Nejsvětější srdce Ježíšovo

Současník má ohromné možností. Věda,
pokrok a v nekonečné řadě i média mohou
rozvinout jeho intelekt, kreativitu i pružnost v zaujímání stanovisek. Homo sapiens (myslící tvor) může „růst“ k integritě
(celistvosti).
Život ale, jako mořský příliv, přináší nové
jevy, vjemy a stavy. Komplikovaný svět
může vést k frustracím. Člověk má na
jedné straně obrovské možnosti rozumět
světu kolem sebe. Na druhé straně může
dojít ke zjištění: přestávám rozumět sobě.
Příčinou odcizení makrosvěta (toho, co
nás obklopuje) od mikrosvěta (toho, co
prožívám v sobě) může být duchovní
vyprahlost, krize víry, oddálení se od Boha
a v nekonečné řadě i hřích.
Jak spojit tyto „dva“ světy (makro a mikro)? Je to vůbec možné? Ani největší mistři
duchovního života to nedokázali. Křesťanská literatura sice zmiňuje lidi s darem
kardiognoze (dar vidění do srdce), ale
k sebepoznání vždy potřebujeme někoho
druhého. Stále ale visí ve vzduchu palčivá
otázka. Může nás třeba i nezaujatý pozorovatel vidět objektivně? Může někdo zhodnotit to, co prezentujeme navenek s tím, co
prožíváme uvnitř? Je někdo takový?

Odpověď přináší Kniha knih: svět a člověka stvořil Bůh. Nebeský konstruktér
rozumí světu a člověku jako nikdo jiný.
V „Dopise Otce“, adresovaného nám
lidem, dále čteme: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl
život věčný“. Syn Boží se stal člověkem,
aby nás zachránil. Po smrti a vzkříšení
vstupuje do nebe jako Bůh a člověk zároveň. Do nebe vtahuje s lidskostí i srdce –
mohli bychom říci i náš mikrosvět (myšlenky, city, pohnutky, tužby…).
Ježíš vidí do srdce, je přece Bůh. Pokud se
budeme dívat tímto zorným úhlem, pak
nám začne být jasná úcta k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, která není klaněním
se tělesnému orgánu. Už vůbec není uctíváním Boží „slabosti“. Zdrojem úcty je
Bůh, který zná naše nejtajnější pohnutky
a nejhlubší touhy. V Ježíšově srdci, jak píše
kardinál Špidlík, se skláníme před Bohem,
který má soucit s lidskou nevědomostí, se
slabostmi a dovede pochopit, co zavinilo
prostředí či dědičné vlohy. Úcta k Ježíšovu
srdci je poklona před Bohem, který miluje
k smrti a ještě omlouvá, právě proto, že nás
nejdůvěrněji zná…
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. června – pondělí
3. června – středa
5. června – pátek
7. června – neděle
11. června – čtvrtek
13. června – sobota
14. června – neděle
19. června – pátek
20. června – sobota
21. června – neděle
24. června – středa
28. června – neděle
29. června – pondělí

Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
TĚLA A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
11. neděle v mezidobí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
12. neděle v mezidobí
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ,
hlavních patronů brněnské diecéze

MALÁ KATECHEZE – Liturgie

Milí přátelé,
V části „malé katecheze“ jsme krátce hovořili o bohoslužbě. V souvislosti se mší svatou však také často slýcháme pojem „liturgie“. Co to znamená? Je mše svatá liturgií
či liturgie mší svatou? Nebo je mezi nimi
nějaký vzájemný vztah? Mnohdy u slov,
která používáme nejčastěji, máme-li
odkrýt jejich skutečný význam zaváháme.
A tak pojďme poodhalit roušku halící slovo liturgie.
Začněme tím, co vlastně výraz „liturgie“
původně znamená. Toto slovo vyjadřovalo „službu lidu“ či
„službu ve prospěch
lidu“, ale rozhodně zde není žádná
souvislost se zprofanovaným komunistickým „sloužím
lidu“. Jinak je možno liturgii označit
také jako „veřejné
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dílo“. V křesťanské tradici název liturgie
ukazuje, že Boží lid má účast na Božím
„díle“. Není tedy pouze věcí Boží, ale věcí
veřejnou, záležitostí nás všech!
Nový zákon (Skutky apoštolů, Římanům)
vidí jako liturgii nejen slavení bohoslužeb,
ale rovněž hlásání evangelia a skutky lásky.
Katechismus (§ 1070) chápe liturgii jako
vykonávání kněžství Ježíše Krista a také
veškerou veřejnou bohopoctu, kterou koná
tajemné Tělo Ježíše Krista (církev).
Liturgie má dvě zásadní funkce. Je zdrojem síly života církve a zároveň je jejím
vrcholným aktem, nejvyšší činností.
Liturgie má rovněž dva základní směry.
Směřuje totiž službou k Bohu i lidem. Ani
jednu z těchto součástí nemůžeme pominout. Jaká by pak liturgie byla? Bezbožná?
Nelidská? Ne, taková liturgie být nesmí.
Je přece účastí na Kristově oběti, která je
vrcholným aktem lásky k Otci i lidem.
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Karel Lwanga a druhové

