Neviditelná skutečnost

Exupéry kdysi napsal: „Co je důležité, je
očím neviditelné.“ Co jej k tomu přivedlo?
Spekulace? Pozorování? Intuice? Snad. Ať
už je to cokoli, vyjádřil hlubokou pravdu.
Její odraz nacházíme všude kolem nás.
V technice, v přírodě, v člověku, ve víře,
v Bohu…
Stačí uvést příklady. Třeba elektřinu nevidíme. Její existenci nám však dosvědčuje
rozsvícená žárovka. Bez proudu by nesvítila. Podobně nezahlédneme bacily. Stačí
použít mikroskop a … nestačíme se divit.
Očím jsou neviditelné také smysly. A přece vidíme, slyšíme, dotýkáme se… I srdce
a mozek jsou nám skryty. Bez nich bychom však nežili.
Taktéž náš vnitřní svět (touhy, city, myšlenky, víru) nezachytí ani bystrozraký člověk. Je skryt ostatním. Dokonce my sami
v něm občas tápeme. Máme zmatek v sobě
samých. A pokud se nevyznáme v sobě,
jakým právem pak posuzujeme druhé? My
do nich prostě nevidíme. Žel, někdy se stavíme do rolí soudců. Ovšem do srdce vidí

jenom Bůh. On jediný dokáže objektivně
posoudit naše vnitřní úmysly a záměry.
A je dobré, že si tuto „parketu“ nechal pro
sebe. Boží oko se neplete. A navíc, jak doufáme, Bůh je milosrdný…
Bible říká: „Boha nikdo nikdy neviděl.“
Avšak dále praví: „Jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.“
Jednorozený Syn, Ježíš, nám řekl o Bohu.
Svatopisec Jan to zapsal ve svém evangeliu. A evangelium je v Bibli. Čteme-li tedy
Písmo svaté a máme-li víru, poznáváme
Boha.
Kristus slíbil, že s námi zůstane. Slib splnil, když ve večeřadle ustanovil Eucharistii. Od té chvíle je pravdivě, reálně
a podstatně ve svatém přijímání, v malém
kousku chleba. Ve viditelném chlebě neviditelný Bůh. Dává se nám, abychom byli
silní. Vnitřně. Eucharistie je pokrmem
silných. Prosme Ducha svatého, aby nám
tuto pravdu přiblížil. A aby otevíral náš
duchovní zrak na neviditelného Boha.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. června – pátek		
Památka sv. Justina, mučedníka
3. června – neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
5. června – úterý		Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
7. června – čtvrtek
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
10. června – neděle
10. neděle v mezidobí
11. června – pondělí
Památka sv. Barnabáše, apoštola
12. června – úterý		Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové,
panny a druhů mučedníků
13. června – středa
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
15. června – pátek		
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
16. června – sobota
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
17. června – neděle
11. neděle v mezidobí
21. června – čtvrtek
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
24. června – neděle
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28. června – čtvrtek
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. června – pátek 	Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
hlavních patronů brněnské diecéze

MALÁ KATECHEZE – Eucharistická modlitba
Milí přátelé, v dnešním pokračování seriálu malých katechezí zahájíme dlouhou
řadu dílů věnujících se eucharistické modlitbě. Jedná se o „srdce“ bohoslužby oběti
a prakticky celé mše svaté.
Eucharistická modlitba je modlitbou
chvály a díků, posvěcuje se při ní chléb
a víno a zpřítomňuje se Kristova oběť.
Není to pouhá vzpomínka na událost
dávno minulou. Působením Ducha svatého znovu vstupujeme do stále trvajícího tajemství a ve společenství věřících je
přítomno skutečné Tělo a skutečná Krev
Ježíše Krista. Dochází zde k tzv. transsubstanciaci, čili přepodstatnění. Nebojte se,
těmito cizími výrazy se budeme zabývat
ve zvláštním oddíle, až budeme hovořit
o proměňování. Toto jádro eucharistic2

ké modlitby je dáno samotným Kristem.
Máme je zachyceno ve zprávě o ustanovení eucharistie při Poslední večeři v Novém
zákoně. Ovšem staří křesťané slavili
eucharistii dlouho před tím, než vznikly první novozákonní texty. Proto byla
původní podoba eucharistické modlitby
nezávislá na biblické formulaci. K jejímu
předávání docházelo liturgickým obyčejem. Přitom se však nelpělo strnule na
jediném znění, ale naopak se vytvořila
bohatá různost forem.
I v současné době máme řadu eucharistických modliteb, ať už mezi ně počítáme
velmi staré a historicky nesmírně hodnotné texty, nebo formy vzniklé v posledních
letech. Někdy se můžeme místo pojmu
eucharistická modlitba setkat s názvem

anafora. Je to název, který je užíván
ve východních ritech, ale jeho význam je
totožný.

