
Přitažlivá láska
Vytanuly mi v těchto dnech na mysl střípky 
z posledních let života Jana Pavla II. Vtiskla 
se, mimo jiné, do srdce scéna nemocného 
papeže prožívajícího na Velký pátek křížo-
vou cestu v Koloseu. Silný dojem zůstal 
také z jedné homilie na Velikonoce, kdy 
prostými slovy sdělil: Ježíš vstal z mrtvých. 
Ale ta slova šla pod kůži. Ta pravda roz-
vibrovala mé nitro. A pak snad nejsilnější 
zážitek ze sklonku života Svatého otce. Ve 
stádiu nemoci, která mu už nedovolovala 
pohyb ani mluvení, nástupce apoštolů žeh-
nal. Bylo to „kázání“ s vypětím všech sil. 
Beze slov. Pro mne ale bezesporu nejsilněj-
ší. Nejvíce výmluvné.
Jsem přesvědčen, že celý pontifikát Karola 
Wojtyly byl plodný. Váhu na autenticitě 
jeho slov a působení měl atentát, nemoc 
a utrpení. A snad až po jeho smrti jsme 
si uvědomili skutečnou velikost Jana 
Pavla II. Byl přesvědčivý, protože bezmez-
ně důvěřoval Bohu. 
Budeme v těchto dnech prožívat události 
ze sklonku Kristova pozemského života. 
Poslední večeři, modlitbu v Getsemane, 

odsouzení, ukřižování, smrt… až po 
vzkříšení. Triduum bohaté obsahem 
i událostmi. Krátké období, které přines-
lo světu nejvíc. Ježíšův testament, který je 
podložen krví. Smrtí i za toho největšího 
lotra, zločince a rouhače. Za mne, za tebe, 
za všechny.
Ježíš, ačkoli nevinný, vzal na sebe důsled-
ky, které měly padnout na naše hlavy. 
Zemřel, abychom nezůstali na věky v izo-
laci, odloučení od Boha. Bylo by pro nás 
tragické, kdyby Kristus zůstal v hrobě. 
Ježíš však vstal z mrtvých. Přinesl záchra-
nu a život věčný. A i největšímu zoufalci 
naději.
Boží Syn kázal s mocí, uzdravoval, křísil 
mrtvé a konal zázraky. Ale nejvýmluvnější 
je jeho utrpení a smrt. Láska, ve které nám 
ukázal, jak jsme pro něj jedineční. A že 
máme cenu jeho krve.
Přeji všem čtenářům Many, aby je zasáhlo 
poselství Velikonoc: Kristus vstal z mrt-
vých. Žije navěky. A miluje nás každého 
až do krajnosti.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Lavabo

  1. dubna – neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
  5. dubna – čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
  6. dubna – pátek  VELKÝ PÁTEK
  7. dubna – sobota BÍLÁ SOBOTA
  8. dubna – neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
  9. dubna – pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10. dubna – úterý  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11. dubna – středa  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
12. dubna – čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
13. dubna – pátek  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
14. dubna – sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
15. dubna – neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
19. dubna – čtvrtek Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
22. dubna – neděle 3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  
23. dubna – pondělí  Svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona 

pražské diecéze
25. dubna – středa Svátek sv. Marka, evangelisty
29. dubna – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Takřka ve všech náboženstvích nalezneme 
symbol omývání vodou. Drtivá většina 
případů představuje formu rituální očis-
ty před dalšími posvátnými úkony. Voda 
symbolicky snímá hříchy, disponuje člo-
věka pro kontakt s posvátným. U prvních 
křesťanů bylo takovéto myšlení zakořeně-
no velmi silně a je doloženo, že Tertulián 
musel věřící přesvědčovat, že není potřeba 
omývat si ruce pokaždé, když se modlitbou 
touží spojit s Bohem.
V některých případech má mytí rukou při 
bohoslužbě i význam praktický. Vzpomeň-
me na udílení popelce, mazání posvátnými 
oleji aj. Dnes se však budeme krátce věnovat 
tzv. Lavabu, což je obřad mytí rukou kně-
ze před začátkem eucharistické modlitby. 
Jeho význam je zde skutečně symbolický 

a představuje již zmíněný požadavek vnitř-
ní čistoty. Všeobecné pokyny k Římskému 
misálu ho doslova vysvětlují jako výraz 
touhy po vnitřním očištění. Při tomto mytí 
kněz dříve pronášel slova 26. žalmu „Lava-
bo inter innocentes manus means - umý-
vám si ruce v nevinnosti“. Dnes nahradi-
la původní slova žalmu krátká modlitba 
„Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť  
mě od hříchu“.

(Lukáš Volný)



3

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Květnou neděli 1. dubna proběhnou od 15 hodin na faře velikonoční dílničky •	
pro malé děti (vstupné 20 Kč na dítě), od 17 hodin bude následovat dětská křížová 
cesta.
Na Květnou neděli od 14 hodin bude příležitost k velikonoční svátosti smíření.•	

