
Srdce a chrám
Katedrála, bazilika, kostel. Troufám si 
říci, že žádná z těchto staveb nebyla zbudo-
vána samoúčelně. Může nás uvést v úžas 
malebnost krajiny, v níž stojí chrám, 
monumentálnost stavby, vnitřní interiér, 
architektonické kouzlo, vtisknutá krása, 
promodlenost místa a další věci. Sebe-
krásnější příbytek Boží by však nic nezna-
menal, kdyby do něj nevkročila lidská 
noha. Nejen zub času by zanechal stopu, 
ale budova by ztratila význam, proč byla 
vlastně stavěna.
Každý kostel je alespoň trochu členitý. Je 
v něm zákristie, kněžiště (presbytář), hlav-
ní a boční lodě, kůr, věž a další interiéry 
a náležitosti. V neposlední řadě má dům 
Boží většinou vícero vstupů.
Srdce lidské je obrazně řečeno chrámem. 
Můžeme si je představit jako budovu, ve 
které je mnoho pokojů. A jako každý pří-
bytek i naše srdce má pomyslné dveře. Pus-
tíme dovnitř kdekoho? Otevřeme všem? 
Sdělíme každému na počkání svůj vnitřní 
svět, svá tajemství? Záviset to vše bude na 
naší otevřenosti, na důvěře konkrétnímu 
jednotlivci a na dalších okolnostech.
Lidé někdy naivně otevřou byty či domy 
kdekomu. Bohužel za nimi může číhat 

zloděj, podvodník a v krajním případě 
dokonce vrah. Někteří se ze smutné zku-
šenosti nepoučí, pak ale zbytečně trpí. 
Druhým extrémem je, že jsme zabedněni 
– nikdy a nikomu neotvíráme. Pak z nás 
můžou být snadno podivíni.
Podobně otevíráme své srdce různým 
zkušenostem, vjemům a myšlenkám. Jsou 
všechny dobré? Potřebujeme si projít kaž-
dou událostí, abychom byli ve všem zku-
šení? Musíme mít zážitek v každé oblasti 
života? A koneckonců je nutné, abychom 
uskutečnili kdejakou nesmyslnou nebo 
dokonce zvrácenou myšlenku?
Abychom obstáli a neotevírali kdekomu 
a kdečemu, či naopak nebyli úzkostně 
uzavřeni, potřebujeme spolehlivého prů-
vodce. Svět nám nabízí ohromné možnosti 
a s ním někdy velké nebezpečí. K zoriento-
vání nepotřebujeme nutně lecjakou zkuše-
nost, ale vnitřní světlo.
Nejniternější část srdce je postavena pod-
le obrazu velesvatyně, kde se můžeme 
setkávat s Trojjediným. On je Světlem, 
abychom se v sobě, druhých i světě zori-
entovali, Pravdou, kterou tolik hledáme, 
a Láskou, po které neúnavně toužíme.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. června – středa Památka sv. Justina, mučedníka
  2. června – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  3. června – pátek   Památka sv. Karla Langy a druhů,  

mučedníků
  5. června – neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
11. června – sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. června – neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
13. června – pondělí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
19. června – neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
21. června – úterý  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23. června – čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
24. června – pátek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26. června – neděle 13. neděle v mezidobí
28. června – úterý  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. června – středa  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,  

hlavních patronů brněnské diecéze

MALÁ KATECHEZE – Bohoslužba slova – čtení
Vážení a milí čtenáři,
v naší malé katechezi jsme v minulém čísle 
ukončili úvodní obřady mše svaté. Kněz 
přednesl vstupní modlitbu a odpověděli 
jsme: „Amen“. Nyní se můžete pohodlně 
posadit a zaposlouchat se do četby Boží-
ho slova. Ano, právě začíná bohoslužba 
slova.
Již v úvodních článcích katecheze jsme 
si říkali, že dvě hlavní části mše svaté 
jsou bohoslužba oběti a bohoslužba slo-
va. Obě jsou stejně cenné a není možné 
jednu pominout či vypustit, protože pak 
by se již nejednalo o mši svatou. V obou 
se setkáváme s živým Kristem, přičemž 
v bohoslužbě slova je to, jak již název 
napovídá, v podobě Božího slova. Zde 
je potřeba předeslat, že za skutečně Boží 
slovo lze považovat pouze úryvky z Písma 
svatého. Homilie, nebo chcete-li kázání, 