Dalšími souvislostmi a podrobnostmi
o eucharistické modlitbě se budeme zabývat v dalších katechezích.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•

V pátek 1. 6. proběhne Noc kostelů. Bude
zahájena mší svatou v 18 hodin, ukončení je
ve 24 hodin.
Ve čtvrtek 7. 6. je slavnost Těla a Krve Páně
(Boží Tělo). V 18 hodin bude mše svatá
s průvodem.
Při dětské mši svaté dne 27. 6. poděkujeme
za uplynulý školní rok a poté proběhne táborák na farní zahradě.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Justin

Sv. Justin se narodil okolo roku 100
v pohanské rodině v římském městě Flavia Neapolis (nyní Nábulus) v Samařsku
poblíže starozákonního Sichemu, město
Nábulus je v soudobém Jordánsku. Svými rodiči byl vychováván v pohanské
víře. Získal velmi dobré vzdělání v řecké filozofii, zejména ve stoické a platónské. Svým učitelům dával zvědavé otázky o vlastnostech a možnostech pravého
Boha, ale oni mu nedovedli uspokojivé
odpovědět.
Když se jednou procházel na mořském
pobřeží, potkal starce, který ho v dlouhých rozhovorech přesvědčil o křesťanské
víře. Po studiu bible se dal Justin pokřtít.
Bylo mu kolem 30 let, kdy začal hlásat

evangelium všude, kam přišel. Justin se
po přijetí víry věnoval především obraně
a šíření křesťanské nauky mezi vzdělanými Řeky a Římany. V Římě založil filozofickou školu, jejíž studenty bezplatně uváděl do nového náboženství, považovaného
za pravou filozofii. V ní totiž našel pravdu
a tím i umění správného života. Napsal
několik filozofických spisů na obhajobu
křesťanské nauky. Zachovala se dvě díla
s názvem Apologie a třetí dílo Dialog
s Židem Tryfonem. Svými spisy obhajoval křesťanskou víru, usiloval o obracení pohanů – od jejich modloslužebného
pohanství k jedinému, pravému, dokonalému a svrchovanému, živému a všemohoucímu, milujícímu Pánu Bohu.
3

Po udání pohanským filosofem Krescencem, s nímž vedl ohnivé diskuse, byl za
hlásání křesťanské nauky zajat a předveden před římského prefekta Junia Rustica. Z výslechu
jsou zachována akta, v nichž
jsou uvedena Justinova slova: „Pokusil jsem se studovat
všechny dostupné filozofie,
což mne nakonec přesvědčilo,
že jen jediné učení je pravé.
To, které vyznávají křesťané,
že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle
proroctví přišel na svět, aby spasil člověka
a naučil ho celé pravdě.“
S dalšími odsouzenými byl zbičován
a potom sťat. O jeho smrti, kterou podstoupil se šesti svými žáky, máme velmi
dobrou zprávu, uchovanou v dokumentech Acta Martyrum. To byly zprávy o utr-

pení a smrti mučedníků, které křesťanské
obce sbíraly k uctění jejich památky a předávaly je dalším křesťanským obcím. Jsou
to velmi cenné doklady, které
jsou v některých případech,
jako je zpráva o soudu a smrti sv. Justina a druhů, přímo
soudními zápisy, doplněnými
krátkým úvodem a závěrem.
Tento světec, nazývaný též
Justin mučedník nebo Justin filozof, je řazen mezi
raně křesťanské apologety,
tedy obránce víry. Byli to vzdělaní lidé,
kteří přijali křesťanství a hledali dialog
s pohany, aby věroučně objasnili svůj přestup ke křesťanství a aby vyvrátili útočné
předsudky a pomluvy proti křesťanům.
Justin významně přispěl ke vstupu
křesťanství do světa řecko–římské kultury.
(podle internetu a knihy Rok se svatými
zpracovala Majka Dostálová)

Zrníčka z Bible

Synu, v tichosti konej své práce
a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

(Sírachovec 3, 17)

Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání, a Hospodin tě jí
obdaří.
(Sírachovec 1, 26)

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění
svých hříchů, a kdo si váží matky,
jako by sbíral poklady.

(Sírachovec 3, 3–4)

Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku
jedni k druhým.

(Jan 13, 35)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (20.)

Teď budu hovořit o jiném daru a tím je dar
uzdravování. Chtěl bych začít něčím, co
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může být trochu šokující. Byl jeden velký
uzdravovatel Stefan z letniční církve a měl

velmi rozsáhlou službu. Tisíce lidí uzdravil z revmatické artritidy. Jednou byl v jižní Africe před ohromným shromážděním
a v tu chvíli se ho zmocnila pýcha a řekl:
svět mi leží u nohou. A v tom okamžiku
jeho služba skončila. Za nějakou dobu
onemocněl revmatickou artritidou. Místo,
aby hleděl k Bohu, díval se sám na sebe.
Místo toho, aby byl nástrojem v Božích
rukách, ďábel začal používat tuto jeho
službu, aby ho zničil. Proto neustále opakuji: buďme opatrní, protože ďábel může
zmanipulovat jakoukoliv službu nebo charisma, které vlastníme. Ježíš mluví velmi
jasně, když říká u (Mk 16,18): V mém
jménu budou vkládat ruce a uzdravovat.
Učedníci Jana Křtitele se ptali Ježíše: Jsi
Mesiáš? A on řekl: Běžte a řekněte lidem,
co vidíte, lidé jsou uzdravováni, chudým se
zvěstuje evangelium.
Máme zkušenost, že ať jsme dobří nebo
špatní, můžeme onemocnět. Obvykle
když někdo onemocní, zaujme jeden zde
dvou postojů. Buď začne proklínat Boha,
nebo k němu přijde s prosbou o uzdravení. Bohužel, mnozí Boha proklínají. Bůh
ale není zdrojem naší nemoci. Mnozí říkají: Bůh mi sesílá tuto nemoc. Ale není to
Bůh, který sesílá nemoci! Jak by potom
mohl Ježíš uzdravovat lidi, když by nemoc
byla seslána Bohem? Bůh chce, abychom
byli zdraví a silní. Ale stane se, že onemocníme. Jsme nemocní proto, že máme
křehkou přirozenost, která se postupně
začíná stravovat. Mnohokrát se může stát,