To jméno Vám jistě utkvělo v paměti.
Není nijak obvyklé v našich končinách.
Není divu, Karel Lwanga a jeho druhové pocházeli z Ugandy v Africe. Všichni
sloužili jako pážata na královském dvoře
panovníka Mwangy. Když král zjistil, že se
mladíci pravidelně modlí, nechal je uvěznit
a 3. června 1886 nakonec upálit. Důvod
byl jednoduchý, odmítli se vzdát své víry

a zvolili raději
strašnou smrt.
Vůdce mladíků
Karel je dnes
patronem katolické mládeže
v Africe, on i jeho druhové pak byli v roce
1964 svatořečeni papežem Pavlem VI.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•

Knihovna bude o prázdninách uzavřena. V případě potřeby je možná individuální
domluva s některou z knihovnic.

•

Mládež od 15 let je zvána v neděli 7. června od 15 hodin na puťák od tramvajové
smyčky Vřesinská směrem na Mexiko.

•

Cílem putování dětí v rámci soutěže Putování se sv. Pavlem bude Hradec nad Moravicí. Pojedeme vlakem z Ostravy-Třebovic v sobotu 13. června v 7.45 hodin. Na programu je mše svatá v kostele sv. Pavla, prohlídka zámku a hry. Návrat odpoledne (dle
počasí). Zvány jsou děti i rodiče.

•

Ve středu 26. června v 18 hodin bude na ukončení školního roku na farní zahradě
táborák pro děti, mládež a všechny mladé duchem.

STŘÍPKY
Otec a syn

Muž se vrátil z práce, jako obvykle pozdě, unavený a v ne příliš dobré náladě. Ve
dveřích na něj čekal jeho sedmiletý syn.
„Tati, můžu se tě na něco zeptat?“ „Ano,
jistě. Copak je?“ „Tati, kolik vyděláš za
hodinu peněz?“ „To není tvoje starost,“
zamračil se otec, „proč se na něco takové-

ho vůbec ptáš?“ „Jen bych to chtěl vědět,“
vyzvídal chlapec. „Prosím, řekni mi, kolik
peněz vyděláš za hodinu?“ „Když to musíš
vědět, tak vydělám sto padesát korun.“
„Ach,“ vzdychl syn. Pak ale zvedl hlavu,
podíval se na otce a řekl: „Tati, můžeš mi,
prosím, půjčit sedmdesát korun?“ Muž se
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rozzlobil. „Jestli jediným důvodem, proč
ses ptal, bylo, abych ti půjčil peníze na
nějakou hloupou hračku nebo jiný nesmysl, tak hned odpochoduj do svého pokoje
a běž do postele. Stejně je už pozdě. A přemýšlej, proč jsi tak sobecký.
Každý den tvrdě pracuji a ty
se takhle chováš!“ Chlapec
tiše odešel do svého pokoje
a zavřel za sebou dveře.
Muž se unaveně posadil do
křesla obývacího pokoje.
Synovy otázky ho ještě více
rozladily a popudily. „Jakou
lstivou taktiku ten malý dareba používá,
jen aby se dostal k nějakým penězům!“
Po hodince odpočinku v tichu a přibývajícím šeru pokoje se muž uklidnil a znovu se v myšlenkách vrátil k rozhovoru se
synem. „Možná, že si za těch sedmdesát
korun opravdu potřeboval koupit něco
důležitého. A je pravda, že si o peníze normálně vůbec neříká.“ Vstal, šel ke chlap-

CHARISMATA – část druhá

Záznam z exercicií, které vedl v Koclířově u
Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty
Zamýšlíme se nad tím, co jsou to charismata. Po 2. vatikánském koncilu nastalo napětí mezi církví charismatickou
a institucionální. Jakoby na planetě žily
dvě rasy lidí. Jedni pracují ve dne, druzí
v noci. Ty dvě rasy o sobě navzájem vůbec
nic nevědí. Pro ty aktivní ve dne existují pouze oni jako ta jediná rasa na světě
a naopak. Ti aktivní v noci se stali velkými
astronomy, napsali spoustu krásných knih
o hvězdách, o nebi. Ti aktivní ve dne byli
experti na květiny, barvy, hory a napsali o tom spoustu knih. Začali psát knihy
také o sobě navzájem. Psali o druhých, že
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covu pokoji, otevřel dveře a tiše se zeptal:
„Spíš, synku?“ „Nespím, tati, jsem vzhůru.“ „Přemýšlel jsem,“ odpověděl mu otec,
„možná, že jsem byl před chvílí na tebe
moc přísný. Víš, byl to dlouhý, náročný
den a já jsem měl dost špatnou náladu. Tady máš těch
sedmdesát korun, o které
jsi mě požádal.“ „Díky, tati!
Díky!“ rozzářil se chlapec,
sáhl pod polštář, vytáhl
hrst drobných mincí a jednu pomačkanou padesátikorunu. „Na co jsi chtěl
další peníze, když jich tu máš pořádnou
hromádku?“ podivil se otec. „Protože jsem
jich neměl dost. Ale teď už mám!“ radostně volal syn. „Tati, teď už mám přesně sto
padesát korun! Můžu si koupit hodinu
tvého času? Prosím, přijď zítra domů brzy,
moc rád bych s tebou povečeřel.“
(z internetu převzal Dalibor Vitásek)

