
Havaj
Co nás napadne po přečtení tohoto nadpi
su? Krásná příroda? Stabilní počasí? Písči
té pláže? Stát v Americe? Ostrov v Tichém 
oceáně? Území je velmi atraktivní a snad 
by stálo za to je navštívit. Podívejme se 
však na slovo v přeneseném slova smyslu. 
Havaj v hovorové mluvě znamená více
méně sladké nicnedělání anebo nerušený 
odpočinek.
Kdo by po relaxu netoužil? Kýžený od
dech nabízí každá noc. A troufám si říci, 
že i workoholika „zlomí“ pokukující peři
na. Přímo „chrochtáme blahem“, když 
můžeme den uzavřít v poloze „ležícího 
střelce“. Zvlášť pokud byl den náročný 
a sotva vláčíme nohy za sebou. Podobně 
unavuje duševní práce a dokáže skolit 
i jedince silné „jak slon“. Ani psychika 
proto nepohrdne sladkým zavřením víček, 
kdy oddech je hlubší a hlubší a myšlen
ky se utápí ve studních nevědomí… Jen 
strach, starosti, nemoc, úzkost, narušené 
vztahy a neklidné svědomí dokážou vyko

lejit a ukrojit z úlevy, kterou dává spánek.
I během dne nám dodá sil milá návštěva, 
dobrá zpráva, změna prostředí… Krátký 
odpočinek v různých formách napruží 
člověka k dalším výkonům. Jinou stra
nou mince je, když někdo pouze odpočívá 
a pachtí se jen proto, aby si zajistil „klídek“. 
Taková bytost se může chlubit lachtaní 
nemocí, že totiž má obě ruce levé a práce 
je pro ni obrovskou přítěží. Pak nezbývá 
než si zajistit místo v ZOO, tam je času na 
odpočinek habaděj.
Přestože by některé lidské „existence“ 
jenom pracovaly, jiné naopak jenom „vege
tovaly“, odpočinek v rozumné míře je 
potřebný. Regenerace sil působí blahodár
ně na zdraví tělesné i duševní. A prázdniny 
jsou k tomu jak stvořené, působí jako jed
na velká pozvánka. Bytostem aktivnějším 
přinese úlevu, když „strhají“ své tělo při 
výšlapech, sjíždění řek nebo shlédnutím 
stovek památek. Jiné oblaží mořská voda, 
občasná procházka a život „na půl plynu“, 
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Červenec

  1. července – pátek  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA

  2. července – sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
  3. července – neděle 14. neděle v mezidobí
  5. července – úterý  Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE,  

BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
10. července – neděle 15. neděle v mezidobí
11. července – pondělí Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. července – pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
16. července – sobota Svátek Výročí posvěcení ostravské katedrály
17. července – neděle 16. neděle v mezidobí
22. července – pátek Památka sv. Marie Magdalény
23. července – sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24. července – neděle 17. neděle v mezidobí
25. července – pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. července – úterý Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. července – středa Památka sv. Gorazda a druhů
29. července – pátek Památka sv. Marty
31. července – neděle 18. neděle v mezidobí

Srpen

  1. srpna – pondělí  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,  
biskupa a učitele církve

  4. srpna – čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
  6. srpna – sobota  Svátek Proměnění Páně

tedy poklidný. Milovníci „havajského“ 
způsobu vegetování také odpočívají. 
Pokud by v tom nalezli dlouhodobé zalí
bení, jsou v nebezpečí, že je navštíví paní 
„lenora“. A madam „lenochová“ vemlouvá 
člověku, že ji nutně ke štěstí potřebuje…
Odpočiňme si, nakolik je to možné. A tře
baže pojedeme i na Havaj, dejme prostor 

i duchu. Duchu v nás, pro kterého je nej
větším odpočinkem audience u Nejvyšší
ho. Duchovní četba, modlitba, svátosti, 
mše svatá lidskou bytost povznášejí. A klid 
z člověka září, neboť odpočívá v náručí 
milujícího Boha.

