
Blahořečení
Osloví nás pavouk mistrně utkanou pavu-
činou, udiví pracovitost včely, tajíme dech 
nad hnízdem orla vysoko v horách, žasne-
me nad akrobacií delfína. Den co den nás 
burcuje a okouzluje živá i neživá příroda. 
Celé stvoření svým bytím oslavuje Hospo-
dina.
Člověk dostal do vínku tvořivost. Na 
začátku je studium, dřina, mnohdy neú-
spěch. Píle, důslednost, zaujetí pro dobro 
věci, láska a v neposlední řadě talent záhy 
přinese výsledek. Ten mnohdy předčí nej-
smělejší očekávání. Příjemně zaskočeni sle-
dujeme, co dokážou zlaté ručičky. Útulný 
dům, kde je radost bydlet; parková zahra-
da, v níž se kochá nejedno oko; koncert, 
jenž rozechvěje duši… I nenápadné věci se 
umnou rukou mistra stanou neuvěřitelně 
krásnými.
Mnohým z nás bylo dáno žít v době ponti-
fikátu Jana Pavla II. Jeho život nebyl idyl-
kou, vždyť jako mladý asi dvacetiletý muž 
zůstal úplným sirotkem. Zažil II. světo-
vou válku, totalitu komunismu, nemluvě 

o tom, že na něj jako na papeže byl spá-
chán atentát. Svatý otec tvrdil, že kulku 
nesoucí jistou smrt, odklonila ruka Panny 
Marie. A Matku Boží měl Petrův nástupce 
ve velké úctě. Lásku k Marii vyjadřovalo 
i papežské heslo: Totus tuus (Celý Tvůj). 
Karol Wojtyla coby papež byl mimo jiné 
mužem modlitby a práce (Ora et labora). 
Prosil denně o pomoc Ducha svatého. 
Rozšířil kult Božího milosrdenství, svěře-
ný sv. Faustyně, do celého světa. 
V neděli 1. května budeme moci být 
svědky blahořečení velkého Slovana. Jde 
o náhodnou záležitost? Podívejme se, 
kolik událostí se tu sešlo. Blahořečení je 
v neděli Božího milosrdenství, první den 
mariánského měsíce, o svátku Josefa děl-
níka. Kdo to všechno zinscenoval? Božský 
režisér, v jehož rukou se Karol Wojtyla 
alias Jan Pavel II. stal velkým člověkem. 
V náruči Umělce všech umělců – Ducha 
svatého se i křehká bytost stává svatou.
Radostné očekávání Ducha svatého přeje

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. května – neděle  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

(Božího milosrdenství)
  2. května – pondělí  Památka sv. Atanáše,  

biskupa a učitele církve
  3. května – úterý  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  6. května – pátek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
  8. května – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. května – sobota Svátek sv. Matěje, apoštola
15. května – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
16. května – pondělí  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze,  

hlavního patrona Čech
20. května – pátek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
22. května – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26. května – čtvrtek Památka sv. Filipa Neriho, kněze
29. května – neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
31. května – úterý  Svátek Navštívení Panny Marie

MALÁ KATECHEZE – Vstupní modlitba
V minulém díle jsme krátce popsali chva-
lozpěv Gloria. Po tomto chvalozpěvu 
následuje ve mši svaté vstupní modlitba 
kněze. Jedná se o jednu z předsednických 
modliteb, což znamená, že ji přednáší kněz 
sloužící mši (předsedající shromáždění), a 
to s rozepjatýma rukama. Každá vstupní 
modlitba se skládá z oslovení Boha, které 
ukazuje na význam tajemství příslušné-

ho dne, ze stručné prosby a „trojičního 
závěru“ – obrací se skrze Syna v Duchu 
svatém k Otci.
Vstupní modlitba zároveň uzavírá vstup-
ní obřady mše svaté. Po nich následuje 
bohoslužba slova, ke které se však dosta-
neme zase až v dalším čísle naší malé 
katecheze.