není Božím slovem. Ale pěkně popořád-
ku…
Zahájení bohoslužby obstarává 1. čte-
ní, její závěr pak tvoří přímluvy. Dnes 
se krátce zaměříme na čtení (Lectio). 
Samotné slovo „čtení“ znamená samo-
zřejmě činnost, tedy přednes textu, ale při 
bohoslužbě označuje i samotný text.
Klasický soubor tří čtení se vytvořil patr-
ně pod vlivem synagogální bohosluž-
by. V historii pak následovalo několik 
období, kdy se četla dvě nebo tři čtení 
a praxe se někdy lišila také podle oblas-
ti. Definitivní podoba, tak jak ji známe 
dnes, byla ustavena na základě přání 
II. vatikánského koncilu dne 25. května 
1969. Vznikl nový řád čtení pro nedělní 
a sváteční dny, který zahrnuje trojí čtení 
(1. čtení + 2. čtení + evangelium) s odvo-
láním na dřívější praxi a tradici. Jednalo 
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Narodila se 18. září roku 1882 v Mittel-
biberachu v Německu. 
Už jako dítě a mladá dívka se vyznačovala 
hlubokou zbožností a úsluž-
ností. Chudobou domova byla 
vychována ke skromnosti a ve 
věku 22 let vstoupila v Hegne 
na Bodamském jezeře do kláš-
tera Milosrdných sester svaté-
ho Kříže. Tam přijala jméno 
Ulrika, česky Oldřiška. Po 
složení prvních slibů v roce 
1907 se stala zprvu pomoc-
nou kuchařkou v Bühlu, kde 

s pokorou konala nejtěžší práce. Pozdě-
ji byla kuchyňskou sestrou v domově sv. 
Vincence v Baden-Badenu. 

Žila prostým ži votem služeb-
nice s heslem křížových sester: 
„Zcela Ukřižovanému a tím 
zcela bližnímu, jako zástup-
kyně Kristovy Lásky.“ Těžká 
tělesná práce a život odříkání 
umořily síly mladé řeholnice. 
Navíc se přidaly trvalé bolesti 
hlavy a strašné pochybnosti 
ve víře.  
V polovině července 1912 byla 

Blahoslavená Oldřiška (Ulrika) Nischová

V sobotu 11. června bude ve 20 hodin vigilie před sesláním Ducha svatého – mše •	
svatá + adorace.
Ve čtvrtek 23. června – slavnost Božího Těla. V 18 hodin mše svatá s průvodem.•	
Ve středu 29. června na slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla bude dětská mše sv. výji-•	
mečně v 18 hodin. Poděkujeme za uplynulý školní rok, poté se přesuneme k táboráku 
na farní zahradu.

se tedy o znovuobnovení čtení tří úryvků. 
Ve všední dny zůstala struktura v podobě 
1. čtení + evangelium.
Pro obě varianty byly navíc ustaveny 
tzv. cykly, tedy období, kdy se jednotlivé 
úryvky střídají. Pro všední dny je určen 
cyklus I. a II., což znamená, že jeden rok 
se používají všechna 1. čtení z cyklu I. 
a další rok z cyklu II. Pak opět následu-
je I. cyklus. To však platí pouze pro tzv. 

neevangelijní čtení (listy apoštolů, staro-
zákonní čtení atd.). Evangelia jsou stejná 
pro oba cykly.
Nedělní a sváteční varianta je rozdělena 
do tří cyklů: A, B a C. Každý z cyklů má 
vlastní 1. a 2. čtení a také evangelium 
(existuje několik výjimek).
Tolik tedy na úvod, příště se budeme blíže 
věnovat Božímu slovu a jeho původu.

(Lukáš Volný)
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STŘÍPKY

Zrníčka z Bible
Přivlastněte si vzdělání, ať stojí sebevíc 
stříbra, ono vám tu částku mnohonásobně 
vrátí ve zlatě.
 (Sírachovec 51, 28)

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět 
ho nepoznal.
 (Jan 1, 10)

„Podle toho všichni 
poznají, že jste moji 
učedníci, budete-li mít 
lásku jedni k druhým.“
 (Jan 13, 35)

„…Můj dům bude zván domem modlitby 
pro všechny národy...“
 (Marek 11,17)

Milí přátelé, chci vám ve stručnosti sdělit, 
co mě nejvíce oslovilo na pouti do Říma.
Dříve, než tak učiním, chtěla bych se 
zmínit o mém hlubokém vztahu k papeži 
Janu Pavlu II. Jako dnes si vzpomínám, 
že jsme se společně se svými rodnými 
sestrami modlily před léty za dobrou vol-
bu tehdejšího nového papeže. Přály jsme 
si, abychom Svatému otci rozuměly a on 
rozuměl nám. Moje sestra Ludmila již ten-
krát byla nemocná, a tak všechno své utr-
pení obětovala za dobrou volbu. Jaké bylo 
naše překvapení, když byl zvolen kardinál 
Karol Wojtyla z Krakova. Naše radost byla 