Svitav ve dnech 24.–27. 3. 2008 Fr. Elias
jsou to snílci, že jsou trochu mimo. Došlo
to tak daleko, že jedna rasa viděla tu druhou jako nebezpečnou a začala mezi nimi
válka. Ti, co byli aktivní během dne, zabíjeli ty, co jsou aktivní v noci a ti, co byli
aktivní v noci, zabíjeli ty, kteří v noci spí.
A tak se navzájem vyhubili. Takhle nějak
je to s církví, když je charismatická a institucionální.
Na 2. vat. koncilu se zformovaly dvě skupiny. Kardinál Rufini vedl tradicionalisty.
Ti podceňovali charismata, která podle
nich už dnes nejsou důležitá; byla důležitá na začátku církve, ale pro nás dnes

stačí svátosti, pobožnost apod. Kardinál
Suenens se k tomu stavěl opačně. Charismata vnímal jako důležitá i v životě dnešní církve. Toto napětí v církvi je patrné
dodnes v mnoha našich farnostech. Např.
někteří kněží jsou proti určitým modlitebním skupinkám – to nepotřebujeme,
proč se nepřijdou modlit do kostela, kde je
Eucharistie, vždyť charismata jsou jen sny,
výplody hysterické fantazie, nic jiného.
Na druhé straně najdeme lidi, kteří jsou
členy modlitebních společenství, neradi
chodí na mši, která není dostatečně charismatická, nevěří už v klasické modlitby,
které dříve znali, uznávají jen modlitby
spontánní. Existuje zde určité napětí. A to
by nemělo být! Obě tyto části církve jsou
potřebné.
Lépe to pochopíme na přirovnání s ohništěm. Máme oheň, který je živý a zároveň
ohraničený ohništěm. Ohniště je církev
institucionální, oheň je církev charismatická. Mít ohniště bez ohně je k ničemu. Mít
oheň bez ohniště může být velmi nebezpečné. Oheň buď vyhoří nebo se může stát
nebezpečným. Potřebujeme obojí – oheň
v ohništi!
Duch svatý přichází, aby mě posvětil,
učinil svatým. Nepřichází mě od církve
oddělit, ale více s ní sjednotit. Přichází,
aby církev oživil. Není to něco od církve
vnějšího, je právě tím, co církev oživuje.
Stejné bylo napětí mezi Ježíšem a farizeji. Ježíš nepřišel zrušit Zákon, přišel ho
oživit, zdokonalit, naplnit. Ježíš nemluvil
proti Zákonu, protože ten byl dán Mojžíšovi přímo Bohem. Zákon sám ale není
cílem, musí se stát živým! Zákon mě má
přivést do blízkosti a sjednocení s Bohem
a s bratry, jinak není k ničemu. Ohniště je
důležité, ale je potřeba v něm zapálit oheň.

Charismata, to je ten oheň, který Duch
svatý vkládá do ohniště.
Slovo charisma je z řeckého charis, je to
něco, co je darováno zdarma. Nedostáváme charismata pro své zásluhy. S tím to
nemá nic společného. Jsou mi dána dobrovolně a zadarmo, je to milost. P. Pio měl
charismata, která neměla Matka Tereza
a naopak. P. Pio měl dar uzdravování,
ale to neznamená, že byl lepší než Matka
Tereza. Bůh si připravil otce Pia i Matku
Terezu pro zvláštní poslání. Charismata
mi nejsou dána pro mé zásluhy, ale pro
zvláštní poslání dané mi Bohem.
Charismat je nekonečné množství. Ta, která máme zmíněna v Bibli, jsou jen náznakem toho, co všechno může být charismatem – není to celý jejich výčet. U sv. Pavla
je zmíněno 17 charismat, ale to jsou jen
příklady. V 1Kor. 12. kap. sv. Pavel mluví
o charismatu vedení, proroctví, uzdravování a dalších.
Jsou charismata obyčejná (přirozená)
a neobyčejná (nadpřirozená), později se
jimi budeme zabývat podrobněji. Pamatujme si, že charismata máme pro dobro
společenství, ne pro sebe. Máme je pro
druhé! Celá církev je charismatická.
Měli bychom se vyhnout omylu souzení
a třídění lidí na charismatické a necharismatické. Můžeme pouze říct, že jeden
člověk svá charismata používá a druhý je
nepoužívá. Ale ne, že jeden je charismatický a druhý není. Každý dostal charisma
– matka dostala charisma pomáhat svým
dětem, manžel pomáhat své ženě, dělník
dostane charisma být svědkem druhým
tam, kde pracuje. Ať jsi kdokoliv a děláš
cokoliv, vždy dostáváš charisma pro službu
těm, s kterými se setkáváš. Některá charismata jsou viditelnější než jiná. Každý z nás
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je povolán a má poslání a k němu má charisma „ušitá na míru“. Není dobré mluvit
o církvi charismatické a církvi institucionální. Spíše mluvme o církvi Letnic – je to
církev, která vychází z Letnic. Nemluvím
o letničních sborech a církvích, protože
tam se jedná o křesťanské denominace,
oddělené od katolické církve. Mluvím
o církvi, která vychází z Letnic! Tato církev je obojí – je charismatická a zároveň
institucionální. Sv. Ireneus, jeden z církevních otců, řekl: „Kde je Duch svatý, tam
je církev. Kde je církev, tam je Duch svatý.“
Jinými slovy, kde je ohniště, tam je oheň.
Kde je oheň, tak tam je i ohniště. Pamatujme, že obojí je důležité. Charismatik,
kterého nezajímá, co se děje ve farnosti je
oheň bez ohniště. Pokud chci plnit vůli
Boží, potřebuji být živou součástí církve.
Je určitá spojitost mezi přirozenými dary
a charismaty. Mnoho lidí má přirozené
nadání k hudbě, k malířství, nadání mluvit, přitahovat k sobě lidi, mnozí mají přirozený dar vedení druhých. Tyto přirozené
dary ještě nejsou charismaty, ale mohou se
jimi stát. Mám-li přirozený dar pro hudbu
a odevzdám ho do rukou Ducha svatého,
může ho proměnit v charisma. Nebudu ho
už používat k tomu, abych sám sebe prezentoval, ale nabídnu Duchu svatému, že
ho chci používat jak On chce: „Pomoz mi,
Pane, abych mohl(a) sloužit tímto darem
společenství.“ Takto může Duch svatý můj
přirozený dar proměnit v charisma.
Musíme se vyhnout dvěma extrémům. Ne
každý přirozený dar je charismatem! Hitler měl přirozený dar vůdcovství. Měl dar
přitahovat lidi k sobě skrze to, co říkal.
Bylo to ale vymývání mozků. Určitě tu
nešlo o charisma, protože ho nepoužíval
z rukou Ducha svatého a pro dobro celé6

