
Vanutí Utěšitele
Květen je krásným rozpukem jara. Probu-
zená příroda vytahuje svá „esa“. Promená-
duje se různými odstíny zeleně na loukách, 
v sadech i v lesích. Okouzluje nás bílá barva 
rozkvetlých stromů v zahradách i ve volné 
přírodě. Rozevřené květy jakoby vysílaly 
signál. Kvetoucí příroda přivolává na pomoc 
měsíc, dešťová mračna, slunce, vítr…
U větru se na moment zastavme. Čím je 
užitečný? Ochlazuje, zahřívá a osvěžu-
je přírodu i člověka. Čeří hladiny vod. 
Pohání mlýny. Posouvá lodě (plachetnice). 
Opyluje květy. Češe kadeře vlasů. Očesává 
stromy: ovoce, listí či jehličí. Chladí hor-
kou polévku. Osušuje slzy…
Pohyb vzduchu je pro nás víc než žádoucí. 
Mezi větrem a duchem najdeme zvláštní 
spojitost. Slovo „duch“, hebrejsky „ruah“, 
totiž původně znamená pohyb vzduchu, 
dech anebo také vítr.
Vítr je „nespoutanou mohutností“. Oč 
více to můžeme říci o Duchu svatém. 
Působí svobodně a vane, kam chce, jak 
říká Písmo svaté. Má i další pojmenování: 

Přímluvce, Utěšitel, Duch Pravdy, Duch 
Kristův, Duch Páně, Duch Boží, Duch 
slávy či Duch zaslíbení.
Kolik je v pojmenováních pro Ducha sva-
tého povzbuzení. A co teprve v reálu: kolik 
útěchy, posily a světla Duch Boží přináší. 
Duchovní člověk často vzývá Ducha sva-
tého. Ví, že se nemůže spolehnout jen na 
svůj rozum a síly. Prosí proto na každém 
kroku o jeho pomoc, posilu, povzbuzení 
a přímluvu. Touží po jeho světle. Nechá-
vá se jím vést. A nesmírně dychtí po jeho 
lásce.
Duch svatý se neplete, nezavádí na scestí, 
nespoutává. Duch svatý nám odkrývá hlu-
biny Boží i pravdu o sobě. Maria je nám 
vzorem spolupráce s Duchem svatým. 
Ona bedlivě naslouchala jeho vnuknutím. 
A nikdy toho nelitovala…
U příležitosti svatodušních svátků pře-
ji všem čtenářům Many, ať Duch sva-
tý uchvátí naše srdce. Nebraňme se mu. 
A nebudeme litovat…

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Modlitba nad dary

  2. května – středa  Památka sv. Atanáše,  
biskupa a učitele církve

  3. května – čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  6. května – neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13. května – neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14. května – pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května – středa  Svátek sv. Jana Nepomuckého , kněze a mučedníka,  

hlavního patrona Čech
17. května – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
20. května – neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26. května – sobota Památka sv. Filipa Neriho, kněze
27. května – neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
31. května – čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie

Když se kněz symbolicky očistil vodou 
při lavabu, následuje modlitba nad dary. 
Tato modlitba patří mezi modlitby před-
sednické, tzv. pezidiální. Kněz, v jehož 
osobě předsedá mši svaté sám Kristus, se 
obrací k Bohu jménem všech přítomných, 
jménem celého Božího lidu. Prezidiální 
modlitby, tedy i modlitba nad dary, mají 
být pronášeny zřetelně a nahlas, aby jim 
věřící mohli pozorně naslouchat. Proto se 
u modlitby nad dary nemodlíme jiné mod-
litby, nehrají varhany, ani jiné hudební 
nástroje.
Modlitba nad dary byla původně modlit-
bou tichou. Během svého vývoje se pak 
v římské a ambroziánské liturgii vyslovova-
la nahlas, a to jako závěr obětního průvodu 
nebo přípravy darů. Vzhledem k tomu, že 
věřící přinášeli v obětním průvodu spolu 
s obvyklými dary také své prosby a staros-
ti, obsahovaly texty často slova o „darech 
a modlitbách“. Svým postavením v průbě-
hu mše mohla modlitba nad dary sloužit 
zároveň jako závěr přímluv. Proto se před 

ní v římském prostředí nepoužívala žádná 
výzva (např. „Modleme se“ apod). Dnes 
známý úvod „modlete se bratři a sestry, 
aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu všemo-
houcímu“ pochází z prostředí Galie (území 
např. dnešní Francie či Španělska).
Dnes je modlitba nad dary vnímána jako 
zakončení přípravy darů a příprava na 
eucharistickou modlitbu (viz. Všeobecné 
pokyny k Římskému misálu). Texty mod-
litby pochází z různých historických obdo-
bí a podávají nám tak různorodé dobové 
pohledy na vnímání jejího obětního cha-
rakteru. Středem je však vždy prosba, aby 
Bůh přijal dary přinesené věřícími a při-
pravené pro oltář. Na mysli však můžeme 
mít i propojení odevzdávání darů země 
a sebeodevzdávání nás, věřících, ve víře 
a lásce.
V současné době by při modlitbě nad dary 
měli všichni věřící stát, přičemž je zřejmé, 
že Ti, kteří mají vážné zdravotní problémy, 
dají svůj postoj najevo smýšlením srdce.

(Lukáš Volný)
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AKTUALITY Z FARNOSTI
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o důstojné oslavy velikonočních svátků •	
v našem kostele – otci Janovi, ministrantům, schole, varhaníkům, akolytům, lekto-
rům a těm, kteří uklízeli a zdobili kostel nebo jakýmkoli jiným způsobem aktivně 
pomáhali. Jmenovitě pak Vítkovi za jeho nesmírnou obětavost a čas, který už léta 
ochotně a rád našemu kostelu a potažmo celé farnosti věnuje.
Termíny májových pobožností budou upřesněny v ohláškách.•	
V neděli 20. května při velké•	  mši svaté přistoupí 6 dětí k prvnímu svatému přijímání.
V sobotu 26. •	 května bude ve 20 hodin vigilie před Slavností Seslání Ducha svatého.
V průběhu měsíce května můžete nosit na faru •	 dary pro Ukrajinu v podobě pracích 
prášků, čistících prostředků a jiného drogistického zboží.
Orel jednota Ostrava-Třebovice vás zve na tradiční smažení vaječiny u příležitosti •	
Slavnosti Seslání Ducha svatého, a to v neděli 27. května v 15.00 hodin na hřišti 
u orlovny.
Noc kostelů v tomto roce proběhne 1. června, což je zároveň Den dětí. Tuto sku-•	
tečnost by měli pořadatelé zohlednit při přípravě programu a pamatovat na rodiny 
s dětmi. Motto letošní Noci kostelů zní: „Vy všichni jste děti světla“.
Na našem hřbitově započaly práce spojené s výstavbou kolumbária.•	

