Květnová meditace

Květen je krásným rozpukem přírody.
Uklidňující zeleň ještě zkrášlí sněhobílé květy ovocných stromů. Zrána nás již
nějaký čas zdraví ptáci. Ve dne zachytí
lidské ucho hukot včelstva, které pilně
pracuje pro zimní měsíce. Slunce nejen
kouká do našich oken, ale dokáže prohřát
nejednu zimomřivou bytost. Sklonek dne
je v režii malých zpěváčků, kteří svými
koncerty volají k Hospodinu.
Květen nabízí možnosti výletů. Kdo by
nebyl natěšený? Panoramata zbarvené přírody či krásné památky totiž skýtají příslovečnou náplast na všední školní povinnosti. Děti tak mnohdy pookřejí před smrští
přicházejících zkoušek a písemek.
Venkov žije v tomto časovém období sázením brambor (nezřídka to bývalo kolem
1. máje), prací v sadech i na záhoncích
v zahradách. Pozorným jedincům, bloumajícím k večeru přírodou, neuniká vůně
pokosené trávy, kterou nasávají plnými

doušky. Přes den pro změnu nejeden nos
zachycuje aroma opylených květů.
Tento ještě jarní měsíc máme spjatý se
svátkem našich rodiček: Dnem matek.
V květnu i přes pověrčivost bývají krásné
svatby. Důvod je prostý, má přece svátek
(celý měsíc) maminka všech maminek:
Maria.
Zajisté nám ještě vytanou na mysl májové pobožnosti, 1. svaté přijímání a …
slavnost Seslání Ducha svatého. Budeme
mít možnost krásně vše prožít. Májové
pobožnosti můžou být našim „dárkem“
Panně Marii. Prvokomunikanty a jejich
slavnost můžeme „podepřít“ modlitbami
k Duchu svatému, aby rozněcoval jejich
srdce láskou. Kéž tak zatouží po častém
svatém přijímání. A o Svatodušních svátcích můžeme všichni prosit o široké srdce,
dokořán otevřené bližním, Marii a Bohu.


o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. května – neděle
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
3. května – pondělí
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. května – čtvrtek	Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
9. května – neděle
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13. května – čtvrtek
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
14. května – pátek
Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května – neděle
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
20. května - čtvrtek
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
23. května – neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
26. května – středa
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
30. května – neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
31. května – pondělí
Svátek Navštívení Panny Marie

MALÁ KATECHEZE – Pozdrav při vstupu
V naší minulé katechezi jsme, přátelé, otevřeli chrámové dveře a vstoupili do posvátného prostoru. Bývá zvykem, že vcházíme-li do společnosti, zdravíme. A navíc,
vcházíme-li k lidem, na kterým nám
záleží, zdravíme s upřímností a srdečně.
V případě vstupu do kostela přicházíme za
naším nejlepším přítelem, a tak i pozdrav
by tomu měl odpovídat. Není potřeba
afektovaných výstupů, bití se v prsa, až se
ozvěna po chrámové lodi rozléhá. Zcela
postačí prosté pokleknutí, dovoluje-li nám
to zdravotní stav, v opačném případě i jednoduchá úklona splní svůj účel. Důležité
je, aby naše gesto odpovídalo postoji našeho srdce.
U vchodu každého kostela pak bývá nádoba, která se lidově nazývá „kropenka“.
V ní je svěcená voda a drtivá většina z nás
do ní při příchodu namáčí ruku a žehná
se znamením kříže. Tento úkon má několik významů. Asi ten nejznámější je, že
si tímto ponořením ruky připomínáme
ponoření do vody při našem křtu. Tam to
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všechno začalo, tam
jsme byli přijati do
církve.
A s takto „namoče
nou“ rukou pak dělá
me již zmíněné znamení kříže. To nám navíc
připomíná, že vše, co budeme konat, chceme konat ve jménu Otce, Syna i Ducha
svatého jako děti Boží, kterými jsme se
stali právě svým křtem. A také to, jak
konáme znamení kříže, o nás něco vypovídá. Šermování rukou, či nějaký nepravidelný kruh, který ve vzduchu opisujeme,
asi nečiní čest našemu vnitřnímu postoji.
Jak říká jeden kněz: „Pán Ježíš umřel na
kříži, ne na volantu…“.
Uvědomme si tedy koho a proč zdravíme,
proč konáme znamení kříže, proč svou
ruku vkládáme do kropenky. Vždyť známe ze zkušenosti, že první kontakt často
ovlivní celé další setkání. Tak ať ho ovlivňuje pozitivně.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
»» Májové pobožnosti budou každý den po mši svaté.
»» V sobotu 22. 5. ve 20 hodin – svatodušní vigilie.
»» V pátek 28. 5. se připojí naše farnost k celostátnímu ekumenickému projektu „Noc
kostelů“. Podrobnosti budou v ohláškách a na www.nockostelu.cz.
»» V neděli 30. 5. při velké mši svaté pět dětí naší farnosti přistoupí ke svému prvnímu
svatému přijímání.