ho společenství jak by Duch svatý chtěl.
Sv. Pavel měl možná s Hitlerem podobný
naturel. Oba byli přirození vůdcové, Pavel
byl dokonalý organizátor, fanatický farizej. To byly jeho přirozené talenty. Pavel
tento svůj talent odevzdal Bohu do rukou
a přišla výzva: „Chceš mi sloužit?“ A Pavel
řekl Ježíši: „Řekni, co mám dělat.“ A Bůh
jeho dar proměnil v charisma. Děje se
zde něco úplně jiného než u Hitlera. Tam
určité vlohy zůstaly v přirozené rovině, ale
u Pavla se staly charismatem.
Ne každé charisma je tedy přirozeným
nadáním. Obvykle Duch svatý buduje na
přirozenosti a na našich přirozených talentech, ale když se Bohu svěříme do rukou,
může nám dát taková charismata, která
nemají s naší přirozenou výbavou nic společného. Duch svatý není ve svém dávání
nijak omezen. Projevy Ducha svatého jsou
v Ježíšově království takovými milníky.
Žijeme v éře Ducha svatého.
Dějiny spásy můžeme rozdělit do tří období: Starý Zákon = období Boha Otce, tam
se zjevuje v celé své síle a moci. Bůh je mocný, mnohem mocnější než každý jiný bůh,
kterého druzí uctívali. Vzpomeňme na
Samsona, když byl zajat a byla vzata i schrána Boží. Filištejci, kteří vzali Archu úmluvy,
ji nechali ve svém chrámu přes noc a ráno
tam našli sochu modly spadlou tak, jakoby
Archu úmluvy uctívala. Nebo když Mojžíš
měl hůl, která se proměnila před faraónem
v hada i hole jeho čarodějů se měnily v hady
– jenže Mojžíšův had spolkl ostatní hady na
znamení moci Boha Izraele. Bůh je nejmocnější v celém Starém Zákoně, nacházíme
zde projevy mocného Boha Židů.
Éra Nového Zákona, to je éra Syna. Bůh
se zjevuje ve svém soucitu. Ježíš neignoruje
Boží moc, Bůh je stále stejně mocný: Ježíš