SVATÝ MĚSÍCE

Narodil se kolem roku 1500 v Almodóvar-
del-Campo poblíž Toleda v jižním Špa-
nělsku v bohaté rodině. Jeho otec byl 
židovského původu, avšak byl křesťa-
nem. Jan byl tedy poloviční Žid, což mu 
po celý život působilo překážky. Kvůli 
původu roku 1517 musel přerušit studia 
v Salamance. Chtěl studovat práva, ale 
universitu, kterou začal, musel opustit, 
protože otec byl židovským konvertitou.  
Po čase začal studovat filozofii a teolo-
gii. Chtěl se stát misionářem v Americe. 
Roku 1526 přijal kněžské svěcení, ale další 
plán mu opět nevyšel. Když mu bylo 30 
let, z rozhodnutí sevillského biskupa, se 
stal misijním kazatelem putujícím Anda-
lusií. Přijal to jako vůli Boží a s velkou 

horlivostí začal získávat mnoho lidí z pro-
stých vrstev. Mluvil lidově a s nadšením. 
Hlásal to, co pramenilo z jeho vnitřního 
přesvědčení a co do sebe čerpal při adora-
cích před svatostánkem – Boží lásku. Jako 
kazatel a lidový misionář působil potom 
v Seville a jiných městech Andalusie. 
Téměř deset let zde působil jako úspěšný 
misionář. Vyučoval katechismus, vysvět-
loval Písmo svaté, učil lidi v modlitbě. Žil 
v chudobě. 
Kritizoval společenské nešvary, a to v círk-
vi, ale i mezi bohatými a mocnými tohoto 
světa. V roce 1531 ho kvůli tomu obžalo-
vali u inkvizice jako nebezpečného nová-
tora. Tehdejší ovzduší totiž bylo prosyceno 
podezřívavostí vůči luteranismu a myšlen-

Jan z Avily
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Zrníčka z Bible
Poslouchejte mě a budu vám Bohem 
a vy budete mým lidem, choďte po 
všech cestách, jak jsem vám přiká-
zal, a povede se vám dobře.
 (Jeremiáš 7, 23)

Hospodinova věrnost je věčná! 
Haleluja.
 (Žalm 117, 2)

Každý, kdo dělá něco špatné-
ho, nenávidí světlo a nepřichází 
k světlu, aby jeho skutky nevyšly 
najevo. (Jan 3, 20)

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo 
nevěří, již je odsouzen, neboť neu-
věřil ve jméno jednorozeného Syna 
Božího. (Jan 3,18)

kám Erasma Rotterdamského. Svou úlohu 
však sehrála i lidská závist, nepřejícnost 
a trvající antisemitismus. Po prv-
ním procesu jej inkvizice nařídila 
uvěznit. Až po dvou letech (roku 
1533) ho osvobodila s příkazem, 
aby se mírnil ve svých výrocích.
Roku 1534 Jan přešel do Cordo-
by, kde zůstal natrvalo. Vícekrát 
cestoval rovněž do Granady na 
pozvání tamějšího arcibiskupa, 
který si velmi cenil jeho rad. 
Díky jeho kázáním se obrátil také Jan 
z Boha a František Borgiáš. Během jeho 
působení v letech 1535–1551 se okolo něj 
vytvořila neformální skupina kněží, které 
spojovalo pouze duchovní vedení, které 
jim ukládalo vést zbožný a jednoduchý 
život a věnovat se stálému studiu.
Tyto kněze charakterizovala horlivost 
v kázání, lidových misiích, vyučování 
v křesťanské nauce atd. V roce 1545 se Jan 
dostal do kontaktu se Společností Ježíšo-
vou (jezuity) a s Ignácem z Loyoly. Společ-
ně uvažovali, jestli kněží z Janova spole-
čenství vstoupí k jezuitům. Někteří jezuité 
však nesouhlasili kvůli Janovu židovské-
mu původu a kvůli jeho stále zhoršující-

mu se zdraví. Několik kněží potom tedy 
individuálně přešlo k jezuitům, ostatní 

dále působili tak jako předtím. 
V roce 1545 začal Tridentský 
sněm. Arcibiskup z Granady by 
na něj rád vzal také Jana, ale on 
nakonec kvůli nemoci nemohl 
odjet. Posledních devět let pro-
žil Jan v Cordobě a v Montille, 
velmi často býval nemocen.
Přesto dále sloužil. Pomáhal 
duchovními radami, duchov-

ním vedením, hodně psal. V jeho listech 
a spisech je nápadná znalost Písma svatého. 
Pro jeho rady přicházela i sv. Terezie z Avi-
ly. Dala mu také k posouzení rukopis své-
ho Života (autobiografie). Až do své smrti 
svou nemoc trpělivě snášel.
Zemřel 10. května 1569 v Montille na jih 
od Córdoby. Muž, který nesměl vstoupit 
za živa k jezuitskému řádu, byl pochován 
v jezuitském kostele v Montille. Mnohé 
spisy a dopisy Jana z Avily jsou dodnes 
zachovány. K nejznámějším patří 18 spisů 
o Nejsvětější Svátosti, mariánské promlu-
vy a sbírka korespondence s osobnostmi 
jeho doby. Kanonizován byl 31. 5. 1970.

(podle knihy Rok se svatými  
a internetu zpracovala Majka Dostálová)
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Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (19.)

STŘÍPKY

Čím jsem před Bohem spontánnější, 
tím víc mám svobody, abych se před 
ním mohl modlit nejen slovy, ale i skrze 
emoce. Je to dar, který vypadá, že je menší 
než všechny ostatní, o nichž se Pavel zmi-
ňuje, ale je to dar, který mi může v mém 
duchovním růstu pomoci. Pavel v listu 
Římanům (8. kap.) říká: Můžeme se dostat 
do situace, kdy už vůbec nevíme jak vyjádřit, 
co chceme Bohu říct. Nevíme, jak se modlit 
a za co se modlit. V tom případě je dob-
ré dovolit Duchu svatému vytvářet v nás 
slova, kterým sami nerozumíme. Např. já 
a mnozí další exorcisté zjišťujeme, že ten-
to dar je během exorcismu velmi důležitý. 
Především proto, že se ďábel tohoto daru 
bojí. Dává nám totiž spontánnost před 
Bohem. Často se mi stane, že se dostanu 
do bodu, kdy už nevím, jak dál. Prostě 
nevím, jaký další krok by se měl dělat. A 
v této chvíli se odevzdám Bohu do rukou 
a modlím se v jazycích. V této chvíli jako 
bychom vypnuli mysl, aby nic neprodu-
kovala, a Bůh nám dá inspiraci a ukáže, 
co dál. Znám lidi, kteří při modlitbě za 

