
Události života
Nemůžeme si za poslední týdny stěžovat 
na všednost života. Tolik se toho přiho-
dilo. Stačí „oprášit“ paměť a vyvstanou 
nám smutné obrázky, zprávy a komentáře 
týkající se katastrofy elity polského náro-
da ve Smolensku. Severní sousedé, ostatně 
Slované jako my, nestačili setřít slzy a již 
je stihla další pohroma v podobě povod-
ní. Jako při leteckém neštěstí, tak i zde již 
Poláci zaznamenali mnoho smrtelných 
obětí. Povodně ale kromě dalších našich 
sousedů stihly i nás. A nelze říci, že je to 
pro nás útěšná situace. I my jsme zazna-
menali nešťastný lidský shon, o škodách 
při odstraňování následků záplav nemlu-
vě.
Můžeme-li přehoupnout naše myšlenky 
šmahem jinde, vytane nám na mysli mis-
trovství světa v hokeji. Náš národ na chví-
li pookřál a v očích mnohých povyrostl. 
Radost z vítězství českého týmu se jakoby 
zázrakem přelila i na nás. Touha hokejo-
vých reprezentantů naší země nás mohla 
motivovat, abychom podobně zatoužili 

v hloubi srdce po Duchu svatém. Svato-
dušní vigilie a slavnost Seslání Ducha sva-
tého nás k tomu mohly řádně vyburcovat.
Použijeme-li „dálkového ovládání“ našich 
vzpomínek, rázem si navolíme premié-
ru Noci kostelů. Akce probíhala souběž-
ně s parlamentními volbami. Různorodé 
zážitky a postřehy ze života náboženského 
se nám tak smíchaly s dojmy a následnými 
závěry ze života veřejného. Pláštík obou 
událostí alespoň na chvíli překryla Slav-
nost Nejsvětější Trojice slavená v naší far-
nosti spolu s 1. svatým přijímáním dětí.
Vír života nám přinese mnoho jiných udá-
lostí. Osobní prožitky zřejmě zůstanou 
v paměti déle, jiné upadnou v zapomnění, 
ještě jiné vyhodnotíme jako „nás se netý-
kající“. Při přemítání o průběhu nedávné 
minulosti mějme odvahu k hledání pravdy 
ve vztahu k sobě i k souvislostem života. 
Nebojme se položit si otázku, co pro nás ty 
okolnosti života znamenají. A Ducha sva-
tého přizvěme k moudrému posouzení.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. června – úterý Památka sv. Justina, mučedníka
  3. června –  čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
  5. června – sobota Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
  6. června – neděle 10. neděle v mezidobí
11. června – pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
12. června – sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
13. června – neděle 11. neděle v mezidobí
20. června – neděle 12. neděle v mezidobí
21. června – pondělí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
24. června – čtvrtek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
27. června – neděle 13. neděle v mezidobí
28. června – pondělí Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. června – úterý Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

MALÁ KATECHEZE – Hledáme si místo
Tak jsme, přátelé, v minulém čísle Many 
vstoupili do chrámu, pozdravili a nyní si 
vyhlížíme místo, kam se usadíme, nebo 
kde zůstaneme stát. Výběr místa v koste-
le není v zásadě nijak problematický. Ale 
určitá doporučení se snad přece jen na-
jdou. Mše svatá netrvá 5 minut, ale větši-
nou podstatně déle. Chceme-li ji opravdu 
prožít, pak bychom se měli vyhnout tomu, 
aby nám po chvíli „dřevěněly“ nohy, tla-
čilo nás opěradlo lavice či polévalo horko, 
zda se vůbec toho konce „dožiji“. Jednodu-
še řečeno, komu lépe vyhovuje stát, bude 
stát, kdo nevydrží, měl by si sednout. 
Jistě, v neděli, i přes úbytek návštěvníků 
v kostelích, místo na sezení nebývá. Tady 
je možná prostor pro duchovní správce 
farností, aby se zamysleli, zda by nebylo 
vhodné přijmout taková opatření, kdy si 
budou moci sednout téměř všichni. A to 
i za cenu toho, že instalace obyčejných žid-
lí nemusí být zcela estetická a v naprostém 
souladu s architekturou kostela. Jak říká 
klasik: „vše je otázkou priorit…“