křísí Lazara, má moc nad přírodou, uklidňuje bouři na moři. Ale to není to nejdůležitější, On se nesoustředí na moc, ale na
soucit. Ježíš má soucit s hříšnicí, se Samaritánkou. Tento soucit se projevuje v řadě
podobenství. Bůh je ten, který odpouští.
Boží soucit se nádherným způsobem projevuje v celém Novém Zákoně.
Od Letnic začíná třetí období, období Ducha svatého – éra církve. My žijeme v této éře církve. Toto období začalo
Nanebevstoupením a skončí Parusií, druhým příchodem Krista. Jak se Bůh projevuje v této době? Skrze posvěcení, skrze nás
– skrze církev. Bůh se projevuje skrze svoji
církev, skrze každého z nás, skrze charismata, skrze svatost. Můžeme si připomenout tisíce lidí, kteří se na celý život zavřou
do kláštera – to je projevem Ducha svatého. Nebo misionáře, kteří opustí všechno
a jdou sloužit druhým do nějaké cizí země.
Tisíce lidí trpících a umírajících pro svou
víru, i v ČR máme takové příklady – toto
je třetí éra. Během života se setkáváme se
spoustou svatých lidí: P. Pio, Matka Tereza a mnozí další. Je však mnoho těch, kteří
nejsou známí, kteří žijí v prostotě a pokoře
a jsou to opravdoví svatí. Viz také různá
hnutí, která vzešla po 2. vatikánském koncilu – žízeň po víře, semináře plné lidí hladovějících po víře. Z Pákistánu mi nedávno psal jeden kněz: „Právě jsme skončili
seminář, který vede ke křtu Duchem svatým.
Navštěvovalo ho přes 500 lidí a když jsme se
za ně modlili o naplnění Duchem svatým,
bylo to jako nové Letnice. Viděli jsme uzdravení a zázraky jako v prvních dnech církve!“
To se děje dnes v Pákistánu. Podobné věci
se dějí dnes i v Číně. Toto je éra Ducha
svatého! Projevení Ducha svatého skrze
každého křesťana. Není to tak, že někte-

ří jsou představitelé toho, co Bůh dělá
pro druhé. Nikdo není jen divák. Každý
v církvi musí dovolit Duchu svatému, aby
se skrze něj projevoval – třeba obyčejně:
ve způsobu, jak vedu svou rodinu, jak se
stavím k rodinným problémům, jak čelím
svým problémům osobním, jak se stavím
k homosexualitě, k alkoholismu, k hráčství, jak čelím nemoci. Duch svatý se
nemusí projevovat zvláštním způsobem,
ale dovolme mu, aby se mohl projevovat
v našem obyčejném životě. To je výzva
nebo spíše pozvání pro každého z nás.
Jakoby Duch svatý každému z nás říkal:
„Dovol mi, abych v tobě žil, abych tě používal, abych mohl působit a nemusel v tobě
zůstat uzavřený.“
Každý z nás je důležitým kamenem ve
stavbě Božího chrámu. Mnohokrát za
život se cítíme odmítnuti, ale Bůh nikoho neodmítá. Každý je důležitý. Ať jsem
mladý nebo starý, ať jsem kdokoliv, zdravý
nebo nemocný, jsem důležitý a Bůh mě
chce používat podle toho, v jakých podmínkách se nacházím.
A tak řekněme Ježíši, skrze Ducha svatého:
„Pane, tady jsem, použij mě jak ty sám chceš.
Pane, vím, že jsem důležitý živý kámen ve
stavbě tvého chrámu. Pane, často se dívám
na druhé se závistí a to mě blokuje. Prosím,
Pane, pomoz mi, abych nalezl(a) znovu
svou identitu a originalitu. Chceš toho ode
mě hodně, pomoz mi, prosím, odevzdat se
do tvých rukou. Pane, pomoz mi, abych ti
dovolil projevovat se skrze mne… Pane, prosím tě o pomazání charismat, která jsi mi
dal. Pane, pomaž mé charisma mateřství,
charisma otcovství, charisma být manželkou, manželem… Jestliže jsem rozvedená,
pomaž mé charisma pomáhat druhým, kteří
jsou na tom podobně.
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Pane, jsem-li psychicky unaven nebo nemocný, pomoz mi pomáhat druhým, kteří jsou
na tom podobně jako já. Jsem-li svobodná
matka, pomoz mi pomáhat lidem, kteří jsou
na tom podobně jako já. Pane, ať jsem kdokoliv a nacházím se v jakékoliv situaci – prosím proměň to v charisma, které se projevuje
skrze mě. Chci sloužit v tvé církvi, protože
já jsem církev. Pane, nedovol, aby v mém
ohništi nebyl oheň. Rozdmýchej ve mně
Ducha. Pane, obživ, prosím, oheň v ohništi.
Nemám žádnou pochybnost o tom, jak jsem
slabý, ale ve tvých rukou jsem silný.

Jsem jako tužka. Tužka, která sama nemá
žádnou cenu, stojí sotva pár halířů, ale
v rukou génia je tužka drahocenná. Pane,
sám nemám žádnou cenu, ale ve tvých rukou
jsem velmi drahocenný.
Pane, dnes se chci odevzdat do tvých rukou,
použij mě tak, jak ty chceš, ať se Duch Svatý
projevuje ve mně. Díky, Pane. Děkuji ti za
všechno to krásné, co ve mně činíš. Prosím,
otevři mé srdce, otevři mě pro sebe. Amen.“

(Radim Prokop)

Čtenářská soutěž o ceny – odpovědi třetího, předposledního kola
Vážení soutěžící,
třetí kolo čtenářské soutěže Many je za námi. Zde jsou správné odpovědi na trojici otázek:
1. Izraelský národ stanul v zaslíbené zemi po čtyřiceti letech putování pouštěmi a jako
poslední překážku na cestě překonal řeku Jordán.
2. Prorok Eliáš vystoupil do nebe k Hospodinu za vichru na ohnivém voze taženém
ohnivými koni.
3. Tři dny a tři noci strávil prorok Jonáš v útrobách veliké ryby.
Úspěšným luštitelům gratulujeme a přejeme výdrž a soutěžní elán i do posledního kola!
redaktoři Many

KNIŽNÍ OKÉNKO
Ladislav Kubíček: Přitahuji?