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Termíny májových pobožností budou upřesněny v ohláš-•	
kách.
V pátek 27. května se připojíme k akci „Noc kostelů“. •	
Podrobnosti budou v ohláškách a na www.nockostelu.cz
V neděli 29. května při velké mši svaté šest dětí přistoupí •	
ke svému prvnímu svatému přijímání.
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SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Petr Veronský
Narodil se ve Veroně v Itálii v roce 1205 
rodičům, jež se hlásili k sektě Albigen-
ských. Díky tomu, že ve Veroně byly jen 
katolické školy, měl Petr možnost poznat 
pravou víru a upřímně k ní přilnul. To se 
nelíbilo jeho příbuzným. Jeho strýc začal 
rodiče přemlouvat, aby jej ze studií vzali. 
Ti jej neposlechli.
V roce, kdy zemřel sv. Dominik (1221), 
vstupuje Petr v Boloni do řádu dominiká-
nů. Horlivě zastával to, co stanovuje řeho-
le, a konal kající skutky až do té míry, že si 
dočasně poškodil zdraví. Byl ale schopen 
dostát povinnostem řeholníka a začal se 
připravovat na kazatelskou 
službu.
Kdosi jej v této době kři-
vě obvinil z věci, které se 
ale zbožný Petr ve skuteč-
nosti nedopustil. Když jej 
vyslýchal převor konventu, 
Petr se ve své pokoře vůbec 
nehájil a pronesl, že při-
jme pokání (které si neza-
sloužil). Převor jej odeslal 
kát se do jiného kláštera. 
Legenda vypráví, že si nad 
tímto stavem, ve kterém 
se ocitl, posteskl v mod-
litbě a jako odpověď od Krista zaslechl: 
„A co jsem učinil já, že mě přibili na kříž? 
Nebuď malomyslný a uč se ode mě.“ Od 
té chvíle bylo Petrovi naprosto jedno, co 
se s ním bude dít. Trpělivě snášel různé 
těžkosti a utrpení. Spolubratři si jej zača-
li pro jeho pokoru a odevzdanost do Boží 
vůle velice vážit, zvlášť, když vyšla najevo 
jeho nevina. 

Petr začal z vůle představených zastávat 
vysoké úřady. Ve svých kázáních se zamě-
řoval na potírání herezí, které rozšiřovali 
Albigenští a Valdenští. Stal se navíc převo-
rem dominikánského konventu (čili kláš-
tera) v Comu a Piacenze.
Působil jako velice úspěšný kazatel ve 
střední a severní Itálii a ve své horlivosti 
nepolevil, ani když se dozvěděl, že na něj 
heretici najali vrahy. Zmínil tuto skuteč-
nost v jednom kázání a dodal k tomu, že 
kdyby jej zabili pro pravou víru, prospěli 
by mu nejvíce, jak by jen mohli.
Když se s jedním řeholním spolubratrem 

vracel z Coma do Milá-
na, byl napaden najatými 
vrahy. Jeden mu rozetnul 
hlavu sekerou, přesto Petr 
ještě stačil odříkat vyzná-
ní víry, načež byl druhým 
vrahem proboden dýkou. 
Dle pověsti stihl ještě prs-
tem vlastní krví napsat na 
zem CREDO – věřím. 
Těžce poraněn byl i jeho 
spolubratr, který zemřel 
až o několik dní později. 
Jeden z jeho vrahů, Carin, 
se obrátil a dožil jako laic-

ký bratr v dominikánském klášteře.
Petrovo mrtvé tělo bylo přeneseno do 
kostela sv. Eustorgia v Miláně, kde se pak 
konal jeho pohřeb. S místem jeho posled-
ního odpočinku je spojeno mnoho pro-
kázaných zázraků. Papež Inocenc IV. jej 
kanonizoval v roce 1253, pouhý rok po 
jeho smrti. 

