
Maria – Miriam
Maličká, mladá Miriam. Málomluvná, 
milostí mnoho měla. Milovaná MILUJÍ-
CÍM, mohutně milovala. Měla možnosti. 
Mínění měla, mohla měnit. Milovala. 
MAJESTÁTEM milovaná, mocně milo-
vala. Magnificat mluvidla modelovala. 
Maria Malinkého měla. Milostiplná Marie 
– Matka MILUJÍCÍHO. Milovala Malé-
ho. Miriam muže měla. Muž Marii milo-
val, Maria muže. Madona měla Mesiáše. 
Mateřství milé…
Mesiáše málo milovali. Mocnář masku 
měl, miloval mamon. Muž, Maria, malý 
Mesiáš museli mizet… Mnohé minulo…
Masakr. MILÉHO mučili. Musela míti 
Matka mocná muka. MILÝ mřel. Mrtvé-
ho měla Matka. Milá Matko! Mučená 

mnohokrát, milovala mnoho. Mariin 
MILÁČEK! Musel milovati mocně. Mře 
MILOSRDNÝ. MOUDRÝ, MILUJÍCÍ 
mizí. Mnoho muk Matka měla…
Militarista mráz měl. Mumlal, mrkal, 
mluvy málo měl. MAJESTÁTNÝ mrtvé-
mu mění možnost. Mocnější mrtvých 
mění majestátně. Mesiášovo mrtvení 
minulo. MILÁČEK musí milovat. Mimo-
řádně mocně miluje.
Maličké Mesiáš miluje. Matku miluje. 
Mne miluje. Miriam MAJESTÁTNÉHO 
miluje. Miriam Mesiáše miluje. Miriam 
mne miluje. Mě? Mne! Mocně miluje.

Mazur
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  2. května – sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
  3. května – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  6. května – středa Památka sv. Jana Sarkandra,  

kněze a mučedníka
10. května – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. května – čtvrtek Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května – sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,  

hlavního patrona Čech
17. května – neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
20. května – středa Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21. května – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
24. května – neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26. května – úterý Památka sv. Filipa Neriho, kněze
30. května – sobota Památka sv. Zdislavy
31. května – neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

MALÁ KATECHEZE – Bohoslužba
Milí přátelé,
v minulém čísle našeho časopisu jsme si 
slíbili, že se budeme postupně zabývat 
jednotlivými částmi mše svaté. Přesto 
považuji za vhodné, abychom začali více 
zeširoka.
Mše svatá je nejvyšší formou bohoslužby. 
Není to žádný magický obřad, jehož pomo-
cí si chceme Boha naklonit či dosáhnout 
nějakého prospěchu. Vycházíme z toho, že 
člověk vděčí svému Stvořiteli za všechno. 
Celý náš život by tak měl být „bohosluž-
bou“. Dobře odvedená práce je bohosluž-
bou, dobrý skutek je bohoslužbou… život 
podle evangelia je bohoslužbou.
Přesto cítíme, že mše svatá je něčím výji-
mečná. Je to bohoslužba „par excellence“. 
Při ní se můžeme přiblížit Bohu opravdu 
nejvíce. Navíc se při ní odehrává největší 
tajemství naší víry: Na oltáři se zpřítom-
ňuje oběť našeho Pána a Spasitele, víno se 

mění v Krev a chléb v Tělo Pána Ježíše.
A nyní pozor! Naprosto zásadní při mši 

svaté je to, že „navazujeme spojení“ přímo 
s živým Bohem. Pokud bychom do svého 
středu postavili cokoli, co je pouhou stvo-
řenou věcí nebo dílem lidských rukou, 
dopouštěli bychom se modloslužby! To 
je ovšem křesťanství nekonečně vzdálené. 
Nesloužíme modlám, ale přímo Bohu.

(Lukáš Volný)
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SVATÝ MĚSÍCE

Dnešní světice, kterou si připomí-
náme poslední květnový den, 
tedy 31. května, byla někte-
rými legendami označena za 
dceru apoštola Petra, podle 
jiných legend však pouze 
dcerou duchovní.
O jejím životě toho mnoho 
nevíme. Snad jen to, že byla 
delší dobu vážně nemocná 
a o uzdravení pak existují 
dvě zcela odlišné verze. Dle 
dalších pramenů se o ni ucházel 
pohanský panovník Flaccus, Pet-
ronilla však jeho nabídku odmítala.
Co však víme s jistotou, je její mučednic-

ká smrt, kterou podstoupila jako 
zbožná panna v Římě při kru-

tém pronásledování prvních 
křesťanů. V roce 757 nechal 
papež Pavel VI. přenést 
ostatky mučednice z Domi-
ciliných katakomb do chrá-
mu sv. Petra.
Hlavní úcta k Petronille se 
datuje od okamžiku, kdy si 

ji král Franků Pipin Mladší 
zvolil za svou patronku.