V lednovém Knižním okénku jsme se zastavili u knihy P. Ladislava Kubíčka Oslovuji?. Jednalo se o třetí díl trilogie zápisků a
myšlenek z duchovních cvičení. Po smrti
autora v roce 2006 je z písemných záznamů i magnetofonových nahrávek uspořádala do krátkých tématických kapitolek
paní Marie Svatošová. Dnes bych ráda
upozornila na druhý díl exercicií P. Kubíč8

ka, který vyšel
pod názvem Přitahuji?.
Než dalekosáhlá doporučení a výzvy
k přečtení této knížky, možná i tentokrát
bude stačit krátká ukázka. Již první kapitola svým názvem nabádá k zamyšlení.
Třeba nad otázkou, kterou nám kladou
lidé kolem nás a kterou si občas položíme
všichni: „Proč zrovna křesťanství?“

Proč zrovna křesťanství?
Ve světě jsou i jiná velká náboženství. Ta
nám často vytýkají pýchu a nedostatek
tolerance, prý jsme málo demokratičtí.
Jasnou odpověď najdeme v 1. odstavci listu sv. Pavla Židům. „Bůh k nám promluvil skrze svého Syna.“ Syna Božího přece
nemůžeme zaměnit za nějakého proroka.
„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh
v minulosti k našim předkům skrze lidi
shůry osvícené“ – to je to, co nás spojuje
s ostatními náboženstvími. S muslimy a
židy máme „společného“ jednoho Boha.
Jiný je kontakt s těmi, kteří neuznávají
osobního Boha. Jsme-li učedníky Syna
Božího, „poslaného v poslední době“, važme si toho! Vlastního Syna nám Bůh poslal
– přijali jsme ho? Mnoho křesťanů chápe

křesťanství jen jako
víru. Boží Syn za
nás nejen zemřel, on
z nás také udělal členy Boží rodiny! To
by se mělo projevit
i velkorysostí našeho
pohledu na ostatní
lidi.
Závěr knihy tvoří
svébytná Kubíčkova Křížová cesta, která
nemá jen obvyklých čtrnáct, ale má patnáct zastavení. Co bude po smrti? Existuje
řešení?
Vždyť Kristus vstal z mrtvých, radujte se!
(z knihy P. Ladislava Kubíčka Přitahuji? vybrala
Margareta Špoková)

VESELÝ
Baví se dva známí: „Ahoj, jak žiješ?“
„Ale jde to, mám teď skvělou práci.
Představ si, pode mnou je přes pětset lidí!“
„Hmmm, a co vlastně děláš?“
„Sekám trávu na hřbitově.“
(vybrala Jarmila Lasoňová)

Červen

Šourá se k nám měsíc červen
hned zkraje mají děti svůj den
a rodiče o starost víc
jak jen jim jej zpříjemnit

Řádí, dovádí, soutěží
slyšet je je po celém okolí
dospělákům hlava třeští
po tom celodenním hašteření

Dospělí to samí vědí
vymýšlet hry lehké není
nakonec to vždy však zvládnou
ratolesti mají radost velkou

K večeru pak až se setmí
svoje děti k večeři volají
dobrou noc jim hezkou přejí
a sladkou pusu na usnutí dají.
(Kamil Jeroným Pálka)

9

PŘEDSTAVUJEME LETOŠNÍ PRVOKOMUNIKANTY NAŠÍ FARNOSTI

Marek Zicháček

Jan Postupa

Barbora Hajduková

Kateřina Mikolajková

Jiří Uhliar

Václav Matušinec

Prosíme o modlitbu za ně a jejich rodiny.
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OKÉNKO PRO DĚTI
Ahojky, na konci
tohoto měsíce nás už čekají
prázdniny!

Červnové pranostiky

»» Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opoždějí.
»» Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
»» Svatý Vít dává trávě pít.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Brzy ráno drahokam. Kde je?
Byl tam, není tam.

Antonín Pojar
Kopretiny

Kopretiny, kopretiny,
když vás vidím kvést,
myslím si, že do lučiny
padl oblak hvězd.
Kopretiny, kopretiny,
když spatřím váš třpyt,
rozběhnu se do lučiny
léto pozdravit.

Čichá, čichá, nemá nosu,
co jí přijde pod zuby,
to semele v otruby.