(zpracoval Jerkam)
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STŘÍPKY

Zrníčka z Bible
Darem od Hospodina je žena tichá, 
ničím nelze zaplatit její ukázněnou duši.
 (Sírachovec 26, 14) 

Neboj se rozsudku smrti, pamatuj na 
ty, kdo tě předešli, i na ty, co půjdou po 
tobě.
 (Sírachovec 41, 3)

Pečuj o své jméno, to tě 
přetrvá spíše než tisíce 
velkých pokladů zlata.
 (Sírachovec 41, 12)

Nestyď se pokárat nerozumného a hlupá-
ka, ale ani člověka vysokého stáří, jestliže 
se provinil proti mladým.
 (Sírachovec 42, 8)

Vzpomínka
Dodnes cítím tu vůni. Pronikavou vůni 
bílých narcisů, které se postupem času sta-
ly mými nejoblíbenějšími. Sem tam je ještě 
vídáme někde v zahrádkách. Můj dědeček 
jich měl celý záhon a kvetly právě v květ-
nu. Takže byly tou nejčastější květinou, 
s níž jsem chodívala jako družička denně 
na „májovou“. Přiznávám, že jsem někdy 
pokukovala místo po oltáři kolem sebe 
a trochu záviděla těm, které měly kytičku 
z „ růžových srdíček“. Dnes už vím, že to 
byla trvalka srdcovka nádherná (Dicentra 
spectabilis)…
Tehdy byly v našem třebovickém koste-
le ještě dva boční oltáře. Ten vpravo byl 
mariánský a právě u něj probíhaly v měsíci 

květnu denně májové pobožnosti. Chodí-
valy jsme tehdy na „májové“ za družičky 
v bílých šatičkách i střevíčkách a modlíva-
ly se ještě s panem farářem Aloisem Gil-
ligem loretánské litanie, zpívaly se mari-
ánské písně, častokrát některá z družiček 
přednesla (samozřejmě zpaměti) oslavnou 
báseň na počest Panny Marie. A když nás 
pan farář občas odměnil obrázkem, byl 
to pro mne přímo svátek. Dodnes mám 
tyto pobožnosti v živé paměti a přála bych 
i dnešním dětem, aby jednou v dospělosti 
a stáří mohly čerpat z pramenů, ke kte-
rým je kdysi dávno přivedli jejich rodiče 
a kněží…

(Broňa Volná)

Tentokrát to vyšlo na Květnou 
neděli, kdy do naší farnosti zaví-
tala zase po určité době „sest-
řička Priska“. Jako vždy přijela 
se stánkem plným krásných 
rukodělných výrobků, které od 
zmiňované neděle dělají radost 

nejednomu z nás, či se spolupo-
dílejí na výzdobě našich domác-
ností nebo se staly vhodným 
dárkem pro naše blízké. Sest-
řičku Prisku většina z nás od 
vidění zná. Ale kdo to vlastně 
je? A odkud pochází?

