 
na Mírově přežít. Když třeba čtete dopis 
z počátku září r. 1956, z doby, kdy měl 
být na zkušenou propuštěn domů, dopis, 
v němž píše o tom, jak se na všechny těší 
a jak se obává, aby ho dcerky poznaly 
a přilnuly k němu, že jim chce vše vyna-
hradit, a když si uvědomíte, že tento dopis 
paní Marie četla v době, kdy už byly obě 
dívenky mrtvé, nemusíte číst dál, četli 
jste vše. „Vracím Ti ty pěkné fotografie… 
až budu doma, nebudu už Vaše obrázky 
potřebovat, budu Vás mít všechny v originá-
le.“ „Utěšuji se, že se to vše dá ještě napra-
vit, zatím musí stačit, že jsou všichni hodní 
a zdraví a poslouchají Tě a mají Tě rádi.“ 
A pak první dopis po jejich pohřbu: „I teď 
jste čtyři, protože Zdislávka i Klárinka od 
Vás vlastně neodešly, na zemi stejně jako na 
nebi budou mít vždycky nejblíž k Tobě, k své 
mamince.“ „Zůstáváš pořád maminou tří 
děťátek, z nichž dvě mají andělská křídla, 
po nichž Zdislávka tolik toužila.“
Neváhejte a pořiďte si tuto skvostnou 
záležitost, dýchne na Vás nejryzejší lidství, 
nudit se nebudete, není to v žádném přípa-
dě „jen“ literatura.

(Libor Rösner)
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OKÉNKO PRO DĚTI

Dubnové pranostiky
Sníh dubnový hnojí, březnový traví.  »
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.  »
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.  »
Jiří a Marek - mrazem nás zalek. »

Nosí teplý kožich.
Špičatými noži
dělá díry do ledu,
chytá ryby k obědu.

Plave v Nilu,
brousí pilu,
pilu ze zubů.
A v té pile,
dík své síle,
nosí záhubu.

Nohy jako sloupy,
ucho jako zvon,
trumpetu si koupil,
troubí heligón.

Ve dne v noci cvičí
na palmové tyči,
s každým se hned pohádá,
veletoče ovládá.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí 

Velikonoční koledy
Mrskute, mrskute
jednó si v roku, na Tobě poznáme
kdo keho má v oku.

z Jižní Moravy »

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,

Posílám jarní pozdrav 
a všem dětem, které v dubnu slaví 

narozeniny, všechno nejlepší!
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Kterou kraslici petřík vykoledoval?

slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.

z Berounska »  

Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,

šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.

z Třebíčska »

…z knihy Děti píší Bohu
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Vyrobte si tulipány z vajíček
Potřebujete: vyfouknutá vajíčka, špejle, 
temperové barvy, černý lihový fix, zelený 
papír
Výroba: vyfouknutá vajíčka zčásti poma-
lujete barvami, obtáhnete černým lihovým 
fixem, nasadíte na špejli a dáte do vázy. Ze 
zeleného papíru můžete vystřihnout listy.

Velikonoční příběh
Nedělního rána, tři dny poté, co byl Ježíš 
ukřižován, se ženy vydaly k hrobu s von-
nými mastmi. Chtěly jimi potřít jeho 
mrtvé tělo. Když přišly ke hrobu, uviděly 
odvalený kámen. Velmi se polekaly, pro-
tože u hrobu uviděly stát muže v oslnivě 
bílém oblečení. Byl to však anděl a řekl 
jim: „Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše. 
Není tady. Vstal z mrtvých! Běžte a řekněte 
o tom jeho učedníkům.“ Anděl ještě vzká-
zal učedníkům, aby se vydali do Galileje, 
tam že se setkají s Ježíšem. Ženy se rozběh-
ly zpět do města a vše učedníkům s radostí 
pověděly. Učedníci si nejdříve mysleli, že 
si ženy vymýšlejí a nechtěli jejich slovům 

uvěřit. Přesto se nakonec Petr a Jan roz-
běhli ke hrobu, aby se na vlastní oči pře-
svědčili. Jan byl rychlejší, ale do hrobu 

zatím jen nakoukl. Až když přiběhl i Petr, 
vstoupili spolu dovnitř a uviděli, že ženy 
mluvily pravdu. Uviděli jen složené plátno 
a roušku, do nichž bylo zabaleno Ježíšovo 
mrtvé tělo. Petr a Jan se vrátili k ostatním 
učedníkům a potvrdili jim, že všechno, co 
jim ráno ženy řekly, je pravda. Přesto byli 
učedníci plni strachu. Báli se lidí, kteří 
Ježíše dali ukřižovat, aby neublížili i jim. 
Proto byli schovaní v domě a pro jistotu si 
i zamkli dveře.
Jistě přemýšleli a povídali si o událostech, 
které prožili. Když nastal večer, učedníci 
se v jednu chvíli velmi polekali. Přestože 
dveře byly zamčené, stál mezi nimi Ježíš. 