veliká, umocněná ještě více tím, když jsme 
slyšely na rádiu Vatikán jeho projev v rod-
ném jazyce a rozuměly jsme mu. Byl hla-
sem, světlem v temnotách té doby.
V roce 2005, ke konci života Jana Pav-
la, když byl hospitalizován v nemocnici, 
bylo oznámeno rádiem Vatikán, že kdo 
chce, může Svatému otci napsat e-mailem. 
Neváhala jsem a napsala. Poprosila jsem 
ho o požehnání pro celou naši rodinu 
a zvláště pro sestru Ludmilu, která se také 
ubírala do Domova našeho Otce z důvodu 
zhoubné rakoviny (sestra Ludmila potom 
18. prosince 2005 zemřela, ‚osmnáctka‘ je 

Blahořečení Jana Pavla II.

přijata do sesterské nemocnice v Hagne 
s těžkým onemocněním plic. Poslední 
měsíce svého života strávila v odevzdanos-
ti do Boží vůle. Nebylo jí ani třicet let, 
když zemřela na tuberkulózu. 
Její beatifikační proces začal v roce 1951. 
Na její přímluvu byla jedna žena uzdra-
vena z nevyléčitelné cirhózy jater. Když ji 
pak 1. 11. 1987 v Římě sv. Otec blaho ře čil, 

vyzvedl ji jako příklad pokorné Boží služeb-
nice, na níž nebylo patrno nic mimořád-
ného. Jakoby na ní chtěl Bůh ukázat, že 
i nejprostší člověk může dojít ke svatosti, 
a to láskou. Svým životem v pokoře se co 
nejvíc přiblížila ke skrytému životu Pan-
ny Marie. Zdálo by se, že takový nepatrný 
člověk nebude vzpomínán, ale její hrob 
nebyl zapomenut nikdy.

(podle internetu upravil Jerkam)



5

tak pro naši rodinu vždy připomínkou jak 
úmrtí sestry, tak narozenin Jana Pavla). 
Svatý otec již tenkrát na můj mail neo-
depsal osobně, ale prostřednictvím svého 
spolupracovníka na sekretariátě Mons. 
Gabriele Caccia, Asesor: Jeho svatost 
upřímně děkuje za toto gesto. Vyprošuje Vám 
hojnost Božích milostí a rád Vám i Vašim 
nejdražším uděluje své apoštolské požehná-
ní. Vaticano, 28.2.2005
Když Svatý otec 2. dubna 2005 zemřel, 
měla jsem velkou touhu zúčastnit se jeho 
pohřbu z mé velké vděčnosti za jeho život 
a příklad svatosti. Moje touha se ale nen-
aplnila. Stále jsem se však modlila za jeho 
rychlou beatifikaci. To se mi vyplnilo 
v lednu 2011, kdy bylo oznámeno nyněj-
ším papežem Benediktem XVI., že blaho-
řečení Jana Pavla proběhne 1. května. Vše 
jsem svěřila do rukou Boží prozřetelnosti 
a byla jsem ochotna jakékoliv oběti, abych 
se této slavnosti v Římě mohla zúčastnit. 
A podařilo se.
S poutníky z Českého Těšína pod vedením 
paní Jadwigy jsem vyjela i já. Již samotná 
cesta do Říma byla velkou přípravou – 
zpěv, svědectví víry jednotlivých účastní-
ků, dokumentární filmy o životě Jana Pav-
la, modlitby za druhé, za naše farnosti, za 
nemocné, za ty, kteří se vzdálili od Boha, 
za děti, které letos přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání… Prostě skvělé. Žádné 
zbytečné myšlenky neměly čas zaměstná-
vat moji mysl.
V sobotu 30. dubna (mimochodem v den 
svatořečení sv. Faustyny Kowalské) jsme 
dorazili k okraji Říma. Než jsme se dosta-
li do centra, prohlédli jsme si po cestě 
několik památek, navštívili několik koste-
lů, které byly překrásně vyzdobeny. Byly 
vystaveny Nejsvětější svátosti, na stěnách 

visely obrazy Jana Pavla, někde se objevily 
polské vlajky. Při tomto pohledu mě to stá-
le ‚táhlo na kolena‘ – z vděčnosti k tomuto 
velkému papeži.
Asi v 19 hodin jsme připutovali k Anděl-
skému hradu, odkud nás dav poutníků 
nasměroval ke Svatopetrskému náměstí. 
Cesta dále v těchto místech však byla až do 