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby
stál pevně.

(Žalm 39, 6)

„…odevzdejte tedy, co je císařovo,
císaři, a co je Boží, Bohu.“

(Matouš 22, 21)

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

(Žalm 127, 1)

Kdo se povyšuje, bude ponížen,
a kdo se ponižuje, bude povýšen.

(Matouš 23, 12)

Chaloupka

Poprvé v životě jsem zažila „CHALOUPKU“. Já, coby dospělá osoba, maminka,
nestranný pozorovatel a nezkušený pomocník. Asi dvacet lidí a lidiček se sešlo
26. 2. 2010 na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově. Byl to pátek a končily jarní
prázdniny. Všichni plni očekávání jsme
nasedli do vlaku směr Třemešná ve Slezsku. Za dvě hodiny jsme byli na místě
a začalo veliké dobrodružství. Děti měly
za úkol hledat Kámen mudrců. Zapojili se
všichni. Velcí pomáhali malým a dodávali
jim odvahu při večerních toulkách kolem
starobylého kostela a v okolí hřbitova.
Snažili se zapojit svoji fantazii i při výrobě
lucerniček, nebo odhalování tajných map

a cest. Spolupráce mezi malými i velkými
zůstala i při hrách na farském hřišti, ale
i při službě v kuchyni, jídelně, přípravě jídla, modlitbě či úklidu. Byly to tři krásné
dny, za které moc děkuji, já i naše děti.
Díky všem za zorganizování této mikrochaloupky, díky Pánu za to, že jste a že si
najdete čas na naše malé i velké farníky.
(Janka Šolcová)
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Maria Panno
Anděla Janoušková
Maria Panno,
celá zem tě chválí,
kosi ti ráno slávu trylkovali.
Střemcha i šeřík, růže úbělová,
každý květ dýchá tobě lásky slova.
Maria Panno,
celá zem tě chválí.
Lidé však jako by se lásky báli. –
Toužíce po ní, přec ji odmítají,
neláskou mrznou v prosluněném kraji.
Maria Panno,
zem i květ tě chválí. –
Kéž by tě také lidé milovali!
Vyslyš mou prosbu! A kde lásky není,
nauč nás lásce, ať jsme zachráněni.

Charismata (pokračování z minulého čísla)

Uznání

Jednoho rána přivedl profesor kardiologie
své studenty do anatomické laboratoře.
Ukazoval jim různé orgány. Mezi nimi
bylo i jedno neobvykle velké srdce.
Profesor položil
studentům otázku, zda vědí, kdo
asi měl takové
srdce. Mínil tím
chorobu, na kterou ona osoba
zemřela.
„Myslím, že to
vím,“ odpověděl jeden student s vážnou
tváří.
„To bylo srdce nějaké matky.“
	 (z knihy Bruna Ferrera: Paprsek
slunce pro duši)

Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
Mnohdy děláme něco v Božím jménu, ale Jeruzaléma, přestože ví, co ho tam čeká.
Bůh s naší aktivitou nemá nic společného. Ale Ježíš na tom trvá. Tomáš ho následoMnohdy říkáme: Bůh mi říká to či ono, val, přestože věděl, že jdou vstříc nebezale on neříká nic, protože já nemám čas pečí. Rozlišení znamená plně se odevzdat
s ním v modlitbě vytvořit intimní vztah. do Boží vůle. Je to to, čemu říkáme krok
Když prožíváme intimitu s Bohem, někdy víry. Víra, dříve než můžeme vidět. Pros
po nás chce, abychom dělali neočekávané a bude ti dáno. Věř a bude ti dáno. Norvěci. Např. když Ježíš požádal Jana Křtite- málně uvěříme, až když něco dostaneme
le, aby ho pokřtil – velmi neobvyklá věc! – pak je už velmi jednoduché věřit. Těžší
Ale Ježíš na tom trvá. Bylo zvláštní, když je věřit předem, dříve než něco dostaneme.
sv. Petr nechytil za celou noc ani rybičku Věřit, i když ještě nic nevidím. Rozlišení
a ráno byl svědkem zázračného rybolovu. v sobě často zahrnuje tuto víru bez vidění.
Tehdy sv. Petr neodpověděl Ježíšovi na Víme, že abychom dobře rozlišovali, musíjeho radu, že on tomu rozumí lépe, ale me mít intimní vztah s Bohem a musíme
udělal, co Ježíš řekl – pak mohl nastat odstranit strach, obavy, city, komplexy,
zázračný rybolov, protože ho poslechl. vlastní zájmy, předsudky, fanatismus, tedy
Známe situaci, kdy Ježíš říká: pojďme do mnoho věcí, které blokují schopnost rozli4