V dešti (lidové říkadlo)

Prší, prší, jen to zvoní,
kraj se v dešti ztrácí,
ztichl cvrček pod jabloní,
v polích mlčí ptáci.
Kapky prší z mokrých stromů
na cestách je bláto,
ale nám se nechce domů,
nestojí to za to.
Za chvíli zas píseň ptáčků
zazní nad střechami
a sluníčko po palouku
rozběhne se s námi.
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Spoj čísla od jedné, potom malou
malířku vybarvi

Domácí zvířata jsou…

1. Zvíře, které nám dává peří
2. – – –
3. Dává nám vajíčka
4. Mládě zvířete, které likviduje myši
5. Věrný hlídač
6. Zvířata, která nám dávají med
7. Zvíře, které nemá rádo červenou barvu
8. Dává nám mléko
12

Najdi koníkovi cestu k jeteli

Silák Samson (Kniha Soudců)

Manue a jeho manželka byli smutní, protože neměli děti. Jednoho dne poslal Bůh
k Manuově manželce anděla se zprávou, že se jí narodí syn, jenž osvobodí její
národ, Izraelity, od nadvlády
Filištínů. Maminka i tatínek
měli velikou radost. Když
se chlapec narodil, dali mu
jméno Samson. Nikdy mu
nestříhali vlasy, aby ukázali,
že náleží Bohu. Ze Samsona
vyrostl statný, neobyčejně
silný muž. Když jednoho
dne kráčel po vinici, zařval na něho lev.
Samson lva popadl a holýma rukama ho
zabil. V tu chvíli pochopil, že Bůh ho
obdařil výjimečnou silou, aby zvládl úkol,
jenž na něj čeká. Bojoval proti Filištínům,
kde jen mohl. Samson měl rád Dalilu, ta
vyzvídala, odkud má takovou sílu. „Nikdy
mi neostříhali vlasy,“ svěřil se. „To je znamení, že náležím Bohu. On mi dává sílu.“

Ještě téže noci Dalila počkala, až Samson
tvrdě usne. Nato tiše přivolala jednoho
s Filištínů, jenž se připlížil
a ostříhal Samsonovi všechny vlasy. Když se Samson
probudil, měl síly málo.
Filištíni pak Samsona snadno polapili, oslepili a svázali
řetězy a uvrhli do vězení.
Řetězy ho připoutali mezi
dva pilíře, jež podpíraly
chrámovou střechu. Prosil
Boha, aby mu vrátil jeho
sílu. Pak se mohutnými dlaněmi vzepřel o pilíře a ze vší síly zatlačil.
Oba porazil a celý chrám se zřítil. V jeho
troskách zahynul Samson, všichni filištínští vládci a tisíce jejich poddaných. Byl to
Samsonův největší silácký čin. Osvobodil
Izraelity od nadvlády jejich nenáviděných
vládců Filištínů.
(zkráceno z www.deti.vira.cz)

Kolik rozdílů najdeš mezi těmito
dvěma obrázky?
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hádanky: rosa, pila
křížovka: užitečná

„Mami, kup mi velblouda!“ „A čím bys ho krmil?“
„Tak mi kup toho ze zoologické zahrady, ten se krmit
nesmí.“

…z deníku želváka Oskara
Den dětí a balónků

První den tohoto měsíce patří dětem. Protože Den malých želviček není, slavíme
my i ostatní mláďátka s vámi Den dětí.
Všichni se sejdeme, baštíme
dobroty, hrajeme hry a večer
děláme oheň. Tentokrát to ale
mělo být jiné. Letos nás čeká
překvapení. Nemohli jsme
se 1. června dočkat. A proto,
když maminka otočila kalendář na červen, chňapli jsme
se za packy a utíkali na zahradu slůněte Bimba. Nikdo
z našich kamarádů nechyběl.
Dobroty taky byly na svém místě, ale pořád
něco scházelo. Netrpělivě jsme čekali, kdy
přijde čas na překvapení. Najednou se
ozvalo zatroubení a zpoza stromu se objevil pomalovaný obličej s červeným kulatým nosem. Uhádnete děti, kdo to byl?
Ano, klaun. Smál se a vyváděl nejrůznější
kousky. Chvíli stál na hlavě, chvíli chodil
po rukou, jezdil na kole, které má jen jed-

no kolo, a pořád se smál. No a my jsme
se smáli taky. Když skončilo jeho představení, tleskali jsme tak moc, že nás packy
bolely. Každému z nás dal
pan klaun balónek, nasedl
na svou barevnou srandovní
motorku, rozloučil se a odjel.
Všichni jsme mávali. Jedna
packa ale nestačí, a tak jsme
mávali dvěma a zapomněli
jsme, že máme držet balónky.
To už ale lítaly vysoko nad
domečky a stromy. Byli jsme
smutní. Takové krásné balónky a navíc od pana klauna. Ale naštěstí máme skvělého kamaráda papouška
Huga. Než bys řekl švec, vyletěl nad naše
hlavičky, do zobáčku chytal šňůrky našich
balónků a nosil nám je.
Přeju vám, děti, taky takového hodného
kamaráda. Pac Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Nemám čas…

Tuto větu slýcháme i používáme v dnešní
době několikrát denně. Také rodiče si často naříkají, že mají na své děti málo času.
Je ale tvrzení, že čas nemáme, skutečně
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pravdivé? Nejde mnohdy jen o špatné
hospodaření s časem?
Jak okomentovat situaci, kdy prvňáček
má nepřipravené věci do školy, ledabylý

domácí úkol, poničené sešity. To mi zničil
malý brácha, když jsem si psal ten úkol. To
mu určitě maminka vyhubovala, že? Ne,

maminka to ani neví, neměla čas na nás
dohlížet… Hrála hry na počítači.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Modlitba zoufalé víry