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Mnozí z nás si jistě vzpomínají, že v mnoha domácnostech našich předků visel na
zdi obraz Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

že nemoc je výsledkem mého hříchu nebo
hříchu jiných lidí. My si můžeme způsobit nemoci, protože se nestaráme o vlastní
zdraví – přejídáme se, opíjíme se, zamořujeme přírodu a své okolí, neposloucháme
Boha a neodpouštíme – to může odstartovat duševní nemoc. Mnoho problémů
v rodině může způsobit fyzickou nebo
duševní nemoc. Nechci zde hovořit o problému utrpení, protože v plném důsledku
nikdo nemůže vysvětlit toto tajemství.
Ale skutečnost je taková, že Ježíš uzdravil
spoustu lidí a zve nás, abychom k němu
přicházeli pro uzdravení. Většina utrpení
není seslána Bohem. Proto můžeme spontánně přijít k Bohu a prosit ho o uzdravení. Když nastal okamžik, kdy Ježíš musel
přijmout kříž, prosil: Je-li to možné, odejmi
ode mě tento kalich. A v Žid., 5. kap. čteme, jak Ježíš volá k Otci, aby ho osvobodil, ale pokud je to nutné, aby trpěl, byl
ochotný trpět. Utrpení zůstává realitou
našeho života. Jak máme odpovědět na
skutečnost utrpení? Především bojuj proti
němu, ale co nemůžeš změnit, to z Božích
rukou přijmi. Ježíš uzdravil mnoho lidí.
Celá čtvrtina evangelia mluví o tom, jak
Ježíš uzdravoval nemocné – to ukazuje,
že uzdravování a osvobození bylo charakteristické pro mesiánské období. Jděte
a říkejte, co vidíte: lidé jsou uzdravování
– to je znamení, že jsem Mesiášem. Byl
to znak mesiánského období.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

U mých prarodičů dokonce stála v prostředním proskleném dílu ložnicové skříně asi metr vysoká socha Krista, který se
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oběma rukama dotýkal svého probodeného srdce ovinutého trním, s plameny
a křížem. Tato socha byla v celé rodině
po generace nazývána Herz Jesu. Přestože jsem jako malá neznala český překlad
(a ani mě nenapadlo se na něj zeptat, protože to prostě bylo „hercjezu“), vnímala
jsem tuto sochu jako cosi tajuplného, vzácného, mimořádného. Jednou při malování
se stalo, že socha byla vytažena ze skříně
a stála na chodbě. Dodnes cítím tu posvátnost okamžiku, kdy jsem se k soše přiblížila a mohla si na ni reálně sáhnout…
Tehdy jsem vnímala jen tu sochu. Nedocházelo mi, že pravá úcta k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu je přece jen poněkud někde

jinde. Tradice této úcty má podle různých
pramenů kořeny samozřejmě v Písmu svatém, ve spisech církevních otců a u světců. Janovo evangelium uvádí jako jakési
potvrzení Ježíšovy smrti na kříži právě
probodení boku (proniknutím kopí až do
srdce), kdy vyšla nejen krev, ale i voda.
Ta je, jak se uvádí v teologické literatuře, symbolem daru Ducha svatého. Předmětem úcty tedy není srdce jako tělesný
orgán, ale pravé svaté lidství Ježíše Krista.
Srdce je symbolem Jeho nepodmíněné lásky k člověku. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu je výrazem usmiřování za nevděk
lidstva k této lásce.
(B. V.)

Výčitky Božského Srdce
Krásný jsem, a málokdo mě miluje.
Dobrý jsem, a kdo si ve mně libuje?
Bohat jsem, kdo žádá si mých pokladů?
Moudrý jsem, kdo chodí ke mně pro radu?
Mocný jsem, kdo hledá ve mě podporu?
Tvůrce jsem, vy v tmách si libujete.
Věčný jsem, vy pro časnost se dřete.
Pravda jsem, a přeci ke lži lnete.
Svatý jsem, vy hříchu holdujete.
Láska jsem, já soudit budu celý svět.
Chcete pak bázní přede mnou se chvět?
(autor neznámý)

Něco o pozdravu

V MANĚ č. 3/2012 otec Jan psal o zázrač
ném slůvku „děkuji.“ Nyní bych chtěla něco
napsat o pozdravu. Článek je vybrán ze
zábavně–poučného časopisu Vesna, který
vyšel v roce 1886.
Co jest pozdrav? „Přijatá forma, kteréž
nikdo zanechati nesmí, nechce-li se hrubě
6

prohřešiti proti zákonům slušnosti.“ Zkoumáme-li však zevrubněji podstatu pozdravu,
shledáme, že má vznešený význam mravní
jsa symbolem jednoho z nejušlechtilejších
citů, jež srdcem lidským vládnou. Pozdrav
je výrazem úcty a přátelství, výrazem oněch
pocitů, jimižto se člověk ke člověku druží.