ranních hodin uzavřena. Z informací jsme 
se dověděli, že vstup na náměstí sv. Petra 
bude umožněn až od čtvrté hodiny ran-
ní. Proto jsme se chystali na noční bdění, 
abychom se co nejlépe připravili na zítřejší 
velkou událost. Noční bdění jsem si před-
stavovala jako moderovanou záležitost se 
společnými modlitbami, zpěvy, případně 
rozjímáním v klidu a tichu. Něco jako při 
večeru před úmrtím papeže. Skutečnost 
byla ovšem trochu jiná. Další a další davy 
lidí přicházely po mostě k Andělskému 
hradu. Převážně to byli lidé mladí, plní 
energie a síly. Taky zvukaři připravovali 
svou aparaturu na zítřejší slavnost. Všude 
bylo plno pohybu, hluku, vřavy. Do této 
vypjaté atmosféry kolem nás pronesla jed-
na paní, sedící vedle mě, větu: „Při velkém 
shromáždění lidí v Římě má vypuknout 
třetí světová válka!“ Nejprve jsem se tomu 
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pousmála, ale potom mi přeběhl po zádech 
mráz. Čím dál tím více se mě zmocňoval 
strach. Z toho neorganizovaného davu 
kolem nás. Tak jsem z batohu vytáhla svíč-
ku, zapálila ji a společně s několika ženami 
jsme se začaly modlit růženec. Naši pout-
níci se ke mně přidávali, okruh modlících 
se rozrůstal. Mezi jednotlivými desát-
ky jsme zpívali známé písně, začali jsme 
Madonou. To už se k nám přidali mladí 
z širokého okolí, atmosféra se zklidnila, 
dostala jiný rozměr. Po celou tu dobu otec 
Pavel z Fulneku stál a zpovídal lidi… Tak 
jsme se probděli až k nedělnímu ránu.
Kolem jedné hodiny nad ránem se objevila 
v prostoru náměstí policie. Vše nasvědčo-
valo tomu, že doba vstupu na Svatopetrské 
náměstí se přiblížila a že bude dříve, než 
původně byla avizovaná. Tak se i stalo. 
Brány vstupu byly otevřeny. Nastal velký 
pohyb. Ti, kteří odpočívali ve spacácích, se 
museli rychle zvednout, aby nebyli pohy-
bující se masou poutníků smeteni. Cítila 
jsem, že atmosféra nočního bdění je tatam, 
že nastává velký boj o přední místa. Touha 
všech být co nejblíže byla tak mocná, že 
jakoby pozapomněli na ohleduplnost a na 

důvod, kam jdou a co budou slavit. Poli-
cií opakující slova lentamente, lentamente 
(pomalu, pomalu) byla nevyslyšena. Teh-
dy jsem si uvědomila, co znamenají slova 
‚jako ovce bez pastýře‘.
Naše skupina byla tlačena zezadu stále 
blíže Svatopetrskému náměstí. Když jsme 
míjeli jeden z mohutných sloupů, rozhod-
li jsme se, že zůstaneme schovaní za ním, 
mimo hlavní proud. Hrozilo totiž, že se 
v davu navzájem ztratíme. Z tohoto místa 
jsme měli dobrý výhled na velkoplošnou 
obrazovku, takže jsme krásně a pohodlně 
viděli, co se vpředu děje. Mezitím proudi-
ly davy poutníků dál a dál až do začátku 
mše svaté.
Myslím si, že tento pocit nezvládnutelného 
davu mladých lidí zažili jen ti, kteří byli 
mezi prvními v proudu lidí. Teď, s odstu-
pem času, si říkám, že se není čemu divit. 
Vždyť oni se impulzívně tlačili k tomu, 
který je měl rád, který znal jejich problé-
my, který jim byl blízko. Velice si cením 
jejich zapálení a odhodlání.
Proto se snažím tím více se modlit za dob-
ré pastýře. A o toto prosím i vás.

(sestra Marie Fidelis, OF)

Do Ostravy připutovaly ostatky blahosla-
veného Jana Pavla II.! Tato Zpráva se šíři-
la rychlostí blesku mezi našimi farníky. 
Se stejně udivující rychlostí, s jakou jsme 
mohli tuto relikvii po nedávném blaho-
řečení uctít dne 17. 5. 2011 v katedrále 
Božského Spasitele. A tak není divu, že se 
na mši svaté, jejímž hlavním celebrantem 
byl ostravsko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz, sešel docela slušný 
počet věřících z třebovické farnosti. 

Relikviář s vlasy blahoslaveného Jana 
Pavla II. doprovázel Mons. Jaroslaw 
Cielecki, ředitel Vatikánského infor-
mačního centra. Velmi jsem vnímala 
skutečnost, že po celou dobu vystavení 
ostatků byla v blízkosti relikvie umístě-
na také malá soška Jana Pavla II. v obje-
tí Panny Marie. Nejen díky tomu byla 
přítomnost oblíbeného papeže, který 
si získal naše srdce, pro mnohé takřka 
hmatatelná.