uzdravení neprosí Boha o nic konkrétní-
ho, protože neznají, jaký je Boží plán pro 
toho člověka. Zda se modlit za uzdravení, 
nebo za sílu čelit tomu utrpení. A člověk 
místo, aby Bohu nařizoval, co má udělat, 
se mu odevzdá a modlí se v jazycích, jako 
by říkal: Pane, nevím, za co se mám mod-
lit, nevím, jaký máš s ním plán, a tak ti ho 
odevzdávám a vím, že svou láskou pro něj 
uděláš to nejlepší. 
Modlitba v jazycích je krásný dar. Jsem 
si jistý, že když o něj Boha požádáme, on 
nám ho dá. Potřebujeme prostotu dítěte, 
spontánnost malých dětí, které nemají 
zábrany, překážky. 
Pane, moje vztahy k tobě jsou často zabloko-
vané. Často se cítím, jako bych nevěděl, za co 
se modlit. Pane, prosím, dej mi spontánnost, 
jako má malé dítě. Pane, pomoz mi. Pane, 
pomoz mi, abych k tobě přišel v prostotě, 
otevři moje srdce. Otevři mě, abych přijal 
všechno, co mi chceš dát. Pane, chci se ti zce-
la odevzdat do rukou a chci ti poděkovat. 
Díky, Pane. Ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Amen.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Pohled na zmučeného Spasitele na kříži 
se stal jedním z mnoha pohledů, které 
vrháme na věci okolo nás, jež mnohdy 
vnímáme už jen tak, mimoděk. V těchto 
dnech se však ocitáme v jiné situaci – kříž 
je prázdný. Ježíš z něj byl sňat a uložen 
do hrobu. Tam Ho ale hledat nemusíme, 
víme, že hrob je prázdný. Kam se tedy 
budeme dívat?

Třeba do očí lidem, jimž budeme o prázd-
ném hrobu svědčit. Našeho svědectví je 
totiž stále zapotřebí. Nedivme se přitom, 
že je budou mnozí odmítat. Vždyť nejinak 
tomu bylo i v dobách rané církve, nejinak 
se chovali i hlídači hrobu. Přestože anděl 
odvalil kámen od dveří hrobových v době, 
kdy oni byli takříkajíc při tom a byli tak 
očitými svědky zázračnosti jevu zvaného 

Hrob je prázdný!
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„prázdný hrob“, nijak to s nimi nehnulo, 
ba dokonce za úplatu otevřeně lhali.
Je to pro mne tak trochu 
záhada, tajuplná záhada 
lidského nitra, které veškeré 
psychologické školy nebu-
dou nikdy s to probádat – 
dobře vědí, že se stalo cosi 
mimořádného, že se hrob 
nevyprázdnil díky lidskému 
zásahu, vzdor tomu je však 
tento Boží zásah nechal 
chladnými. Co prožívali 
ve svém nitru, když posléze 
všude rozhlašovali, že Ježí-
šovo tělo ukradli učedníci? Ono totiž není 
lež jako lež, lhát o věcech Božích, to už 
je jiná kategorie. A co prožívali velekněží, 
co je k tomu nabádali? Co prožívali ti, co 
měli uchovávat svatá tajemství? Zarazi-
li se, ulekli se, zapochybovali v tu chvíli 
o oprávněnosti ortelu smrti, který nad 
Ježíšem vynesli? Spíš ne, řekl bych, spíš 
chtěli uplatit, umlčet pravdu, resp. Prav-
du. Do času, ovšem.
Pilát se Ježíše ptá, co je pravda, ale odpo-
věď neobdrží, vždyť nepozná-li Pravdu, 
již má před očima, je zbytečné mu cokoli 
vysvětlovat. Ale on se aspoň ptal, kdež-
to velekněží byli přesvědčeni, že ji znají. 
V duchu tohoto přesvědčení pak instruo-
vali vojáky střežící hrob.
Podobnou mzdu nám nabízí tento svět, 
jistý si sám sebou, pravdivostí svého počí-

nání. Nechá nás sice mluvit o spasitelném 
Ježíšově činu či o prázdném hrobu, ale 

jen potud, pokud se toto 
naše svědectví nedosta-
ne do rozporu s hlásáním 
jeho „evangelia“ o právu 
člověka na svobodné roz-
hodování o životě svém, 
svých nenarozených dětí 
či starších nemocných pří-
buzných, jen potud, pokud 
se nedostane do rozporu 
s dnes tak módní a pro 
davy tak líbivou doktrínou 
o rovnosti všech způsobů 

života a o právu člověka na co nejsvobod-
nější sebevyjádření či o relativnosti všeho, 
včetně pravd hlásaných Kristovou církví. 
Budeme-li tyto teze hlásat i my, dostane-
me slušně zaplaceno. Když už ne penězi či 
postavením, tak aspoň tím, že nebudeme 
pranýřováni a že si v očích lidí zachováme 
dobrou pověst rozumných osob, což by 
nám v opačném případě nehrozilo.
 Jenže my nemáme být uplacenými vojáky, 
nýbrž apoštoly svědčícími o tom, že Ježíš 
vstal z mrtvých. Z kříže na nás pohlíží 
Ten, který je Pravda. Mělo by nás zajímat, 
jací jsme v Jeho očích. Je to na nás: přizpů-
sobovat se tomuto světu a říkat lidem do 
očí, že prázdný hrob si lze vysvětlit různě, 
anebo mluvit tak, aby k němu jako Petr 
s Janem úprkem utíkali a uvěřili. 

(Libor Rösner)

Milí čtenáři,
tentokrát jsem slyšela na rádiu MARYJA 
pořad týkající se naší mládeže. Zamýšle-

li se psychologové a pedagogové o vývoji 
a podmínkách současné mladé generace. 
Zaujal mě výsledek jedné statistiky, která 

Láska a odpovědnost
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uváděla, že převážně dospívající mládež 
tráví ve svém volném čase až čtyři hodiny 
denně s médií (rozhlas, televize, počítač, 
mobil,…). Na rozhovor s rodiči či souro-
zenci věnuje jen několik minut. Uvědomila 
jsem si, že v těchto několika minutách lze 
přijmout pokyny, sdělit informace ze školy, 
ale nelze budovat hluboké rodinné vztahy. 
Není možné poznat více jeden druhého, 
vcítit se do situace druhého a pomoci mu 
nést jeho osobní potíže a rozlišovat dobro 
od zla. Potom není divu, že v našich rodi-
nách se jednotliví členové cítí osamoceni.
To všechno měl na paměti Karol Wojtyla, 
když jel v roce 1957 jako profesor se stu-
denty filosofie, psychologie a medicíny na 
prázdniny k Mazurským jezerům. Hovo-
řil k nim o konceptu své knihy o sexu-
ální a manželské etice, která nesla název 
LÁSKA A ODPOVĚDNOST. Ruko-
pis dal mezi studenty kolovat ještě před 
odjezdem. Každý den pobytu se studenti 
střídali v referátech z jednotlivých kapitol 
knihy a potom o nich celá skupina spo-
lečně diskutovala. Podle Wojtylova přítele 
a studenta Jerzyho Galkovského se učitel 
nezajímal jen o názory studentů na teore-
tickou stránku díla, ale chtěl rovněž vědět, 
zda to, co napsal, dává studentům smysl 
prakticky i lidsky.
Kniha LÁSKA A ODPOVĚDNOST se 
podle spisovatele George Weigela „zrodila 
z pastorační nutnosti“. V předmanželské 
přípravce a také když Karol Wojtyla zpo-
vídal mladé lidi, se totiž přesvědčil o tom, 
že sexuální etika církve potřebuje rozvoj 
a novou interpretaci. Mladí lidé mají totiž 
právo nejen na to, aby byli vedeni, ale i na 
to, aby jejich povolání k manželství, kam 
patří také povolání k sexuální lásce, bylo 
potvrzeno a oslovováno. Láskou a odpo-