Pozdrav není nic naučeného, nýbrž něco
původního, neboť shledáváme se s ním již
u nejstarších a nejvzdělanějších národů .
Staří Řekové pozdravovali se navzájem
slovy: „Buď vesel“, jež zajisté velmi příhodně vyznačují řecký názor života, jehož
heslem bylo: „Vesele užívati a z krásna se
radovati!“ „Ave“ (buď zdráv), „vale“ (měj se
dobře) volali na sebe Římané, kteří mnohými válkami a ustavičně rostoucí velikostí
říše své byli zvyklí stále přicházeti, odcházeti, pozdravovati a se loučiti.
Židé, jsouce původem svým lid pastýřský,
kočující, znajíce strasti otroctví, neznali větší rozkoše nad mír a pokoj. „Pokoj
s vámi!“ zněl proto pozdrav jejich a pozdrav
ten byl jim útěchou v zajetí, pozdravem
tím navzájem se poznávali. Když křesťanství počalo se šířiti, tu jméno Páně stalo se
heslem i pozdravem. „Pochválen buď Pán
Ježíš Kristus!“ – tak šeptem se pozdravovali
křesťané již v prvních staletích. „Až na věky.
Amen!“ zněla radostná odpověď. Pozdrav
ten udržel se podnes všude tam, kde znají
„Otče náš“.
„Dobré jitro, dobrý den, dobrý večer“
a podobné pozdravy slyšíme u všech téměř
vzdělaných národů.
„A Dieu“ (s Bohem) – říká Francouz.
„S Bohem!“ (a Dio!) – pozdravuje také
Vlach.
Národové pobřežní zabývající se plavbou pozdravují se při loučení přáním:
„Pluj šťastně!“ „Fare well“ říká Angličan,
„Farwläl“ Švéd, „Farvel“ Dán a „Vaarvel“
Holanďan.
Význačným pro směs prudkosti a něžné měkkosti v letoře Rusově jest pozdrav jeho při
loučení: „Proščaj“, nebo „Prosti“ (odpusť).
Jest mu, jako by měl prositi za odpuštění všeho, čím v rozmluvě urazil nebo zarmoutil.

Přáti pozdravem zdraví tělesného a blaha
vůbec jest zvykem veliké většiny národů
evropských: Poláci však a Slovinci užívají
výhradně takových pozdravů.
Pozdravy od našich velmi rozdílné pozorujeme, opustíme-li Evropu a obrátíme se
k obyvatelům jiných dílů světa, většinou ještě docela nevzdělaným.
Turek pozdravuje vážně a důstojně, maje
ruce na prsou zkříženy a hlavu skloněnou.
Arabové, dle pověsti potomci Ismaelovi,
a tím i příbuzní Židů, pozdravují podobně
jako tito:
„Pokoj s vámi“ (arabsky: salem aleikum),
mimo to kladou (jako obyvatelé sev. Afriky) ruku na srdce a políbí pozdraveného na
tvář.
Pozdrav Číňanův dokazuje, že jim vzdělanost již ode dávna není cizí: kývajíce
hlavou sepnou ruce a lichotí si navzájem.
Hlouběji v Asii pokládá se pozdrav za věc
tak důležitou, že každé provinění v té příčině považuje se za zločin nebo za těžkou
urážku.
Laponci a Tahiťané dotknou se na pozdrav
navzájem svých nosů.
Černoši na pobřeží guinejském luskají
prsty, některé kmeny indiánské v Sev. Americe vyrážejí strašný řev.
Na toulkách po Rakousku jsem se setkala, hlavně v horách, s pozdravem „Grüss
Gott“. Zde se zdraví neznámí lidé, kteří
se potkají na túrách, v restauracích nebo
někde na louce. Je to zde zažitý zvyk.
Možná bychom se měli zamyslet, jak je
to s naším pozdravem, zda sami zdravíme
a učíme zdravit také naše děti. V dnešní
moderní společnosti je to asi, jak někdy
vidím, přežitek.
(Jana Svobodová)
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Papež Benedikt XVI. schválil dekret o blahořečení 14 františkánů

Papež Benedikt XVI. přijal 10. května
2012 na soukromé audienci kardinála
Angela Amata SDB, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Během
této audience schválil dekret, ve kterém
potvrzuje mučednictví 14 františkánů,
kteří byli 15. února 1611 zavražděni v Praze. Beatifikace by měla být
uskutečněna v pražské katedrále
13. října 2012.
Dne 15. 2. 1611 bylo v klášterním
kostele Panny Marie Sněžné na
rohu dnešního Václavského náměstí v Praze umučeno 14 františkánů.
Z velké části šlo o cizince, kteří sem
byli v r. 1604 povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili
katolické menšině kázáními i příkladem řeholního života. S podporou místních obyvatel si opravili
původní karmelitánský kostel Panny Marie Sněžné, který jim císař
Rudolf II. přidělil. Jejich působení
se však znelíbilo části pražské veřejnosti a řeholníci museli vytrpět
občasné projevy nepřátelství.
Když počátkem roku 1611 do města na žádost císaře Rudolfa přijela
pasovská vojska, vnímali to Pražané jako útok na své svobody. Nepotvrzená
zpráva o ukrývání poražených pasovských
jezdců v klášterech obrátila jejich hněv
proti kostelům a klášterům a v úterý 15.
2. 1611 obklopilo areál u chrámu Panny
Marie Sněžné asi 700 ozbrojených lidí,
převážně městské spodiny. Během čtyř
hodin vyvraždili útočníci téměř celé osazenstvo kláštera, jedinému řeholníkovi
z 15 členné komunity se povedlo utéci.
Úcta ke čtrnácti pražským mučedníkům
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je doložena již krátce po jejich smrti, vždy
15. dne v měsíci probíhá u jejich hrobu
soukromá pobožnost. Přes několik pokusů
nebyl jejich beatifikační proces v minulosti dokončen a odevzdání hotových spisů
do Říma se mohlo uskutečnit až r. 1947.