SVATÝ MĚSÍCE

Anna Hössová se narodila 20. října roku 
1682 v Kaufbeurenu v Bavorsku do chudé 
tkalcovské rodiny. Ve škole vynikala inte-
ligencí, ale pro chudobu rodiny se zdálo, 
že je odsouzená zdědit tkalcovské řemes-
lo. Přesto její touha stále více směřovala 
do konventu františkánských terciářek 
v Kaufbeurenu. Zprvu marně usilovala 
o přijetí. Když bylo Anně jednadvacet let, 
byla už vícekrát představenou odmítnuta. 
Důvod: mladá žena je příliš chudá. Nako-
nec se tam dostala na přímluvu místního 
starosty, kterému klášter za mnoho vděčil. 
Představená dávala hned ode dne vstupu 
Marii Krescencii /přijaté řeholní jméno/ 
pocítit, že ji musela přijmout jako novic-
ku do kláštera proti své vůli. Všemožným 
týráním učinila mladé ženě život nesnesi-
telným a zkoušela všechno, aby ji přiměla 
k odchodu. Mnoho sester přitom předsta-

venou podporovalo. K nové sestře se cho-
valy nelaskavě a nespravedlivě. 
Přes tyto nedobré vztahy a ústrky, kterými 
Marie Krescencie trpěla, se ve svém nit-
ru soustřeďovala jen na plnění Boží vůle. 
Její zbožnost spočívala v účasti na utrpení 
Kristově, které si připomínala a částečně 
zpřítomňovala obětavým životem a služ-
bou bližním. Na utrpení si nikdy nena-
říkala, snášela muka beze slov a v každé 
nové zkoušce viděla další stupeň k nebi. 
Po celý život trpěla bolestmi zubů a hlavy 
a její obličej byl znetvořen. Měla i vidění, 
o kterých hovořila jen z poslušnosti před 
svými představenými. 
Její trpělivost byla pro ostatní nepochopi-
telná. Dokonce byla nařčena z čarodějnic-
tví.
Teprve když pravda o jejím hrdinství pro-
nikla mimo brány kláštera, byla nehodná 

Marie Krescencie (Anna) Hössová

1. 4.  Květná neděle   7.30 a 9.30  –  mše svaté
5. 4.  Zelený čtvrtek   18.00  –  mše svatá 
6. 4.  Velký pátek   17.15  –  pobožnost Křížové cesty
   18.00  –  Velkopáteční obřady
7. 4.  Bílá sobota   8.00  –  ranní chvály + celodenní adorace
   20.00  –  Vigilie  vzkříšení (mše svatá)
8. 4.  Neděle Zmrtvýchvstání Páně  7.30 a 9.30  –  mše svaté
9. 4.  Velikonoční pondělí   7.30 a 9.30  –  mše svaté

Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích
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Zrníčka z Bible

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, 
o milosrdenství  

se připravují.
 (Jonáš 2, 9)

Poznal jsem věci skryté i zjevné, 
všemu naučila mne strůjkyně  

všeho – moudrost.
 (Kniha moudrosti 7, 21)

Tak jako Syn člověka nepřišel,  
aby si dal sloužit,

ale aby sloužil a dal svůj život  
jako výkupné za mnohé.

 (Matouš 20, 28)

Lékaře nepotřebují  
zdraví, ale nemocní. 

Nepřišel jsem volat k pokání  
spravedlivé, ale hříšníky.

 (Lukáš 5, 31–32)

představená po mnoha výsleších sesazena 
a Marie Krescencie se stala novicmistro-
vou.
Byla prozíravá a s láskou zpro-
středkovávala hodnoty řehol-
ního života. Zasloužila se také 
o vypracování přesných pravidel 
pro život v klášteře. Sestrám při-
pomínala, že ten, kdo nic jiného 
nehledá a nemiluje než Boha, 
prožívá vnitřní radost.  V roce 
1741 byla zvolena za představe-
nou komunity. Sestry řídila s rozvahou,  

zaměřujíc se na duchovní stránku. Eko-
nomickou stránku kláštera pozvedla nato-

lik, že mohl podporovat chudé. 
Mnoho lidí k ní přicházelo pro 
radu, útěchu,  pomoc. Vyhledá-
vali ji i vzdělané osobnosti. 
V únoru 1744 onemocněla a na 
Vzkříšení ji Bůh vysvobodil 
z jejích bolestí. 25. listopadu 
roku 2001 byla kanonizována 
Janem Pavlem II.

(podle knihy Rok se svatými 
a internetu zpracovala Majka Dostálová)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (18.)

STŘÍPKY

Pátý typ – Bůh dává člověku poselství 
v nějakém cizím existujícím jazyce, aniž 
by o tom onen promlouvající věděl, a to 
pro někoho jiného ze shromáždění. Byl 
jsem na modlitebním shromáždění v Římě, 
postavil se tam člověk a začal vyslovovat 
nějaké slabiky. Nikdo neuvažoval o tom, 
že by to mohl být nějaký cizí jazyk, nao-
pak, bylo to tak prosté, že si všichni mys-

leli, že je to modlitba v jazycích. Pak se 
ale postavila jedna sestra z Afriky a řekla: 
Tenhle muž mluví dialektem mého kmene 
a skrze to Bůh mluví přímo ke mně. Když se 
něco takového děje, je v tom zázrak. Není 
to něco obyčejného a běžného, ale dít se to 
může. Když mluvíme o jazycích, můžeme 
tedy o nich mluvit z různých úhlů, ale 
obvykle se to týká modlitby v jazycích. 
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(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Takže je přesnější říkat „modlit se v jazy-
cích“, nikoliv „mluvit v jazycích“. 
Někdo se rád modlí v tichu. Klečí před 
Ježíšem, nic neříká, je v tichu. Jiní se rádi 
modlí zpěvem. Jiní se rádi modlí tak, že 
se modlí celým tělem a používají různá 
gesta. V Brazílii nebo v Africe se nesetkáte 
s chválou tak, jak ji provozujeme my Evro-
pané. Ti lidé budou tančit. Každý má svůj 
způsob, jak vstupuje do Boží přítomnosti. 
Nedovolil bych si říct, že některý způsob 
je lepší. Jde o to vstoupit do Boží přítom-
nosti. Modlitba v jazycích je jedním ze 
způsobů, jak můžeme být před Bohem 
spontánní. Je to důležité pro náš duchov-
ní život. Není to nutné, ale je to užitečné, 
protože nám to dává možnost být před 
Bohem spontánní jako děti. Kdybyste čet-
li knihy od baptistických a jiných letnič-
ních protestantských skupin, dočtete se, 
že modlitba v jazycích je nezbytná. Může 
vás to zmást, protože se dočtete, že mod-
litba v jazycích je pro křesťana jako chobot 
pro slona. Vezmete-li mu chobot, zbavíte 
ho veškeré síly. Podobně, říkají tyto pro-