Priska
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Sestra Mary Prisca Perera pochází ze stá-
tu Srí Lanka ležícího na ostrově Cejlon. 
Je členkou mezinárodní Kongregace Ses-
ter Dobrého Pastýře, která byla založe-
na v roce 1835 sestrou Marií Eufrasií ve 
Francii. Od roku 1992 působí v České 
republice, a to přímo v Ostravě. Práce její 
i jejich spolusester je především  zaměřena 
na pomoc ženám v sociální tísni.
Jedním z projektů, který Kongregace 
Sester Dobrého Pastýře zde v našem 
regionu realizuje, je Azylový dům sva-
té Eufrasie v Ludgeřovicích. Zařízení je 
v provozu od října roku 1997. Slouží mat-
kám s dětmi předškolního věku a nastá-
vajícím maminkám, které potřebují čas 
a praktickou podporu při vyrovnávání 
se s nelehkými životními situacemi, do 
nichž se dostaly. Jedná se především 
o matky a ženy, které žily část svého živo-
ta ve výchovných zařízeních, dále o ženy 
z nefunkčních nebo sociálně slabých 
rodin, s nízkým inteligenčním poten-
ciálem, nebo o velmi mladé maminky 
a o oběti domácího násilí. Také o ženy, 
které opustily domácnost v důsledku roz-
padu a rozvodu manželství.
Azylový dům má kapacitu dvaceti lůžek.  
Maminky jsou do domu sv. Eufrasie při-
jímány obvykle na dobu od šesti měsíců 
do jednoho roku, než se dostanou z nej-
horšího a najdou si nové bydlení.
V rámci projektu Prameny naděje se učí 
zdejší ženy pod vedením sestry Prisky kro-
mě základních dovedností – hospodaření 
v domácnosti a vaření, péče o děti, vyřizo-
vání na úřadech apod., taky vytvářet dár-
ky. V době předvelikonoční to byly kro-
mě celoročního sortimentu výrobků ještě 
zdobené svíčky, přání, vyšívaná srdíčka. 
Aby byly tyto předměty na pultě stánku 

„prodejné“, musí být bezchybné a vkusné. 
Toho je docíleno dlouhodobým cviče-
ním ve zručnosti, preciznosti, trpělivosti, 
estetickém cítění. Množství prodaných 
výrobků napovídá, že obyvatelky Azylové-
ho domu jsou vedeny správnou cestou, že 
jsou v dobrých rukou. Jedny z těch dob-
rých  rukou patří sestře Prisce.  

(s použitím materiálů Kongregace Sester Dobrého 
Pastýře napsal Da-vit)

Poznámka:
Pokud by chtěl někdo finančně nebo i mate-
riálně pomoci (např. látky na výrobky, náby-
tek či jiné potřeby do bytu pro osamostatňu-
jící se maminky), je možno použít kontakt 
na sestru Prisku: tel. 731 604 314, případně 
mail smpperera@gmail.com.
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Povídají si dva rybáři. První se ptá: „Kolik jste už chytil ryb?”
Druhý na to: „Až chytím ještě jednu, tak to bude první.”

Dva rybáři sedí u vody a jeden z nich povídá: „Včera jsem chytil devítikilovou štiku!”
„A já zase kolo s rozsvíceným světlem,” odvětí kolega.
„Tomu nevěřím,” namítne šťastný majitel štiky.
Druhý na to: „Tak dobrá. Když odečteš od své štiky osm kilo, já zhasnu to světlo!”

K rybáři přišel porybný: „Jak to, že lovíte na zakázaném místě?”
„Já nechytám ryby, já jen koupám červa,” zní pohotová odpověď.
„Ale stejně zaplatíte pokutu.”
„Jak to, za co?”
„Za buzení veřejného pohoršení. Ten červ nemá plavky!”

VESELÝ

* * *

* * *

Láska
Bylo půl deváté, pracovní dopoledne v ne-
mocniční ambulanci už v plném proudu, 
když dorazil postarší pán, osmdesátník, 
k odstranění stehů z prstu. Řekl, že spěchá, 
že má už na devět něco dalšího domluve-
no. Viděla jsem, jak je nervózní, řekli mu 
totiž na příjmu, aby si sedl a počkal; věděla 
jsem, že se na něj sotva kdo podívá dřív než 
za hodinu. Díval se však pořád na hodinky 
a protože jsem zrovna neměla u sebe paci-
enta, rozhodla jsem se na jeho ránu podí-
vat. Zjistila jsem, že je dobře zhojena, tak 
jsem si promluvila se službukonajícím léka-
řem a obstarala si vše potřebné k odstraně-
ní stehů a převázání rány. Zatímco jsem 
byla takto zaměstnána, zeptala jsem se 
jej, spěchá-li snad tolik kvůli další návště-
vě u jiného lékaře. Odvětil, že nikoliv, že 
potřebuje jít do sanatoria, aby posnídal se 
svou ženou. Zeptala jsem se proto na její 
zdraví. Řekl, že tam už nějakou dobu je 

