Jak odpočívat?

Prázdniny. Mnozí prožívají euforii. Se
mestry ukončeny, zkoušky z dospělosti
(maturity) završeny, vysvědčení rozdána.
Na straně učitelů a jejich svěřenců je patr
na změna. Starosti a vypjaté situace stří
dá jakási bezstarostnost a pocit úlevy. Je
mnoho důvodů k radosti: konec školních
povinností, dobré známky, prázdniny…
Radost prožívají kantoři i studenti. Jedni
i druzí konečně můžou relaxovat.
Podobná „skrytá přání“ ve smyslu odpo
činku mají i všichni ostatní pracující.
Úderem 1. července mají jasno. Prázdniny
a léto je přímo vybízí k čerpání dovolených
a k regeneraci fyzických a duševních sil.
Dle potřeb, zájmů a finančních možností
budou jednotlivci či skupiny vybírat místa
pro celkovou obnovu. Někdo dá přednost
aktivnímu odpočinku, jiný pasivnímu.
Jeden bude navštěvovat památky, druhý
obnovovat síly v přírodě. Kdosi se bude
kochat mořem nebo horami, někomu jiné
mu postačí apartmá a nenáročné výlety.
Jednoho nadchnou krásy vlasti, druhého
uspokojí leda exotika. Paleta možností je
pestrá, jen si správně vybrat…

„Nadechnout se“ však nepotřebuje jen
tělo, ale i duše. Ptáme se kde nebo jak?
O prázdninách budeme mít hned dvě slav
nosti: sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.) a Na
nebevzetí Panny Marie (15. 8.). Kromě
toho každý týden končí nedělí… A jsou
to právě svátky, neděle a třeba i všední
dny, kdy můžeme duši dopřát balzám.
Opravdový křesťan tyto věci uchovává,
zkrátka ani o dovolené nezapomíná na
Boha. Modlí se a nezanedbává mši svatou,
aby se tak uchránil duchovní prázdnoty.
Komu naopak na Bohu nezáleží, ten se
ani nemodlí, ani nenavštěvuje bohoslužby,
vždyť jsou přece prázdniny. Navíc takový
člověk vždy najde důvody k ospravedlnění
svého jednání. Vystavuje se tak nebezpe
čí, že se jeho víra může pořádně zachvět
a poklesnout.
Chceme-li plnohodnotně prožít odpoči
nek nebo dovolenou, dopřejme nejen tělu,
ale i své duši celkovou obnovu sil (skrze
modlitbu, svátosti…). Nebudeme zajisté
litovat. A k tomu Vám všem, milí čtenáři
Many, hodně odhodlání ze srdce přeje

o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Červenec
3. července – sobota
Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července – neděle
14. neděle v mezidobí
5. července – pondělí	Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
11. července – neděle
15. neděle v mezidobí
15. července – čtvrtek
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. července – pátek
Svátek Výročí posvěcení katedrály ostravsko-opavské diecéze
18. července – neděle
16. neděle v mezidobí
22. července – čtvrtek
Památka sv. Marie Magdalény
23. července – pátek
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. července – neděle
17. neděle v mezidobí
26. července – pondělí
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. července – úterý
Památka sv. Gorazda a druhů
29. července – čtvrtek
Památka sv. Marty
31. července – sobota
sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Srpen
1. srpna – neděle
18. neděle v mezidobí
4. srpna – středa
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
6. srpna – pátek
Svátek Proměnění Páně
8. srpna – neděle
19. neděle v mezidobí
9. srpna – pondělí	Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
10. srpna – úterý
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. srpna – středa
Památka sv. Kláry, panny
14. srpna – sobota	Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. srpna – neděle
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. srpna – pátek
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. srpna – sobota
Památka sv. Pia X., papeže
22. srpna – neděle
21. neděle v mezidobí
24. srpna – úterý
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27. srpna – pátek
Památka sv. Moniky
28. srpna – sobota
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. srpna – neděle
22. neděle v mezidobí
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MALÁ KATECHEZE – Okamžiky do zahájení mše svaté

Milí přátelé,
při naší cestě na mši svatou jsme již used
li do kostelní lavice, popřípadě zaujali
strategické místo za sloupem či závěsem
u vchodu. To, co se nyní odehrává, záleží
na době, kdy jsme přišli. Přesněji, kolik
času do mše svaté zbývá. Jste-li na místě
brzy, bude se kolem Vás rozléhat pouze
posvátné ticho. Přibližně 40–30 minut
přede mší se lidé začínají modlit růženec.
Je to modlitba specifická, ale nade vší
pochybnost účinná, bohumilá a kristo
centrická (nemodlíme se k Marii jako
bohyni, ale jejím prostřednictvím k Ježíši
Kristu). Rytmus modlitby, který připomí
ná rytmus srdce, a srdce, to je život, však
nemusí úplně každému vyhovovat. Jsou
dokonce lidé, kteří se takto mohou jen
těžko soustředit na vlastní modlitbu nebo
přípravu ke mši svaté. Z tohoto důvodu,