testantské skupiny, že když se nemodlíme 
v jazycích, nemáme sílu k duchovnímu 
růstu. To je asi poněkud přehnané. I když 
je to důležitý dar, není nezbytný k našemu 
duchovnímu růstu. 
Zdá se, že Pavel měl tento dar velmi rád, 
jak to vidíme v (1Kor 14,18). Byl to dar 
hodně používaný v korintské komunitě, 
viz. (1Kor 14,5). Když skončilo 1. století, 
na čas se tento dar z církve vytratil. Použí-
vali jej jen někteří svatí, např. František 
Xaverský. Ale tak to bylo i s mnohými 
jinými dary, včetně daru osvobozování 
a uzdravování. Sv. Augustin o tomto daru 
mluví a vysvětluje ho: Představte si ženy na 
velkém poli, jak sklízí úrodu. Jsou tam růz-
né ženy, které se neznají. Zpočátku je ticho. 
Postupně občas prohodí nějaké slovo. Čím 
roste jejich spontaneita, tím víc spolu začnou 
mluvit. Když vzroste ještě více, mohou si 
zazpívat nějakou píseň. Až vztah přeroste 
v hlubokou blízkost, začnou si zpívat jen tak 
nějaké slabiky, třeba lalalala. Takto vysvět-
luje Augustin dar jazyků. 

Pane, děkuji Ti za život P. Miroslava 
Macháčka, který nás devátého dne minu-
lého měsíce opustil, aby nás tak předešel 
na cestě do Božího království. Za svůj 
život, jehož mu Bůh dopřál osmdesát šest 
našich pozemských let, toho zažil mno-
ho. Byl knězem, manželem, řeholníkem, 
otcem, dědečkem, varhaníkem, pétépá-
kem, dělníkem, klientem domova pro 
seniory a mnoho dalších životních rolí 
mu bylo přisouzeno. Především však byl 
člověkem. Postavy sice nevysoké, ale pře-
sto v dobrém smyslu nepřehlédnutelné. 

Osobně si jej pama-
tuji jako varhaníka 
a sbormistra našeho 
chrámového sboru, 
pak jako jáhna a kně-
ze, při jehož mších 
jsem nejednou minis-
troval. Při vzpomínce 
na P. Miroslava jsem 
se vždy alespoň v duchu vrátil (a budu 
stále vracet) na začátek devadesátých let, 
která přinesla jeden ze zásadních zlomů 
nejen v naší společnosti, ale i v mém osob-

Vzpomínka na P. Miroslava Macháčka, salesiána
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Poslední večeře
Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbír-
ky světových galerií a v kopiích přináše-
jí tajemnou krásu palety a štětců, prózu 
dlouhých hodin a bezesných nocí, bohat-
ství ducha a dovednosti rukou i do nej-
prostších domků. 
Každý z nich má, 
stejně jako jejich 
tvůrci, svoji histo-
rii. Avšak ne kaž-
dý malíř dokázal 
namíchat do barev 
dech věčného ži-
vota a štětce vést 
tahem nesmrtelno-
sti. Mezi ty, kte-
rým se to podařilo, 
patří italský malíř Leonardo da Vinci.
Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je 
Poslední večeře Páně,který provází zajíma-
vý a poučný příběh jako přesvědčivé svě-
dectví o věčném boji dobra se zlem a jejich 
neustálých vzájemných proměnách.
Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že 
obraz namaluje, hledal nejprve model, 
podle něhož by vytvořil postavu Krista. 
Stovky mužů přicházely a nabízely své tvá-
ře očím mistra, který toužil nalézt obličej 
Kristovy krásy a ušlechtilosti.
Po dlouhých týdnech usilovného hledání 
nalezl konečně vhodný model. Šest měsí-
ců kreslil da Vinci hlavní osobu svého 
obrazu. V průběhu dalších šesti let nalezl 
postupně jedenáct mužů, kteří vytvořili 
vzor pro zobrazení jedenácti apoštolů. Jen 

jedno místo zůstalo prázdné – místo pro 
tvář Jidáše.
Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po 
muži s tváří poznamenanou kletbou 
pokrytectví, podvodu a zločinu, s obliče-

jem, který by představoval povahu schop-
nou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha 
bezvýsledných pokusech nalézt jej se da 
Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen 
mnohonásobný zločinec k trestu smrti. 
Mistr hned odjel do Říma a vyhledal věze-
ní, v němž se onen muž nalézal.
Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční 
paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal 
da Vinci, že nalezl poslední model své-
ho obrazu. Dlouhé rozcuchané vlasy 
pokrývaly trestancova ramena a hřích se 
zločinem vepsaly do jeho tváře hluboké 
jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. Šest 
týdnů maloval da Vinci třináctou posta-
vu Poslední večeře. Když obraz dokončil 
a strážní odváděli odsouzence naposled, 
ten se otočil a zvolal: „Pane da Vinci, vy 

ním životě. Jeho postava je pro mě v tom-
to ohledu skutečně symbolická. Věřím, že 
Bůh si ho povolal v pravý čas, aby ho po 

naplněném životě posadil u bohatě pro-
střeného stolu ve svém Království.