Následující politická situace, spojená s přerušením diplomatických styků s Římem
a útlakem církve, odsunula řešení o více
než 40 let. Biskupové požádali o obnovení procesu v r. 1992, diecézní proces byl
uznán platným a probíhalo zkoumání
v Římě. Papež Benedikt XVI. 10. 5. 2012
pověřil Kongregaci pro blahořečení a svatořečení, aby vyhlásila dekret, kterým se
uznává jejich mučednictví.
(podle zprávy Arcibiskupství pražského)

Rosarium Virginis Mariae (Růženec Panny Marie)
Milí čtenáři,
měsíc květen, měsíc Kněžny máje uběhl
jako voda. Opět jsme prožili krásné chvíle
s Ježíšovou a naší Matkou Marií. Vždy si
při májových pobožnostech vzpomenu na
svého duchovního otce P. Josefa Krakoviče, který posledních 15 let svého života
působil v Plesné. S radostí rozdával básně
k Panně Marii všem děvčatům, která je
pak recitovala před sochou Panny Marie

u bočního oltáře. Několik jich znám ještě nazpaměť, a když je mi smutno, znovu
mi vytanou na mysli. Mám velkou radost,
že tato forma úcty k Matce Boží je v této
farnosti zachována, ale básně těch nejmenších mi scházely. Proto jednu vám napíši,
kterou jsem přednášela v 6. třídě při májové. V ruce jsem držela kytičku polních
bílých kopretin.

Marie Haubeltová – Prosba
Matičko Kristova, mám Tě tak ráda,
úsměv Tvůj mi do duše padá,
když na mne hledíš z tak nebeské výše,
když před Tvým obrazem modlím se tiše,
za ty, jež miluji, modlím se tiše.
Ty květy běloučké k nohám Ti kladu,
rostou Ti krásnější v nebeském sadu.
Mé jsou jen prostičké, polní jen tráva,
ale sem na oltář láska je dává.
Chraň ty, jež miluji, přimluv se za ně,
štěstí ať ozáří drahé jich skráně.
Mně vypros, aby až zestárnu léty,
zůstala duše má, tak jak ty květy,
prostá a čistá, jak bílé ty květy.
Dne 18. května jsme si vzpomněli na naro
zeniny velkého papeže, dnes již blahoslaveného Jana Pavla II. On ve svém apoštolském listě Rosarium Virginis Mariae,
napsaném 16. října 2002 na počátku dvacátého pátého roku svého pontifikátu, píše
v 41. odstavci:
RODINA : RODIČE
Růženec, jako modlitba za mír, je také modlitbou za rodinu a pro rodinu. Jednu dobu

byla tato modlitba křesťanským rodinám
obzvláště drahá a jistě podporovala jednotu
mezi jejími členy. Je třeba, abychom nezmařili toto drahocenné dědictví. Je třeba se
vrátit k modlitbě v rodině a prosit za rodiny
a využívat k tomu tuto modlitbu.
Jestliže jsem v apoštolském listě NOVO
MILLENIO INEUNTE povzbuzoval k slavení liturgie hodin také mezi laiky v běžném životě farních společenství a v různých
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křesťanských skupinách, nyní toužím, aby se
tak stalo i s růžencem. Jedná se o dvě cesty
nikoliv alternativní, ale komplementární,
o křesťanskou kontemplaci. Žádám proto ty,
kteří pracují v pastoraci rodin, aby přesvědčivě doporučovali modlitbu růžence.
Rodina, která se sjednotí v modlitbě, zůstane
sjednocená. Svatý růženec podle staré tradice
je vhodný právě k tomu, aby obracel pohled
k Ježíši, a zajišťuje také schopnost podívat se znovu navzájem do očí, aby vznikla
komunikace, solidarita, vzájemné odpuštění, návrat k smlouvě lásky obnovené Božím
Duchem.
Mnoho současných rodinných problémů,
zvláště ve společnostech ekonomicky vyspělých, vyplývá ze skutečnosti, že komunikace
se stává stále obtížnější. Nejsme schopni být

pospolu, a bohužel ty řídké momenty, kdy
jsou všichni pospolu, pohltí televizní podívaná. Začít v rodině znovu s modlitbou
růžence znamená vpustit do každodenního
života zcela jiné obrazy, obrazy tajemství
spásy: obrazy Vykupitele, obrazy Jeho Nejsvětější Matky. Rodina, která se spolu modlí růženec, vytváří něco z klimatu domku
v Nazaretě: Ježíš je postaven doprostřed,
sdílíme s ním radosti i bolesti, vkládáme do
Jeho rukou potřeby a plány, získáváme od
Něho naději a sílu pro další cestu.
S přáním pokoje a dobra
sestra Marie Fidelis
Odkaz na internetové stránky:
www.maria.cz/modlitba/jak-se-modlit-ruzenec

VESELÝ
Proč mají ženy doma pořád moc práce?
Protože když spí, práce se jim hromadí.

Ideální manželka? Krásná, hluchoněmá,
majitelka pivovaru.

Jsou tři. Američan je slepý, Angličan je
ochrnutý na vozíku a Čech má zlomenou
ruku. Najednou se před nimi objeví Ježíš
Kristus a ptá se, co pro ně může udělat.
Američan řekne: Chci znovu vidět. Ježíš
mu přejede rukou přes oči a Američan
opět vidí. Pak přejede Angličanovi přes
nohy a Angličan opět chodí. Čech v tu
chvíli nervózně povídá: Ještě než, Ježíši
Kriste, začneš něco dělat, pamatuj na to,
že mám napsanou nemocenskou ještě na
4 týdny!