Dnes už pomalu 
ustupuje obyčej, 
kdy pravidelnější 
návštěvníci kos-
tela drželi určitá 
místa téměř jako 
předplacená. Bě-
da tomu, kdo, 
byť nevěda, na toto místo zasedl. Byl hbitě 
usměrněn. Inu, i toto může být zkouškou 
naší pokory. Stejně tak situace, přichází-li 
účastník bohoslužby později a lidé sedící 
na kraji lavice se prostě nemohou posu-
nout…
Skutečně zlaté pravidlo nalezneme, jak 
jinak, v Písmu svatém. Farizeus a celník. 
První se hrdě bije v prsa a stojí takřka 
před oltářem, druhý stojí v koutku, bije se 
v prsa pokorně, vědom si své malosti před 
Bohem. Spíše tedy postoj srdce, než pres-
tižní místo s výhledem na všechny okolo, 
je důležitější.

(Lukáš Volný)
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SVATÝ MĚSÍCE

(Majka Dostálová)

AKTUALITY Z FARNOSTI

Svatý Vít
Svatý Vít, jeden z patronů české země, se 
podle legendy narodil kolem roku 290 na 
Sicílii.
Vychovatelem a chůvou Krescensií byl taj-
ně veden ke křesťanské víře. Jeho pohan-
ský otec neměl pochopení 
pro synovu víru v jediného 
Boha. Chtěl syna donutit 
přemlouváním a bitím k uctí-
vání helénských božstev. 
V té době začalo v Římské 
říši pronásledování křesťanů 
císařem Diokleciánem. Vít 
jako křesťan začíná být pro 
celou rodinu nebezpečím, 
a tak na něj otec naléhá ješ-
tě důrazněji, ať se své víry 
vzdá. Vít ale odmítl. Když se 
pak císařský náměstek Valerián obořil na 
Vítova otce, proč jeho syn neuctívá římské 
bohy, vydá ho otec jako křesťana římským 
úřadům.
Vítovi se podařilo v nestřeženém oka-
mžiku ze zajetí uprchnout spolu s chůvou 
a vychovatelem do Lucany v jižní Itálii. 
Podle legendy byli znovu odhaleni a před-
vedeni v Římě císaři Diokleciánovi. Císař 

dal dítě a jeho dva průvodce vhodit do kot-
le vařící vody, z níž se vynoří Vít osvěžen. 
Pak ho předhodil lvu jako žrádlo. Lev si 
prý před ním lehl a lízal mu nohy.
Zuřivý Dioklecián dal sedmiletého Víta 

s jeho chůvou a vychovate-
lem natáhnout na skřipec 
a pak stít.
Nejstarší zachovaný životo-
pis pochází až ze VII. století 
a popisuje Víta jako zázrač-
ného chlapce, kterého nedo-
kázal od víry nikdo odvrátit. 
Ani jeho pohanský otec, ani 
soudce Valerián, ani císař 
Dioklecián, ani smrtelná 
muka.
Skutečnost, že Vít zemřel již 

jako dítě způsobila, že jeho kult sílil mno-
hem silněji než u jiných mučeníků, a proto 
patří mezi nejuctívanější svaté. Asi 150 míst 
tvrdí, že mají Vítovy ostatky, a jsou na to 
patřičně hrdá, mnohonásobně více je však 
kostelů v mnoha zemích nesoucích jeho 
jméno. Všichni známe pražskou Katedrálu 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Ve čtvrtek 3. června se uskuteční v naší farnosti slavnost Božího Těla – mše svatá •	
s průvodem kolem kostela.
Ve dnech 5.–6. června proběhne závěrečná expedice Archeologické společnosti •	
EQUES na Velehradě.
Ve středu 23. června v 17 hodin bude dětská mše svatá na poděkování za uplynulý •	
školní rok.
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Expedice společnosti EQUES
Archeologická společnost EQUES, ve které 
děti naší farnosti plní soutěžní úkoly a sbí-
rají body již od loňského září, připravila 
na sobotu 8. května pro své členy expedici 
do Archeoparku Chotěbuz. Mladí arche-
ologové se zde mohli seznámit s životem 
našich slovanských předků i praktickou 
formou. Nejenomže si mohli prohléd-
nout přesnou repliku hradiště a různých 
typů staroslovanských obydlí a nástrojů, 

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible
Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme 
sami sebe a pravda v nás není.
 (1 Jan 1, 8)

Neboť, všichni lidé jako tráva a všechna 
jejich krása jako květ trávy. Uschne trá-
va, květ opadne, ale slovo Hospodinovo 
zůstává na věky. 
 (1 Petr 1, 24-25)

Budete-li mne o něco 
prosit ve jménu mém, já 
to učiním.
 (Jan 14, 14)

Neprávem nabyté pokla-
dy neprospějí.