(Lukáš Volný)
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mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo 
jsem?“ „Ne, nikdy v životě jsem vás nevi-
děl,“ odpověděl mistr. Tázavý pohled 
trestancových očí spadl do prachu nádvo-

ří. Pak se ještě jednou obrátil, pohlédl na 
dokončený obraz a rozpraskané rty zašep-
taly: „Vždyť podle mne jste před šesti lety 
maloval Krista…“.

(autor: Mirek Černý)

FAMILIARIS CONSORTIO
Milí čtenáři,
v prosinci 2011 mě velice zaujala katecheze 
o rodině na rádiu MARYJA od blahosla-
veného papeže Jana Pavla II. Zmínila jsem 
se o některých bodech v biblické hodině 
na faře a byla jsem požádána, abych něco 
napsala. Takže nyní se o něco pokusím. 
Nebude to odborné pojednání o rodině, 
její funkci, ale moje osobní oslovení, které 
buď uslyším v rádiu nebo přečtu v doku-
mentech církve.
Náležím ke Kongregaci Milosrdných ses-
ter III. Řádu sv. Františka pod ochranou 
Svaté Rodiny. Pod ochranou Svaté rodiny 
je titul kongregace, kterým se odlišuje od 
jiných františkánských společenství v naší 
zemi, v Evropě i na celém světě. 
Jan Pavel II. ve své apoštolské adhortaci 
FAMILIARIS CONSORTIO (O úkolech 
křesťanské rodiny v současném světě), kte-
rou napsal již ve čtvrtém roce svého pontifi-
kátu v roce 1981, píše: „BUDOUCNOST 
LIDSTVA ZÁVISÍ PŘEDEVŠÍM NA 
RO DINĚ! Proto je nezbytně nutné a nalé-
havé, aby každý člověk dobré vůle usiloval 
o udržení a uhájení hodnot a požadavků 
rodiny. Myslím, že od synů a dcer církve 
musíme vyžadovat v tomto směru zvláštní 
úsilí. Oni přece znají hloubku podivuhod-
ného Božího úradku a mají tedy o důvod 
více, aby se celým srdcem ujali rodiny 
v této době zkoušek a milosti. MUSÍ 
MILOVAT PŘEDEVŠÍM RODINU! To 
je konkrétní a závazný příkaz.“

Před několika měsíci jsem si vybrala jako 
duchovní četbu životopis papeže Jana 
Pavla II. Od Georga Weigla SVĚDEK 
NADĚJE. Stále žasnu nad jeho starost-
livostí a láskou k rodině již od jeho kap-
lanských let. Domnívám se, že ztráta jeho 
nejbližších měla na tom velký podíl. Rodi-
na má nenahraditelný vliv na vývoj každé-
ho člověka. Nesmírně mě oslovila tato 
část v jeho životopise: „Ačkoliv Kapitán, 
otec Karola Wojtyly, den ode dne chřadl, 
byl v těchto těžkých dobách svému syno-
vi oporou. Jeho otec byl však posledním 
přežívajícím článkem jeho bezprostřední 
rodiny a posledním žijícím pojítkem.
18. únor 1941 začal jako každý jiný. Po 
práci v lomu se Karol obyčejně zastavil 
u Kudryňských, kde si vyzvednul jíd-
lo a nějaké léky pro otce. Venku bylo 
sychravo, a tak rychlým krokem zamířil 
k domovu doprovázen Juliuszovou sestrou 
Marií, která starému Wojtylovi mínila jíd-
lo ohřát. Když vešli do ‚katakomb‘, Maria 
zamířila rovnou do kuchyně a Karol se šel 
podívat na otce do jeho pokoje na samém 
konci tmavé předsíně. Kapitán byl mrtev. 
Maria Kudryňska si vybavuje, jak si Karol 
se slzami dává vinu, že nebyl u otce v jeho 
poslední chvilce. Celou noc strávil Lolek 
u otcova těla, modle se a rozmlouvaje 
s Juliuszem Kudryňským, který přišel, aby 
Karolovi dělal společnost. Sám Karol ale 
později přiznal, že navzdory společnosti 
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S mužem, který se nedávno obrátil ke 
Kristu, rozmlouvá jeho nevěřící přítel: 
„Ty ses tedy obrátil na křesťanskou víru?“ 
„Ano.“ 
„Tedy něco musíš o Kristu vědět. Řekni 
mi, v které zemi se narodil?“
„Nevím.“
„Kolik měl let, když umřel?“
„Nevím.“
„Kolik měl kázání?“
„To také nevím.“

„Ty tedy nevíš skoro nic o Kristu, ke kte-
rému ses obrátil?“
„Máš pravdu. Stydím se, že vím tak málo. 
Ale tolik vím, že před třemi lety jsem byl 
pijan. Měl jsem dluhy. Rodina se mi roz-
padala. Žena a děti měly strach, když jsem 
přišel domů. Teď jsem přestal pít. Nemám 
žádné dluhy. Mám šťastnou rodinu. Děti 
mě večer netrpělivě čekají. To vše pro mě 
udělal Kristus, když jsem našel víru. Toto 
určitě vím.“

Co vím

přítele ‚se nikdy necítil tolik sám‘, jako té 
noci…“
Myslím si, že každý, kdo se setkal nebo byl 
v blízkosti dnes již blahoslaveného papeže 
Jana Pavla II., zakusil jeho nesmírnou lás-
ku, úctu a pochopení.
Jeden stařičký kněz mi říkával: „Jsem 
bohatý tím, co jsem rozdal.“ Obětoval svůj 
čas, své rady, svou lásku trpícím duchovně 
i tělesně. 
Snažme se po vzoru Pána Ježíše a s jeho 
pomocí v této postní době více přiblížit 

k duši našich nejbližších. Pochopit, co 
jim dělá radost, bolest. A mějme odvahu 
se omluvit jeden druhému za své sobectví 
a pýchu. A buďme vděční Bohu, že nám 
dal bratry a sestry, kteří nám pomáhají na 
cestě do Božího království.