Pokojné a požehnané prázdniny přeje 
o.  Jan
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MALÁ KATECHEZE – Boží slovo
Sliby se mají plnit. A protože v Maně se 
o to vždy snažíme, je tématem dnešní malé 
katecheze Boží slovo. Nebudeme se uchy
lovat k příliš odbornému výkladu, protože 
od toho jsou na knižním trhu rozsáhlé 
odborné a kvalitní publikace. Připomene
me si jen několik základních skutečností, 
které je potřeba mít na paměti. Boží slovo 
je zaznamenáno v Bibli. Bible je kniha, 
jak již vlastně říká samotný název, neboť 
vychází z původního řeckého  
(ta biblia), což v překladu znamená kni

hy. Někdy se o Bibli říká, že je to Kniha 
knih.
Jak již výše napsané lehce naznačuje, je 
Bible tvořena řadou samostatných knih. 
Její základní členění je přitom zřejmé. Dělí 
se na Starý a Nový zákon. Starý zákon 
začíná stvořením světa a Nový zákon je 
věnován Ježíši Kristu, jeho životu, smrti 
a zmrtvýchvstání. Pro křesťany je zcela 
zásadní Nový zákon, bez něhož bychom 
vlastně křesťany nebyli, ale neznamená 
to, že by Starý zákon byl tímto popřen, 

AKTUALITY Z FARNOSTI
Farní knihovna bude přes prázdniny zavřena.•	
Středeční mše svaté budou o prázdninách v 18 hodin.•	
Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 14. srpna, mše svaté v obvyk•	
lém pořádku, v 15 hodin budou mariánské nešpory, poté v 15.30 hodin koncert sku
piny SOLIDEO.

  7. srpna – neděle  19. neděle v mezidobí
  8. srpna – pondělí Památka sv. Dominika, kněze
  9. srpna – úterý   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 

patronky Evropy
10. srpna – středa  Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. srpna – čtvrtek Památka sv. Kláry, panny
14. srpna – neděle  20. neděle v mezidobí
15. srpna – pondělí Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. srpna – sobota  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. srpna – neděle  21. neděle v mezidobí
22. srpna   pondělí Památka Panny Marie Královny
24. srpna – středa  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna – čtvrtek  Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
27. srpna – sobota  Památka sv. Moniky
28. srpna – neděle  22. neděle v mezidobí 
29. srpna – pondělí Památka Umučení sv. Jana Křtitele
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SVATÝ MĚSÍCE

Narodil se kolem roku 985 v Chotou
ni, mezi Českým Brodem a Kouřimí, na 
zemanské tvrzi. 
Vzdělání získal na pražském 
Vyšehradě. Byl vysvěcen na 
kněze a zařazen k posílení klé
ru do katedrální družiny u sv. 
Víta. Jak bylo u tehdejších čes
kých kněží obvyklé (asi do 12. 
století), byl ženatý a měl syna 
Jimrama. Později se stal bene
diktinským mnichem, nejspí
še v klášteře v Břevnově.
Po vyvraždění Slavníkovců se 
mniši, kteří se hlásili k jejich rodové tra
dici, rozprchli. Také Prokop se uchýlil do 
ústraní a žil poustevnickým životem.
Nejdříve se kratší dobu zdržoval v jesky

ni v Dalejích u Jinonic a pak asi kolem r. 
1009 přešel do lesů v Posázaví. Kronikář 

sázavského kláštera o něm 
později napsal: „Pohrdl mar
ností světa, zřekl se domu, 
manželky, polností, příbuz
ných a přátel, dokonce i sebe 
samého, dal výhost lsti plné
mu světu a jeho bídné nád
heře.“
Žil asketicky, tvrdě pracoval, 
mýtil les a obdělával půdu. 
Přidali se k němu jeho syn 
Jimram, synovec Vít a něko

lik dalších zbožných bratrů. Založili osa
du poustevníků a sloužili chudým lidem. 
Zbudovali si prosté chatrče a kapli ke cti 
P. Marie.

Sv. Prokop

nebo byl snad méně hodnotný. Vzpomeň
me jen na Ježíšova slova, že nepřišel Starý 
zákon zrušit, ale naplnit. Přišel ho naplnit 
láskou, přinesl nový pohled na věci, nové 
vnímání hodnot.
Starý zákon je tvořen 46 knihami, 
z nichž 39 je napsáno hebrejsky, některé 
pasáže také aramejsky. Dalších 7 knih se 
dochovalo v řečtině. Nový zákon obsa
huje 27 knih, jejichž jazykem je řečtina. 
Dokážete vyjmenovat alespoň všechny 
knihy Nového zákona? Zkuste to a pokud 
se vám to nepodaří, můžete si otevřít Bibli. 
Důležitější než číst o ní, je číst si v ní…
O knihách Bible říkáme, že jsou inspirova
né. Co to znamená? Jistě ne to, že vše auto
rům slovo od slova diktoval Duch svatý! 