aby každý mohl prožívat okamžiky přede
mší dle svého vnitřního cítění, mělo by
vlastnímu zahájení bohoslužby předcházet
ticho, a to alespoň 5 až 10 minut. Mnozí
farnící vkládají řadu dalších společných
modliteb až do okamžiku těsně přede mší,
což se všeobecně toleruje, ale není to praxe
správná. Poslední minuty před slavením
bohoslužby má člověk připravit své srdce
soukromě a v tichém usebrání. Pokud by
se oněch zhruba 5 minut opravdu respek
tovalo, lépe by to odpovídalo situaci ve
(farní) rodině, kde každý člen má svůj
životní prostor a možnost prožívat intim
ní duchovní okamžiky dle svého cítění.
Proto se velmi přimlouvám za dodržování
krátkého ticha přede mší svatou, aby Bůh
vstupoval do srdcí i skrze tiché naslouchá
ní svých věřících.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
» Farní knihovna bude po dobu prázdnin uzavřena. (V případě potřeby se lze domluvit
individuálně s některou z knihovnic.)
» Středeční mše svaté budou o prázdninách v 18 hodin.
» Chaloupka pro děti proběhne ve Vendryni od 7. do 14. srpna. Téma: Galové vs. Římané.
» Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude 15. srpna, mše svatá jako v neděli,
v 15 hodin svátostné požehnání.

SVATÝ MĚSÍCE
Bl. Mariam Baouardová

Bl. Mariam Baouardová, která měla také
jméno Marie od Ukřižovaného Ježíše nebo
„Malá Arabka“, se narodila 5. ledna roku
1846 v Abellinu mezi Nazaretem a Haifou
v Galilei. Její rodiče byli maronité. V obřa

du této církve byla pokřtěna a biřmována.
V raném dětství jí rodiče zemřeli. Adopto
val ji její strýc, který ji odvezl do Egypta.
V egyptské Alexandrii ji ve věku třinácti let
bez jejího souhlasu zasnoubil a chtěl pro
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vdat. Mariam to odmítla a rozhodla se uté
ci do své vlasti za bratrem Pavlem. Využila
k tomu mohamedánského sluhu, který
se chystal do Nazareta. Ten ji po
odmítnutí změnit víru podřezal
hrdlo a zabalenou do plachty
ji pohodil v alexandrijské
uličce. Marie byla na hra
nici smrti a zpět k životu,
jak později řekla, byla
povolána paní v mod
rém. Tou podle jejího
přesvědčení byla Panna
Maria. Těžce zraněnou ji
našel františkánský kněz, kte
rý se jí ujal a později jí našel prá
ci služky v křesťanské rodině. Po mnoha
útrapách v jednadvaceti letech vstoupila ve
Francii do kláštera bosých karmelitánek
a přijala jméno Marie od Ukřižovaného

Ježíše. V roce 1875 odjela do Svaté země,
kde založila v Betlémě za primitivních
podmínek nový klášter. Marie usilovala
o smír mezi Araby, Židy a muslimy,
čímž si vysloužila přezdívku
„Malá Arabka“.
O jejích vizích, splněných
proroctvích a extázích
nebylo nic zaznamená
no, protože byla negra
motná.
Mariam byla hluboce
pokorná, měla velkou úctu
k Duchu svatému a mimo
řádný vliv na okolí. Často
říkávala: „Nemohu nic, nejsem
nic, ale doufám v Boží milosrdenství.“
Zemřela 26. srpna 1878 v 32 letech v Bet
lémě. Blahořečena byla papežem Janem
Pavlem II. 13. listopadu 1983.
(Majka Dostálová)

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

…miluj svého bližního jako sám sebe.

(Matouš 19, 19)
…blaze tomu, kdo dává,
ne tomu, kdo bere.

(Skutky 20, 35)

Ježíšovo vysvědčení

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěli
ví, v modlitbách vytrvalí.

(Římanům 12, 12)
Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom
nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám
sebe a jeho zbožnost je marná.

(List Jakubův 1, 26)

Přenesme se o dva tisíce let nazpátek do vesničky Nazareta. Malý Ježíš se právě vrací lou
davým krokem se svěšenou hlavou ze školy s vysvědčením. A opravdu – není o co stát.
Maria, jeho máma, která nikdy nic neřekla k jeho známkám, je tentokrát nucena ukázat
je Josefovi. Josef čte hodnocení Ježíše:
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Matematika: Příliš se nezapojuje a mimo dělení chlebů a ryb ho tento předmět neza
jímá. Sčítání moc nepochopil, neboť tvrdí, že jeho otec a on jsou jeden. Vidí jednotu
všude. Dává přednost číslům 1, 3, 7, 12, 72.
Fyzika: Trvá na tom, že má moc eliminovat gravitační zákon a tvrdí, že může hory
přenášet.
Tělesná výchova: V kurzu plavání neposlouchá instruktora a prochází se po moři.
Biologie: V praktických cvičeních křísí mrtvé exponáty a narušuje tím výuku. Navíc
tvrdí, že vidí neviditelné.
Chemie: Místo toho, aby prováděl pokusy stanovené profesorem, baví se tím, že mění
vodu ve víno, aby potěšil své kamarády.
Sloh: Má velké problémy se vyjadřovat jasně, místo toho používá podobenství a jinotaje.
Latina: Místo toho, aby hovořil latinsky – jazykem Říše, dává ve vyjadřování přednost
lidovému dialektu zvanému aramejština.
Psaní: Nikdy nemá svůj sešit a tužku, proto je nucen psát do písku.
Chování: Projevuje nepříjemnou tendenci stýkat se s chudými, morálně narušenými
a nakažlivě nemocnými. Rozsévá nepořádek mezi chrámovými prodavači, dělá hluk
a tím probouzí mrtvé.
Závěr: Z pohledu školy není Ježíš ideálním žákem.
–
Stejně jako Ježíšovi profesoři občas i my druhé nechápeme, nerozumíme jim a věci si
vykládáme jinak, než byly autorem myšleny…