S přáním pokoje a dobra sestra M. Fidelis.

Celé znění apoštolské adhortace  
Jana Pavla II. si můžete přečíst na:

www.kebrle.cz/katdocs/familiarisconsortio.htm 

Jednou večer vyprávěl starý muž svému 
vnukovi o bitvě, která se odehrává v nitru 
každého člověka. 
Řekl mu: „Synku, 
ta bitva v každém 
z nás je jako bitva 
mezi dvěma vlky. 
Jeden je špatný. 
Je to vztek, závist, 
žárlivost, smutek, 
hrubost, sobeckost, nenávist, sebelítost, 
faleš, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, lás-
ka, naděje,vyrovnanost, skromnost, laska-

vost, štědrost, 
věrnost, soucit 
a důvěra.“
Vnuk o tom 
všem přemýš-
lel a po chvíli 
se zeptal:
„A který vlk 

vyhraje?“ Starý muž odpověděl: „Ten, kte-
rého krmíš.“

Dva vlci
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Redaktor: „Hezké odpoledne, můžu 
s vámi udělat rozhovor?“
Neznámý: „Ano, budu rád.“
Redaktor: „Jaké to je vidět člověka, který 
trpí?“
Neznámý: „Nic příjemného, ale je to tak 
trošku povinnost.“
Redaktor: „Ale vy jste se na něj pak pěkně 
namíchl.“
Neznámý: „Když jsem viděl, že se rou-
hal.“
Redaktor: „Jenže jste se namíchl i na jeho 
přátele.“
Neznámý: „Když oni mu neodpovídali 
tak, jak měli.“
Redaktor: „A jak mu odpovídali?“
Neznámý: „Prohlašovali ho za svévolní-
ka.“
Redaktor: „A byl jím?“
Neznámý: „Nebyl, jen si hrál na spraved-
livějšího než je samotný Bůh.“
Redaktor: „Proč jste nechal předtím mlu-
vit jeho přátele?“
Neznámý: „Protože byli starší, tak jsem 
myslel, že jsou i rozumnější.“
Redaktor: „A byli?“
Neznámý: „Nebyli, a proto jsem vzplanul 
hněvem a promluvil.“
Redaktor: „A vy jste byl rozumnější než 
oni?“
Neznámý: „Byl jsem nadán Božím du-

chem, a proto jsem pro-
mluvil.“
Redaktor: „Aha, tak 
proto jste začal mluvit 
tak smysluplně.“
Neznámý: „Ano.“
Redaktor: „Mluvil jste hezky a přímo 
k věci.“
Neznámý: „Řekl jsem, že si (onen nemoc-
ný) myslí, že je spravedlivý a Bůh mu upírá 
právo.“
Redaktor: „A pak jste promluvil i k jeho 
přátelům.“
Neznámý: „Ano, neb i oni si mysleli, že je 
Bůh nespravedlivý.“
Redaktor: „Což samozřejmě není.“
Neznámý: „Není, Bůh nikomu nestraní.“
Redaktor: „A jak na vaše slova navštívený 
reagoval?“
Neznámý: „Uznal, že mám pravdu, 
a odvolal všechno, co proti Bohu řekl.“
Redaktor: „Jenže na vaše přátele se Bůh 
rozzlobil.“
Neznámý: „Ano, neb nemluvili o Bohu 
tak, jak měli.“
Redaktor: „A co museli udělat?“
Neznámý: „Museli vzít býčky a obětovat 
je tak, jak Bůh přikázal Mojžíšovi.“
Redaktor: „Děkuji za rozhovor.“
Neznámý: „Není zač, jsem rád, že jste si 
na mne vzpomněl.“

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

Kluk pozval na rande holku a ona se ho 
zeptala: „Máš dva Lamborghini?“ 
„Nemám,“ odpoví kluk. 
„A čtyřposchoďový dům?“ ptá se dál hol-
ka.

„Ani ten nemám,“ smutně odpoví kluk. 
„Tak si nech zajít chuť a na rande s tebou 
nepůjdu.“
Kluk jde zklamaně domů, řekne to otci a 
on mu odpoví: „Podívej, máš-li ji skutečně 

VESELÝ

(Jerkam)



KNIŽNÍ OKÉNKO

Možná si pamatuje-
te, že jsem v článku 
o Reynkově Hadu 
na sněhu sliboval, že 
si přečtete jednu jeho 
přenádhernou báseň 
v próze. Pamatujete? 
Ruku nahoru, kdo 
ano. A teď ruce dolů, 
bo Reynkova Legenda je tu.