 (Přísloví 10, 2)

Prosil jsem…
Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl dosáh-
nout svých cílů.
Stal jsem se slabým, abych se naučil pokor-
ně poslouchat.

Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat 
velké věci.
Stal jsem se nemohoucím, abych mohl 

vykonat ještě větší věci.

Prosil jsem o bohatství, 
abych mohl být šťastný.
Byla mi dána chudoba, 
abych zmoudřel.

Prosil jsem o moc, aby si mě lidé vážili.
Byla mi dána slabost, abych cítil, že potře-
buji Boha.

Prosil jsem o věci, abych si mohl užívat ži-
vota.
Byl mi dán život, abych si mohl užívat věcí.

Nedostal jsem nic z toho, oč jsem žádal, 
ale všechno, v co jsem doufal.
Mně navzdory byla vyslyšena má tichá 
modlitba.

O to víc cítím, že mi Bůh žehná!
/Bruno Ferrero/
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(Dalibor Vitásek)

Dne 1. května se vydalo 17 třebovických 
farníků v čele s otcem Janem na pouť na 
Svatý Hostýn. Počasí ráno nevypadalo 
dobře – lilo. Ale když jsme vystoupili ve 
Valašském Meziříčí, už nepršelo a počasí 
se začalo vylepšovat. Otec Jan nám všem 
na nádraží požehnal, poprosili a pomodli-
li jsme se k Panně Marii o ochranu a vyda-
li se na cestu.
Byl to úžasný zážitek. Počasí nám přálo 
– většinou svítilo sluníčko, šli jsme krás-
nou přírodou, nálada byla výborná, nohy 
a postupně celé tělo unavenější, ale stálo to 
za to. Když jsme po 31 km došli na Skal-
ný, náhle se před námi v dálce objevila 
bazilika na Svatém Hostýně. Byl to krásný 
a uklidňující pohled. Po dalších 3 km jsme 
dorazili do cíle. Někteří z nás ještě „seběh-
li“ :) schody pro vodu a unavení a bolaví 
jsme se pomodlili desátek růžence, dostali 
sladkou odměnu a šli se ubytovat. Ve 20 
hodin jsme měli v krásné kapličce soukro-

mou mši svatou a po ní májovou pobož-
nost. A to bylo úžasné vyvrcholení naší 
pouti.

Pouť na Svatý Hostýn

ale taky si na závěr prohlídky zastříleli 
z opravdových luků! Střelba do slaměných 
terčů se juniorům  velice zamlouvala; kdy-
by nezasáhli průvodci, střílelo by se snad 
do večera…
Z archeoparku se pak všichni členové expe-
dice přesunuli do nedalekého žukovského 
lesa, kde na ně čekaly praktické zkoušky 
z archeologie. Každý soutěžící musel ve 
vymezeném čase vyhledat a vykopat ze 
svého  přiděleného sektoru pravěké a sta-
rověké artefakty – sošky venuší, mamutů, 
medvědů, hroty šípů, bronzové šperky, 
úlomky hliněných nádob…
Sobotní podařená expedice ukončila před-
poslední etapu soutěže a určitě „nažhavila“ 

mladé archeology do bojů o body z finálo-
vé části. Celá soutěž by pak podle představ 

organizátorů měla vyvrcholit v prvním 
červnovém víkendu.
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Bylo krásné pobýt na poutním místě 
v době, kdy byly všechny stánky zavřené, 
byl tam klid a mohli jsme v tichu a klidu 
duchovně završit naši pouť.
Děkuji organizátorům – Petrovi a Pavle 
Kociánovým za dobře a bezproblémově 
připravenou trasu a ubytování.