Bible není učebnicí historie, přírodopisu, 
fyziky apod. V těchto věcech se samozřej
mě může mýlit a nepřesnosti v ní skutečně 
jsou. Není to ani tak, že si ji autoři napsali 
sami, jak chtěli. Pak už by to nebylo Boží 
slovo, ale slovo lidské. Správnou odpovědí 
je tedy to, že autoři knih psali pod vlivem 
Ducha svatého. Vnášeli do psaní svůj styl, 
psali často pro určitou skupinu lidí, vliv na 
slohovou kvalitu textu mělo jejich vzdělá
ní, původ apod. Ale díky Duchu svatému 
můžeme říci, že ve věcech víry a mravů je 
Bible neomylná. Duch svatý byl autorům 
dobrým vůdcem, nebyl „diktátorem“. Bib
le je tak dílem Božím i lidským, ale je to 
skutečně Boží slovo.

(Lukáš Volný)
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Zrníčka z Bible
Dej si pozor, aby tě hojnost nesvedla, 
nepokazily tě bohaté dary.
 (Job 36, 18)
Nedrť ty, kdo ti jsou cizí, abys na jejich 
místa stavěl své příbuzné.
 (Job 36, 20)

A všichni vás budou nenávidět pro mé 
jméno, ale kdo vytrvá až do konce, ten 
bude spasen. (Matouš 10, 22)

Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten 
mě miluje… (Jan 14, 21)

Sv. Zuzana Římská

Při jednom lovu r. 1030 se náhodně setkal 
s Prokopem kníže Oldřich. Prokop si oka
mžitě získal panovníkovu důvěru a stal se 
prý jeho zpovědníkem .Byl jím též vyzván, 
aby založil klášter. Uprostřed prostých 
chatrčí měli postavenou kapli zasvěcenou 
Panně Marii a sv. Janu Křtiteli. Osmkrát 
za den se v ní scházeli k modlitbám, zpě
vům, slavení liturgie, v níž se spojoval 
římský obřad s liturgickou staroslověnšti
nou. Za Prokopem přicházeli lidé hledat 
radu i tělesnou a duševní pomoc. Velkým 

Prokopovým obdivovatelem se stal i kníže 
Oldřich. S jeho přispěním byl vystavěn 
sázavský klášter. Po smrti knížete Oldři
cha se stal knížetem jeho syn Břetislav I., 
který klášteru přál a přiměl Prokopa, aby 
se stal opatem a přijal benedikci z rukou 
pražského biskupa Šebíře. Za Prokopova 
vedení se klášter stal významným stře
diskem náboženského života a křesťanské 
kultury.
Sázavský opat Prokop zemřel ve svém 
klášteře 25. března roku 1053.

Podle legendy byla dcerou vznešeného 
Římana Gabina a neteří papeže. Podle 
tradice žila ve 3. nebo 4. století a k jejímu 
umučení mohlo dojít za vlády císaře Dio
kleciána kolem roku 304.
Zuzana byla vzdělaná a věřící 
křesťanka. Její otec se po ovdo
vění stal knězem a Zuzana se 
rozhodla zaslíbit jen Kristu. 
Císař Dioklecián ji chtěl pro
vdat za svého adoptivního 
syna Maxima. Zuzana ale 
odmítla s tím, že je nevěstou 
Kristovou. Po odmítnutí sňat
ku s pohanem byla uvězněna 
a odsouzena k smrti. Stihla 
ještě obrátit na křesťanskou víru svého 
strýce Klaudia a Maxima. I ti zaplatili za 

svou víru v Krista životem. Zaživa byli 
upáleni. Zuzana pak byla sťata beze svěd
ků ve svém domě i se svým otcem.
Krátce na to prohlásil papež Caius Gabi

nův dům za veřejné křesťan
ské shromaždiště. Proslulo 
jako titulus Gabini ad duas 
domos, a stalo se jednou 
z pětadvaceti nejstarších řím
ských farností.
Je známo, že Zuzana byla 
uctívána už kolem roku 400. 
Na místě jejího domnělého 
mučednictví byl snad později 
postaven kostel sv. Zuzany. 
Její ostatky se dnes uctívají 

v kostele sv. Zuzany na Kvirinálu v Římě.
(Jerkam)
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STŘÍPKY