Byl jasný, zimní večer, hvězdy byly roz-
dmýchány studeným větrem a svítily širo-
ce jako v údivu čistého štěstí. Bůh, aby se 
potěšil, vytvořil duši ve své myšlence a ta 
se třásla úzkostí před vtělením jako obět-
ní zvíře, když uvidí nůž. A protože bílý 
stařec Stvořitel nikoho nevystaví zhou-
bám a nebezpečím země bez jeho výslov-
ného svolení, což nezbytně jest pravda, 
byť se to zdálo nesmyslem, Bůh, neskryv 
jí tučného hrbu trýzní, kterým jest tělo 
po pádu, ukázal duši na zemi v pažitu 

beránka, který byl všecek jak nejjasnější 
křišťál, vnitř i zevnitř, jehož srdce vonělo 
jako hvozdík a hlava byla jako démanty 
posetý pohár many, tělo jako blažený sen 
a nožky jako zasněžené ratolesti, a slíbil, 
že jí bude druhem v životě. Duše si ho se 
zálibou prohlížela, ale nepřestala se třás-
ti děsem a ošklivostí předtuch. Odvrátila 
se pak neradostna a uzřela vlka s černými 
zuby, tak hubeného, že jeho dech sípěl 
v kostech. A jeho oči byly kalny a smut-
ny jako oči nečistých. Vlk se hnal po 
beránkovi, aby jej pohltil. Hnul se v ní 
soucit, třásla se však dále a nechtěla na 
zemi. Ale když náhle beránek zabečel 
raněn dravcem a vytryskla jeho nejčistší 
krev, rozhodla se duše v okamžení, přija-
la vše z rukou Hospodinových, vrhla se 
na vlka a zahnala jej, a nyní teprv usedla 
s láskou k beránkovi, jenž úpěl a měl už 
všecky čtyři nožky překousané.

(Libor Rösner)

Bohuslav Reynek – Legenda
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rád, prodej Toyotu a Mercedes a kup si za 
ně Lamborghini, ale bourat kvůli ní něko-
lik poschodí, nezlob se, nebudu!“

Manželka vyčítá svému manželovi, fot-
balovému rozhodčímu: „Proč musíš cho-
dit každou neděli pískat? Těch pár facek 
můžeš dostat i doma!“

Pane, prosím ťa za chorých, o silu a vytr-
valosť v týchto ich ťažkých chvíľach. 
Dotýkaj sa ich rán… Ty buď tíšením 
bolesti a pokojom, ktorý tak potrebujú. 
Zozberaj prosím všetky perly týchto trpia-

cich a vydláždi im nimi cestu do Raja. 
Nech, až príde čas, vystúpia po nej rovno 
do Tvojho náručia, kde už nebude bolesti, 
ani trápenia. 

AMEN.

MODLITBA

*  *  *
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Vzpomínka na obnovu lidových misií, která proběhla  
v naší farnosti ve dnech 18. až 22. února 2012

Modlitba	sv.	Klementa	Hofbauera	o	dokonalost
Ježíši, Tvé nejlaskavější srdce neodmítá ani největšího hříšníka, který se k němu 
obrací. Proto Tě prosím: Dej mi, jakož i všem kajícím hříšníkům, srdce tiché, které 
miluje skrytý život, nehledá oblibu u lidí a nechce se mstít. Dej mi srdce trpělivé, 
které umí snášet i největší životní těžkosti a nouzi. Dej mi srdce pokojné, které 
žije v míru s bližním i se sebou samým. Dej mi srdce nezištné a spokojené s tím, 
co právě má. Dej mi srdce, které miluje modlitbu a touží, aby Bůh byl ode všech 
tvorů poznáván a milován. Dej mi srdce, které se rmoutí nad hříchem a nemá 
jiné přání, než žít pro tebe a usilovat o dobro a spásu bližního. Dej mi srdce čisté, 
které ve všem hledá Boha a jen jemu se chce líbit. Dej mi srdce statečné, které 
se ničeho neleká, nýbrž všechna protivenství snáší s důvěrou, že jsi blízko. Dej 
mi srdce štědré k chudým a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce vděčné, 
vyrovnané a chápající, že radost i smutek, náklonnost i protivenství bližních 
i všechna lidská hnutí jsou v Božím plánu spásy. Amen.
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OKÉNKO PRO DĚTI

Krásné jaro a dětem, které 
slaví v tomto měsíci narozeniny, vše 

nejlepší.

Hádej, hádej, 
hádači, kdo to 
neví, nesvačí…

V dubnu čas a panský kvas.  »
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. »
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. »

Dubnové pranostiky

Nakreslil jsem vám dvě 
dubnová jména. Jaká to 
jsou?

Na jaře se rodí a líhnou mláďátka 
Tady je obrázek jednoho tatínka mláďátek. Kterého? 
Nejprve musíte obrázek vypočítat, potom vybarvit.
4 – žlutá, 20 – růžová, 15 – oranžová, 3 – světle červená, 5 – tmavě červená, 
12 – hnědá, 8 – šedá, 14 – světle zelená, 9 - tmavě zelená, 1 - modrá
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ZNÁŠ JE…?
Velikonoce se slaví v celé Evropě. 

V každé zemi ale trošku jinak.
V Anglii děti věří, že kolem proskákal 
velikonoční zajíček a poztrácel cestou 
čokoládová vajíčka. Děti je tedy hledají 
v různých úkrytech doma, na zahradách 
i v širším okolí. 

Během švédských Velikonoc je v domác-
nostech i kostelech vidět obdoba našeho 
betlému. Říká se mu velikonoční krajina 
a ztvárňuje zmrtvýchvstání Ježíše. Noční 
sobota a neděle se dodnes slaví ve zname-
ní her a soutěží s vajíčky. Probíhají závody 
v koulení vajec ze svahu, v hodu vajíčkem 
do dálky, nebo jde o obdobu kuželek, kdy 
se vejcem srážejí jiná vejce postavená do 
řady. Soutěží se i v pojídání nebo sbírání 
vajec. Kluci, kteří o masopustu obdarova-
li nějakou dívku pečivem, od ní dostávají 
v tento den na oplátku obarvené vajíčko.