(Jitka Táborská)

Biblický kviz – Jákob
1. Odkud vyšel Jákob a kam šel?
 a) z Beer-šeby do Chárunu (jdi na 24)
 b) z Beer-šeby do Chátunu (6)
 c) z Beer-šeby do Cháranu (28)
2. Špatně. Opakovat 13.
3. Špatně. Zpět na 10.
4.  Správně. Co udělal Jákob, když se 

vzbudil?
 a) šel se umýt (23)
 b)  vzal kámen, na kterém měl hlavu, 

a postavil jej jako sloup (10)
 c) sbalil tornu a pokračoval dál (18)
5. Špatně. Zpět na 19.
6. Špatně. Opakovat 1.
7.  Správně. Jak dlouho u Lábana sloužil, 

aby si vysloužil  Ráchel?
  a) 10 let (12)
  b) 8 let (17)
  c) 7 let (16)
8. Špatně. Znovu na 16.
9. Špatně. Opakovat 22.
10.  Správně. U koho se pak 

usadil?
 a) Lábana (22)
 b) Nátana (3)
 c) Látana (14)
11. Špatně. Opakovat 28.
12. Špatně. Znovu na 7.
13.  Správně. Co mu slíbil Hos-

podin ve snu?

 
 a) zemi, na níž ležíš, dám Palestincům (2)
 b)  zemi, na níž ležíš, dám tvému bratru 

(27)
 c)  zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému 

potomstvu (4)
14. Špatně. Opakovat 10
15. Špatně. Znovu na 28
16.  Správně. Dal mu Lában po 7 letech 

služby Ráchel?
 a) ano (8)
 b) ne, dal mu Leu (25)
 c) ne, dal mu obě (21)
17. Špatně. Opakovat 7
18. Špatně. Znovu na 4
19.  Správně. Kdo po něm sestupovali  

a vystupovali?
 a) jeho příbuzní (5)
 b) všichni svatí (26)

c) poslové Boží (13)
20. Špatně. Opakovat 22.
21. Špatně. Znovu na 16.
22.  Správně. Kterou z jeho 

dcer si zamiloval?
      a) Ráchel (7)
      b) Leu (9)
      c) obě (20)
23. Špatně. Opakovat 4.
24. Špatně. Znovu na 1.
25. Správně. Obelhal jej a dal 

mu Leu. Aby si vysloužil 
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OKÉNKO PRO DĚTI

Červnové pranostiky
Když na Medarda prší, voda břehy vrší. »
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. »
Červen červený je všady dosti. »

(Kamil Jeroným Pálka)

i Ráchel, sloužil u něj dalších 7 let.  
Gratuluji, tento kviz jste zvládli a příště  
u dalšího.
26. Špatně. Opakovat 19.
27. Špatně. Znovu na 13.

28.  Správně.Jak vysoký byl žebřík v jeho 
snu?

 a) 2 km (11)
 b)  jeho vrchol dosahoval k nebesům (19)
 c) 5 km (15) 

VESELÝ                                                 

Baví se tři rybáři o tom, jaké úlovky kdo chytil. První: „Já chytil 3 kilovýho kapra.“
Druhý: „Pche, já 5 kilovou štiku.“ Třetí: „To nic není, já chytil 10 kilovýho sumce.“
A první zabručí: „Že já hlupák vždycky začínám první.“

„Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?“
„Nevím.“
„Já to vím, od gauče až k televizi.“

Všechno nejlepší  
všem dětem  
ke Dni dětí.
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Básník Jiří Žáček píše ke svému životopisu: „Čím to, že v životopisech je tak málo života? 
Může za to úřední žánr, který z nás vylisuje všechnu šťávu a ponechá jen pár stručných 
fakt? Neměl by náš životopis uvádět i naše lásky a nelásky, naše přátele i odpůrce, naše 
koníčky a náruživosti, touhy a sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody a trapné omyly? 
Do pár řádek se to vtěsnat nedá, ale snad se aspoň něco z toho najde v mých knížkách.“

Píseň pro buben a činely
Zahraju vám,
bumtarata,
na buben a činely,
pro kluky i pro děvčata,
aby všichni slyšeli.
A ta píseň,
bumtarata,
ta je silná velice
vyvrátila plot i vrata,
rozehnala slepice.