a že má Alzheimerovu nemoc. A jak jsme 
si tak povídali, otázala jsem se, vyvedlo-li 
by ji z rovnováhy, kdyby přišel trochu poz-
ději. Opáčil, že jeho žena už dlouho neví, 
kdo je, a že ho už pět let nepoznává. To 
mne překvapilo a ptám se: „A vy tam pře-
sto docházíte každé ráno, i když ona neví, 
kdo jste?“ Usmál se, poklepal mi na ruku 
a pravil: „Ona mne nepozná, ale já pořád 
vím, kdo je ona!“
Musela jsem zadržet slzy, když odcházel. 
Na ruce jsem měla husí kůži a pomysle-
la jsem si: tak takovou lásku bych chtěla 
v životě mít!
Opravdová láska není tělesná ani roman-
tická. Skutečná láska spočívá v přijímání 
všeho, co je, bylo i bude. Nejšťastnější lidé 
nemusí zrovna mít to nejlepší ze všeho, 
oni si udělají to nejlepší z toho, co mají. 
V životě nejde o to, jak přežít bouři, nýbrž 
jak tančit v dešti.

(z internetu převzal Da-vit)
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MODLITBA

Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, že jsi 
církvi darovala papeže Jana Pavla II. a dala 
v něm zazářit něžnosti svého otcovství, slá-
vě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. 
On nám svou bezmeznou důvěrou v Tvé 
nekonečné milosrdenství a v mateřskou 
přímluvu Panny Marie zosobnil obraz 
Ježíše, Dobrého pastýře, a ukázal nám 
tak svatost jako vysokou míru řádného 
křesťanského života, jako cestu k dosažení 
věčného společenství s Tebou. 

Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl 
milost, o kterou prosíme v naději, že bude 
brzy přiřazen k zástupu Tvých svatých. 

Amen. 

S církevním schválením 
Kardinál CAMILLO RUINI 
Generální Vikář Jeho Svatosti 

pro Římskou Diecézi 
© Libreria Editrice Vaticana

Modlitba za obdržení milosti na přímluvu božího služebníka 
papeže Jana Pavla II.

OKÉNKO PRO DĚTI

Květnové pranostiky
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.  »
Na Filipa a Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.  »
O svatém Duše choď ještě v kožiše. »

Básničky Dagmar Vysoké

Na křídlech mám puntíky,
nejsou nijak veliký. 
Jsem sluníčko sedmitečné,
červené a krásně lesklé.

Beruška mi říkají,
na prst si mě dávají,
čekají, kam poletím,
jestli se zpět navrátím. 

Beruška  

Všem dětem, které 
v květnu slaví narozeniny, přeji 

všechno nejlepší!
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Včelky známe jako hmyz, který dává med 
a žihadla. Nebo je znáš trochu lépe?
1. Z neoplozeného vajíčka se narodí
 a) královna
 b) dělnice
 c) trubec

2. Ve včelstvu je více 
 a) dělnic
 b) trubců

3. Matka denně naklade
 a) 15 vajíček
 b) 150 vajíček
 c) 1 500 vajíček

4. Včela má čich
 a) velice špatný
 b) dobrý
 c) vyvinutý podobně jako lidé

5. Včelka, která sbírá pyl, vyletí
 a) jednou za dva dny
 b) dvakrát denně
 c) čtyřikrát denně

6. Rychlost letu včelky je
 a) asi 15 km/h
 b) asi 35 km/h
 c) asi 65 km/h

7. Včela v letu unese 
 a) polovinu své váhy
 b) ⅔ své váhy
 c) desetinásobek své váhy

8. Ve včelstvu může být
 a) 800 včel
 b) 8 000 včel
 c) 80 000 včel 

Znáš je…?