Relikvie – přežitek minulosti?, nebo neustále živá skutečnost
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Osobní svědectví zážitků ze setkání s bla-
hoslaveným papežem, které zaz něly jak 
v promluvě otce biskupa při mši sv., tak 
také v následné be sedě s Mons. Jar kem 
Cieleckim, hluboce oslovily všechny pří-
tomné. Možná i proto neplánované pro-
dloužení besedy, které zcela spontánně 
vyústilo v modlitbu za uzdravení a osvobo-
zení od zlého, pohroužilo věřící do radost-
né a pokojné atmosféry v lavicích, které jen 
neradi opouštěli. Kéž bychom všichni pří-
tomní tento pokoj a radost v srdci přenesli 
do svých domovů a působišť tak, jak si to 
blahoslavený Jan Pavel II. vždy přál. 

(Margareta Špoková)

Při našich modlitebních setkáních mlu-
víme často o proroctví. Bylo by dobré, 
abychom si objasnili tento dar, protože se 
od něj očekává, že ho budeme při našich 
setkáních používat. Apoštol Pavel mluví 
o proroctví dvakrát. Jednou jako o charis-
matu proroctví a podruhé jako o službě. 
V listu Efezským ve 4. kap. mluví o službě 
v církvi, zmiňuje zde službu prorockou, 
zvěstování evangelia, učitelskou a pastýř-
skou. Pavel tedy uvažuje o proroctví jako 
o charismatu, ale taky jako o službě. Poz-
ději si vysvětlíme rozdíl. 
Co je to proroctví? Kořen tohoto slova 
je sdělení Boží vůle druhým. Bůh tedy 
předává nějakou zprávu skrze člověka, 
jako skrze kanál, druhým lidem. Ve Sta-
rém Zákoně byli proroci zároveň evangeli-
zátoři, kazatelé, dělali zázraky, avšak tyto 
služby nemusí být všechny nutně obsaženy 
v jednom člověku. Služby jako zázraky, 

evangelizace, učení – může dělat i někdo 
jiný, nejen prorok. Proroctví zahrnuje dvě 
oblasti: první je evangelizace, tzn. předá-
vat dobrou zprávu lidem. Je to služba hlá-
sání a utěšování. Uvedu příklad: prochá-
zíš obdobím vyprahlosti, nemáš odvahu, 
jsi smutný, jsi na dně. Já ti pomohu tím, 
že se na to podíváš ve světle Ježíše Kris-
ta. Zatímco ty říkáš: všechno ve mně už 
končí, já ti odpovím, že právě teď všechno 
začíná. Tím tě utěšuji a v určitém smyslu 
i evangelizuji. V tomto smyslu se pro tebe 
stávám prorokem. V tomto okamžiku tě 
evangelizuji a předávám ti dobrou zprá-
vu. Pokud jsem tady a říkám vám: brat-
ři a sestry, navzájem si odpouštějte, je to 
zpráva od Boha a tím pádem já jsem pro-
rokem, protože předávám dobrou zprávu 
a sděluji vám Boží vůli. To je první oblast 
proroctví. (pokračování příště)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (9.)

(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)
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Noc kostelů 27. května ve fotografiích
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OKÉNKO PRO DĚTI

MODLITBA

Ježíši, prosím tě za tvé věrné a horlivé kně-
ze, za tvé nevěrné a vlažné kněze, za tvé 
kněze, kteří namáhavě pracují doma nebo 
v cizině na dalekých misijních polích, za 
tvé pokoušené kněze, za tvé osamocené 
a opuštěné kněze, za mladé, ale i za umíra-
jící kněze, za duše kněží v očistci.
Ale nejvíc ti odevzdávám ty kněze, kteří 
jsou mi nejdražší. Kněze, který mě pokřtil, 

kněze, kteří mi dali rozhřešení, kněze, na 
jejichž mších jsem byl přítomen a skrze 
jejichž ruce jsem přijal tvoje Tělo a Krev 
ve svatém přijímání, kněze, kteří mě uči-
li a vzdělávali a všechny kněze, kterým 
zůstávám dlužen jiným způsobem.
Ježíši, drž si je blízko svého Srdce a žehnej 
jim v tomto čase i na věčnosti. 
 Amen