(z knihy Pavla Konzbula „Nesesmolíš“)

Bůh vzal Marii s tělem i duší do nebe

…poezie ve službách Ducha se stává silným a horoucím pramenem zbožnosti, kde ve
slovech i mezi řádky tušíme onen hluboký „přesah“ do tajemství a nevýslovna, vedoucí
ke ztišení, oněmění, niterné modlitbě a kontemplaci.
Mons. Josef Hrdlička
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Láska Mariina

Nanebevzetí v Čechách

Anděla Janoušková

Nina Svobodová

Když lidské štěstí rozesmáté
na tebe dávno nevzpomíná,
když nikdo nikde nečeká tě,
čeká tě láska Mariina.

Nad lánem zlatě požatým
oblaka rosu pijí,
žár léta zpívá Královně
slunečnou harmonii:

Jak často zraněn, popálený
jdeš v slzách zpět. – Drobí tě zima.
A stále čeká mezi všemi
jediná láska Mariina.

„Jsi s borovicí na horách
a dýcháš naše lesy,
ze sloupů směle vztyčených
díváš se pod nebesy.
Na srpku stojíš měsíčném
a tvoje ruka hraje
s kotoučem duhy zářící
u zlaté brány ráje.
Azurem svítíš zázračná,
květnice naší síly –
patu, jež hada zdrtila,
lilie políbily.“

Popros ji o světlo své noci!
Snad ještě příliš pozdě není.
Maria osuší ti oči
a vyprosí ti uzdravení.

Nanebevzetí
Anastáz Opasek
Květ růžový a opět bílý
jenž voní Bohem
a nikdy neuvadá
se vztyčil k nebesům
dnes otevřena jsou
té vůni zvláštní
by opsala svou dráhu Maria
od země do nebes

V korouhvi proseb, jásání
andělská peruť vlaje.
Tak žije svátek Vítězné
na srdci mého kraje.

umlkly zvony
zazněl čas
již hoří slunce
Panna ta píseň nad oblaky
se synem vítá se
utichl vesmír
(z knihy Maria Panno, Matko Slova – Panna Maria v poezii českých básníků nové doby)

6

Věrozvěstové Cyril a Metoděj, první světci našeho národa

Pocházeli z řecké Soluně ze zámožné rodi
ny vzdělaného a vysoce postaveného hod
nostáře.
Cyril – původně Konstantin – se narodil
kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí.
Vynikal neobvyklým nadáním, studoval
v Konstantinopoli a stal se profesorem na
univerzitě.
Pro slovanský jazyk vytvořil staroslověn
ské písmo hlaholici.
Metoděj – původně Michal – se narodil
r. 815 a vystudoval práva. Působil ve stát
ní službě, ale časem dal přednost
řeholnímu životu, stejně jako jeho
bratr Cyril.
Oba bratři se dostali do olymp
ského kláštera. Odtud pak byli
vysláni jako misionáři nejprve
k Chazarům na Krym, kde nalezli ostatky
sv. Klimenta. V r. 863 byli pozváni kníže
tem Rastislavem na naše území na Velkou
Moravu šířit zde křesťanství. Aby moh
li hlásat evangelium v řeči lidu, přeložili
bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slo
vanského jazyka.
Vytvořili také civilní zákoník v oblasti
morální a věnovali se výchově duchoven
stva pro časy budoucí.
V r. 867 odešli do Říma, aby tam dones
li ostatky sv. Klementa a vyprosili si
u papeže schválení slovanské liturgie.
Papež Hadrián II. i přes námitky odpůrců
povolil v r. 868 užívání staroslověnské
ho jazyka jako jazyka bohoslužebného,
na znamení rovnocennosti a liturgické
správnosti položil překlad Písma a dalších
bohoslužebných knih na oltář v chrámu
Santa Maria Maggiore, posvětil je a spo
lu s oběma bratry a římskými preláty nad
nimi sloužil slavnostní mši. Povolení usta