Velikonoce v Polsku jsou podobné těm 
našim. Jen místo spletené pomlázky mají 
ozdobené větvičky z vrby, břízy nebo jiné-
ho stromu a děvčata jsou pořádně polévá-
na vodou. Symbolem, stejně jako u nás, je 
beránek.

Jednoho si můžete vyrobit
Obličej si dokresli.

V Itálii je symbolem holubice. Když veli-
ká vyrobená holubice doletí na náměstí, 
kde je umístěn květinový vůz, zapálí jej 
a spustí ohňostroj. 

Ve Francii je jedním ze symbolů veliko-
noční ryba. Základem je nepozorovaně 
připevnit rybu na záda každému, u koho 
to jen trochu jde. Dalším symbolem jsou 
bezesporu letící zvony. Když se vrací 
z Říma, kam na Zelený čtvrtek odletěly, 
ztrácí po cestě spousty čokoládových vají-
ček. Starým velikonočním zvykem je ve 
Francii koulení syrových vajec z mírného 
svahu. Vejce, které se dokutálí dolů bez 
újmy, se stává vejcem vítězným a symboli-
zuje kámen odkutálený z Kristovy hrobky.

I v Německu čeká na děti nadílka. Vět-
šina z dětí si pro tento účel vyrobí hnízda 
ze slámy a ta pak umístí na zahradě. Jed-
ním ze zvyků je si v tento den vyměňovat 
i drobné dárečky stylově zabalené jako 
vajíčko.

Ve Finsku mají Tichý týden. Začíná 
Květnou nedělí. V tento den se lidé hojně 
navštěvují a vyplácejí se stejnou pomláz-
kou, jakou známe my. Po celý týden by 
se měl udržovat klid. Na Velikonoční 
neděli se lidé scházejí brzy ráno, aby viděli 
východ slunce. Říká se, že slunce vycháze-
jící o Velikonocích tančí. Děti chodí s řeh-
tačkami nebo zvony, jejichž zvuk dělá za 
Tichým týdnem definitivní tečku. V tento 
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Biblický příběh
Velikonoce jsou největším svátkem. Pro-
žíváme je a slavíme s Pánem Ježíšem i se 
všemi na celém světě, kdo v Něj věří. Pán 
Ježíš se nechal uvěznit, trpěl a zemřel, aby-
chom my mohli být svobodní a po smrti 
se radovat s Ním a se všemi v Božím krá-
lovství.

Podlepte papír, vystříhejte obrázky a správ-
ně je seřaďte. U jejich vybarvování si 
můžete s rodiči povyprávět nebo přečíst, 
jak se to o Velikonocích odehrálo, a nako-
nec si zahrát pexeso. 
Obrázky jsou z www.vira-deti.cz a nama-
lovala je paní Alžběta Krejčí.

den si také ti, kteří v Květnou neděli někomu vyprášili kožich, přicházejí pro odměnu – 
vajíčka, sladkosti nebo i peníze.
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Pac a pusu, Oskar 
(Lenka Volná)

Vyrobte si jarní ozdobu
Potřebujete: nůžky, lepidlo, dva odstíny 
zeleného a malé ústřižky různobarevného 
papíru a vajíčka. 
Postup: Zelené papíry nastříhejte na pruhy 
a z dlouhé strany je nastříhejte, aby při-
pomínaly trávu. Do středu můžete nale-
pit vystřiženou kytičku. Smotejte tak, 
aby v nich vajíčko sedělo, spojte lepidlem 
a vajíčko usaďte.
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OKÉNKO PRO RODIČE
O manželství
…Buďte spolu, dokud bílé perutě smrti 
nerozpráší vaše dny…
…Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lás-
ky pouta…
…Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale 
dopřejte jeden druhému, aby byl sám, prá-
vě tak, jak jsou samy struny loutny, i když 
se všechny zachvívají stejnou melodií.
Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste 
si je vzájemně svěřovali do opatrování. 
Neboť vaše srdce může obsáhnout jen 
ruka Života.
A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe: 
neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub 
neroste ve stínu cypřiše, ani cypřiš ve stínu 
dubu.

O dětech
…Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou 
syny a dcerami Života, toužícího po sobě 
samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás…
…Můžete jim dát svou lásku, ale ne svoje 
myšlenky, neboť ony mají své vlastní myš-
lenky…

…Můžete se snažit být jako ony, nepo-
koušejte se však učinit je podobné sobě. 
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se 
u včerejška. Jste luky, z nichž jsou vaše děti 
vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí 
na stezce nekonečna terč a napíná vás svou 
silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. 
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás 
radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, 
tak miluje také luk, který je pevný.