šování. Abychom dobře poznali Boží vůli,
musíme mít velkou odvahu. Nesmíš přijít
před Boha s vypracovaným plánem, ale
přijít s nepopsaným listem. Pane, co mám
dělat? Jsem jen člověk, mám určité sklony,
lidské sklony, ale já ti je všechny odevzdávám do tvých rukou. Dnes proto budeme
prosit Boha o dar rozlišování.
Pane, potřebuji znát tvou vůli, protože chci
podle ní konat. Ale mnohdy není snadné ji
poznat. Možná, Pane, neznám tvou vůli,
protože postrádám intimitu s tebou, nebo
nejsem dostatečně otevřený pro to, co po mně
žádáš. Jsem příliš připoután k vlastní vůli
a mentalitě, k předem vytvořenému vlastnímu plánu. A pak, i když mi cokoliv řekneš,
snažím se soustředit jen na to, co chci a po
čem toužím. Přesto jsem si, Pane, jistý, že

když řeknu „ano“ tomu, co žádáš, budeš
dělat zázraky. Často ale jdu jinudy než ty.
Pane, pomáhej mi dobře rozlišovat. Pomáhej mi dosáhnout správného rozlišení – tvé
vůle.
Dnes, Pane, chci vložit všechny ty, kdo
procházejí procesem rozhodování, do tvých
rukou. Někteří se rozhodují o způsobu
života, o povolání. Řekni jim, Pane, co po
nich chceš. Jednoduše jim to řekni. Dnes ti,
Pane, vkládám tyto bratry a sestry do tvých
rukou. Některé se rozhodují, zda mít děti,
nebo jaké volit povolání – kolik lidí, tolik
procesů rozlišování. Pane, otevři dnes jejich
srdce a dej jim světlo. Všechny je vkládám
do tvých rukou a chci ti, Pane, poděkovat,
protože vím, že odpovídáš na naše modlitby. Děkujeme ti. Vlož do našich srdcí touhu
konat tvou vůli za každou cenu. Amen.
(Radim Prokop)

VESELÝ
Jednoho dne se dcerka ptá maminky:
„Mami, proč máš některé vlasy bílé?“
„To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas.“
„A mami, proč má babička bílou celou hlavu???“
***
„Kdo sestavil Mendělejevovu periodickou tabulku prvků?“ ptá se učitelka. „To je
úplně jasné“, odpoví žačka, „přece… Period“.

MODLITBA
Modlitba Sv. Otce Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku, kterou pronesl při návštěvě Prahy 26. září 2009
Pane Ježíši, máme tě před očima jako
dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal
člověkem skrze Ducha Svatého v lůně
Panny Marie.

Podobně jako v Betlémě i my, spolu
s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se ti
klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný
Spasitel.
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Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé
chudoby: dej, ať nikdy nezapomínáme
na chudé a na ty, kdo trpí.
Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem
dětem celého světa a dej, ať nám vždy
vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila
náš život šťastnějším.

Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození,aby
pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské
rodině světlo, radost a pokoj.
Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

OKÉNKO PRO DĚTI

Zdravím všechny děti a jejich
maminky, které mají tento měsíc svátek.
Stejně jako naše společná maminka
Panna Maria.

Květnové pranostiky

»» Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
»» Bujný květ – plný úl.
»» Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.

Jan Klusák je výborný skladatel, herec a autor mnoha knížek. Narodil se v Praze, kde
také spolupracuje s režiséry a scénáristy v divadlech, píše básně a skládá hudbu pro divadla, hudební nástroje i zpěv. Napsal také hudbu k básničce Ljuby Štípové, která byla
básnířkou a scénáristkou. Pracovala na scénářích několika Večerníčků a tvořila scénář
pro komiks Čtyřlístek. Básnička se jmenuje