Druhou oblastí je předpovídání něče-
ho, co se stane v budoucnosti. Např. 
máme v Bibli prorockou knihu Apokalyp
su od sv. Jana, poslední knihu Bible. Tam 
nám Jan předává od Boha zprávu, kterou 
máme slyšet. Ale nesmíme se dívat na pro
roctví jenom z tohoto zvláštního pohledu. 
Ve většině případů proroctví znamená, 
že jsou lidé vyzýváni, aby se přiklonili 
k Bohu, jak můžeme vidět u Jeremiáše 
nebo u Izaiáše, kteří neustále říkali krá
lům: tohle nedělej, obrať se. Proroci nejsou 
nutně dokonalými lidmi. Je důležité, aby 
zpráva přešla k lidem, a nezáleží na tom, 
jestli „kanál“, kterým zpráva prochází, je 
špatný nebo čistý. Tak třeba Jonáš – urči
tě pro nás není dobrým vzorem, protože 
neposlouchal Boha. Když mu Bůh řekl, 
aby šel na západ, sedl na loď a odjel na 
východ. Nechtěl udělat, oč ho Bůh žádal. 
Ani když ho Bůh přitáhl na okraj města 
Ninive, přesto to udělat nechtěl. Když pak 
zprávu předal a lidé se obrátili, Jonáš byl 
smutný. Důvod byl ten, že to proroctví, 
které jim ohlašoval, se nestalo a nebylo tak 

potvrzeno. Kdyby se obyvatelé neobráti
li, lidé by mohli říct, že Jonáš měl prav
du. Nemůžeme se na Jonáše dívat jako 
na svůj vzor. David byl prorokem a taky 
nám nebyl ve všem vzorem. Zabil Chetitu 
Uriáše, cizoložil. Přesto si ho Bůh vyvo
lil za proroka. Nesmíme se zaměřovat na 
proroka, ale na zprávu, kterou prorok pře
dává. V současnosti se předává proroctví 
většinou při nějakém shromáždění – to je 
takový běžnější způsob. Bůh však může 
proroka použít i jiným způsobem. Např. 
Matka Tereza byla poslána Bohem, aby 
řekla světu, že se máme více zabývat chu
dými, nemocnými, potřebnými. Mnozí 
zpochybňují dar uzdravování a zázraky, 
proto si Bůh vyvolil P. Pia, aby potvrdil, že 
i dnes se takové zázraky dějí. Jana Pavla II. 
si Bůh vyvolil pro ekumenismus. Myslím, 
že měl dosti oponentů ve Vatikánu, pro
tože prorok neustále kráčí dopředu, jakoby 
před svým časem, ve kterém žije. Z tohoto 
důvodu pravdivý prorok je neustále pro-
následován. 

(připravili Radim Prokop a Míša Křižková)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (10.)

Prázdná židle
Jeden starý muž těžce onemocněl. Kněz, 
který jej přišel navštívit, si všiml prázdné 
židle vedle jeho postele a ptal se, k čemu 
ta židle slouží. Starý muž se slabě usmál 
a odpověděl mu: „Představuji si, že na té 
židli sedí Ježíš. Právě, než jste přišel, jsem 
s ním mluvil. To je moje modlitba. Dříve 
se mi modlitba zdála strašně obtížná, ale 
dostal jsem radu, že modlitba je vlastně 
povídání s Ježíšem. A tak si představuji, 

že tu Ježíš sedí se mnou, já mu vyprávím 
a poslouchám, co mi odpovídá. Nyní už 
s modlitbou těžkosti nemám.“
Brzy poté přišla za knězem dcera staré
ho muže, aby mu oznámila, že její otec 
zemřel. Řekla: „Jeho poslední hodiny jsem 
strávila s ním. Vyzařoval pokoj a mír. Pak 
jsem na chvíli odešla z místnosti, a když 
jsem se vrátila, byl už mrtev. Jeho hla
va však neležela na polštáři, ale na židli, 
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kterou chtěl mít stále vedle svého lůžka.“ 
V poslední hodině ten člověk nebyl sám, 
seděl vedle něj jeho přítel, s kterým tak rád 

rozmlouval. Jeho hlava spočinula na kole
nou Krista.