novil bulou „Gloria in excelsis“. Metoděj
byl pak papežem Hadriánem II. vysvě
cen na kněze /dosud byl pouze jáhnem/
a jmenován arcibiskupem pro území Velké
Moravy a Panonie. Cyril v Římě onemoc
něl a v roce 869 zde zemřel.
Metoděj se vrátil na Moravu, aby pokra
čoval v díle, které zde se svým bratrem
započal.
Za jeho působení došlo k obrovskému
rozvoji duchovního života, bylo postaveno
mnoho kostelů, rozrostlo se duchovenstvo.
Mimo jiné pokřtil také českého
knížete Bořivoje a jeho manžel
ku sv. Ludmilu /babička knížete
sv. Václava/, čímž se křesťanství
šířilo i na území Čech. Zemřel
na Moravě roku 885, je zde také
pochován.
Cyril a Metoděj se stali našimi duchovní
mi otci, kterým vděčíme za křesťanskou
víru i kulturu. S liturgií v národním jazy
ce předešli dobu o 11 století. Po nich až
II. vatikánský koncil v letech 1962–65 jim
dal za pravdu, že při liturgii se sluší chvá
lit Boha rodným jazykem. Oba bratři byli
na Moravě uctíváni již od 14. století jako
patroni. Centrem úcty se stal cisterciácký
kostel na Velehradě, vysvěcený v r. 1228.
V r. 1880 papež Lev XIII. rozšířil svátek
na celou církev.
Papež Jan Pavel II. je v r. 1980 prohlásil za
spolupatrony Evropy s odůvodněním, že
vedle zásluh o víru a kulturu bojovali za
jednotu církve východní se západní a uká
zali správnou cestu ke sjednocení Evropy.
Sv. Cyril je zobrazován jako mnich s kni
hou, sv. Metoděj jako biskup s berlou,
ukončenou křížem, oba nejčastěji společně.


(Jarka Lasoňová)

7

EQUES

Činnost archeologické společnosti EQUES
se v sobotu 5. června dostala do svého vel
kého finále. Účastníci expedice nejprve
navštívili velice zdařile zrekonstruované
slovanské sídliště z doby Velké Moravy
v archeoparku obce Modrá, nacházející se
v těsné blízkosti Velehradu – známá vele
hradská bazilika byla při pohledu ze stráž
ní věže jako na dlani.
Druhá polovina dne se pak nesla v „ryze
pracovním duchu“. Mladí archeologové
totiž prakticky předvedli, co se za celý rok

naučili. Po společném úspěšném rozluště
ní zašifrované zprávy se podle z ústřižků
sestavené a slepené mapy přesunuli na

předem určené místo. Zde museli lokali
tu průzkumu nejprve přesně identifikovat

a označit, poté z ní v potu tváře vykopat
kosterní pozůstatky starověkého obyvatele
nedalekého slovanského sídliště, nalezené
kosti očistit, zabalit, uložit do přepravky
a přichystat k pozdějšímu podrobnému
výzkumu v laboratoři domovské univer
zity. Vzornou spoluprací a vzájemnou
pomocí se jim celé dílo podařilo.
Následující nedělní závěrečná schůzka
pak byla slavnostní tečkou za celoročním
snažením všech členů společnosti. A děti
se konečně dočkaly – dostaly diplom
a malý dárek z rukou samotného profesora
F. Chroustala (!).
(Dalibor Vitásek)

Biblický kviz – Josef

1. K am poslal Jákob Josefa za svými bra
try?
a) Šekemu (jdi na 26)
b) Sicheru (jdi na 15)
c) Simechu (jdi na 22)
2. Správně. S kým byl Josef ve vězení?
a) sám (12)
b) číšníkem a stolníkem (7)
c) číšníkem a pekařem (14)
3. Špatně. Znovu na 14.
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4. Špatně. Opakovat 26.
5. Správně. Který z bratrů navrhl prodat
Josefa do otroctví?
a) Ruben (16)
b) Juda (20)
c) Izmael (10)
6. Špatně. Zpět na 26.
7. Špatně. Znovu na 2.
8. Správně. Komu Izmaelité prodali Jose
fa?

a) nikomu (18)
b) Purifarovi (25)
c) Potífarovi (17)
9. Špatně. Znovu na 20.
10. Špatně. Opakovat 5.
11. Správně. Vzpomněl si číšník na Josefa
poté, co byl propuštěn z vězení?
a) ano, ale až po nějaké době (23)
b) ano, hned (13)
c) ne (19)
12. Špatně. Opakovat 2.
13. Špatně. Znovu na 11.
14. Správně. Komu z těch dvou Josef před
pověděl, že bude propuštěn z vězení na
svobodu?
a) číšníkovi (11)
b) stolníkovi (3)
c) oběma (19)
15. Špatně. Opakuj 1.
16. Špatně. Znovu na 5.
17. Správně. Proč se Josef ocitl ve vězení?
a) byl falešně obviněn z pokusu o cizo
ložství (2)
b) b yl falešně obviněn z okradení svého
pána (27)
c) b yl falešně obviněn ze zabití posvát
ného zvířete (24)

18. Špatně. Znovu na 8.
19. Špatně. Opakovat 11.
20. S právně. Co udělal Jákob, když se
dozvěděl o údajné smrti Josefa?
a) spáchal sebevraždu (28)
b) řekl si Bůh dal, Bůh vzal (9)
c) roztrhl si šaty, oblékl si žiněný šat
a dlouho pro něj truchlil (8)
21. Špatně. Opakovat 23.
22. Špatně. Znovu na 1.
23. Správně. Jaké sny se zdály faraonovi?
a) o kravách a klasech (29)
b) o penězích a silech (21)
c) o kobylkách a řece (30)
24. Špatně. Znovu na 17.
25. Špatně. Opakovat 8.
26. S právně. Který z bratrů řekl, aby hodi
li Josefa do cisterny?
a) Juda (4)
b) Izmael (6)
c) Ruben (5)
27. Špatně. Znovu na 17.
28. Špatně. Opakovat 20.
29. S právně. Tímto jste úspěšně zvládli
tento kviz.
30. Špatně. Opakovat 23.
(Kamil Jeroným Pálka)