Řekl jim: „Pokoj vám!“ Učedníci si nej-
dříve mysleli, že je to duch a báli se, ale 
Ježíš je přesvědčil, že mezi nimi stojí živý 
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OKÉNKO PRO RODIČE

Na prvním místě samozřejmě přivést děti 
co nejblíže k Bohu. To znamená probudit 
v nich jejich osobní vztah k Němu. Vzorem 
je nám sv. Pavel, který říká: „…a nežiji už 
já, ale žije ve mně Kristus“. (Gal 2,20)
Z tohoto niterného, osobního vztahu pak 
na druhém místě vyplývá všechno ostatní. 

Naše myšlení i jednání. V životě křesťana 
tedy nejde jen o to, plnit přikázání a „zařa-
dit se“, ale plnit je především z lásky ke 
Kristu. 
Pak je naděje, že křesťanství pomůže dě-
tem, aby se z nich stali dobří lidé. 
Takoví, kteří jsou soucitní, citliví, objek-

Co by mělo být plodem náboženské výchovy našich dětí 

Hádanky: mrož, krokodýl, slon, opice Pac a pusu, Oskar

(Lenka Volná)

a opravdový. Poté jim vysvětlil, co všechno 
znamenají události, které se v posledních 
dnech staly, a vysvětlil jim, že to vše je 

součástí Božího plánu na záchranu všech 
lidí. Přislíbil jim také jako posilu Ducha 
svatého.
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(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Stává se člověk přežitkem?
Milí čtenáři,
následující zamyšlení nechce být mravo-
kárným, kritizujícím nebo odsuzujícím. 
Ne, takovéto „ambice“ rozhodně nemá, 
stejně jako je nemá (nechce mít) ani jeho 
autor. Je pouhou reflexí zvláštního děje, 
který nazýváme skutečně rozmanitými 
názvy. Můžeme o něm hovořit jako o tech-
nickém či vědeckém pokroku nebo, pokud 
je libo, třeba jako o zdokonalování techno-
logií. Objevilo-li se v jedné z předchozích 
vět hodnocení, že se jedná o děj „zvláštní“, 
vězte, že je tím myšlena jeho ambivalent-
nost. Toto složitě vypadající a ještě složitěji 
znějící slovo neříká v daném kontextu nic 
jiného než to, že vědecký pokrok má beze-
sporu své klady, ale nelze přehlížet ani jeho 
zápory. Jeho hodnocení nemůže být jen 
bílé, nebo jen černé. Přináší mnoho dobré-
ho, přináší také mnoho negativního.
Stačí uvést jména jako Karel Čapek, Jules 
Verne a další. Oba zmínění jsou spisova-
teli, autory mnoha významných děl, byť 

žánrově odlišných. 
Oba však mají mno-
ho společného. Ve svých dílech, ať už to 
byly knihy nebo divadelní hry, takřka 
vizionářsky předpověděli vývoj techniky 
a vědy, ale zároveň poukázali na snadnost 
jejího zneužití. Nejzářivějším příkladem 
nám může být Čapkovo R.U.R. (v uply-
nulých měsících jste mohli několikrát 
zhlédnout divadelní představení). Člo-
věk se, slovy doktora Galla, jednoho ze 
smutných hrdinů této divadelní hry, stal 
„přežitkem“. Roboti převzali vládu nad 
svými „stvořiteli“ lidmi. Člověk dopustil, 
aby se při honu za pohodlím a dokonalostí 
techniky vzdal toho nejvlastnějšího, co ho 
člověkem činí. Vzdal se zdravého úsudku, 
lásky, vzdal se lidské práce a stal se pasiv-
ním konzumentem požitků (kéž by aspoň 
zážitků!). V Čapkově hře nakonec jeden 
z lidí přežívá. Ten, který ještě umí praco-
vat s osobním nasazením, který se nevzdá-

tivní, milující, lidští, odpovědní, etičtí.
Lidi kolem nás mnohdy nezajímá, jak se 
modlíme, jak moc jsme zbožní, jak často 
chodíme do kostela či jaké náboženství 
vyznáváme. To ponechávají na intimitě 
a svobodě každého člověka.
Pro naše okolí je důležité, jak s lidmi 
kolem sebe jednáme, jak jednáme s rodi-
nou, s přáteli, jak se chováme v práci, ve 
škole, ve společnosti…
V Písmu svatém čteme: „Do nebeského 
království nevejde ten, kdo mi říká: „Pane, 