Modlitba za kněze

Redaktor se zeptal indiánského náčelníka: 
„Už 90 let žijete a pozorujete bělochy. Řek-
něte nám, jakých úspěchů dosáhli a jaké 
škody napáchali. Když to vše zvážíte, kde 
podle vás udělali běloši chyby?“ 
„Když bílí muži přijít, indiáni být vládci 
země, žádné daně, žádné dluhy, buvolů 
hodně, bobrů hodně, voda čistá, ženy dělat 
všechny práce, šaman zadarmo. Indiáni – 
muži celý den lovit a chytat ryby.“ Pak se 
náčelník pousmál a konstatoval: „Ten bílý 

muž dost kretén, když myslel, že tohle 
všechno vylepší.“

Během výletu na venkov se párek z vel-
koměsta zastaví u ohrady a podivuje se: 
„Ta kráva vypadá nějak divně. Proč nemá 
rohy? „Některá nemá rohy, protože jí ješ-
tě nenarostly“, odpovídá trpělivě farmář, 
„dalším jsme je uřízli a některým prostě 
nikdy nenarostou. Tahle je nemá, protože 
je to kůň.“

VESELÝ

(Jerkam)

* * *

Všem dětem vše 
nejlepší ke svátku dětí a těm, 

které v červnu slaví narozeniny, 
zvlášť!!
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Červnové pranostiky
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. »
Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se. »

DEN DĚTÍ OSLAVÍME 12. ČERVNA NA ORELSKÉM HŘIŠTI MAŠKARNÍM PLESEM!

Žlutý meloun, modrá slíva,
vítr jimi sem tam kývá,
na město se spadnout bojí
a do nebe nedoletí.
Copak je to, milé děti?

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí 

Hádanku i básničky  
napsal František Hrubín

Dokresli a vybarvi obrázky

Na jaře
Na jaře, když kvete sad, 
na světě je každý rád,
včelky, housátka, děti, kuřátka,
motýli a ptáci
i ti poškoláci
ti se teprv budou hnát
na sluníčko ven
na světě je každý rád,
když je krásný den.

Vlnky a vlny
Vlnky a vlny
okolo tebe,
rybník je plný
modrého nebe.
Máš ráda léto
z bílých pěn?
vodičko – teto,
dobrý den!
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Biblický příběh na pokračování – David, Děkovná píseň
Král David, který byl velkým válečníkem, 
porazil všechny své nepřátele. Věděl, že 
mu Bůh požehnal. Zpíval vítěznou píseň, 
která byla zároveň písní plnou díků vůči 
Bohu:
Hospodin je můj ochránce,
moje pevnost a tvrz.
Bůh je můj ochránce,
můj štít a má obrana.
Ze všech stran smrt mi hrozila
jako rozbouřené moře.
Zkáza se na mne valila

jako mořský příliv.
Volal jsem k Hospodinu 
v čase trápení a těžkostí
a on ve svém svatém chrámu 
mé volání vyslyšel.
Hospodine, ty jsi věrný těm, 
kdo jsou věrní tobě.
Ty mne chráníš,
ty mne zachraňuješ,
ty mi dáváš vítězství.
Bože, budu tě chválit.
Chvála Hospodinu!

Jak se kreslí parník?

Poskládejte si parník a loďku z papíru
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Vyrábíme domácí plastelínu
Potřebné přísady: 15 dkg hladké mouky, 7,5 dkg soli, 300 ml teplé vody – v ní rozmí-
cháme trochu potravinářského barviva – a dále přidáme 1 lžíci oleje a 2 lžíce octa
Postup přípravy:

Do hrnce dáme sypkou směs, pak vmícháme mokrou směs, vše pomalu mícháme 1. 
za mírného ohně, dokud se nepřestane hmota lepit na vařečku a vypadá stejně jako 
plastelína. JE POTŘEBA NECHAT PLASTELÍNU NA SPORÁKU OPRAVDU 
DO ÚPLNÉHO ZHOUSTNUTÍ, LEPÍ SE NA VAŘEČKU A VLASTNĚ UŽ 
NEJDE ANI MÍCHAT. (Když byste skončili dříve, tak se vám pak po vychladnutí 
bude plastelína lepit na prsty.)
Necháme zchladnout a pořádně vypracujeme. Z množství lze udělat i dvě barvy. 2. 
Uchovává se v igelitu, plastové fólii nebo plastové nádobě.3. 

Hádanka: létající balón

(Lenka Volná)

Pac a pusu, Oskar.