VESELÝ
Přijde podřízený k šéfovi: „Šéfe, chtěl bych přidat!“ Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá
jej po zádech: „Tak přidej!“
Návštěvník prochází galerii: „To je strašné, jaké ohavnosti dnes nazývají uměním!“ „Pro
miňte pane,“ upozorňuje ho pořadatel, „ale stojíte před zrcadlem!“
Rozzuřený muž volá do hydrometeorologického ústavu: „Bídáci! Už dva dny vynáším ze
sklepa v kýblech to vaše polojasno!“
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MODLITBA
Růženec k Děťátku Ježíš

Na křížku:
Věřím v Boha … Otče náš … Zdrávas Maria … Sláva Otci.
Na malých zrníčkách 10 ×:
Božské Srdce Ježíška, narozeného z Nejsvětější Marie Panny v chlévě betlémském, požeh
nej celému lidstvu, obnov jejich srdce, ozař rodiny svou láskou, nauč nás milovat Boha.
Na velkých zrníčkách a na závěr:
Otče náš … Zdrávas Maria … Sláva Otci .
(Modleme se tento Růženec po celý rok za rodiny, za celé lidstvo, za kněze, řeholníky a
řeholnice, za nová kněžská a řeholní povolání. Zvláště v době adventní jako přípravu na
Narození Páně a také jako přípravu na druhý příchod Pána Ježíše.)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Pohádky a hry z kouzelné skříně
Dvacet krátkých, originálních pohádek
s dobrým koncem a klasickými postava
mi napsala Eva Štanclová. Příběhy slouží
jako motivace k tvůrčí práci, jsou dopl
něny říkadly, rozpočitadly, hrami a úkoly
k rozvoji kompetencí předškoláků. Řazení
kapitol podle ročních období nabízí pře
hlednou inspiraci pro celoroční činnost.
Publikace obsahuje také soubor pracov
ních listů s úkoly.
Nakladatelství PORTÁL
Ukázky z knihy:

O HLOUPÉM DRAKOVI

Náš drak byl nejdřív úplně stejný, jako
všichni draci v pohádkách. Bydlel v jesky
ni v královském lese a jednoho dne vzkázal
panu králi, že chce za manželku princez
nu. A kdy to bylo? Přece tehdy, když se
drak dozvěděl, že je princezně Pomněnce
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osmnáct let a král
vyhlásil, že zve prince, aby se ucházeli
o princezninu ruku. Náš drak si opravdu
myslel, že se bude princezně Pomněnce líbit,
a když ho princezna nebude chtít po dob
rém, tak to zkusí po zlém. Král sice nebyl
žádný strašpytel, ale přece jen z drakových
vyhrůžek, že když nedostane princeznu,
tak ji radši sežere, dostal strach. Proto dal
vyhlásit, že princeznu za manželku a půl
království získá ten, kdo království zbaví
draka. Nejdříve se přihlásila spousta prin
ců, ale stačilo, aby se z jeskyně ozval dračí
řev a vyvalil se oblak horké páry z dračího
dechu a princové se vytráceli nejen z lesa,
ale i z království. Drak už si leštil drápy
na svatbu s princeznou, královna plakala,
král sliboval už celé království za záchra
nu princezny, ale nikdo se s obrovským
drakem nechtěl utkat v souboji. Princezna
Pomněnka si dlouho lámala hlavu, jak to