Pavouci akrobati
Dívej se, hele, tati
začíná podívaná!
pavouci akrobati
napjali v lese lana.
Šplhají po jehličí
vysoko pod oblohou.
Ó, to se jim to cvičí,
když mají osm nohou!
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Biblický příběh na pokračování – Mojžíš
Nejprve se vody Nilu pro-
měnily v krev a všechny 
ryby umřely. Toto praví 
Hospodin, Bůh Izraele, 
vyřizoval Mojžíš: “Viděli 
jste moji moc. Nenecháš-
li můj lid odejít, přijdou 
další pohromy. Zítra bude 
krupobití.” Nikdo nikdy 
nezažil takové krupobití, 
jaké bylo druhý den. Zniči-
lo úrodu a zabíjelo dobytek 
na pastvě. Kroupy padaly 
všude, kromě země Gošen. 
Pak přišla hejna kobylek, 
která zničila všechny listy, trávu, všechno 
zelené. Po nich byla po tři dny úplná tma. 
Faraón chtěl ale stále s Bohem vyjednávat. 
Nechtěl izraelský lid propustit. Pak se stala 

úplně nejhorší pohroma ze 
všech. V jediné noci zemře-
li prvorození synové ve 
všech rodinách v Egyptě, 
od faraónova syna a dědi-
ce až po syna poslední-
ho otroka. V zemi Gošen 
ale byli Izraelci v bezpečí. 
Bůh jim řekl, co mají udě-
lat. Každá izraelská rodi-
na té noci zabila beránka 
a potřela jeho krví rámy 
domovních dveří. Upekli 
beránka a jedli ho s hořký-
mi bylinami a s nekvaše-

nými chleby. A smrt přešla jejich domy. 
Proto od té doby jedí Izraelité každý rok 
toto jídlo přejití – paschy a připomínají si, 
jak je Bůh zachránil.

Píseň pro buben a činely
Zahraju vám,
bumtarata,
na buben a činely,
pro kluky i pro děvčata,
aby všichni slyšeli.
A ta píseň,
bumtarata,
ta je silná velice
vyvrátila plot i vrata,
rozehnala slepice.

Pavouci akrobati
Dívej se, hele, tati
začíná podívaná!
pavouci akrobati
napjali v lese lana.
Šplhají po jehličí
vysoko pod oblohou.
Ó, to se jim to cvičí,
když mají osm nohou!

1. Je pavouk hmyz?
 a) ano
 b) ne, hmyz má šest nohou
2.  Skupina, do které pavouk patří,  

zahrnuje u nás
 a) 8 druhů
 b) 85 druhů
 c) 855 druhů 
3. Pavučina je 
 a) vlákno uvnitř zadečku pavouka
 b) rychle tuhnoucí tekutina
4. Pavouci 
 a) vždy loví svou kořist do pavučiny
 b) loví i přepadením kořisti
5. Pavouci jsou
 a) pouze hmyzožravci
 b) někdy se živí i nektarem z roslin

Znáš je…?
6. Mláďata pavouků
 a) se rodí živá
 b) líhnou z vajíček

Doveď berušku na tulipán tak, aby ji 
nechytil pavouk
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OKÉNKO PRO RODIČE

Příslušníci policie ověřují ve škole totož-
nost dívky, která byla přistižena při krá-

deži šperku v obchodním centru. Učitelka 
se dívky ptá, co ji k tomu vedlo. Dívka 

Bez komentáře

(Lenka Volná)

Z knihy Děti píší Bohu…

Vyrob si oslíka. Přilep ouška a ocas na tělo oslíka. 

Pac, váš Želvák OskarZnáš je: 1b, 2c, 3b, 4b, 5b, 6b
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(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Milí čtenáři Many,
dovolte mi, abych Vám v dnešním teo-
logickém okénku předložil „povolební“ 
zamyšlení. Ne, nebojte se, nepůjde zde 
v prvé řadě o politiku. Mana není místem, 
kde by měl kdokoli prezentovat své politic-
ké myšlenky, názory či postoje. Ani kostel 
není takovým místem. I když...čas od času 
se přece jen objeví případ, kdy je právě 
chrám Páně k politické agitaci zneužit.
O čem tedy má být „povolební“ příspěvek, 
když ne o volbách, které právě skončily? 
V době, kdy jsem se k psaní článku na toto 
téma odhodlal a kdy jsem ho dokončil, 
zbývalo do voleb ještě 14 dní. Vůbec jsem 
tedy netušil, jak dopadne zbytek agresiv-
ní kampaně a která strana nakonec získá 
tolik vytoužená parlamentní křesla. Jedno 
„volební šťouchnutí“ na úvod si však přece 
jen neodpustím. A do koho že si to chci 
„šťouchnout“? Do lidí příliš zaslepených 
ideologií, ať už slepota přichází zprava či 
zleva. Nechci být vůči nim nespravedlivý, 
nepřísluší mi hodnotit jejich motivy, ani 
jejich postoje, neovlivňují-li svým působe-