***

***

***
„Proč se nad tou křížovkou tak chechtáš?“
ptá se matka dcery.
„Ale, je tu otázka ‚hlava rodiny na čtyři‘
a mně vyšlo – OTEC.“
***

Haló, vodárny? Ano, co si přejete?
Doma mi teče z kohoutku voda!
…a co jste jako čekal?
Podle vyúčtování aspoň Radegast…
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Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „Hele,
Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel
smutně zašeptá: „Víš, Kudlanko, já nechci
být spasen.“

MODLITBA
Zastav se v tichu

V údolíčku mezi obcemi Krásné Pole a Velká Polom narazíme na tiché místo jako
stvořené pro uklidnění a pohlazení duše.
Dojdeme tu z Krásného Pole pěší procházkou, vede tudy i cyklistická stezka.
Kaplička k oslavě Matky Boží a kolem
ní desátek růžence, utvořený z velkých
betonových koulí, spojených řetízky. Dá
se tu posedět, pomodlit se, rozžehnout
svíčku, porozjímat, povzpomínat. Takové
Nejdražší náš Ježíši,
jenž zde v tomto zátiší
ve dne v noci přebýváš
jako věrný pastýř náš,
shlédni na nás milostivě,
slyš, voláme lítostivě:
Odpusť, odpusť naše viny,
přijmi nás za dcery, syny!

to zastavení v neustálém běhu. Podvečerní slunce ještě zahřívá, větřík rozhoupává
nad hlavou větve stromů, do jejich šumění
se ozývá zpěv ptáků – náhle se k nim chceš
přidat: Maria, tvůj lid tě vzývá, chraň tu
zem, z níž ti zaznívá: Zdrávas, zdrávas,
Neposkvrněná…
Na druhé straně obrazu Panny Marie pak
najdeme modlitbičku k Pánu Ježíši, která
se dere přímo ze srdce:
Dej nám svého požehnání,
bychom ve svém povolání
svědomitě pracovali,
hříchů svých se varovali.
Chraň nás, Boží Synáčku,
Ježíši, náš miláčku.
V trpké smrti hodině,
milostiv buď duši mé. Amen
(jl)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Václav Renč – Barbora Celská

Dnes se spolu vydáme do divadla. Klid,
nemusíte oprašovat kvádra a róby, zůstaňte
klidně v teplákách. Kromě známé Popelky
Nazaretské psal Renč i divadelní hry. No,
a o jedné z nich včil něco písnu.
Titulní postavou je vdova po císaři Zikmundovi Barbora Celská, která do dějin
vešla coby žena mnoha a mnoha mužů,
řečeno co nejsnesitelněji pro farní časopis.
Renč její pověst využil k napsání své hry.
Děj je vcelku jednoduchý – Jašek, synovec
správce vinic, miluje Elišku, dceru měl-