udělat, aby si hrozného draka nemusela svého pelíšku na kouzelné skříni, nechal
vzít za manžela.
schválně pootevřené okénko do světničky,
Pak si vzpomněla, jak jí kdysi stará chů aby ho ráno vzbudili svým zpěvem ptáčci,
va vyprávěla, že jméno Pomněnka dosta kteří se už vrátili z teplých krajin. Jaro měl
la od krásně modré kytičky, která roste skřítek velice rád a pohádka O hloupém
v lese u potůčku, protože má zrovna tak drakovi, která mu naposledy vypadla ze
modré oči. Běžela se poradit s chůvou skříně, jako by už jaro přivolala. Byl sice
a chůva jí prozradila: „On ten drak je sice teprve začátek dubna, ale sluníčko už mělo
obrovský a strašlivě silný, ale moc chytrý přes den velikou sílu. Skřítek obdivoval
nikdy nebyl. Musíme ho nějak oklamat, jarní kytičky, které se mu po nevlídné zimě
když s ním nikdo nechce bojovat.“ Nako začaly ukazovat na zahrádce. Však jich
nec společně vymyslely plán a druhý den tam měl nepočítaně. Bledě žluté talovíny,
král podle jejich rady vyslal k dračí jeskyni bílé sněženky a bledule, modré ladoňky
posla s tímto vzkazem
od princezny: „Vele Drakova básnička
vážený pane draku, Pověz, milá pomněnečko,
velice si považuji vaší vezme si mě princezna?
nabídky, abych se Půjdu třeba na kraj světa,
stala vaší chotí, ale je tak milá, líbezná.
protože jsem dostala
jméno podle pomně Pomněnka
nek, musí o mé svat Já to nevím, pane draku,
bě rozhodnout právě já jsem ještě maličká.
tato kytička.“ Drak Jen běž dál a znovu ptej se,
z toho nebyl moud snad to ví má sestřička.
rý, ale potěšilo ho,
že princezna skoro souhlasí. Odpověděl a fialové dymnivky. Z hlíny se už klubaly
proto otázkou: „Jak to pomněnky rozhod žluté narcisky, modré a růžové pomněnky,
nou?“ Princezna se dala do vysvětlování: žluté, červené a fialové tulipány a také něž
„Velevážený pane draku, musíte jít podle né bílé konvalinky. Mnoho dalších kytiček
potoka tak, jak voda teče, a ptát se každé se probouzelo do vlídného jarního počasí.
pomněnky, která tam poroste. Až najde A jak tak skřítek večer na skříni dumal,
te zázračnou mluvící pomněnku, ta vám přišla na něj dřímota. Zavřela se mu očka,
prozradí, jestli bude svatba.“ Hloupý drak hlava mu klesla do měkoučkého polštář
nemeškal a vyrazil podle potoka. Když ku a za chvilku Všetečka zhluboka oddy
potok vtekl do řeky, šel podle řeky, ta se choval. To jeho večerní mudrování o jaru
spojila s další řekou a drak pořád šel a šel mu přineslo krásný sen. Zdálo se mu, že
a marně čekal na odpověď. Možná, že stojí u studánky v lese a kolem něho tan
došel až k moři, ale protože je svět veliký, čí studánkové víly. Vznášely se lehounce
už nikdy se do království nevrátil.
jako vánek, ani stéblo trávy se pod jejich
Když večer uléhal skřítek Všetečka do nožkama neohnulo, ani suchá větvička
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pod jejich střevíčky nezapraskala.
Skřítek stál nedaleko studánky a s bla
ženým úsměvem se díval na milé, kouzel
né studánkové víly, které jsou ze všech
vodních víl ty nejkrásnější, nejjemnější,
nejněžnější a nejpůvabnější. Ale co to?
Když zaslechl zpovzdálí jakousi veselou
písničku, najednou se mu víly začaly roz
plývat před očima. Skřítek se polekal, ale
písnička se blížila a sílila a po vílách zbyl
jen lehounký mlžný opar nad studánkou.
„Ach, vílo, kde jsi?“ vzdychl smutně skří

tek a to ho úplně probudilo. Okýnkem
pronikal do světničky zpěv kosů, drozdů,
pěnkav i sýkorek. Skřítek trošku rozmrze
le pohlédl k otevřenému okénku, pak ještě
na chvilku přivřel víčka a v tu chvíli se mu
vybavil sen o vílách. „Však já ve skříni
mám nějakou pohádku o vílách,“ pomys
lel si skřítek. Za okamžik už znalecky
obhlížel přihrádky a neomylně sáhl do
hlubin skříně.
(http://obchod.portal.cz/produkt/pohadky-ahry-z-kouzelne-skrine)
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO DĚTI

Hurá!!!
Prázdniny!
„Letní“ pranostiky

»» Slunce peče – déšť poteče.
»» Svatá Markéta hodila srp do žita.
»» Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.

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

Češe se, vlasů nemá,
klátí se, třtina není,
třese se, zimnici nemá.

Ryba

Plave ryba po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.
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Přiletěl obrázek, poseděl,
složil se, rozložil a odletěl.

Mám otce i matku,
a přece nejsem syn.

Kam penízky ukládá?
Na břicho a na záda.

Pulec

V jedné tůni, kdesi v dáli,
zrovna hrozně pršelo,
narodil se pulec malý.
Hned mu bylo veselo.

Kulí oči na rosničku:
„Co se děje, lidičky?
Ocásek mám na tělíčku,
proč mi rostou nožičky?“

Čiperně se vodou honí
vždycky uhne před štikou:
„Copak jsem se vylíh pro ni?“
Štika má zlost velikou.

Rosnička až slzí smíchem
a všem kolem o tom kuňká,
kva, kva, ozývá se tichem,
už se směje celá tůňka.

Jednou ráno, snad ve středu
vyděsil se, celý zbledl.
Už došlo i na nezbedu.
„Já se asi nepovedl!“

I ty hloupý pulče mladý,
nožičky ti mysl tíží?
Se dvěma si nevíš rady,
co až budeš míti čtyři?

Za rok na to skokan s ženou
učí mladé, svojí pýchu,
jakou projde pulec změnou.
„Nebudete v tůni k smíchu.“

Vyrob si rybičku. Vystřihni jednotlivé dílky, podlep papírem, vybarvi a
poskládej z nich rybku. Spoj jednotlivé části těla, hotovou rybku zavěs
na provázek nebo nalep na modrý papír.
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Kterých rybiček je víc? Těch, které plavou
doprava, nebo těch, které plavou doleva?

Spočítej kolik je na obrázku rybek, zakroužkuj správnou číslici a obrázek vybarvi.