OKÉNKO PRO RODIČE

V poslední době se často hovoří o nebez-
pečí tzv. kyberšikany. Ta může potkat 
každého z nás (viz. různé politické aféry 
spojené s nahráváním a zveřejňováním 
tajných či soukromých setkání apod.), ale 
bohužel jsou jí vystaveny už i děti. A na 
nás dospělých je, abychom se děti snažili 
před tímto fenoménem ochránit. 
Co lze považovat za kyberšikanu? Např. 
posílání urážlivých zpráv nebo pomluv 
prostřednictvím mobilu nebo internetu, 
natáčení ponižujících videí a jejich zveřej-
ňování na sociálních sítích (děti se natá-

čejí mobilem, mnohdy cíleně vyprovokují 
nějakou situaci a pak vyhrožují, že nahráv-
ku zveřejní), vydírání mobilem či interne-
tem, krádež identity (děti odpozorují mai-
lové heslo spolužáka a pak jeho jménem 
rozesílají zprávy), dětskou internetovou 
prostituci a pornografii, či dokonce snahu 
dospělého domluvit si s dítětem osobní 
setkání za účelem případného zneužití.
Dítě, které se stane obětí kyberšikany, 
je vlastně psychicky týráno či vydíráno 
a jeho trýznitel je v podstatě anonymní.
Co tedy dělat? Nejdůležitější je vědět, 

Kyberšikana
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(Broňa Volná)

proč vlastně naše dítě 
u počítače vysedá-
vá, jaké internetové 
stránky navštěvuje 
(pří padně některé 
zablokovat), k čemu 
počítač a mobil vlast-
ně využívá (hrozí 
ta ké nebezpečí závis-
losti na počítačových 
hrách). Doporučuje se omezit dítěti čas 
strávený u počítače a v neposlední řadě 
prospěje také umístění počítače na „veřej-
ném“ místě v bytě.

Měli bychom vést 
děti k tomu, aby se 
včas svěřily s pří-
padným problémem 
a nenechaly jeho 
řešení přerůst nad 
své síly a možnosti. 
To především zna-
mená vybudovat si 
s dítětem vztah vzá-

jemné důvěry. Dítě musí cítit naši podpo-
ru v jakékoli situaci a za všech okolností.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Doba „mlčení o Bohu“
Milí přátelé,
vždy, když se blíží termín uzávěrky Many, 
mám pocit, že nalézt vhodné téma, kte-
ré by nenudilo příliš, nebo nebylo složité 
a tím nečitelné, bude nadmíru těžké. Opak 
je však většinou pravdou. Život člověka je 
bohatý a inspirace nevyčerpatelná. Obtíže 
nakonec přináší spíše převod „z mysli na 
papír“, ale to je jiná záležitost.
Také tentokrát jsem zvažoval, jaké téma 
se mám pokusit zpracovat, ale všechny do 
té doby připravené nápady přehlušila slo-
va jednoho slovenského kněze. Ve svém 
kázání při přímém přenosu na TV Noe 
zmínil zajímavou myšlenku. Dovolím si 
ji zde parafrázovat, ale snad se mi podaří 
vystihnout její hlavní podstatu. V dnešní 
době se již nemluví tak často proti Bohu, 
jako tomu bylo dříve. V dnešní době se 
totiž o Bohu vůbec moc nemluví.

Dovoluji si dodat: Nejde o různé církev-
ní skandály, církevní instituce, restituce 
apod. Jedná se o Boha samotného. Jako-
by se v celospolečenském měřítku pře-
stávalo o Bohu a jeho existenci hovořit. 
Dříve byla spousta důvodů a příležitostí 
zdůrazňovat, že víra je přežitek, nábožen-
ství „opium lidu“ a Bůh jen pohádkový 
dědeček na obláčku. V jiných obměnách 
a v ještě dřívějších dobách byl Bůh kon-
frontován s „náboženstvím rozumu“, 
a tak bychom našli řadu dalších a dalších 
případů. Ovšem tato strategie selhala. 
Ideologie a filosofie komunismu, moder-
nismu, osvícenství jsou dnes spíše na ces-
tě stát se exponáty v muzeu dějin, nebo 
přežívat více méně ve skanzenech starých 
časů. Bůh a víra v něho, je zde stále.
Ovšem ideologie, které Boha halasně 
popíraly, zároveň dávaly povstat velkým 