Vosa papírnice

Měla vosa papírnice
papírnický krám.
Přišly mušky,
chtěly tužky.
Přišly včelky
pro pastelky.
Přišla kočka pro ubrousky,
že si musí utřít fousky:
„Máš je voso?“
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„Mám.
Všeho plný krám.“
Sotva vosa papírnice
otevřela krám,
přišel tapír,
že chce papír,
přišel špaček,
že chce sáček,

přišly mušky,
chtěly tužky,
přišly včelky
pro pastelky,
přišla kočka pro ubrousky,
že si musí utřít fousky:
„Máš je voso?“
„Mám.
Všeho plný krám.“

A když vosa papírnice zavírala krám,
přišly lysky
pro notýsky,
přišly alky
pro obálky,
přišel tapír,

že chce papír,
přišel špaček,
že chce sáček,
přišly mušky,
chtěly tužky,
přišly včelky
pro pastelky,

přišla kočka pro ubrousky,
že si musí utřít fousky:
„Máš je voso?“
„Mám,
ale neprodám.
Táta čeká na večeři,
musím zavřít krám.“

Doveď každého motýlka k jednomu tulipánu. Tulipán vpravo vybarvi červenou, vlevo žlutou a prostřední oranžovou barvou.

Vyrob berušku

Až půjdeš na procházku, do školky, nebo
do školy a najdeš hezký kamínek, vezmi si
jej domů, pomaluj červenou barvou.
Než barva uschne, vystřihni si základ pro
berušku, jak vidíš na tomto obrázku. Až
barvička zaschne, namaluj černé puntíky
a přilep kamínek k základu.
Může to být hezký dárek pro maminku ke
Dni matek.
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Kluk cvrnká kuličky, nemá ale dostatek důlků.
Pomoz mu je vyhloubit.
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Spoj číslice od 1 k 20.

Biblický příběh na pokračování – Mojžíš
Mojžíš a Áron předstoupili
před faraóna, krále Egypta,
a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť
můj lid, ať mi v poušti
slaví slavnost.“ „Neznám
Hospodina, vašeho Boha,“
odpověděl faraón. „Proč
bych ho měl poslouchat?
Izraelce nepropustím.“
A zlý faraón se rozzlobil.
Zakázal Izraelitům vydávat slámu, kterou potřebovali pro výrobu cihel. „Jen
ať si jí sbírají sami, ale cihel

musí vyrobit stejně hodně,
jako do teď.“ Křičel. To
bylo hrozné. Mojžíš volal
k Bohu o pomoc. „Uvidíš,
co faraónovi udělám,“ řekl
Bůh. „Já jsem Hospodin.
Donutím faraóna, aby můj
lid propustil. Jděte znovu
k faraónovi. Řekněte mu,
že postihnu Egypt hroznými pohromami, pokud
neučiní tak, jak si přeji.
Pak celý Egypt pozná, že
já jsem opravdu Hospodin.“ Mojžíš a Áron znovu
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předstoupili před faraóna. „Tak se prokažte nějakým zázrakem, když tvrdíte, že vás
opravdu posílá váš Bůh,“ řekl jim faraón.
A tak Áron hodil svoji hůl před faraóna
a ta se proměnila v hada. Ale potom totéž
udělali egyptští kouzelníci, a tak faraón

poslal Mojžíše a Árona pryč. Pak Bůh
začal jednat, jak předem varoval. Začaly
se dít hrozné věci. Pokaždé posílal Bůh
faraónovi přes Mojžíše předem varování.
Ale ten mu nevěřil. Nebyl ochoten mu
naslouchat.

Z knihy Děti píší Bohu…

Vtip nakonec

Malý dinosaurus se ptá své matky: „Maminko, až umřu, dostanu se taky do nebe?“
„Ne synku, ty se dostaneš do muzea.“
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Harmonická osobnost

V minulém čísle Many jsme si připomenuli některá pravidla mravnosti mezilidských
vztahů, která bychom se měli sami snažit
dodržovat a která bychom měli vštěpovat
také našim dětem.
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Dnes se zastavíme u pojmu harmonická
osobnost. K té by mělo, podle mého názoru, směřovat výchovné úsilí rodičů, školy,
církve a nakonec i celé společnosti. Harmonická osobnost by měla být ideálním

cílem výchovy. U harmonické osobnosti
se projevuje jednak sebeúcta, jednak úcta,
láska a pomoc jiným. Harmonická osobnost sama sebe nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje. Uvědomuje si své chyby a nedostatky, ale i své schopnosti a přednosti,
které my, křesťané, vnímáme jako nezasloužené Boží dary. Harmonická osobnost
si zachovává svoji identitu, svoji výjimečnost, svoji originalitu, je sama sebou, ale
zároveň respektuje identitu, výjimečnost
a originalitu druhých. Je schopna a především ochotna druhého pochopit, vcítit
se do jeho pocitů a myšlení, aktivně mu