vědností se Wojtyla vydal na jedno z bojišť 
dobového katolického života.
Církev byla ve své době zcela nepřipravena 
na sexuální revoluci, která v rozvinutém 
světě vypukla po druhé světové válce. To 
vedlo k jedné z největších krizí katolického 
života ve dvacátém století, k trpké diskusi 
o antikoncepci, která předcházela druhé-
mu vatikánskému koncilu a pokračovala 
i po něm. Komunistická kampaň brojící 
proti tradičnímu rodinnému životu měla 
i druhotný dopad na sexuální morálku, 
neboť pokud lidé začali o dětech uvažovat 
jako o problému, jehož je třeba se zbavit, 
a ne jako o daru, jenž je třeba s láskou 
opatrovat, mohlo snadno dojít k narušení 
vazby mezi manželskou láskou a plozením 
dětí, o nichž učila církev.

V této době velikonoční radosti bych svůj 
příspěvek zakončila modlitbou:

(S přáním pokoje a dobra sestra M. Fidelis)

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ 
svou lásku ve svém synu Ježíši Kristu 
a vyléváš ji na nás v utěšiteli Duchu 
svatém, tobě dnes svěřujeme osud svě-
ta i každého člověka.
Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav 
naši slabost, přemož všechno zlo a dej 
všem obyvatelům Země poznat tvé 
milosrdenství, aby v tobě, trojjediný 
Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení 
a zmrtvýchvstání svého Syna buď 
milosrdný k nám i k celému světu. 
Amen.



8

Vysoko nad jedním rakouským městeč-
kem, v lesích na východních svazích Alp 
žil starý tichý horal. Před mnoha lety ho 
městská rada jmenovala „strážcem prame-
nů“ – měl udržovat čisté studánky v hor-
ských rozsedlinách. Voda z nich vytékala, 
zurčela po úbočích hor a napájela překrás-
ný potůček, který se pak dál vinul měs-
tem. Věrně, s tichou pravidelností prochá-
zel strážce pramenů horami, ze studánek 
odstraňoval listí a větvičky a vybíral náno-
sy bahna, které by jinak zanesly a znečis-
tily proud vody. A tak se časem stalo, že 
se z městečka stalo oblíbené výletní místo. 
Vznešené labutě plavaly po křišťálově čisté 
vodě, několik mlýnských kol se na různých 
místech podél vody točilo dnem i nocí, 
zemědělské usedlosti měly přirozenou vlá-
hu, výhled z restaurací byl úchvatný.
Léta plynula. Jednou večer se městská 
rada sešla ke svému pololetnímu zasedá-
ní. Když si radní prohlíželi rozpočet, oči 
jednoho z nich spočinuly na sumě za plat 
záhadného strážce pramenů. „Kdo je ten 
stařík?“ zeptal se pobouřeně. „Proč mu 
pořád platíme? Nikdy ho nikdo neviděl. 
Pokud víme, není nám k ničemu. Už ho 

nepotřebujeme!“ A rada jednomyslně 
odhlasovala propuštění starého muže ze 
služby. Několik týdnů se nic nedělo. Ale 
začátkem podzimu začalo ze stromů padat 
listí. Vítr lámal malé větvičky a ty padaly 
do studánek a zanášely je. Voda už nemoh-
la nerušeně protékat. Jednou odpoledne si 
kdosi všiml nažloutlého zabarvení vody.
Za několik dnů voda ztmavla ještě víc. 
Za týden se na některých místech hladi-
ny u břehu nahromadila vrstva kalu a od 
vody se začal šířit zápach. Mlýnská kola se 
točila pomaleji, až nakonec některá zůstala 
stát. Podniky u vody musely zavřít. Labu-
tě odletěly jinam za čistější vodou a turisté 
tam přestali jezdit. Nakonec pronikly hlu-
boko do městečka chladné a provlhlé prsty 
nemocí.
Krátkozraká městská rada se radovala 
z krásy pramene, ale podcenila důležitost 
dobrého hlídání a údržby. A stejnou chybu 
ve svém životě můžeme udělat i my. Vodu 
udržoval čistou strážce pramenů – ty i já 
jsme strážci svých srdcí. Musíme neustále 
s modlitbou hodnotit čistotu svého srdce.

(převzato z internetu)

Vysoko nad jedním rakouským městečkem (Peter Marshall)

Trocha vlastenectví
V tomto krásném měsíci květnu oslavuje-
me v církvi především Matku Boží Pan-
nu Marii, které je celý měsíc zasvěcen, ale 
hned 1. května vzpomínáme také na Děl-
níka sv. Josefa.
Ve světském kalendáři je tento den stát-
ním svátkem, stejně jako 8. května, kdy 
si připomínáme osvobození naší vlasti od 
fašismu. Určitě si říkáte, proč to píše do 
farního časopisu? Tam to přece nepatří. 

Můj názor je však opačný. Myslím, že tak, 
jako jsme členy církve, jsme i příslušníky 
své vlasti. A přestože se vlastenectví dnes 
„nenosí“, spíše se na vše kolem jen nadá-
vá, měli bychom se my, křesťané, za svou 
vlast více modlit. Vzpomínám si, že kdy-
si se i v našem  kostele častěji zpíval při 
vhodných příležitostech nádherný svato-
václavský chorál (dokonce i státní hymna). 
Připojuji tedy jednu z modliteb našich 



9

předků a také několik moudrých slov 
(nebojte, ne mých vlastních     ), která mi 
připadají svým obsahem nadčasová…

Modlitba za mou vlast
Můj Ježíšku! Je z Písem svatých jisto, 
žes lásky k vlasti obrazem.
Tys Betlém miloval, své rodné místo,
Tys miloval svou rodnou zem.

Já jenom chudé, prostičké jsem děcko,
mým domovem zem česká jest,
tu zemi miluji však nade všecko,
nad všecko mi jest její čest.

Na srdci Evropy ta země leží,
jde širým světem o ní zvěst,
že hradby mocné kolkolem ji střeží 
jak silného obra pěst.