(podle knihy Bruna Ferrera  
Příběhy pro potěchu duše)

Malá zastavení na dovolenou
To nejlepší z života dobrého člověka jsou 
malé, bezejmenné, zapomenuté činy laska
vosti a lásky. (W. Wordsworth)

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude 
přemožen omylem. (Sv. Augustin)

Když odpouštíme, odpouští se i nám.
 (Sv. František z Assisi)

Bližní nám byl dán jako prostředek 
k tomu, abychom ukázali, jakou máme 
lásku k Bohu. (Sv. Kateřina Sienská)

Láska, čistota a pokora jsou tři královny, 
které chodí vždy spolu.

Jedna nemůže existovat bez druhé.
Dokud je člověk čistý, má živou víru, pev
nou naději a planoucí lásku.
 (Sv. Jan Bosko)

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odří
ká. (J. W. Goethe)

Kdo odsuzuje svého bližního, může se 
mýlit, kdo mu odpustí, nikdy se nemýlí.
 (K. H .Waggerl)

Není pravda, že máme málo času, avšak 
pravda je, že ho hodně promarníme.
 (L. A. Seneca)

(vybrala Věra Kořínková)

Svátek Proměnění Páně
V Izraeli v oblasti Galileje se zvedá do výš
ky asi 600 m hora Tábor.
Podle křesťanské tradice se zde uskutečni
lo Proměnění Páně, které v Novém záko
ně popisují evangelisté Matouš (17, 1–6), 
Marek ( 9, 2–8) a Lukáš ( 9, 28–36).
Pro křesťany znamenala vždy Svatou horu, 
na kterou poutníci v minulosti vystupovali 
po 4 340 schodech. Na vrcholu, ze kterého 
se naskýtá okouzlující pohled do malebné 
krajiny, se nachází Bazilika Proměně
ní a františkánský klášter.V bazilice nad 
oltářem je překrásná mozaika zobrazující 
Proměnění Ježíše – celého prosvětleného 

v oslnivě bílém šatě a vznášejícího se nad 
zemí. Po stranách jsou zobrazeni Mojžíš 
s tabulemi Desatera a Eliáš s mečem, oba 
rovněž v oblacích. Pod nimi v zeleni keřů 

Bazilika Proměnění
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jsou znázorněni tři apoštolé – pod Mojží
šem Petr a pod Eliášem vpravo Jakub a Jan. 
Pod mozaikou čteme nápis „Et transfigu
ratus est ante eos“ – „A přeměnil se před 
nimi“. Pod hlavním oltářem je Krypta 
Proměnění, jejíž střed tvoří oltář, posta
vený kdysi ještě křižáky. Ve dvou věžích 
baziliky jsou kaple věnované oběma pro
rokům Starého zákona.
Událost před dvěma tisíci lety je pro nás 
stále živá. 
Slova samotného Boha  „to jest můj vyvo
lený Syn, toho poslouchejte“ k nám hovo
ří v každém okamžiku našeho života.

Pouť na horu Proměnění dokáže proměnit 
nejedno srdce.

Mozaika Proměnění Páně

Zastav se na chvíli 
Když jsem včera vystupoval z vlaku, pře
de mnou šla pomalým tempem stará žena. 
Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběh
nout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem 
se zarazil a říkám si, kam vlastně pospí
chám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, 
že jsem se v duchu zlobil na ženu, která 
měla dost času a navíc za svoji pomalost 
nemohla. Celý život pracovala a možná 
si i hodně vytrpěla. A možná i všechno 
trpělivě nesla. A já jsem takový netrpě
livý a malicherný. A to všechno jen pro
to, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty 
minuty i tak promrhám na internetu nebo 
u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které 
žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. 
A večer zjistíme, že jsme toho zase moc 
nestihli. Frustrovaní zalehneme a usne
me spánkem spravedlivých. Přes SMS si 
vyznáváme lásku, komunikujeme přes 
chat a do očí si nemáme co říct. Trápí nás 
účty, kariéra.