Biblický příběh na pokračování – Mojžíš

Příštího dne už se Egypťa
né nemohli dočkat, až se
Izraelců zbaví. Dávali jim
na cestu i zlaté a stříbrné
šperky a drahé obleče
ní. Ještě jednou se faraón
pokusil je zastavit. Krátce
potom, co odešli, povolal
svoje vojsko. Vojáci nasedli
do svých rychlých lehkých
vozů, které byly taženy
koňmi, a pronásledovali
Izraelce. Tou dobou dora
zili Izraelci k moři u hranic
země. Egyptské vojsko už

bylo blízko za nimi. Před
nimi byla voda, za nimi
vojsko. Lidé se báli. Ale
Mojžíš vztáhl ruku a Bůh
poslal východní vítr. Ten
vál celou noc a vysu
šil cestu uprostřed vody,
takže Izraelci mohli bez
pečně přejít. Když se však
Egypťané vydali za nimi,
voda se vrátila nazpět
a celé faraónovo vojsko se
utopilo. Tak Bůh zachrá
nil svůj lid a vyvedl ho
z Egypta na svobodu.

…z deníku želváka Oskara
Jak jsme šli na ryby

Krásné, trošku studené, ale usměvavé ráno.
Jako stvořené pro rybaření. Tatínek sbalil
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udice, já s Kvídem a Emou jsme vyběhli na
zahradu, otáčeli kámen po kameni, rych

le vybírali žížaly a házeli je do kyblíku.
Žížaly mají rybičky moc rády. Maminka
nám s sebou sbalila snídani a mohli jsme
vyrazit. U rybníka nikdo nebyl. Občas
v rákosí zakvákala žába i nějaký ten cvr
ček se semtam ozval, ale jinak ticho a klid.
Sedli jsme si na břeh, otevřel jsem kyb
lík, abych našel nejlepší žížalu a napíchl
ji na háček na konci udice. Totéž udělala
Ema i Kvído. Do vody jsme udice hodili
všichni najednou a čekali jsme, kdo uloví
rybu nejdřív. Dlouho se nic nedělo. Pak se
přece jedna udice zatřepala, potom cukla
a pak už táhla Emu do vody. „To bude
kus!!!“ volali jsme nadšeně. A opravdu.
Ema vytáhla obrovského kapra. Měli jsme
velikou radost a já si hned sedl ke své udici
a těšil se, co chytím. Ale Kvído měl dlou
hou chvíli. Běhal, křičel, skákal a všechny
ryby vyplašil. „Přestaň, hned toho nechej!“
křičel jsem. „Rybky jsou malé a bojí se,
když jim někdo křičí a dupe u domečku.
Líbilo by se ti, kdyby ti řval u domečku
obr?“ vysvětloval tatínek. „My jsme opro
ti rybičkám obři.“ Kvído se zamyslel a na
usmířenou mi podal novou žížalu. Já si ji
napíchl na udici a potichoučku jsme čeka
li. Za chvilku se udice zatřepala, potom
cukla a pak už nás táhla do vody. Nad

vodou se objevila obrovská štika. Udici
jsme museli držet spolu s Kvídem. Sám
bych to nezvládl.
Pomoz nám štiku vytáhnout z vody

A vytáhli jsme štiku dlouhou jako kroko
dýl, tvrdil Kvído. „A taky má tolik zubů,
podívej,“ ujišťoval mě. Maminka měla
z ryb velkou radost a já měl radost z toho,
že mám někoho, kdo mi pomůže, když na
všechno nestačím. A taky, že mám rodinu,
která pohromadě prožívá všechno hezké
i to méně hezké.
Užijte si prázdniny a dávejte na sebe pozor.
Pac a pusu, Oskar.
(Lenka Volná)

Hádanky: ovoce, motýl, dcera

OKÉNKO PRO RODIČE
Prázdninové přání

A jsou tady zase. Celých deset měsíců žáč
ky školou povinnými toužebně očekávané.
Ano. Řeč je o prázdninách. Pro mnohé rodi
če je to však také období zkoušky pevných
nervů a strategického plánování. Přeji tedy

všem rodičům a jejich dětem krásné letní
dny, spoustu společných zážitků, dostatek
odpočinku k načerpání nových sil a také
trochu klidu pro rozjímání, na které mnoh
dy ve shonu všedních dnů nezbývá čas.
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Těším se, že se po prázdninách v našem
„okénku pro rodiče“ podělíte se čtenáři
Many o své dojmy a myšlenky či inspira