Pane,“ ale ten, kdo koná vůli mého otce, 
který je v nebesích.“ (Mt 7, 21)
A Otcovu vůli také vyjadřuje Pán Ježíš, 
když hovoří ústy evangelisty Matouše 
o posledním soudu: „A Král jim dá tuto 
odpověď. „Vpravdě vám říkám, pokud jste 
to udělali jednomu z těch nejmenších mých 
bratrů, mně jste to udělali.“ (Mt 25, 40)
Někdo moudrý vyslovil kdysi myšlenku, 
že lidé většinou zapomenou slova, která 
jsme říkali, ale nezapomenou, jak se v naší 
přítomnosti cítili.



14

vá kritického myšlení a žehná lásce. Tolik 
pan Čapek.
Takovýchto velkých mement máme 
v uměleckých dílech, filmech a knihách 
nespočet. Ale já osobně (každý z vás to 
samozřejmě vidí a uvidí jinak) spatřuji 
i spoustu drobných mement každoden-
ních, všedních a nenápadných. O čem 
to mluvím? Promiňte, ale musím začít 
více zeširoka (nebojte se, budu maximál-
ně stručný). Nemám rád supermarkety, 
hypermarkety, megamarkety, gigamar-
kety… Popravdě řečeno, ani nevím, jest-
li všechny tyto názvy existují. Ale určitě 
rozumíte. Nevím proč, mám však pocit, že 
ony předpony „super“ a „hyper“ vyjadřují 
opravdu spíše množství obestavěného pro-
storu, ale zcela jistě ne kvalitu zboží. Nebo 
snad při nákupu v Tescu počítáte s hyper-
kvalitním sortimentem?! V podobných 
„chrámech konzumu“ mi chybí především 
osobní přístup, možná atmosféra malého 
specializovaného obchůdku, vůně čers-
tvě upečeného chleba, bagety nebo čers-
tvé šunky. Ale takový je, bohužel, dnešní 
trend. Vše na jednom místě, akce, slevy… 
Je to rychlejší a pohodlnější, odpovídá to 
trendu ve společnosti. Pochopte, nekriti-
zuji, jen mě to mrzí.
Ale co to má společného s úvodem článku? 
Kde je ten technický pokrok? Vzpomeňme 
na R.U.R. – všechno budou dělat roboti, 
nebude potřeba lidské práce. A tuto Čap-
kovu myšlenku mi vždy v Tescu připo-
menou samoobslužné pokladny. Ale není 
to banalita? Ano, asi je. Tam, kde dříve 
bývalo několik pokladen s pokladními, 
jednou usměvavými, podruhé protivnými 
„jako noc“, stojí krásné, technicky vyspě-
lé automaty. Dokáží přečíst kód zboží, 
přijmou peníze, vydají je a dokonce vám 