Ve schránkách se nám hromadí maily, 
protože nemáme čas odepsat. Na polici 
se nám hromadí knihy, neboť nemáme 
čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože 
nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale 
vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, 
tím méně toho stihneme.
Věnujeme velmi času věcem, které si to 
nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvě
domit si hodnotu věcí. Nafotíme spoustu 
fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. 
Vypálíme je na CD a tím to končí. Počí
tače máme plné hudby, na kterou nemáme 
čas, máme množství televizních kanálů, 
které ani nestačíme všechny sledovat. Mís
to zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo 
nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, 
kvůli kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků. V životě nebyl 
v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu 
stanici na svém starém rádiu. A přitom si 
myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem 

(Jarka Lasoňová)
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OKÉNKO PRO DĚTI

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, pomáhej nám, 
abychom se modlili a pracovali tak, aby ti 

kolem nás poznali, že patříme k Tobě, a tak 
je přiváděli k Tvému Synu Ježíši Kristu.

Modlitba za kněze

vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně 
dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, 
ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infark
ty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo 
jen zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neob
stojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme 
nepodstatným věcem. Zkusme vypnout 
mobily a počítače a porozprávět si.

Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život 
včas, abych zpomalil. Kamarád má chalu
pu v malé osadě obklopené horami, není 
tam signál, žádná televize, obchod otevře
ný jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 
5×5 m. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil 
a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbyt
ku života a zbytečně nespěchají za smrtí, 
tak jako mnozí z nás!

Amen

(autor neznámý)

„Tak jako kdysi si už žít opravdu 
nemůžeme“, stěžuje si pán kolegovi. „Teh
dá jsme si s manželkou dovolili chodit do 
luxusních restaurací, jíst kaviár a zapíjet 
šampaňským… Dnes už si to můžu dovo
lit jen já.“ 

VESELÝ

* * *

„Haló, pane, váš pes honí nějakého člově
ka na kole!“ „Tak to nebude náš pes, ten na 
kole jezdit neumí.“

„Slyšel jsem, že si tvoje manželka udělala 
na obličej masku z bahna. Stala se potom 
hezčí?“ „Zpočátku jo, ale pak začalo to 
bahno odpadávat.“

Všem dětem, které 
slaví o prázdninách narozeniny, 

přeji všechno nejlepší.
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Letní pranostiky
Pršíli na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.  »
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.  »
Když pálí srpen, bude pálit i víno. »

Hádanky Václava Fischera

Malý velký, bílý, černý,
svému pánu vždycky věrný.
Ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti.

Kdo má ruce ušpiněné,
ať se smíří s jeho jménem.
Uň, uň, uní, uní,
tlustý je a funí.

Celé týdny trávu žvýká,
aby dala krajáč mlíka.
Nepospíchá, má dost času,
rohy nosí pro okrasu.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí 

Děti jedou na prázdniny, domaluj jim auto.

Básnička Dagmar Vysoké – Prázdninová básnička
Slunce svítí, řeka volá:
dneska už nám končí škola.
Vyrazíme na prázdniny,
teď z nás bude někdo jiný.

Nebudem psát úkoly,
nemusíme do školy.
Dva měsíce volna máme,
co s tím časem uděláme?

Někdo jede na tábor,
jiný učí zpívat sbor
lesních ptáků na palouku,
hlavně že jsme přitom venku.

Někdo letí do dálek,
chce poznávat celý svět.
Jiný jede k babičce,
která žije v chatičce.

Ať je to tak nebo tak,
budeme si užívat!

Na prázdninách si rády zamlsají, 
domaluj obrázek a vybarvi.



11

Znáš je…?
1.  Prase domácí zdomácnělo z prasete 

divokého. Zdomácnělo před
 a) 9 sty lety
 b) 2 tisíci lety
 c) 9 tisíci lety

2. V naší republice se jich chová přes
 a) 250 000
 b) 500 000
 c) 2 500 000

3. Prase domácí má najednou
 a) 2  4 mláďata
 b) 4  8 mláďat
 c) 6  12 mláďat

4.  Prase divoké se může pohybovat rych
lostí

 a) 18 km/h
 b) 28 km/h
 c) 48 km/h

5. Prase divoké má kly. Počet je
 a) 2
 b) 4

6. Dorůstají délky
 a) 5 cm
 b) 10 cm
 c) 20 cm

Z papíru si můžete vyrobit celou prasečí rodinku.