Petronilla bývá často zobrazová-
na s klíči či s palmou. Je patronkou 

Říma, poutníků, cestovatelů na horách 
a je vzývána proti horečkám.

Svatá Petronilla

AKTUALITY Z FARNOSTI
(Lukáš Volný)

Májové pobožnosti budou každý den bezprostředně po mši svaté.•	

V sobotu 30. května ve 20 hodin bude v našem kostele svatodušní vigilie.•	

V neděli 31. května bude v naší farnosti při velké mši svaté 1. svaté přijímání.•	

STŘÍPKY
Čtyři roky farní knihovny
Někomu se to může zdát dlouho, někomu 
krátce. Faktem však zůstává, že naše far-
ní knihovna dovršila 1. května letošního 
roku čtyři roky od své renovace a znovu-
otevření. 
Pro zajímavost: k dnešnímu dni je regis-
trováno 89 čtenářů,  za uplynulé obdodí se 

zapůjčilo bezmála 900 knih a časopisů.
Redakce Many děkuje paním knihovni-
cím – Božence Doležalové, Jarce Lasoňo-
vé, Broni Volné a Majce Dostálové – za 
starost nejen o knihovnu a její provoz, ale 
i za pomoc a odborné rady nám, čtená-
řům.
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Poučení od motýla
Na větvi keře visela motýlí kukla. Jednoho 
dne praskla a na povrchu se objevil malý 
otvůrek. Člověk seděl celé hodiny u ní 
a pozoroval motýla, jak se usilovně snaží 
protlačit své tělo tímto otvůrkem ven. Pak 
se mu ale zdálo, že motýl ustrnul na jed-
nom místě, jakoby nemůže dál; rozhodl se 
tedy motýlovi pomoci. Vzal nůžky a opatr-
ně zámotek rozstřihl. Motýl se z něj poho-
dlně dostal ven. Měl svraš-
tělé, malé tělo a pomačkaná 
křídla.
Člověk pokračoval v pozo-
rování. Čekal, že se křídla 
každou chvílí napnou, srov-
nají a rozprostřou ve své 
plné kráse, aby byla schop-
na nést tělo motýla. Nic 
z toho se však nestalo. Motýl zůstal dál 
se svým svraštělým tělem a neforemnými 
křídly neschopnými letu.

Ve své laskavosti a dobrém úmyslu člověk 
nepochopil, že těsná kukla a úporná sna-
ha protlačit se malým otvorem na jejím 
povrchu na svět je tím nezbytným „utr-
pením“ pro motýla, které vtlačí do jeho 
křídel životadárnou tělní tekutinu. Ta 
umožní křídlům nabýt správnou pevnost, 
tvar a v neposlední řadě i obdivovanou 
krásu…

Chtěl jsem sílu… a dostal jsem 
potíže, aby mě posílily.
Chtěl jsem moudrost… a dostal 
jsem problémy, abych je řešil.
Chtěl jsem odvahu… a dostal jsem 
překážky, abych je překonával.
Nedostal jsem to, co jsem chtěl… 
ale dostal jsem všechno, co potře-
buji.

(z internetu upravil Dalibor Vitásek)

Čtenářská soutěž o ceny – odpovědi druhého kola

Vážení farníci a soutěžící,
již máme za sebou druhé kolo (ze čtyř) čtenářské sou-
těže Many. Odpovědi na trojici otázek z dubnového 
čísla jsou tyto:

„Směrnice“ pro nový život – Desatero – dostal od 1. 
Hospodina Mojžíš na hoře Sínaj.
Goliáš vytáhl do boje proti Davidovi s mečem, 2. 
kopím a oštěpem.
Na Ježíšově kříži byla dle Janova svědectví upevněna 3. 
cedule s nápisem: „Ježíš Nazaretský, král židovský“. 
Nápis byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.