O práci
…a všechna práce je planá, není-li spoje-
na s láskou. Když pracujete s láskou, spo-
jujete se sami se sebou, jeden s druhým 
a s Bohem.
Co znamená pracovat s láskou? Je to tkát 
látku z vláken odvíjených z vlastního srd-
ce, jako by onu látku měl nosit ten, koho 
milujete. Je to stavět dům tak láskyplně, 
jako by tam měl bydlet ten, koho milujete. 
Je to sít semeno s takovou něhou a sklízet 
žeň s takovou radostí, jako by její plody 
měl jíst ten, koho milujete…

(z knihy Ch. Džibrána Prorok)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Paleta barev života
Vážení čtenáři,
s příchodem měsíce dubna se poma-
lu noříme hlouběji do Velikonočního 
tajemství. První den aprílového měsíce 
si připomínáme slavný vjezd Kristův do 
Jeruzaléma. Následuje Svatý týden a osla-
va dne Vzkříšení odstartuje nejradostněj-

ší liturgické obdo-
bí roku, dobu velikonoční. V průběhu 
několika málo týdnů tak máme možnost 
přesunout se od stále ještě postní vážnos-
ti a zamyšlenosti, přes intenzivní prožitek 
událostí Ježíšovy smrti a vzkříšení, až 
k radostné poloze vykoupených. Vskut-
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Potřebujeme:
500g hladké mouky, 150g cukru moučka, 
25g droždí, 150g másla, 1 sklenice mléka, 
4 vejce, 2 žloutky, 100g kandované pome-
rančové kůry, 50g cukru krystal, 100g 
mandlí, špetka soli
Postup:
Začněte kváskem, který vyrobíte z 250g 
mouky, droždí a trochy teplého mléka. Po 
vykynutí přidejte celá vejce a jeden žlou-

RECEPTÁŘ
Velikonoční recept z Itálie – velikonoční holubice Colomba

(Lukáš Volný)

ku tak prožíváme měsíc mimořádných 
impulsů pro naše rozjímání, myšlenky 
a modlitby. Bůh před námi rozprostírá 
celou paletu toho, co pro nás vykonal.
Metaforicky vzato, je každý z nás malí-
řem, stojícím v bílém plášti před čistým 
plátnem napjatým v rámu. V ruce třímá-
me štětec, jímž můžeme malovat obraz 
svého života, což však není nic jiného, než 
život sám. Z palety Bohem darovaných 
barev lze namíchat nekonečně mnoho 
různorodých odstínů a kombinací. Gale-
rií životů, v níž budou naše díla vysta-
vena, prochází jen jeden skutečný kritik 
– odborník. Ostatní návštěvníci mohou 
nad našimi obrazy vyjadřovat nelibost, 
ohrnovat nos, či naopak plesat omámení 
barvotryskem pokrývajícím celou plochu 
plátna. Mohou uznale pokyvovat hla-
vou nad umně ztvárněnými abstraktně-
apokalyptickými vizemi, nebo rozjímat 
minimalisticky pojatou kresbu hmotné-
ho bodu v prostoru. Bude to však nutně 
pohled laický, vyjadřující osobní náhled 
pozorovatele, bez jakéhokoliv nároku na 
objektivní platnost jeho hodnocení.

A pokud snad některý z běžných platí-
cích návštěvníků galerie přece jen pod-
lehne sebeklamu, že on je tím arbitrem, 
který zhodnotí kvalitu prohlížených děl? 
Pro tento případ se doporučuje pohléd-
nout do některého ze zrcadel rozmístě-
ných v nepravidelných rozestupech mezi 
obrazy. Jejich moc spočívá ve schopnosti 
zachytit to, co jinak spatřit nelze. A tak 
může samozvaný kritik umění nahléd-
nout, že množství barev ulpívajících na 
jeho plášti a rukou při tvorbě vlastního 
obrazu mění jeho vlastní tvář k nepozná-
ní. Je libo klauna, Jokera, či snad Hanni-
bala Lectera?
Ponechme Boha, aby sám zhodnotil jed-
notlivá díla v galerii životů. Vždyť On 
míchal barvy na našich paletách a ví, 
zda jsme způsobem jejich použití dosáh-
li uspokojivého celku, který lze nazvat 
uměleckým dílem. Případně se může 
proměnit ve zručného restaurátora, kte-
rý drobné i větší nedokonalosti na našich 
plátnech zahladí.
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tek, přisypte zbytek mouky, moučkový 
cukr, máslo, pomerančovou kůru a přidej-
te mléko se špetkou soli. Těsto vypracujte 
a nechejte vykynout přiklopené formou. 
Než těsto vykyne, spařte mandle horkou 
vodou, oloupejte je a nakrájejte na plát-
ky. Před pečením potřete těsto žloutkem, 
posypte plátky mandlí a pocukrujte krys-

talovým cukrem. Colomba se peče v pře-
dehřáté troubě nejdříve zprudka, později 
mírně. Místo kandovaného ovoce a mand-
lí můžete zkusit třeba čokoládu nebo oříš-
ky a buchta zase dostane jinou příchuť.

S přáním Buona Pasqua!  
(Dobré Velikonoce!)

Velikonoční finská pascha
Potřebujeme:
200g másla, 1–1,5 dl cukru moučka, 2 dl 
smetany na šlehání, 500g měkkého tvaro-
hu, 2 žloutky, 2 lžíce citronové šťávy, 2 lží-
ce strouhaných mandlí, 1 dl pomerančové 
kůry (želatinové plátky).
Postup:
Máslo, cukr a smetanu ušlehejte do pěny. 
Přidejte tvaroh, žloutky, citronovou šťávu, 

mandle a pomerančovou kůru (želé). Sítko 
nebo cedník vystelte tenkým plátýnkem 
nebo gázou a připravenou směs do něj 
vyklopte a stlačte. Je potřeba směs zatížit 
a dát ji i s cedníkem přes noc do chladu 
(lednice). Ráno směs vyklopte na talíř 
nebo tác a můžete servírovat.

Dobrou chuť.



Všem věrným čtenářům naší 
Many přejeme požehnané  

a radostné velikonoční svátky!