Jarní básnička 
Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce. 

Jaro ťuká: Ťuky, ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku. 

   Dnes je první jarní den,
   vyženeme zimu ven.
   Přivoláme sluníčko,
   zasviť aspoň maličko!

Na kterém obrázku není hmyz?
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Biblický příběh na pokračování – David, Davidovo pokání
Děti krále Davida rostly a dospívaly. Jed-
ním  synem  byl Abšalóm, který zabil své-
ho nevlastního bratra, protože ten moc 
ublížil dívce Támar a nebyl potrestaný. To 
všechno udělalo v královské rodině obrov-
ský zmatek. David byl smrtí tak zničen, že 
nebyl schopen Abšalómovi odpustit. Tři 
roky se Abšalóm musel ukrývat na cizích 
královských dvorech. Jeho věrnost otci 
králi v té době zmizela. I když se nakonec 
směl vrátit do Jeruzaléma, neměl již vůči 
stárnoucímu králi mnoho úcty.
Jak čas běžel, začal být Abšalóm stále 
zahořklejší. Rostla i jeho pýcha. „Myslím, 
že bych byl lepším králem, než je můj otec,“ 
říkal si. „Usadím se u městské brány. Lidé 
tam chodí, aby král nebo některý z jeho 
soudců rozhodli jejich spory. Postavím se 
na stranu těch, kteří mají nějaké výhra-
dy a stížnosti, a ukážu jim, že král nepo-
slal soudce, který by jim pomohl. Lidé se 
tak začnou obracet na mne a budou mne 
považovat za vůdce.“
Po několika letech měl již Abšalóm řadu 
stoupenců. Odešel z Jeruzaléma, prohlásil 
se za krále a shromáždil armádu. Pak se 
vrátil, aby dobyl město. David a jeho stou-
penci z města uprchli. Jednoho dne došlo 
k tomu, že se Abšalómova a Davidova 
armáda postavily proti sobě. Před bitvou 
řekl David svým důstojníkům i vojákům: 
„Ať se dnes stane cokoli, nechci, abyste 
Abšalómovi ublížili. Nepřeji si, aby se mu 
cokoli stalo. To je rozkaz!“
Za okamžik již byla bitva v plném prou-

du a teklo děsivé množství krve. Davi-
dova armáda si vedla lépe a pustila se do 
pronásledování prchajících Abšalómo-
vých mužů. Sám Abšalóm skočil na osla 
a ujížděl do lesa, aby si zachránil život. 
Z houštiny náhle vyskočila skupinka 
Davidových mužů. Osel se splašil. Ab-
šalómovy dlouhé vlasy se zapletly do větví 
stromu a on uvízl.
Jeden z vojáků to utíkal říct veliteli Jóabo-
vi. „Proč jste toho rebela nezabili?“ rozkři-
kl se velitel. „Dal bych vám slušnou odmě-
nu – deset kusů stříbra.“ Muž se zděsil. 
„Abšalóma bych nezabil ani za tisíc kusů 
stříbra,“ odpověděl. „Všichni jsme slyšeli 
králův rozkaz. Kdybych neposlechl, určitě 
bys mne nehájil!“
Jóab si pohrdavě odplivl. Došel k místu, 
kde Abšalóm uvízl, a pyšně se usmál. Pak 
s chladným rozmyslem vrazil do jeho těla 
tři oštěpy.
Zpráva o Abšalómově smrti se Davida hlu-
boce dotkla. Pro svého syna plakal, jako 
by plakal každý otec. Jeho slzy však Jóa-
ba rozzlobily. „Nech těch hloupostí,“ řekl 
Davidovi. „Ten kluk byl vrah a povstalec. 
Museli jsme proti němu zakročit – a neza-
pomínej, co to stálo jiné rodiny. V tom-
hle boji nezemřel jen on. Měl bys veřejně 
poděkovat těm, kdo se postavili na tvoji 
stranu.“
David si uvědomil, co je jeho povinností. 
Cestou zpět do Jeruzaléma se snažil znovu 
navázat dobré vztahy s lidmi. Jeho úkolem 
nyní bylo opět spojit národ.