ce, které vás při dovolenkovém rozjímání
napadnou…
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Milí čtenáři,
když jsem zvažoval, jaké téma teologic
kého okénka připravit do prázdninového
dvojčísla, stala se pro mne největší inspira
cí obrovská ekologická katastrofa v Mexic
kém zálivu. Snad každý, kdo má přístup
k médiím, již slyšel o havárii ropné plo
šiny Deepwater Horizon společnosti BP
(British Petroleum). Blíží se doba prázd
nin a my často vyrážíme do přírody. Za
čistým vzduchem, za průzračnou vodou,
za blankytně modrým mořem… Ale těch
míst na světě neustále ubývá.
Již zmíněná ropná katastrofa
způsobila nevyčíslitelné škody,
zahynuly tisíce živočichů a ryb,
moře se bude čistit několik
měsíců (mimochodem, použí
vat se bude technologie, kterou
vyvinuli bratři Costnerové, z nichž jeden
je známý americký herec Kevin Costner,
jež se proslavil např. rolí Robina Hooda či
filmem Tanec s vlky) a přírodní rovnováha
je narušena na ještě mnohem delší dobu.
Mohli bychom pokračovat kácením ama
zonských pralesů, mizením ledovců a tře
ba také ničením pískovcových skal turisty
v naší zemi. A tak, ač nám to na první
pohled nepřipadá, panenská příroda je na
ústupu…
Spojení s teologickým okénkem je pro
to nasnadě. Bůh nám dal planetu Zemi
a člověk se stal pánem tvorstva. Otázkou
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zůstává, zda máme právo tu „modrou
planetu“ využívat nebo zneužívat a celou
„vytěžit“. Jasné je, že v každém případě má
lidská bytost dostat přednost před zvířa
ty, přírodou živou i neživou. Jen my jsme
stvořeni podle obrazu Božího, jsme schop
ni milovat, racionálně uvažovat a všechno
ostatní stvoření převyšujeme.
Ale na druhou stranu se my, ti slavní páni
tvorstva, často chováme tak, jako bychom
si podřezávali větev, na které sedíme. Zatím
nemáme jiné místo k životu,
než je tato země. A ještě dlou
ho mít nebudeme… Proto se
musíme k naší zemi chovat
s péčí dobrého hospodáře.
Hospodář může se svými pol
nostmi naložit zcela libovolně,
ale naloží-li s nimi špatně, pak riskuje, že
úroda bude bídná a on bude mít hlad.
My jsme navíc zodpovědni za to, aby
chom předali planetu svým potomkům
obyvatelnou, dobře obyvatelnou. Možná
budeme v pokušení tvrdit, že skutečná
odpovědnost je na politicích, na mocných
tohoto světa, ale to by byl omyl. Odpověd
nost je na každém z nás v prostředí, kde se
pohybujeme, kolem našeho domu, po ces
tě, kde denně chodíme. Vždyť v přírodě
kolem nás můžeme číst jako v knize stvo
ření. Každý trs trávy, každá malá muška
nám vypráví o Boží genialitě.

Jak si tedy vyložit správně onu nadřazenost
člověka? Mám za to, že využíváme-li pří
rodu, její zdroje a bohatství k tomu, aby
chom činili dobro, je vše v pořádku. Je-li
však primárním a jediným účelem dran
cování přírody zisk, popřípadě jeho sobec
ké zvyšování, s Božím zákonem v souladu
asi příliš nejsme…
Stejně jako v jiných oblastech lidského
života, můžeme i v přístupu k „zelené“
problematice nalézt dva extrémy. Na jed
né straně jsou to až eko-teroristické snahy
určitých organizací, na straně druhé již
několikrát zmiňované egoisticko-ekono
mické zájmy.
Padla-li zde zmínka o Boží genialitě, napa
dá mne okamžitě také lidská svoboda.
Hospodin nám dal rozum a svobodnou

vůli, nádavkem přidal nádhernou přírodu
s jejími zákony a bohatstvím. Jsme vrženi
do podobné situace, jako když jsme dostali
Desatero: „Zde máte mé rady, jak s nimi
naložíte je na vás, tedy svůj život máte ve
svých rukou.“ Tak zde máme Zemi, její
přírodu a Bůh říká: „Podmaňte si ji. Jak,
to už je na Vaší vůli, svůj život máte ve
svých rukou.“
Boží návod je jednoduchý a přitom tak
nesmírně složitý. Platí univerzálně, nejen
pro ekologii. Naše myšlení musí jít dál
než po plot našeho pozemku, dále než po
dveře našeho bytu. Naše jednání musí být
prodchnuto láskou k lidem žijícím aktu
álně kolem nás, i k lidem, kteří budou
jednou, třeba za sto let, procházet stejnou
ulicí, kterou dnes procházíme my.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Rychlé ananasové řezy
Ingredience:
3 vejce, 1 hrnek moučkového cukru, 1 (větší) plechov
ka ananasového kompotu, 2 hrnky polohrubé mouky,
½ hrnku nasekaných vlašských ořechů, 2 kávové lžičky
jedlé sody, 1 tvaroh v kostce nebo 2 větší Lučiny, ¾ kostky másla, 1 vanilkový cukr,
trochu rumu, sekané ořechy na posypání
Postup přípravy:
Celá vejce ušleháme s cukrem do husté pěny, vmícháme celý kompot (je vhodné ananas
nakrájet nadrobno), mouku, sodu a ořechy, vylijeme na plech (hlubší) vyložený papírem
na pečení a v troubě vyhřáté na 150–170°C upečeme (20–30 minut).
Na vychladlou buchtu natřeme krém z rozšlehaného tvarohu nebo Lučin se změklým
máslem a vanilkovým cukrem a rumem.
(Použít také můžeme pomazánkové máslo – 20 dkg, ¼ hrnku moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 1 lžička vanilkového pudinku). Nakonec buchtu posypeme ořechy
a pocákáme čokoládou.
Dobrou chuť.
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INZERCE

Nabízím k zapůjčení na dobu neurčitou PIANO SCHOLZE. Nejlépe do rodiny s dět
mi, které navštěvují hudební školu a nemají kde cvičit.
Dotazy – mobil: 604 144 342

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. 8. 2010
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