Tou mojí zemí proudné řeky běží
přes pruhy polí, luk a cest,
tam k nebi pne se tisíc štíhlých věží
nad střechy vesnic, štíty měst.

Můj Ježíšku! K té zemi ať se sklání
Tvá dobrotivá mocná dlaň,
ji věrně opatruj a bez ustání
Ty před neštěstím nám ji chraň.

Od české vlasti v nehostinné dálky
pryč zažeň všechen bol a stesk,
pryč zaplaš od ní mor a hlad a války,
i krupobití, hromů třesk.

K mé vlasti rodné obrať svoje líce
a požehnání své jí dej!
Ó, žehnej, žehnej vlasti mé!
Ó, žehnej ji a zachovej!

(J. Š. Baar)

„Litujte národ, který má plno pověr a žád-
né náboženství.
Litujte národ, jenž se halí do roucha, kte-
ré sám netká, živí se chlebem, na který 
sám nesklízí zrno, a pije víno, které neteče 
z jeho vlastních vinných lisů.
Litujte národ, který zdraví tyrana jako 
hrdinu a který považuje třpytícího se 
dobyvatele za dobrotivého.
Litujte národ, který ve snu opovrhuje váš-
ní a při probuzení se jí podvoluje.
Litujte národ, který pozvedne svůj hlas 
jen kráčí-li v pohřebním průvodu, který se 
vychloubá jen uprostřed rozvalin a který se 
nevzbouří, dokud nemá šíji mezi mečem 
a špalkem.
Litujte národ, jehož státníci jsou lišky, 
jehož filozofové jsou kejklíři a jehož umění 
je uměním slátanin a napodobování.
Litujte národ, který vítá svého nového vla-
daře s fanfárami a loučí se s ním pískáním, 
jen aby přijal dalšího vládce opět s fanfá-
rami.
Litujte národ, jehož mudrci stářím oněmě-
li a silní jedinci jsou dosud v kolébce.
Litujte národ, rozdělný ve zlomky, jehož 
každý zlomek se sám považuje za národ.“

(Chalíl Džibrán – malý velký muž)

* * *

Dne 18. května si připomínáme narození bývalého papeže
Jana Pavla II. (1920–2005).

Blahoslavený Jene Pavle, prosíme Tě, přimlouvej se za nás.

Vzpomínka na Jana Pavla II.
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Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,

a navštiv myslí našich chrám,

z výsosti nebes zavítej,

do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, láskyplný dech,

tys posvěcení myslí všech.

Tys sedmi darů studnice,

prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,

ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout,

vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod vedením tvým

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

a Syna jeho milovat

a v tebe, Duchu svatý, zas

důvěřovati v každý čas. Amen

MODLITBA

Ráno po svatbě v Káni Galilejské… Hos-
té se pomalu probouzejí, většina z nich se 
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště „přejá-
saný a přepitý“ muž prosí: „Já mám tako-
vou žízeň! Skočte někdo pro vodu…“ Ježíš 
se zvedne, že tedy půjde, když vtom všich-
ni svorně vykřiknou: „Ne! Ty už ne…“

Kněz chválí jednoho ze svých farníků, 
notorického alkoholika: „To je pěkné, 
že jste se zase včera ukázal v kostele.“ 
„Alkoholik: Ach jé, tak v kostele jsem byl 
taky?“

Nejčastější poslední věty před smrtí:
– A teď mě vyfoť na té skále.
– Zprava dobrý!

– Pust mě k tomu, já tomu rozumím.
– Zbijme ho, vzdyť je sám.
– Klídek chlapi, to je nulák.
– Neboj, není nabitá.
– Hoď mi sem to kladivo!
– Divné, cítím plyn, rozsviť!
– Ty, že jsi mafián? Nevěřím!
– Pejsku, pojď sem!
–  OK trenére, v příštím kole ho knokau-

tuju.
– Drahá, nechceš řídit?
– Brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet.
–  Mohla byste mi přidat té vynikající hou-

bové omáčky?
–  Ti chlapi z rozvědky nestojí za nic. Žád-

né miny tu nejsou.
– Hele, užovka!
– Tady je silný led, to přejdeme.

VESELÝ

* * *

* * *

Hymnus Veni Creator Spiritus
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Franz Werfel patří k partě pražských 
německy píšících Židů, např. spolu s Kaf-
kou. Někteří z Vás asi četli líbeznou Píseň 
o Bernadettě nebo geniálního Jeremiáše. 
Dnes se blíže podíváme na zoubek kni-
ze, která byla do češtiny přeložena teprve 
nedávno, a sice na Zpronevěřené nebe.
Její zápletka je poměrně jednoduchá. 
Hlavní protagonistkou je Teta Línková, 
služka v zámožné rodině. Takové služky 

– veskrze staré panny 
– bývaly vcelku sluš-
ně existenčně zajiště-
ny, dostávaly pěkný 
plat, měly kde spát, co 
jíst. Bývaly si vědomy 
svých kvalit, bez nich 
by takové rodiny bez-
tak pošly hladem, že? 

Jejich pokojík a nastřádané úspory pro ně 
bývaly královstvím, pokladem, pro který 
žily a dýchaly – teda alespoň Teta Línko-
vá. K ní se přidružila ještě jistá ctižádosti-
vost – jakožto věřící, resp. žena chodící do 
kostela, chtěla jednou do nebe. Jenže jak 
to udělat? Už vím, synovec.
V průběhu let služby požádal Tetu Línko-
vou její synovec Mojmír Línek, zda by jej 
finančně nepodporovala během jeho boho-
sloveckých studií, prý si ji pak vezme k sobě 
na faru. Pro stárnoucí služebnou to byla 
vítaná příležitost – nebe si předplatí. Bude 
platit klukova studia, bude si sama utrhovat 
od huby, aby Bohu ona (!) přivedla kněze, 
pak se o něj bude starat, jako se včil stará 
o své pány, a nebe má tutově zaručené.
A tak se do toho milá abonentka směle 
vrhne a na každou další písemnou Moj-