Hádanky: pes, prase, kráva / Znáš je: 1c, 2c, 3c, 4c, 5b, 6c

(Lenka Volná)
Pac a pusu, Oskar.

OKÉNKO PRO RODIČE
„Frodo: Přál bych si, aby se to nikdy nestalo. 
Gandalf: To by si přáli všichni, kdo zažili 
tyto události. Ale jediné, co musíš rozhod-
nout, je, co uděláš s časem, který ti byl dán.“
 (z filmu Pán prstenů)

Ano, byl nám dán čas. Každému byl vymě
řen přesně „na míru“, co se týká délky 
našeho života. Někdo měl času relativně 
málo, ale stihl během svého krátkého živo
ta vykonat tolik dobra, že je dnes uctíván 
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Biblický příběh na pokračování – David
Bůh z Davida udělal velkého krále. Přes
to jak běžela léta, i tento muž, který byl 
v boji vždy silný a udatný, začal ztrácet sílu 
i rozhodnost.
Prorok Nátan věděl, že je potřeba zajis
tit bezpečnost království. Vysvětlil tedy 
celou situaci Batšebě. „Jeden z Davido
vých synů, Adonijáš, už teď plánuje, jak se 
dostat k moci,“ řekl prorok. „Pokud chcete 
ty i tvůj syn Šalomoun zůstat naživu, musí
te jednat společně.“ Batšeba s jeho plánem 
souhlasila a brzy se vydala za Davidem.
„Pamatuješ, co jsi mi slíbil?“ zeptala se ho. 
„Říkal jsi, že náš syn Šalomoun bude po 
tobě králem. A teď jsem se doslechla, že 
o moc usiluje Adonijáš. Musíš Šalomouna 
vyhlásit svým nástupcem a dát ho kněží
mi pomazat za krále. Pak bude celý národ 

vědět, že sis vybral za svého nástupce právě 
jeho.“
David si uvědomil, že její plán je rozumný. 
Rychle se postaral o to, aby byl Šalomoun 
prohlášen za krále. Lidé přišli a pokloni
li se mu. David si pak Šalomouna zavo
lal k sobě. „Já už brzy zemřu,“ řekl mu. 
„Musíš být rozhodný a jednat s jistotou. 
Musíš dělat to, co ti řekne Bůh. Jednej 
v souladu se zákonem, který nám Bůh dal 
v Mojžíšově době. S nepřáteli se vypořá
dej bez okolků, ale k přátelům buď laskavý 
a milosrdný. Pak se ti bude dařit a tvoje 
rodina bude v tomto království vládnout 
navždy.“
Šalomoun se zakrátko opravdu stal králem 
Izraele. Vypořádal se s Adonijášem a jeho 
přívrženci.
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jako světec. Jiný prožil život sice dlouhý, 
ale prázdný…
V těchto dnech je nám i našim dětem dán 
čas odpočinku, čas prázdnin a dovole
ných. Je na nás, jak s ním naložíme.
Kéž bychom na konci prázdnin nemuseli 
pociťovat to, co Frodo ve výše zmíněném 

úryvku, ale abychom se mohli radovat 
z toho, že jsme svůj volný čas rozumně 
rozdělili ke spokojenosti svých blízkých, 
ke spokojenosti své a přitom nezapomněli 
ani na Boha a jeho dar času… 

(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Milí čtenáři teologického okénka,
právě začínají dva měsíce prázdnin, dovo
lených, koupání a výletů. Věřím, že každý 
z nás si alespoň krátký čas na odpočinek 
a nějakou tu oblíbenou odpočinkovou 
činnost najde. Vždyť po většinu roku ve 
škole, v zaměstnání i v domácnostech se 
od nás očekává vysoký výkon a příležitostí 
k relaxaci je rozhodně méně. Také počasí 
je v létě pochopitelně příznivěji nakloněno 
rozmanitým aktivitám v přírodě.
Na prahu tohoto toužebně očekávaného 
období roku si vždy 5. července připomí
náme svátek věrozvěstů Cyrila a Metodě
je. Slovanští bratři jsou spojováni s oprav
dovým rozmachem víry v našich zemích, 
i když prvními hlasateli zde byli členové 
tzv. iroskotských misií. Ovšem až Cyril 
a Metoděj nalezli recept na to, aby zde víra 
byla nejen zaseta, ale také vzklíčila a rost
la. Jejich působení pak nebylo jen událostí 
věroučnou, ale mělo dalekosáhlý pozitivní 
dopad na naši kulturu, vzdělanost a tím 
i na všechny oblasti života obyvatel tehdej
ší Moravy. A jejich odkaz je zde přítomen 
stále, i naše generace z něho mohou čer
pat a věřím, že ani ty následující nenechají 
upadnout jejich jména v zapomnění.
Ptáte se, proč jsem tak znenadání přešel 