nického purkmistra,
a ona jeho. Schyluje se k idylce, kdyby se
neobjevila královna, jež nabídne Elišce
místo komorné. Ta ale odmítne, chce se
přece vdát za Jaška; královna že prej ho
jmenuje perkmistrem, tj. správcem královských vinic. Elina chce žít obyčejný život
se svým vyvoleným, ví, že u dvora by to
bylo nemožné, Jašek přes její varování jde
Barboře sdělit osobně, že perkmistrem být
nechce, a to je konec. Královna ho svede
jak nic a nový milenecký pár je na světě.
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Sotva dospělý Jašek a královna stříhající
metr, kdy už bude pobírat důchod.
V Mělníku a okolí zatím vypukne mor,
jemuž podlehne zbožný a čistý řeholník
bratr Lev. Jaška, jenž po královnině boku
zapomněl na Elišku, na svět i na Boha, to
přiměje k tomu, aby šel do sebe. Eliščin
otec též zemře a Eliška sama přichází k branám hradu, aby svého milého obměkčila.
Avšak žárlivá královna ji vsadí do vězení,
poněvadž se bojí, že jí dívka Jaška odloudí.
Důvod uvěznění? Vymyslí si, že má taky
mor, a proto je třeba ji eliminovat. Jenže
u ní samotné její dvořané spatří morovou
hlízu, a tak, když nepříčetná vtrhne do
Eliščiny kobky, aby ji sprovodila osobně ze
světa, zavře za ní její hofmistr dveře a obě
ženy ve vězení bok po boku – ve vzájemném smíření – zemřou. Tolik děj.
„Smyslem hry je drama velké mimoosobní
katastrofy, jež se rozžívá a vyžívá v látce
lidských duší; cílem a snahou pak nacházet
skryté pravdy lidského bytí pod tímto drtivým lisem,“ napsal o hře sám autor.
Co postavy? Eliška milující Jaška umírá v jeho náruči s prosbou o odpuštění:
„Odpusť mi!“ „Tobě? Co?“ „Můj strach.
Mou pýchu! Ty jsi – ten život, jehož jsem se
bála, abych se příliš neztratila v něm. Ó, jak
jsem ještě málo milovala!“ Byla chyba v ní,
byla její chyba, že se Jašek nechal obalamutit zhýralou Barborou? Byla její chyba
v tom, co prožívala během tohoto vztahu,
tu bolest? V tom, že nechtěla, aby přijal
post perkmistra, bo ho chtěla mít pro sebe?
A co Jašek, který v královnině posteli zapře
i Boha a který vrhá morem nakažené tělo
ještě živého bratra Lva do davu vesničanů,
kteří přitrhnou k hradbám, aby se za nimi
skryli před vypuknuvším morem, a tak
jim ve vstupu zabránil, protože královna
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nechtěla tu chamraď živit? Co věrný hofmistr, oddaný až na půdu, který si královnin život bere jako jakýsi závazek pro sebe
sama a který je pohoršen z jejího onemocnění a bere to jako zradu na sobě, protože
ona je povinovaná být královnou jemu
a dávat jeho žití smysl? To přibouchnutí
dveří vězeňské cely bylo právě z této zhrzenosti? A co sama svobodomyslná Barbora
Celská nevěřící ani v Boha, ani v ďábla,
věřící jen ve smyslnost a tělesnost svých
milenců, Boha nepotřebující a opovrhující
Jím? Co tato žena, která lhostejně mluví
o životě i smrti, aby pak škemrala o vteřiny života: „Královno! Kéž bych zadržela čas!
Čas pro tebe!“ „Ó, zadrž! Zadrž jej! Ať ještě
vím, jak chutná život! Život! Plamenný doušek větru – odkud! – kam! Co milovati víc?
Jak milovat? Ten krátký doušek, který patří
nám – nebo ten celý vítr – odkud! Kam!“
A v náruči Eliščině končí život stejnými
slovy jako později její sokyně: „Ó, jak jsem
málo milovala! A všechnu svou nedopitou
lásku – tu, jež se neptá – dávno odmítána...
Ó, Bože! Kdybych tě znala jednou – jedinkráte – tou láskou – bych tě milovala nyní!
Veliké Nic – ó, ty Nic bez lásky – všechnu
svou lásku, jak se ve mně tísní – do tebe
vrhám – zahoř! Svoji duši – svou smrt, svou
lásku – jediné, co mám.“
On ten jazyk je patetický, jak už to u divadelních her bývá, ale jděme po podstatě:
Kolikrát se přistihneme, že jsme Jaškem,
jenž v náruči světa zapomene na Boha?
Hofmistrem, jenž miluje lidi jen proto, že
je potřebuje? Barborou, která náhle potřebuje Boha, až když jde do tuhého? Nebo
i Eliškou, když se učíme milovat a někdy už
je pozdě? „Bůh posílá ti milence, královno!“
„Jašek“ „Milenec – mor,“ odtuší v rozhovoru s Barborou bratr Lev, jakési ztělesněné

svědomí královnino, jehož ozvuky v ní
zazní na poslední chvíli. Z kolika našich
„milenců“ se časem stane zhoubný „mor“
zabíjející duši i tělo? Mor, který je podle
autora hlavním hrdinou této hry? A jak

mohla skončit pozemská pouť opravdové
vdovy po císaři Zikmundovi – měla čas
a prostor na smíření? Možná předešla do
nebeského království různé dobové „hofmistry“ či „bratry Lvy“…
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI
Všem dětem
všechno nejlepš í.

Červnové pranostiky

»» Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
»» Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
»» Déšť na Víta – špatná budou žita.

Hádej, hádej, hádači, kdo to
neví, nesvačí…

Pluje v mráčku, mává z vláčku,
padá v dešti, listí leští.
Když ji mrazy na zem srazí,
leží v závějích jako bílý sníh.
Co je to?
Čeho je v moři nejvíc?
Stoupá bez nohou,
bublá - úst nemá,
bere bez rukou i kupy sena.

Rozpočítadla

Stojí vrba u potoka,
jmenuje se klíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít pryč.

Šla veverka na jahody,
utíkala podle vody,
jahody se rozsypaly,
do studánky napadaly.
Běž, panenko, běž,
veverušku těš!
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Znáš je…?

1. Na Zemi je více
a) pevniny
b) vody

3. V ledovcích je voda
a) slaná
b) sladká

2. Slaná voda je v
a) mořích
b) rybnících

4. Naše řeky, které se vlévají do moře, jsou
a) tři
b) dvě
Spočítejte příklady
a podle výsledků
vybarvěte vodníka.
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V Bibli jsem našel dva obrázky s vodou. Poznáte, kdo na nich je? Poradím jen, že první
obrázek je ze Starého zákona, druhý z Nového.

Propleteš se bludištěm a pomůžeš námořníkovi k pokladu?

Vyrobte si žabky z kamínků

1) Z výkresu vystřihneme šablonky (tělo + hlava).
2) P
 ředlohu položíme na mechovou gumu (příp. tvrdý papír), obkreslíme ji měkkou
tužkou a pečlivě vystřihneme.
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3) K amínek dle fantazie pomalujeme
barvami.
4) Po důkladném zaschnutí nalepíme
tělo žabky k pěnové gumě.
5) Vteřinovým lepidlem přilepíme na
hlavu pohyblivé oči a pusu z bužírky
(příp. namalujeme lihovým fixem).
6) Hlavu nalepíme k tělu.
7) Žabky přelakujeme bezbarvým lakem.
Pac a pusu, Oskar