15

apologétům (obráncům víry) a alespoň 
v části populace vyvolávaly jakousi vnitřní 
debatu o tom, zda skutečně je ten Bůh tak 
neskutečný a víra tak nesmyslná. Někte-
ří lidé dnes dokonce říkají, že společný 
„nepřítel“ přinášel jakýsi efekt semknutí 
se. Byl zde prostor pro pocit sounáležitos-
ti, metaforicky řečeno, s bratry ve zbrani. 
Pro mnohé pak vidina pronásledování 
možná nesla i jistou dávku zdravého adre-
nalinu. A našli bychom řadu dalších věcí, 
kdy hmatatelný odpor proti Bohu a víře 
v Něho přinášel paradoxně i pozitivní 
efekty v niterném prožívání vztahu jed-
notlivců k Bohu a bližním.
A nyní, po této krátké vsuvce, znovu 
uchopme a rozviňme úvodní myšlenku 
slovenského kněze. Kde je dnes Bůh? Ptám 
se schválně lehce provoka-
tivně. Kde o něm můžeme 
slyšet, pomineme-li shro-
máždění věřících, boho-
služby a, jak jsem již uvedl, 
většinou negativní zprá-
vy o církvi jako instituci. 
Dlouho jsem přemýšlel 
a přiznám se, že mnoho 
příkladů jsem nenašel. 
Všemu jakoby dominovala ekonomika, 
politické skandály a techniky, jak si život 
co nejvíce užít. Pokud bych nebyl od mala 
veden k víře a nepohyboval se ve věřícím 
prostředí, asi bych dnes pokládal za samo-
zřejmé, že svět může krásně fungovat bez 
Boha. Možná bych dokonce o Bohu slyšel 
tak málo, že by pro mě byl jen zbytečným 
a bezvýznamným pojmem.
Tak se v dnešní době „nemluvení o Bohu“ 
daří více než v době „mluvení proti Bohu“. 
A co se daří? Pěstovat v lidech pocit, že 
Boha ke svému životu nepotřebují, že je to 

jen jakási dobrovolná nadstavba k životu 
pro pár staromilců. Nebo, ještě jinak vyjá-
dřeno, upevňovat lidské sebevědomí tak, 
že otázky po Bohu si člověk nebude muset 
vůbec pokládat.
Z tohoto stavu není možné obviňovat 
někoho konkrétního. Ani není možné 
fa talisticky složit ruce do klína a říkat si 
„s tím se stejně nedá nic dělat“. Bohužel, 
na několika řádcích nelze udělit radu, 
aby bylo jasné „co s tím tedy uděláme“. 
A nevím jak vy, ale já ze svého vlastního 
rozumu bych stejně na žádný recept nepři-
šel. Jedinou skutečně fungující ná povědou, 
jak postupovat v dnešní době „mlčení 
o Bohu“, podává sám Bůh – Ježíš. Připo-
meňme si podobenství o kvasu. Je ho jen 
špetka ve srovnání s množstvím ostatní-

ho těsta, ale pro konečný, 
chutný! výsledek je napro-
sto nezbytný. A tak jako 
kvas odvádí neviditelnou 
práci pro celý pokrm, 
tak mají křesťané působit 
ve společnosti. Každý na 
svém místě, na své pozi-
ci, ať už doma, ve škole či 
zaměstnání. Všechno, co 

křesťan dělá, na co myslí a o čem hovoří, 
by měl prostupovat Duch svatý. Prostu-
povat spontánně, být přirozenou součástí 
každého našeho okamžiku. Tomáš Špid-
lík o tom hezky píše ve své knize Prameny 
světla. Nazývá to duchovním životem. Je 
to jako když rozpustíme cukr v čaji. Čaj 
zůstane čajem a bude nadále používán jako 
nápoj, ale dostává novou kvalitu. Tak má 
působit Duch svatý v nás, abychom mohli 
my působit jako kvas ve světě. Otevřeme 
mu svá srdce…

(Lukáš Volný)
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Dobrou chuť přejí Hlaváčovi.

Těsto:
250 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
30 g másla nebo Hery
1 vejce
2 polévkové lžíce medu
1 kávová lžička jedlé sody
Krém:
250 g čerstvého másla
1 plechovka kondenzovaného slazeného 
mléka
Ozdobení:
1 šálek uvařené a vychladlé překapávané 
kávy
1 panák rumu
100 g  strouhaných vlašských ořechů
100 g  strouhaného perníku
 
Do vodní lázně dáme máslo, vejce, med, 
cukr a vše zahříváme. Přidáme jedlou 
sodu, hladkou mouku a vymícháme do 
husté hmoty. Přendáme na pomoučený 
vál a propracujeme. Z těsta vyválíme šest 
slabých placek, ze kterých podle spodní 
části dortové formy vykrojíme kola. Peče-
me na 180 stupňů v horní části trouby 4 až 
5 minut.

Plechovku kondenzovaného mléka dáme 
do kastrůlku, celou zalijeme vodou a mír-
ným varem vaříme 2 hodiny. Necháme 
vychladnout. Šleháme máslo a postupně 
přidáváme zkaramelizované mléko, až 
vytvoříme krém.
Každou placku nejdříve potřeme kávou 
smíchanou s rumem, pomažeme krémem 
a jemně posypeme směsí strouhaného per-
níku a ořechů. Takto na sebe naskládáme 
všechny placky. Krémem potřeme i horní 
stranu a boky medovníku a rovněž hojně 
posypeme. Dort zabalíme do potravino-
vé fólie a necháme ho v chladu 24 hodin 
odležet.
(V současné době se dát koupit mléko zka-
ramelizované, které se nemusí vařit.)

RECEPTÁŘ
Medovník