Berušky z obalů od vajíček
Potřebujete: papírový obal od vajíček, 
barevné vršky od PET láhví, tavicí pistoli 

nebo dobré lepidlo, barvy, drát, celý pepř 
– koření, štětec, černý fix, nůžky.
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Znáš je: 1c, 2a, 3c, 4c, 5c, 6c, 7b, 8c

(Lenka Volná)

Pac a pusu, Oskar.

OKÉNKO PRO RODIČE
Jedna maminka se mi nedávno svěřila: 
„Škoda, že jsem nečetla tu knížku dříve. 
Spoustu věcí bych ve výchově dětí dělala 
jinak…“ 

O kterou knížku jde? Její název se skrývá 
v tajence křížovky. A pozor – máme ji i ve 
farní knihovně  !

1) vyznání víry
2) jihoevropský polokeř
3) anděl
4) součást svátostí smíření
5) první žena
6) Mojžíšův bratr
7) kanonizovaný
8) biblický potok

9) jedna z postav Starého zákona
10) stavitel Noemovy archy
11) liturgická kniha
12) Izrael
13) jeden z evangelistů
14) klerik
15) pěstoun Ježíšův

(Broňa Volná)
     1        2        3         4        5        6       7        8        9      10       11       12      13      14      15

Postup: Nastříháme si na dílky obal od 
vajíček a nabarvíme  barvami jako tělo 
berušky. Hlavička je z vršku PET láhve. 
Tavicí pistolí nebo dobrým lepidlem při-
pevníme tykadla z drátu a na jejich konec 
kuličky pepře. Dokreslíme oči, hotovou 
hlavičku tavicí pistolí přilepíme k tělu a 
beruška je na světě.
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Kde hledat pravdu?
Milí čtenáři,
právě ve chvíli, kdy jsem začal psát tento 
článek, odehrával se v televizi další díl seri-
álu nazvaný „vládní krize“. V okamžiku, 
kdy jsem ho dokončoval, hádanka, zda 
vláda přežije, byla již zodpovězena. Přežila, 
alespoň pro tentokrát. O tomto tématu 
se však nemíním rozepisovat. Zaujal mě 
jiný fenomén, který tomuto procesu vévo-
dil. Ve změti prohlášení, tiskových zpráv, 
obvinění, diskusí, v prostředí špehování, 
nahrávání, dementování zaručených zpráv 
a provokací snad už nikdo nedokáže rozli-
šit pravdu a lež. A z těchto dvou, zdá se, je 
to spíše pravda, kdo „dostává na frak“, jak 
se lidově říká.
Nabízí se nám zde paralela s jinou událostí 
starou dva tisíce let. Tehdy byla pravda také 
bita, pošlapána a její hlas nebylo v hluku 
světa slyšet. Dokonce se zdálo, že defini-
tivně prohrála a stala se jen krásnou ideou, 
zavěšenou na nebeské báni, nedosažitelná 
lidskému poznání. Ale nebylo tomu tak. 
Skutečná Pravda nikdy poražena nebyla 
a být nemůže. Ano, lze na ni plivat, lze ji 
zakrývat, lze ji potlačovat a umlčovat její 
hlas. Ale nikdy, nikdy nemůže být zniče-
na. Je totiž podstatou tohoto světa, je tím, 
co mu dalo povstat a je jeho základním 
principem.
Každý z nás samozřejmě vidí Pravdu ze své 
pozice, ze svého úhlu pohledu a na základě 
toho pak formulujeme svou vlastní pravdu 
či své pravdy (do)časné. Ale ani takováto 
„lehká relativizace“ z nás nesnímá povin-
nost hledat v jednotlivých okamžicích 
života skutečnou pravdu (i Pravdu). 
Budeme-li důslední a objektivní, pak zjis-