Hádanky: voda
Znáš je: 1b, 2a, 3b, 4b

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Poděkování

Přestože nejsem členem místní organizace
jednoty Orla ani strany lidové, ocitla jsem
se shodou náhod na letošní oslavě Dne
matek v orlovně. Chtěla bych upřímně
poděkovat všem, kteří byli na organizaci
této akce jakkoli zainteresováni. V dnešní době totiž není samozřejmostí, že lidé
věnují bez nároku na odměnu svůj čas a
energii ve prospěch celku. Mnoho lidí se
dnes vymlouvá na nedostatek času, spoustu starostí, jiný životní styl než měli naši
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předkové, ale málokdo si přizná svoji neochotu, lenost, nezájem. Jedno pořekadlo
říká: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody…
Děkuji také všem dětem, které nás potěšily milým kulturním programem a především jejich rodičům, kteří je vychovávají
v duchu tradic a vedou je tak zcela nenápadně a přirozeně k vyznávání určitých
morálních hodnot.
(bB)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Novost Nového zákona

Milí čtenáři,
již mnohokrát za dobu existence Many se
stalo, že jsem velmi dlouho zvažoval téma
teologického okénka, ale nakonec o jeho
volbě rozhodl okamžitý impuls či reakce
na nějakou aktuální zkušenost. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Rozhodnutí, o čem
psát, za mě učinil sám Benedikt XVI.
Došlo k tomu při opětovné četbě jeho velmi významné a, dovolím si říci, v jistém
smyslu zásadní encykliky Deus caritas est.
Konkrétním místem, které způsobilo změnu v mých původních plánech, je kapitola
Ježíš Kristus – vtělená Boží láska. Svatý otec
zde vyslovuje několik vskutku nádherných
myšlenek. Ale jedna mě přivedla ke zcela
nové a nečekaně hluboké reflexi významu
slovního spojení Nový zákon.
S tímto pojmem se setkáváme takřka
denně, a to nejen v prostředí církevním,
ale nezřídka i v prostoru profánním. Lze
si pod ním představit, což se asi děje nejčastěji, knihu, která je druhou částí Bible.
Při hlubším porozumění pak hovoříme
o Novém zákoně jako o době Ježíše Krista,
o jeho životě, zázracích, smrti a zmrtvýchvstání. Postoupíme-li v našem rozvažování ještě dále, pojmeme Nový zákon jako
novou smlouvu, kterou s námi Bůh uzavírá prostřednictvím svého Syna. A nebudeme v rozporu s pravdou, použijeme-li při
výkladu samo slovo zákon. Kristus přináší
zákon, který je zákonem lásky. On sám
říká, že Starý zákon nepřišel zrušit, ale
naplnit (Srov. Mt 5,17). Právě zde mnozí
interpretují novost Nového zákona tím,
že Ježíš Starý zákon naplňuje láskou, a tak
posouvá jeho chápání, vnímání, ale zejmé-

na jeho praktickou,
tedy, v nadsázce řečeno, exekutivní složku
(chování k bližním, bližním je i Samaritán
apod.).
Do této diskuse vstupuje Benedikt XVI.
v již zmíněné kapitole o Kristu jako vtělené
Boží lásce. Nepředstavuje čtenářům Nový
zákon jako nový proto, že by přinášel zcela zásadně nové myšlenky. Že by byl něco
tak radikálně odlišného, co ještě nikdy
a nikde nespatřilo světlo světa. Však řadu
Ježíšových myšlenek můžeme v různých
obměnách nalézat např. u antických filosofů, nebo třeba u jeho předchůdce Jana
Křtitele. Pokud by totiž Ježíš zůstal jen
u myšlenek, nikdy by doopravdy neproměnil svět. Papež nabízí tezi, že novost Nového zákona netkví v samotných slovech, ale
v tom, že Kristus svým slovům a myšlenkám
propůjčuje vlastní tělo a vlastní krev. A to je
ta zcela radikální novost Nového zákona.
Ježíš naprosto dokonale ztělesňuje své ideje, můžeme říci, že Kristus není jen jejich
nositelem, On jimi zároveň je.
Již ve Starém zákoně, jak Benedikt XVI.
upozorňuje, jednal Hospodin způsobem
v dějinách zcela nevídaným. V Novém
zákoně v tomto „trendu“ pokračuje a posílá svého Syna hledat zatoulané ovce - nás
hříšníky. A Syn, poslušný svého Otce, dává
za ovce i svůj život. Nikdo jiný v dobách
předcházejících nemohl nabídnout to, co
se odehrálo v době a osobě Kristově. A již
nikdy po Ježíšovi nikdo nic podobného
nebude moci nabídnout. Vždyť naprosto
paradoxně a naší mysli nepochopitelně
Bůh daroval sám sebe (svého Syna) sobě
samému. Na této myšlence pak teolog
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Ratzinger dále staví komplex své encykliky. Jen na základě radikální Boží lásky
k člověku (projevené obětováním vlastní-

ho Syna) je možno požadovat od člověka
lásku k Bohu a lásku k člověku v jejích
mnoha podobách.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Červen je období, kdy je možné při toulkách
po luzích a hájích naší vlasti objevovat a sbírat první houby. Pokud budeme chtít k jejich
kuchyňské úpravě zvolit netradiční způsob,
můžeme sáhnout po receptu pana Kantora.
Hřiby neb jiné hauby
Vypeř hřiby čistě, ať z nich písek vyprší, v čisté vodě zastav a zasol trošku, ať vrau dobrau
chvíli, podruhé vypeř ze dvau neb ze tří vod,
usekej čistě dej kmínu, cibule smažené, okořeň
dobře pepřem, i usmaž na rendlíku v másle neb
v voleji.
(Jan Kantor, Kuchařství v rozličných krmích, 1545)

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, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 10 Kč
Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2012