mírovu žádost o pod-
poru odpovídá zaslanými penězi, přičemž 
je šťastná, bere to jako důkaz toho, že vše 
je na dobré cestě. Mojmírovi se do cesty 
ke kněžství kupí jedna překážka za dru-
hou, tu problémy s představenými, tu zas 
jiné, Teta beze stopy pochybnosti cáluje 
všechny jeho potřeby. „Nedělá to však jen 
ze zvyku a ženské péče, ale i z temné oba-
vy, že by mohla najednou ztratit spojení se 
svým prostředníkem, jehož velký úkol přece 
ještě dávno neskončil.“ Jde vyloženě o zišt-
né počínání, stopy křesťanské lásky či 
dobročinnosti byste v tom hledali marně. 
Konečně jí přijde fotka panáčka v hábitu 
– to jsem já, píše Mojmír, až se usadím na 
vlastní faře, půjdete ke mně, ujišťuje Tetu 
Línkovou. Ta už v té době neslouží, její 
zaměstnavatelé mění lokál a ona se stěhuje 
k sestře do Vídně. To je pro změnu prvot-
řídní mrcha, které jde vyloženě jen o Teti-
ny prachy, navíc u sebe má postiženou 
sestru, s níž jedná jak se psem a upírá jí 
i ty nejdrobnější radosti života, použiju-li 
klišé obrat.
Tetě tam přichází dopis z Hustopečí. Píše 
jí synovec Mojmír ze svého kaplanského 
místa a hlásí další problém – starý farář 
ho utiskuje a on nemá pomalu co do huby. 
Prosí o poslední apanáž, brzy prý zaujme 
farářovo místo a pak… Pak se u něj Teta 
usadí. Dám mu to osobně, to bude pře-
kvapení, řekne si Teta Línková a vydá se 
do Hustopečí. Jenže tam se málem vybulí 
– žádný otec Mojmír neexistuje, farářem 
to je rozšafný chlapík v nejlepších letech. 
Tetě se zhroutí sen – nejde jí ani tak o ty 
nenávratně ztracené peníze, jako o to, že 

Franz Werfel – Zpronevěřené nebe
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OKÉNKO PRO DĚTI

Všem maminkám a dětem, 
které se v květnu narodily, přeji vše 

nejlepší.

pozbyla naději na nebe, které si tolik let 
předplácela.
Podaří se jí zjistit, že Mojmír žije v Praze. 
Vyrazí tedy za ním a setká se zkrachovalou 
existencí, cynickým podomním obchod-
níkem žijícím z prodeje cetek a drobných 
podvůdků, žijícím neustále na dluh, navíc 
na hromádce s dočista vyhořelou ženskou. 
Ta jejich scéna setkání a rozhovoru je skvě-
lá, Mojmír tetu Tetu obviňuje, že svým pří-
jezdem vše zkazila, mohli si prý žít krásně, 
v idylické představě o tom druhém. Když 
Teta zhnusena odchází, doběhne ji ještě na 
ulici a požádá o poslední malou půjčku.
Rozčarovaná a apatická se vrátí do Víd-
ně. Nebe je ztracené, co včil? Pak se dočte 
o zájezdu do Říma. Co už, řekne si, poje-
du taky. A tak se stará služebná belhající se 
o hůlce vydá se skupinou movitých výlet-
níků do Věčného města. Jako služebnou 
ji všichni ti pyšní a sebejistí boháči pře-
hlížejí jak krajinu, až na mladého kaplana 
o. Seydela, který se jí ujme.
Lišky Bystroušky z vašich řad možná ví, co 
bude následovat. Mladý kněz a stará 
služebná se sblíží, Teta mu postupně vyjeví 
svůj bolavý problém, zároveň se mění její 
nitro, k čemuž zvlášť dopomůže osobní 
audience u papeže, na níž se dostane do 
první řady a na níž omdlí, padajíc celou 
vahou těla na Svatého otce. V katakom-
bách pak u o. Seydela vykoná životní zpo-
věď a najde vnitřní pokoj. Umírající 

pochopí – a to je vlastně poselství této kni-
hy – že nebe si nejde koupit, nejde si je 
zajistit, ani zasloužit – nebe je dar, nebe je 
milost. K tomu se pak druží i nemoc sou-
dobé společnosti, kdy lidé nebe zpronevě-
řují tím, že si neuvědomují existenci Boha 
a vlastní nesmrtelnost.
Jo, stojí za to si to přečíst. Werfel byl tako-
vý latentní katolík, řekl bych, v jeho díle 
se skrývají sympatie ke katolictví, hlásil se 
k němu i ve svých úvahách, ač nebyl prak-
tikující, bylo pro něj nejdokonalejší filozo-
fií, abych to řekl co nejjednodušeji. Pasáže, 
v nichž popisuje chrám sv. Petra ve Vatiká-
nu, procesí nebo papeže, berou dech, jak 
se říká. Není to totiž jen popis, ten chlap 
do toho dal své srdce, své přesvědčení, 
svou touhu po tom být přesvědčen úplně. 
„Jednoho dne se sejdou kardinálové, všech 
sedmdesát, obyčejní pozemšťané, a pozdvih-
nou Achilla Rattiho na Petrův stolec. A nyní 
už člověk Pius není jen pouhým člověkem. 
Jedna kapka znamenitého balzámu, který se 
nashromáždil ode dnů galilejského rybáře, 
jenž chodil po světě s Pánem, promění oby-
čejného člověka a přidá k jeho povaze cosi, co 
není z tohoto světa.“
No co říkáte, není lepší si to přečíst celé 
a nespokojovat se jen se mnou vybranou 
pasáží? Nevšední příběh, navíc dobře na-
psaný, věříte jak autorovi, tak jednajícím 
postavám. Věříte mi? Tak si to přečtěte. 
Nevěříte? Tak si to přečtěte.

(Libor Rösner)
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Hádej, hádej, hádači, kdo to 
neví, nesvačí…Deštivý květen – žíznivý říjen. »

Když se v máji blýská, sedlák si výská. »
Bujný květ – plný úl. »

Květnové pranostiky

Culí se, culí švarný pán,
k zemi cibulí připoután.
Barevný jako sama duha
za sluníčkem se vzhůru šplhá.
Culí se, culí, švarný pán,
tulí se, tulí k sobě sám.

Je celá fialová.
V trávě se snadno schová.
Včelkám to ale nevadí -
vůně ji stejně prozradí. 

Déšť padá sněhu na plínku
a vzbudí bílou květinku:
uhni, sněhu, uhni,
jsem po zimě první
pro každou maminku. 

Jiří Žáček
Tulipán
Tulipán a tulipaní
celý den se sobě klaní,
až se diví okolí,
že je záda nebolí.

Znáš je…?
Jarní květiny
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Je po dešti, ale sluníčko už 
pěkně hřeje. Všechny louže 

jsou stejně hluboké, ale 
nejsou stejně veliké. Kterou 

z nich sluníčko vysuší nejdří-
ve? Pak obrázek vybarvi.

Příběh na pokračování
Královna ze Sáby 1. kniha Královská 10
Šalomounova sláva se rozšířila i do dale-
kých zemí. Kupci donesli zprávu o jeho 
moudrosti přes poušť až do země Sába. 
Královna Sáby nevěřila tomu, co kupci 
říkali, ale byla by se sama ráda dozvěděla, 
co je to za krále.
A tak sepsala všechny nejtěžší otázky, 
které ji napadly, aby ho vyzkoušela. 
A pak se vydala s celým svým doprovo-
dem a s velbloudy naloženými vzácným 
kořením, drahokamy a zlatem na dlou-
hou cestu.
Obyvatelé Jeruzaléma byli zvyklí na náv-
štěvníky z daleké ciziny. Ale když přijela 
královna ze Sáby, hleděli na ni s úžasem. 
Královnu uvedli do královského paláce. 