i načtou Club kartu Tesco. A abyste náho-
dou nezapomněli, několikrát, nejlépe po 
každé položce, to ten milý automat zopa-
kuje. Onen automat není náladový (i když 
někdy se potvůrka zasekne, a to mu pak 
nadávám jako by byl živý), nemusíte s ním 
lidským způsobem komunikovat. Není 
zde přirozený „morální filtr“, kterým byla 
živá prodavačka. Koupit a „pronést“ zboží, 
které jsem si vzal z regálu, byť na ně ještě 
nemám věk, se náhle stává nečekaně snad-
ným. Už jste se zkoušeli červenat před 
robotem? Nač taky?
Jistě, ušetřily se pracovní síly. Jedna 
nešťastná lidská obsluha pomáhá ovládat 
čtyři stroje a přebíhá mezi jedním a dru-
hým, pak třetím a čtvrtým. Tam, kde by 
byli pracovníci čtyři, postačí jen jeden. 
Investice do strojů se velmi rychle vrá-
tí, vždyť lidská práce je na všem to nej-
dražší… Už se „těším“, až za pár let bude 
jen řada samoobslužných a dokonalých 
pokladen, téměř bezchybně fungujících 
a obsluhu uvidím jen tehdy, až se mi nebu-
de chtít načíst Clubcard.
Podobné situace si všímám na některých 
parkovištích v Ostravě. Tam, kde byla par-
koviště dvě, spojila se v jedno. Dva zaměst-
nance nahradil jen jeden v malé „budce“ 
uprostřed. Ano, v zimě to jistě nebyl žádný 
med a také v horku nic moc. Ale když jsem 
přijel, ten příjemný pán popřál hezký den, 
občas jsme prohodili slovo. Ten protivný 
na druhé strany zase přispěl k mé (ne)
schopnosti ovládat se. A možná, že svou 
práci, přes tvrdé podmínky, dělali rádi. 
Možná, že to byla jediná práce, kterou 
mohli dělat. Třeba dnes sedí doma a „uží-
vají si“ podpory v nezaměstnanosti a soci-
álních dávek. Ale to jsou jen třeba… Co 
však není „třeba“, je to, že mě na parkoviš-
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ti nevítá člověk, ale malý vrnící automat. 
Pravda, platím u okénka, ale osobě za ním 
nevidím ani do tváře. A loučí se se mnou 
opět malý, žlutý automat. Ten mě pouští 
na další cestu.
A tak se člověk nenápadně, ale přece jen, 
vytrácí z mnoha oblastí života. Máme Face-
book, e-maily, mobily, internetové obcho-
dy a mnoho dalšího. Můžeme mohdy pra-
covat z domu nebo pracovat tak, že dlouhé 
hodiny nemusíme vidět živou bytost. 
Nechci být pokrytec, protože vše zmíněné 
také používám a některé výdobytky tech-
niky si vysloveně užívám. Ale opravdu je 
správnou cestou nahrazovat člověka všude 
tam, kde je to možné, kde nám to technika 
dovolí? Není to přesně to, před čím varo-
val Čapek? Jen to nepostupuje tak rychle 
jako v divadelní hře, která musí být nutně 
uměleckou zkratkou? Opravdu jsou výno-
sy, užitnost, pokrok novými modlami? 
Denně přicházejí smutné zprávy z Japon-
ska. A mezi nimi, světe (ne)div se, zprá-
va o tom, že akcie japonských společností 
prudce klesají. Na jedné straně solidarita 
mnohých, na druhé straně chladný trh, 

technologie moci. Všimněte si té logiky: 
Japonsko bylo postiženo a „trh“ jeho firmy 
(pozor, pracují v nich živí lidé a touto prací 
se živí) trestá dalším zemětřesením, tento-
krát na akciovém trhu.
Toto zamyšlení nebylo obhajobou, ani 
obžalobou ničeho a nikoho. Nechtělo 
kritizovat nebo poučovat, protože na to 
autor nemá právo. Bylo pouhou snahou, 
abychom si položili otázku: „Je člověk 
opravdu přežitek?“ Je pro člověka opravdu 
dobré, aby měl přístup ke všemu pozná-
ní? Je schopen unést své vlastní vynálezy 
a je schopen využít všechny ku prospěchu 
lidstva?
A co říci na úplný závěr? Snad toto: „Had 
ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete 
smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho 
pojíte, otevřou se vám oči a budete jako 
Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to 
strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro 
oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala 
tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému 
muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma 
se otevřely oči: poznali, že jsou nazí…“ 
(Gn 3,4–7)

(Lukáš Volný)

Pravidla zdravého jídelníčku
Není důležité jen, co jíme, ale také kolik 
toho jíme a jak. Ideální jsou proto malé, 
ale časté porce. Nejlépe pětkrát denně, 
ideálně v intervalu dvou nebo tří hodin. 
Ráno začněme výživnou snídaní (klidně 
i něco sladkého).
Nezapomínejme na dostatek pohybu, 
je potřeba mít vyvážený příjem a výdej 
energie. 

Pamatujme na příjem tekutin! V chlad-
ných dnech máme menší žízeň, ale tělo 
vodu potřebuje. Pokud se nedonutíme 
k pití vody, uvařme si konvici teplého 
bylinného nebo ovocného čaje. Denně si 
také dopřávejme ovoce a zeleninu, nejlépe 
ke každému jídlu.
Pokud do svého denního programu zařa-
díme dostatek pohybu a nebudeme se  pře-
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jídat, klidně si můžeme čas od času (tak 
jednou týdně) dopřát i něco kaloričtějšího, 

jako je čokoláda, jelítko či dozlatova vype-
čená husička.

(Dobrou chuť a dostatek pohybu přeje redakce)

Ať radost ze Zmrtvýchvstání
našeho Pána Ježíše Krista

trvale působí v našich duších.

Milostiplné a požehnané 
svátky velikonoční Vám 

přeje redakce Many.