od slov o prázdninách k tématu cyrilo
metodějskému? Dovoluji si totiž spatřovat 
v obou skutečnostech určitou paralelu. 
Cyril a Metoděj vyšli ze své otčiny a vydali 
se na dalekou cestu do cizí země. Dluž
no říci, že se na ni velmi dobře připravi
li, proto jejich poslání skončilo úspěchem 
a stopa, kterou zde zanechali, vede až do 
dnešních dní, dokonce až do pozice spolu
patronů Evropy.
A doba dovolených je charakteristická tím, 
že také, byť na krátký čas, opouštíme své 
domovy, cestujeme do jiných krajů, ať jsou 
to zahraniční exotické destinace, nebo jen 
sousední vsi či města. Pravda, naše poslání 
je diametrálně odlišné od poslání soluň
ských bratří, naším cílem je především náš 
vlastní odpočinek a relaxace. Ale stejně jako 
Cyril a Metoděj zanechali v našich zemích 
svou stopu, na kterou dnes s hrdostí uka
zujeme, tak také naše návštěvy a dovolené 
v místech, kde je trávíme, zanechávají své 
stopy. Ať chceme, nebo ne, je to tak.
S patřičnou skromností je třeba pozna
menat, že po staletích na naši dovole
nou zřejmě nikdo vzpomínat nebude, 
ale „podaříli se“ nám vykonat během ní 
něco zapamatováníhodného, nějaký ten 



rok se přece jen budou místní třást, aby
chom již více nejezdili. Nebo se s námi 
budou naopak loučit s tím, že naše další 
návštěva v budoucnu by je opět potěši
la. Ono totiž stejně jako Cyril a Metoděj 
nesli slovo Boží do naší země, tak také my 
neseme slovo Boží tam, kde přicházíme 
a přijíždíme. Jsme za každých okolností 
reprezentanty své domoviny a reprezen
tanti Kristovi (nebo snad nejsme kristovci 
– křesťané?). Svým příkladem, chováním, 
dokonce i trpělivostí, když delegátovi ces

tovní kanceláře nejde vše tak rychle, jak 
jsme očekávali. Boží slovo se přece nehlásá 
jen „slovem“, ale především skutky lásky, 
a nelze ho oddělit od jeho hlasatele.
Mám tedy jedno přání, které chci vyjád
řit. Až vyrazíte na své dovolené, prázdniny 
a výlety, odpočiňte si, užijte si je k prospě
chu svého ducha, duše i těla. Užijte si je 
tak, aby stopa, byť jen krátkodobá, kterou 
zanecháte, byla stopou dobrého člověka. 
Člověka, jenž navazuje na šlépěje svatých 
Cyrila a Metoděje.

(Lukáš Volný)

Potřebujeme:
¼ kg tvarohu (kostka), 2 dkg másla na plno
tučný tvaroh, 3 dkg na obyčejný, 5 dkg dětské 
krupičky, 5 dkg hrubé mouky, 1 vejce, ½ kávové 
lžičky soli, 2 dkg cukru
Postup:
Vše zpracujeme v těsto, do kterého obalujeme ovoce (jahody nebo jablka aj.)
Knedlíky vaříme 4–6 minut, až vyplavou na hladinu.

Dobrou chuť!

RECEPTÁŘ
Tvarohové knedlíky /16 knedlíků/
(které se určitě podaří)

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost OstravaTřebovice,  
V Mešníku 5100, 722 00 OstravaTřebovice, tel.: +420 596 964 942

http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, email: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč

Uzávěrka příštího čísla je 15. 8. 2011

Redakce se omlouvá za nezřetelně vytištěná políčka pro tajenku křížovky z čísla 5/11. 
Tajenka zněla: VYCHOVÁVEJ JAKO DON BOSKO