Položila králi Šalomounovi všechny otáz-
ky, které si pro něj připravila. A on na 
všechny odpověděl! Provedli ji palácem 
a ukázali jídla, která se připravovala pro 
králův stůl a pro velké hostiny. Viděla krá-
lovské úředníky v jejich nádherných oble-
cích. To jí úplně bralo dech.
„Nevěřila jsem tomu, co mi o tobě vyprá-
věli,“ řekla králi. „Teď jsem to ale viděla na 
vlastní oči. Bůh dal svému lidu moudrého 
krále, protože Bůh svůj lid miluje.“ Dala 
králi Šalomounovi dary, které s sebou 
přivezla: vzácná koření, drahokamy a zla-
to. Také král jí dal na oplátku svoje dary 
a všechno, co si přála. Potom se královna 
se svým průvodem vrátila do Sáby.

Modlitba za pana faráře
Děkujeme Ti, Pane Bože, za našeho pana faráře. Vede a doprovází nás na cestě k Tobě. 
Pomáhá nám přes propasti, z křivolakých cest nás vede na rovné, pomáhej nám, aby se 
o nás mohl opřít.

Výroba tulipánů
Na výrobu jednoho tulipánu budeme potřebovat 1 barevný papír na květ, 2 zelené papí-
ry na stonek s listy, nůžky, lepidlo
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1. Čtverec poskládáme přesně na polovi-
nu tam a zpět, aby vznikly záhyby.
2.–3. Čtverec obrátíme na druhou stranu, 
rohy složíme do středu a vytvoříme zno-
vu vodorovný a svislý záhyb tam a zpět.
4. Všechny čtyři rohy složíme k sobě 
směrem nahoru a skládáme záhyby tam 
a zpět na bočních rozích.
5.–6. Postup zopakujeme na všech čty-
řech bočních rozích.
7. Květ vymodelujeme zatlačením spod-
ní části dovnitř a v jejím středu uděláme 
malou dírku.

1. Čtverec přehneme tam a zpět po úhlo-
příčce a složíme dva rohy k úhlopříčce.
2. Potom složíme další dva protilehlé 
rohy k úhlopříčce.
3. A ještě jednou.
4. Tvar přeložíme na polovinu špičkami 
k sobě.
5. Stonek složíme znovu na polovinu.
6. A potom stonek mírně vysuneme, aby 
byl zároveň s listem.
Takovýto stonek můžeme hned použít, 
nebo si poskládat stonky dva, zasunout 
do sebe a přilepit.

Hádanky: 
tulipán, fialka, sněženka

Pac a pusu, Oskar

(Lenka Volná)
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OKÉNKO PRO RODIČE
Obyčejný puberťák
Před hodinou chemie přichází za uči-
telkou jeden z osmáků, kluk jako hora. 
Není to žádný svatoušek, takže učitelka 
už předem tuší, co jí asi chce říci. Určitě 
zase něco zapomněl. Nebo bude mít tisíce 
trapných výmluv, proč opět nestihl napsat 
domácí úkol… Prostě klasika – „známe 
svoje lidi“.
„Paní učitelko, já bych vás chtěl poprosit, 
abyste se dneska nedivila, kdybych byl 
nějaký divný. Babičce totiž zrovna operu-
jí koleno a já na ni pořád musím myslet. 
Takže to třeba bude vypadat, že nedávám 

pozor.“ Učitelce „spadla čelist“. Tak tohle 
od něj opravdu nečekala. „No, dobře, 
samozřejmě, to chápu. Asi máš babičku 
hodně rád. Určitě to dobře dopadne. Ber 
to tak, že jí nové koleno aspoň bude lépe 
sloužit než to staré,“ pokusila se rozhovor 
odlehčit. „No, to jo, ale určitě ji to bude 
zpočátku bolet. A já nemám rád, když 
někoho z mojí rodiny něco bolí. To bych 
byl raději, kdyby to bolelo mě…“ Učitelce 
došla slova. Naštěstí zazvonilo.
Skutečně vždycky „známe svoje lidi?“ 
 (B. V.)

Pomohl…
Ve voze MHD bylo jako vždy docela plno. 
Na čtyřsedadle seděla stará paní a její 
manžel, naproti maminka a její asi pětiletá 
holčička. Obě vyfiknuté jako z posledního 
módního časopisu. Maminka minisukni 
jen o pár čísel širší než pásek, vysoké pod-
patky, těsné tričko upnuté na opáleném 
těle a samý řetízek a prsten. 
Byla trochu víc namalovaná, ale i tak jí to 
slušelo. Kazil jí to jen ten výraz – znuděný 
a znechucený – a občasný kradmý pohled 
po lidech jakoby říkal: „Proboha, kam 
jsem se to dostala.“ 
Její malá princezna byla oblečená podob-
ně, jen podpatky a malování nahradily 
roztomilé culíčky jako střapečky. 
Kývala nožičkama sem a tam a vypadalo 
to, že je znechucená stejně jako její matka. 
Naproti nim seděli staří manželé, oba se 
opírali o hůlku, byli skromně schouleni 
tak nějak do sebe a tichounce si občas něco 
řekli. 

Sálala z nich taková ta domácí pohoda, 
mír a pokora. Seděli, nikoho si nevšímali, 
jen paní občas vyrušilo kopnutí malé prin-
cezny pod koleno. 
Nejdřív to bylo jen jakoby náhodně, že se 
holčička nechtěně dotkla špičkou boty. 
Čím víc ale stará paní uhýbala, tím víc 
bylo na holčičce vidět, že kopance jsou 
cílené. Kývala nohama, kývala, pohled 
upřený na tvář staré paní a kop – a zase 
jakoby nic se dívala z okna ven.
Stará paní trochu poposedla – a za chvíli 
znovu. Číhavý pohled, raz, dva, tři – kop. 
A zase nenápadný pohled ven. Pořád doko-
la. Paní už nevěděla, kam s nohama. Snad 
jenom slušnost jí bránila mamince něco 
říct, a tak se snažila trpělivě vystihnout 
okamžik výkopu a včas uhnout. 
Ani lidé kolem neříkali nic. S počtem 
kopanců se jen úměrně zvyšovalo krou-
cení hlavou a znechucení obou manželů 
i ostatních cestujících.
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Velikonoční radost
Milí čtenáři,
ještě stále v nás zaznívá velikonoční Alelu-
ja. Dosud nás naplňuje radost ze slavného 
Vzkříšení našeho Pána. Stále nám v uších 
rezonuje „volání“ prázdného hrobu, které 
rozeznívá optimistické struny našeho nit-
ra zprávou, že hřích je navždy přemožen. 
Radost stále…
Ale, počkejme, skutečně jsou události Vel-
ké noci zdrojem naší každodenní radosti? 