4. 
Úspěšným luštitelům gratulujeme a přejeme soutěžní 
elán i do dvou zbývajících kol!
    redaktoři Many
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Velikonoce

obrazem

farnosti

v naší
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Velikonoce

obrazem

farnosti

v naší
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VESELÝ
Pozve myslivec známého na lov kachen. Uvidí jak jedna letí, mys-
livec vystřelí a kachna letí dál. Známý to vidí a říká: ,,Vystřel ještě 
jednou, asi tě neslyšela.“

OKÉNKO PRO DĚTI
(Kamil Jeroným Pálka)

Třebovice to je víska, stojí na kraji Ostravy,
stavěli ji hodní lidi ze samého nadšení,
u muziky se scházejí, vesele se baví,

   opravili kostelíček, teď je jako nový,
   je mi mezi nimi prima,
   rád jim dělám kostelníka.

Květnové pranostiky
Sníh v máji – hodně trávy. »
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. »
Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst. »
Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. »

Zuzana Špůrová je básnířkou s křesťansky laděnými verši.

Dopisky do písku
Píšu, píšu do písku
tisíc dopisků.
Skládám krásnou maminku
z oblázků a kamínků.
Moje mámo ze všech maminek
to máš k svátku
tečka
kamínek

Máme doma mravence
Máme doma mravence,
bydlí u nás v cukřence.
A my mu to dovolíme,
cukr totiž moc nejíme.
Jíme všechno kyselé,
žije se nám vesele.

Všem maminkám přeji 
vše nejlepší ke Dni matek.
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Čuník
Kvíká, baští, kvíká,
baští hrozně rád.
Ty, když baštíš,
nemusíš si ale
na čuníka hrát!

Koťata
Černá, bílá, mourovatá,
jak se patří na májata.
Mourovatá, černá, bílá,
kočka jazykem je myla.
Mourovatá, bílá, šedá,
sluníčko je rádo hledá.
Jejich pampeliščí srsti
mají děti plné hrsti.

Mňam, maminka vaří moje oblíbené jahodové knedlíky.  
Najdi mezi obrázky 6 rozdílů.

Úsměv sluší všem

Prodavač ochotně vysvětluje: „Když zatáhnete za pra-
vý provázek, papoušek Vám řekne ‚dobrý den‘ a když 
zatáhnete za levý provázek, papoušek vám řekne ‚dobrou 
noc‘.“
„A co se stane, když zatáhnu současně za oba provázky?“
„Spadnu na zem přece,“ povídá papoušek.



9

Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá prodavači: „Prosil bych tři potkany, dvě myši, 
25 švábů a 40 pavouků.“
„Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to vůbec potřebujete?“
„Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit byt ve stavu, v jakém jej dostal.“

* * *
Pejsek na poušti skáče z nožky na nožku a skučí: „Jestli rychle nenajdu nějaký roh, tak 
se asi zblázním!“

Vyrob mamince srdíčko ke Dni matek

Doplň podtržená slova do křížovky 
(písmeno CH piš do jednoho okénka)

Daniel se modlil k Pánu Bohu a odmítal se 
klanět králi. Královi služebníci ho potrestali 
tak, že ho hodili hladovým lvům a čekali, že 
jej lvi roztrhají. Ale Pán Bůh poslal anděla, aby 
Daniela ochránil a lvi mu neublížili.
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…z deníku želváka Oskara

Druhá květnová neděle patří maminkám. My jsme na to 
trošinku zapomněli, protože jsme šli na výlet a to je vždyc-
ky veliká událost. Vyšli jsme hned po ranní mši a před 
polednem jsme došli k velikému polozbořenému hradu. 

Jak jsme obdarovali nejen svou maminku

Přiřaď obrázky ke slavnostem měsíce května (pomůže ti liturgický kalendář)
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(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE

Jak jste se již mohli dočíst na jiném mís-
tě v tomto časopise, naše farní knihovna 
slouží čtenářům již čtyři roky. Chtěla bych 
připomenout, že zde můžete najít také kni-
hy pro děti a mládež. V současné době, 
která je přetechnizovaná, „přeinterneto-
vaná, přeesemeskovaná, přeajsikjuovaná, 
přeskajpovaná“ (mladší generace chápou, 
starší asi tápou…) jsou knížky, především 
u dětí a dospívajících, mnohdy odsunu-
ty bohužel až na druhou kolej. A někdy 
i mnohem dál… A je to velká škoda. Děti 
totiž četbou rozvíjejí nejen svou fantazii 
a všeobecný přehled, ale především slovní 
zásobu. Dnes se ve vzájemné komunikaci 
mladí dorozumívají spíše zkratkami, smaj-
líky, symboly, nově tvořenými výrazy, kte-
rým starší generace již ani nerozumí, ale 