ním negativně ostatní. Mám na mysli jev, se 
kterým jsem se v našem křesťanském pro-
středí setkal, bohužel, vícekrát. Z křesťan-
ského pohledu totiž není možné přijmout 
názory, které se tvrdě vymezují vůči těm, 
kdo „chodí do kostela“ a deklarují, že 
nebudou volit „křesťanskou stranu“, tedy 
tu, která má slovo „křestanská“ ve svém 
názvu. A spojí-li se odsudek s konstatová-
ním, že by to snad mohl být i hřích, tak mi 
nezbývá, než uklidnit všechny, že nevolit 
křesťanskou stranu (zejména podle názvu) 
skutečně žádný hřích není. Je to totiž něco 
diametrálně odlišného, je to občanská svo-
boda. Politická strana se nikdy nerovnala 
(a snad nikdy rovnat nebude) tomu, v co 
věříme, totiž církvi.
Jediným programem, který máme jako 
křesťané, je Kristovo Evangelium. A je-li 
křesťan–volič přesvědčen, že ho v jeho 
obci, kraji nebo třeba volebním okrsku 
bude lépe naplňovat strana XY, nebo poli-
tik YX, pak je zcela v pořádku, dá-li jim 
svůj hlas. V prvé řadě jsme totiž povinni 

s nápadně nalíčenýma očima a oblečena 
podle poslední módy odpoví otázkou: 
„Copak vy jste ještě nikdy nic neukradla? 
Naši říkali, že na tom nic není, že je mi 
teprve třináct a že jednou to zkusí kaž-
dý…“

Žák asi šesté třídy byl přistižen policií, jak 
s kamarády kouří v parku v době, kdy měl 
být ve škole. Matka podala učitelce násle-
dující vysvětlení: „ Je to blbec. Říkala jsem 

mu, že měl říct vymyšlené jméno, že teď 
bude mít průšvih…“

Na závěrečném večírku v deváté třídě 
popíjela děvčata z láhve od Coca–Coly bílé 
víno. Samozřejmě to neuniklo pozornosti 
učitelů a dostaly pokárání. Matka jedné 
z děvčat reagovala slovy: „ Holky, vy nejste 
nomální! To jste si do té láhve nemohly 
nalít červené? To by nepoznali…“

Povolební zamyšlení
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RECEPTÁŘ

Ingredience:
4 balíčky kakaového pudinku
1 prášek do pečiva
200g cukru moučka
4 vejce
1 lžíce rumu
200ml oleje

Pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a prosátým cukrem. Přidáme vej-
ce, rum i olej a vše důkladně promícháme. Těsto nalijeme na dobře vymazaný a hru-
bou moukou vysypaný plech a pečeme v předem vyhřáté troubě při 200 °C zhruba 
30 minut.
Máslo s cukrem utřeme do pěny, přidáme tvaroh a vymícháme na hladký krém. Roze-
třeme na vychládlý korpus a posypeme strouhanou čokoládou.
Před podáváním můžeme přizdobit ovocem.  Dobrou chuť přeje Zdeňka Goňová. 

Pudinkové řezy

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. 6. 2010

poslechnout hlas svého svědomí a až pak 
billboard tyčící se na rohu ulice.
Slíbil-li jsem, že tento článek nebude 
o politice, pak chci, aby byl v prvé řadě 
právě o svědomí. Nikdo za nás nemůže 
převzít odpovědnost ani ve volbách poli-
tických, ani ve volbách života. Ve volbách 
mezi dobrem a zlem. Nejsou naše předse-
vzetí něco jako předvolební sliby? Nadává-
me-li na politiky, že se jinak chovají před 
volbami a jinak po nich, nemůžeme při-

tom zahlédnout i sami sebe? Před oltářem 
se někdy pomalu předháníme, kdo bude 
„zbožnější“, po odchodu z kostela pak 
najednou jako bychom na své sliby zapo-
mínali. Takže, pojďme znovu k volbám! 
Pojďme znovu zvolit mezi dobrem i zlem, 
předložme Bohu svůj realistický životní 
program a udělejme vše proto, abychom ho 
nezklamali. Vždyť on si nás přece vyvolil, 
i když věděl, že ty naše sliby budou vždy 
tak trochu „předvolební“.

(Lukáš Volný)

Krém:
250g másla
200g cukru moučka
500g měkkého tvarohu

Na ozdobení:
100g hrubě strouhané čokolády