Nemám zde na mys-
li okamžiky při mši svaté, kdy je nám veli-
konoční radost různými liturgickými texty 
připomínána. Mám na mysli realitu všed-
ního dne. Má Kristovo vzkříšení dopad 
i na tuto majoritní část našich životů?
Nebojte se, nebudu zde moralizovat, jak 
konkrétně bychom měli prožívat radost. 
Emoce jsou bytostně spojeny s osobností 
a jejich prožívání je velice individuální. 

Celé to sledoval i mladík stojící opodál. 
Měl takové ty široké kalhoty s rozkrokem 
až u kolen, vytahané triko a čepici s kšil-
tem dozadu. 
Žvýkal žvýkačku a občas nezúčastněně 
zavadil pohledem o onu čtveřici. Pak se 
zase díval ven, žvejkal a mlčel. 
Nedělal nic. Byl jeden z mála lidí, na kom 
se nedalo poznat, jestli se baví, nebo je 
pohoršen. 
Když už stará paní neměla kam uhnout 
a holčička se musela svézt skoro až na kraj 
sedačky, aby si mohla kopnout, neudržel se 
jeden pán stojící nad nimi a řekl mamince: 
„Prosím vás, nemůžete jí něco říct? Nevi-
díte, co dělá?“ 
Maminka se podívala na pána, pak na 
svoji princeznu, pohladila ji po vláskách, 
upravila culíčky a řekla pohrdavě: „Proč 
bych jí něco říkala? My dětem dopřáváme 
volnou výchovu.“ 
Tou odpovědí šokovala nejenom pána, ale 
i všechny cestující. Holčička si ještě dva-
krát kopla, než autobus dojel k zastávce. 
Mladík v kšiltovce se líně sebral a prochá-

zel nezúčastněně kolem čtveřice ke dveřím. 
Když byl těsně u nich, udála se scéna jako 
z filmu. Bylo to dílo pár okamžiků. 
Dokolíbal se pomaloučku k nim, pořád ten 
nezúčastněný výraz, klidně až líně vyndal 
z pusy žvýkačku a jedním pohybem ji líp-
nul palcem holčičce doprostřed čela. 
Takové to á – lup ho tam. Lehkým, lad-
ným pohybem, jako když malíř jedním 
ťuknutím lípne na svůj obraz poslední 
významnou tečku. 
Bez mrknutí oka postupoval houpavě dál 
k východu jakoby nic. 
Maminka zalapala po dechu a vypísk-
la: „No co to děláš, magorééé??? Seš 
blbéééj????“ 
Mladík jen tak líně otočil hlavu zpět a úpl-
ně klidně odvětil: „Ne, ale naši mi taky 
dopřávali volnou výchovu… Nashlééé.“ 
Vykolébal se ze schodů ven na ulici, ještě 
se na starou paní usmál do okna a dvěma 
prsty mávl na pozdrav. 
Celý autobus se bavil. Tady v tom případě 
„volná výchova“ přinesla své ovoce a pro 
všechny to byl takový „borec nakonec“. 
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Suroviny: 
30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru, 
10 dkg rozpuštěné hery (másla), 1 vanil-

kový cukr, 1/2 šálku mléka, 1 prášek do 
pečiva

RECEPTÁŘ
Bábovka bez vajec

(Lukáš Volný)

Spíše nás, křesťany, vyzývám parafrází 
Pavlova zvolání směrem k obyvatelům sta-
rodávné Thessaloniky: „Stále se radujme!“ 
Vždyť přece máme z čeho. Radost z osob-
ního úspěchu, rodinného štěstí, to vše 
dokážeme intenzivně prožívat, ale i proje-
vovat navenek. A zde stojíme před skuteč-
ností Velikonoc, které jsou zdrojem každé 
opravdové radosti. Nebojme se odrazu 
velikonoční radosti ve tváři, vždyť obličej 
by měl být vpravdě zrcadlem duše.
Nemohu se nezmínit o skutečnosti, kterou 
pokaždé silně vnímám v noci při velikonoč-
ní vigilii. První část obřadu začíná v temnu, 
pouze za svitu svící. Liturgie pak nádher-
ně graduje až do okamžiku, kdy noc smrti 
nekompromisně a naplno prozáří a překoná 
světlo Kristova vzkříšení. Symbolicky se 
přitom rozsvěcují všechna světla v chrá-
mu. Zní zpěv vykoupených, znovu se zpří-
tomňuje největší okamžik lidských dějin. 
Drtivá většina tváří přitom nejeví žádnou 
změnu, zůstávají vážné, někdy i smutné 
a zachmuřené. Změna oproti Velkému pát-
ku je prakticky nerozlišitelná. Přitom věřím, 
že v každém z nás radost doslova „řádí“, ale 
jako bychom se ji báli projevit, byť jen les-
kem v očích. Je to snad prostředím, výcho-
vou, pocitem, že emoce do kostela nepatří, 
že „to se prostě nedělá“?
Jistě, vnitřní radost je mnohem důležitější, 
ale pokud se nám podaří vyjádřit ji svým 

(zdůrazňuji individuálním) postojem 
i navenek, můžeme se začít zbavovat nálep-
ky „podivných brouků“, kteří v kostele při-
pomínají mumie. To nejsou má slova, ale 
autentické výpovědi osob, které zavítaly na 
nejradostnější křesťanskou liturgii roku, 
protože hledaly ve svém životě smysl, prav-
du a duchovní prožitky. Velmi těžce se pak 
předává evangelium jako radostné posel-
ství s vážnou, ne-li smutnou, tváří. První 
dominikánští misionáři v Číně se potá-
zali se zlou, jejich cesta skončila tragicky. 
Důvod? Hlásali radostnou zvěst ve svých 
typických řeholních oděvech, které jsou 
bílé barvy. A pro Číňany byla bílá barva 
symbolem smrti a smutku. Misionářům 
nevěřili, měli je za lháře.
Nebojme se tedy projevovat velikonoční 
radost i ve svých gestech a postojích, ve 
své tváři, úsměvu… nemusíme nezbytně 
tančit po kostelních lavicích, či extaticky 
vykřikovat. Vždyť to beztak ani neodpo-
vídá naší středoevropské kultuře. Spíše 
považujme za zcela legitimní, a Bohem 
chtěné, že na nás bude radost z vykoupe-
ní zřetelně rozeznatelná. Jak jinak chceme 
přesvědčit svět, že „mít Spasitele se vypla-
tí“? I Svatý Pavel nám znovu, tentokrát 
prostřednictvím listu Filipanům, vzka-
zuje: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu 
říkám, radujte se!“
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Bezinkový sirup

Je možné přidat rozinky nebo ořechy. 

Postup:
Vše smícháme dohromady a vlijeme do 
vymazané a vysypané formy na bábovku. 
Píchnutím špejlí do těsta zjistíme, zda je 
bábovka upečená.
Výborná bábovka !
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