tíme, že paradoxně 
se ve svém poznání přiblížíme spíše Pravdě 
věčné (i zde jsou samozřejmě jasné a nepře-
kročitelné limity), než pravdám ve věcech 
a událostech tohoto světa. Jak je to možné? 
Pomůžeme-li si opět obrazem naší politic-
ké scény (ale mohli bychom vzít nespo-
čet případů jiných), u koho z veřejných 
činitelů si můžeme být jisti, že říká prav-
du nepokroucenou vlastním pohledem, 
vlastními zájmy, zájmy lobbistů? Může se 
vůbec stát takováto pravda reprezentova-
ná jedním člověkem nebo skupinou lidí 
pravdou univerzální, platnou pro všechny, 
nebo alespoň pro většinu? Samozřejmě ne, 
protože často se ani nedohodneme, že jsme 
se nedohodli…
Jedinou univerzální pravdou může být 
přece pouze ta, která chce dobro každého 
jedince bez výjimky. A toho člověk není 
schopen. V jeho pojetí pravdy, byť bude 
sebeobjektivnější, budou vždy poražení 
a vítězové. Vždy v ní převáží jeden zájem 
nad druhým.
Skutečně objektivní dobro pro všechny 
lidi a skutečnou univerzální Pravdu tak 
může nést pouze ten, který lidem rozu-
mí, protože je jedním z nich, a zároveň 
je všechny nekonečně přesahuje. To není 
pravda tiskových či ideových konferen-
cí, je to Pravda křížové cesty. A není to 
pravda vyhraných řádných či předčasných 
voleb, je to pravda Prázdného hrobu. Jen 
na základě a ve světle této Pravdy můžeme 
následně hledat pravdu v lidech, věcech 
a skutečnostech kolem nás.

(Lukáš Volný)



Na 24 kousků si připravíme:
500 g listového těsta
Na piškotový korpus: 
6 bílků, 80 g krupicového cukru, 30 g 
hladké mouky 40 g kokosové moučky
Na krém: 
1 sáček pudinkového prášku (vanilka), 
300 ml mléka, 140 g krupicového cukru, 
250 g másla, 100 g kompotovaného anana-
su (bez nálevu), 50 g čokolády na vaření
Na dohotovení: 
1 bílek, 100 g moučkového cukru, 2 lžíce 
citronové šťávy, 50 g kokosové moučky, 
50 g čokolády na vaření, kousky ananasu 
na ozdobení
Postup:

Z bílků a cukru vyšleháme sníh. Zleh-1. 
ka vmícháme mouku s kokosem. Těs-
to pak rozetřeme na plech vyložený 

pečicím papírem. Korpus pečeme při 
200 ⁰C asi 8 minut.
Listové těsto rozpůlíme a z každé části 2. 
vyválíme plát o velikosti plechu. Po-
mocí válečku je přeneseme na plechy 
vyložené pečicím papírem a v troubě je 
při 200 ⁰C necháme péct asi 30 minut.
Z mléka, pudinkového prášku a cukru 3. 
uvaříme pudink. Po vychladnutí při-
dáme máslo a vyšleháme krém – do 
poloviny vmícháme kousky ananasu, 
do druhé čokoládu.
Na jeden z plátů listového těsta roze-4. 
třeme ananasovou náplň a přiložíme 
piškotový korpus. Rozetřeme krém 
a položíme zbylý korpus listový. Potře-
me citronovou polevou (z cukru, bílku 
a šťávy), přestříkáme čokoládou a ozdo-
bíme ananasem.

RECEPTÁŘ
Řezy z dvojího těsta s ananasem a kokosem

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,  
V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942

http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč

Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2011

Dobrou chuť přejí Hlaváčovi.