to vše by nevadilo, pokud by to pomalu 
a postupně nedeformovalo jejich celkový 
slovní projev. Je pravdou, že vyhledává-
ní informací na internetu je pohodlnější 
a rychlejší než v encyklopediích, časo-
pisech a knihách, ale pokud dítě nečte 
a nepracuje s knihami a literaturou, ztrá-
cí postupně vlastní tvořivost a schopnost 
souvislého samostatného a srozumitelné-
ho vyjadřování. O tom se může přesvědčit 
každý, kdo s dětmi a mládeží pracuje. Jak 
to napravit? Co nejvíce si s dětmi povídat, 
nechat je převyprávět nějakou příhodu, 
příběh, zhlédnutý film či úryvek z pře-
čtené knížky. A třeba je také přihlásit do 
knihovny…

(Broňa Volná)

„Knihy jsou němí učitelé“ 
(autorem citátu je Aulus Gellius, římský soudce a spisovalel, který žil ve 2. století)

Tatínek každému z nás dal penízek se slo-
vy: „Kupte si něco na památku.“ Prošli 
jsme hradem, poobědvali zásoby z batohu 
a chystali se zpátky. V tom na mě Ema 
sykla: „Oskare, není dneska Den matek?“ 
„Vlastně jo. Ještě že jsem svůj penízek neu-
tratil. Koupím něco mamince.“ „Počkej,“ 
volali Kvído a Ema a přidali své penízky. 
Došli jsme ke stánku, kde prodávali cuk-
rovinky, balónky a keramické zvonečky 
s názvem hradu. My jsme ale mamince 
vybrali perníkové srdce a Kvída jsme pově-
řili jeho předáním. Maminka s tatínkem 
už sestupovali lesem a my jsme se rozběhli 
k nim. „Maamiinkoo, krásný den matek“, 
volali jsme sborem. Než jsme ale doběhli, 
zakopl jsem o kořen stromu a spadl na zem 

jak dlouhý tak široký, na mě Ema i Kvído, 
který běžel poslední. Už jsme jen viděli, 
jak perníkové srdce s nápisem MAMIN-
CE padá na zem a láme se na tisíc drobeč-
ků. Bylo nám to tak líto… „Chtěli jsme 
ti, maminko, udělat radost.“ „Udělali jste 
radost mně i spoustě dalším maminkám. 
Pojďte se podívat.“ Podívali jsme se, kam 
maminka ukazovala. K drobečkům se sbí-

hali mravenečci snad z celého lesa. „O to 
mé srdíčko se podělí všechny mravenčí 
maminky,“ dodala ještě.
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RECEPTÁŘ
Ovesné placičky

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 Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2009

Postup: ½ kg ovesných vloček pomeleme, dále přidá-
me 2 vajíčka, 2 dcl vody, 1 dcl oleje, 1 skořicový cukr, 
20 dkg cukru (moučka). Vše smícháme a podle chuti 
přidáme hořkou čokoládu, ořechy.
Ze vzniklé hmoty tvoříme na plechu, na kterém máme 
pečící papír, malé placičky a pečeme asi 20 minut při teplotě 200 °C.

Dobrou chuť přeje Janka Šolcová.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Využívat čas

S tím, jak přišlo jaro, vkradl se mi do srd-
ce ten známý pocit, že se vše otevírá, vše 
začíná jaksi nově. Jednoduše řečeno: jaro 
je život!
Tak mne napadlo pojmout dneš-
ní teologické okénko jen jako 
jakousi výzvu: Pojďme ten 
nový začátek skutečně 
PROŽÍT! Často totiž žije-
me v minulosti nebo až 
příliš plánujeme budouc-
nost. A ten aktuální, pří-
tomný život nám možná tak 
trochu uniká. A přitom jedině 
přítomný čas je ten, který můžeme 

zásadně ovlivnit, 
je to jediný oka-
mžik, který zrovna prožíváme.

Nechci vyzývat k zapomínání nebo 
k životu ze dne na den. To v žád-

ném případě! Jen bych chtěl 
nás všechny povzbudit ke 
zdokonalování v tom nej-
větším umění, umění žít. 
Naplňovat jediný čas, kte-
rý skutečně máme, čas pří-

tomný, jak říkaly staré náro-
dy čas „kairos“, čas plnosti.

(Lukáš Volný)