naslouchat. Druhého neodsuzuje, neponižuje, neznevažuje, protože každý člověk je jedinečná osobnost, jedinečné Boží
stvoření. Odmítá jakoukoli diskriminaci
či rasismus, dovede se otevřít pro druhé
a pro Boží vůli a Boží vedení. Nechá se
druhými inspirovat, ale dovede se bránit
negativním jevům a jakékoli manipulaci.
Za svou pomoc neočekává protislužbu,
pomáhá nezištně, nepohrdá sociálně znevýhodněnými lidmi.
Harmonická osobnost žije v přátelství
s Bohem, lidmi i sebou samým.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Člověk – společenská individualita
Milí přátelé,
kdo z Vás nikdy nebyl na Svatém Hostýně,
na tom slavném poutním místě? Nebo kdo
z Vás o něm alespoň nikdy neslyšel? Troufnu si tvrdit, že jen málokdo nezná místo,
kde se odehrála řada zázraků na přímluvu
Panny Marie.
Ale poštěstilo se Vám navštívit toto místo
mimo hlavní „sezonu“? Bez davu poutníků, desítek otevřených stánků, které
nabízejí vše, od klobás
po svaté obrázky? Měli
jste možnost zahlédnout,
jak první sluneční paprsky ozařují místní baziliku Nanebevzetí Panny
Marie?
Já jsem to štěstí měl
teprve nedávno. A mohu
Vám říci, že ten zážitek
je nádherný. Jen občas narazíte na jiného
poutníka, nikde hluk a nabízení proda-

vačů. Poutní kostel se zde stává skutečnou dominantou. Při velkých procesích
a poutích tam je sice také nezměnen, ale
je jen jakoby jednou ze součástí velkého
mumraje, odehrávajícího se všude kolem.
V chladném, ale slunečném ránu všedního
dne je to však zcela jinak.
Přemýšlel jsem nad tímto obrazem dlouho, velmi dlouho a snažil jsem se vrýt si ho
do paměti. Tak jako
svatohostýnský kostel
v ranních červáncích,
tak také my budeme jednou stát před
Bohem úplně sami.
Bez jakékoli pompy,
bez všech svých statků a titulů. Ovšem
tak jako Svatý Hostýn prožívá své chvíle ztišení a chvíle slavnostního hluku, tak také náš život není
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izolovaný, ale není ani jen společenský.
Jeho rozměry jsou dva. Ten první je mé
vlastní „já“, takové, jaké stojí a bude definitivně stát před Bohem. Ovšem výsledek
našeho setkání s Ním bude záviset na tom,
jak jsme si vedli ve společenství. Jaká byla
naše „poutní setkání“, jak jsme svůj individuální vztah k Bohu dokázali „prodat“
ve svých vztazích s našimi bližními.
V lidském životě se střídají chvíle samoty
a chvíle strávené ve společnosti. A snad ani
nelze tyto dva rozměry od sebe oddělit.
I když jsem sám s Bohem, jsem tam jako

součást lidstva, rodiny, společenství. Jsem
to já, utvářený svými vztahy s druhými.
A jsem-li naopak ve společenství, jsem tam
zároveň sám za sebe, nenapodobitelný originál, který přijímá odpovědnost sám za
svůj život, za svá rozhodnutí.
Nad bazilikou zapadají poslední sluneční
parsky krásného dne. Stojí tak majestátně
a osaměle, ale již za pár dní se probudí do
jitra plného lidí, kteří k ní budou spěchat,
aby vytvořili velké společenství. Společenství, které má mnoho členů, ale jen jednoho Ducha.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Pampeliškový med

Jaro je tady a s ním louky a trávníky plné žlutých kvítků smetanky lékařské – pampelišky. Jak už její odborný
název napovídá, má léčivé účinky. Jednou z možností
přesunu léčivých látek z rostliny do lidského organismu
je konzumace pampeliškového medu.
Složení: 220 květů pampelišek, 1 l vody, 1 pomeranč,
½ lžičky kyseliny citrónové, 1 kg cukru
Příprava: Květy pampelišek propereme ve vodě, dáme do hrnce a přidáme vodu, nakrájený pomeranč, kyselinu citronovou. Směs necháme 1 den máčet. Druhý den přecedíme, přidáme cukr a vaříme do zhoustnutí. Při jarním nachlazení je to nejlepší domácí
medicína.

Pevné jarní zdraví přeje redakce.
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Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč
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