Všichni věřící na celém světě vnímají
modlitbu jako možnost dialogu a osobního setkání s Bohem. Jakým způsobem se
toto setkání uskutečňuje, záleží na spoustě
okolností, jak na našich dispozicích, tak
i na okolnostech, které nejsme schopni
ovlivnit. Existuje jedna zkušenost, kterou
známe všichni stejně dobře, a která nás
přivádí k Bohu blíže než kterákoliv jiná,
i když si to často neuvědomujeme. Mluvím o situacích, které nazýváme životní
krizí, bezvýchodnou situací, zhroucením
našeho světa atd. V duchovní rovině tento
stav nejlépe odpovídá zkušenostem před
svátostí smíření.
Vzpomínám si na úmrtí mé velmi blízké
osoby, jaký žal mi tato skutečnost způsobila. Po nějaké době žal pominul, zapomenout se samozřejmě nedalo, ale pozitivní vzpomínky působily jako lék pokoje.
Mnohem zhoubnější emoce a v zásadě
trvalejší bez pozitivního vyústění prožívám, když se rozhodnu pro jednání, které
pošlapává mou důstojnost obnovenou při
každé zpovědi. Tehdy, kdy jsem odhodlán
skoncovat s hříchy jednou provždy a opět
toto odhodlání poruším slabou vůlí, zažívám zdeptanost a podlomenou sebedůvěru. Možná, že víte o čem mluvím.
Vždy před každou další zpovědí marně
hledám nový smysl všeho, co této situaci,
kterou nazýváme hřích, předcházelo. Jediná smysluplná věc v takové chvíli, která se

mi naskýtá, je
modlitba zoufalé
víry. Tento název
jsem si vypůjčil od Benedikta Groeschela
z knihy Povstaň z temnot, a který asi nejlépe vystihuje stav mé duše v takové situaci.
Nejcharakterističtější je okamžik poznání,
kdy člověk zjišťuje, že mu nejsou nic platné
jeho schopnosti se vyvarovat dalšího zabředávání do hříchu a jediné, co mu zůstává,
je příležitost se naprosto pokořit, aby byl
schopen opět oslovit Boha. Právě tento
druh modlitby se nazývá modlitba zoufalé
víry. Právě takový postoj v této situaci po
nás požaduje i Pán (srov. Mk 1,5; Mt 9,13;
Žd 10,5–7).
Výše zmiňovaný autor uvádí svou zajímavou zkušenost s takovým druhem modlitby: Jednou ve Svatém týdnu jsem zpovídal
na Riker’s Island, v newyorské věznici. Byl
jsem v části zvané Bing – určené pro ty, kdo
si vysloužili maximální bezpečnostní zajištění. Vězni jsou v cele třiadvacet hodin denně.
Žádné rádio, vůbec nic, jen cela. Většina
těchto nešťastníků byla na cestě do Bingu
už od narození. Téměř všichni pocházejí
z nejtěžších životních podmínek, a přece se
někteří umějí modlit. Připouštím, že jejich
modlitby znějí, jako by chtěli Boha do něčeho namočit. Modlí se jako ničemové, protože
jsou ničemové ve všem, co dělají. Mnozí
mají doživotí takřka na splátky – teď pět let,
později deset. Moje kázání bylo velmi prosté:
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„Mějte oči otevřené a pusu zavřenou, ruce
v kapsách a choďte pomalu, neutíkejte, když
jedou policajti. A modlete se.“ Z nějakého
neznámého důvodu se tito zoufalci umějí modlit. I vy se umíte modlit. Všichni to
máme v sobě. Nemyslím náležité modlitby
rozjímání, myslím modlitbu zoufalé víry. Vy
i já, každý se umí modlit v době temnoty.
Je-li tomu tak, že je člověku modlitba
téměř přirozeně dána, byť především

v době temnot, pak prosím nikdy nepřestávejme vkládat důvěru v Boží prozřetelnost. Neměli bychom se bát oslovovat
Boha v jakékoli situaci. Vyžaduje to sice
notnou dávku pokory a odvahy, ale stojí to
za to, stojí to za věčnost. V podstatě vám
nepřeji nic, co bych nepřál také sobě. Jsem
rád, že jsem se mohl opět s vámi podělit se
svými zkušenostmi.
(Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
Želé zákusky

Utřeme 3 žloutky a 3 polévkové lžíce cukru, přidáme sníh ušlehaný ze 3 bílků a nakonec vmícháme 3 polévkové lžíce hrubé mouky. Dáme
péct do menšího pekáče.
Piškotové těsto můžeme také upéct ve větším pekáči, kdy utřeme 7 žloutků a 7 polévkových lžic cukru, přidáme sníh ušlehaný ze 7 bílků a nakonec vmícháme 7 polévkových
lžic hrubé mouky.
V 0,5 litru kompotové šťávy uvaříme 1 vanilkový puding (na velký pekáč 1,5 litru kompotové šťávy a 3 vanilkové pudingy).
Na vychlazený piškot položíme nakrájené ovoce z kompotu (broskve, meruňky aj.) a vše
zalijeme uvařeným pudingem.
Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.

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. 6. 2009
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