Zralé maliny

Co nás spontánně napadne při přečtení
nadpisu? Okouzlující knížka? Hudební
dílo? Filmový trhák? Sběr plodin na zahradě nebo v lese? Dovolená? Snad. Možná ale zcela něco jiného…
První pololetí předalo štafetu druhému.
Léto již nějakou dobu „listuje“ kalendářem a přineslo kýžené teplo. A snad právě
hřejivé paprsky, možná období prázdnin
či únava pobízí jednotlivce nebo skupiny
k odpočinku. Lidé hledají místa a prostředky k zotavení. Motivováni možnostmi, financemi, touhami nebo jinými
okolnostmi vyrážejí ze svých obydlí za
odpočinkem.
Nakolik má jednotlivec smysl pro krásu,
bude obdivovat přírodu, památky nebo
třeba luxusní ubytování. Někoho uspokojí
sladké nicnedělání, jiný raději vyrazí do
terénu. A právě relativní klid mysli spolu
s otevřenýma očima i srdcem nám mohou
pomoci objevit nové skutečnosti.
Představme si člověka na procházce přírodou. Nachází zde byliny a plody země,

které může nejen obdivovat, ale i okoušet.
Vyskytly se tam bez jeho přičinění. Zdarma. Stačí jen otevřít oči a dlaně. Rázem
může ochutnávat borůvky, ostružiny, maliny…
Snad to zní romanticky. Pokud se však
hlouběji zamyslíme, nic kolem nás není
dílem náhody. Život, příroda a vůbec svět
kolem nás je velkým darem. A my máme
možnost vnímat, čerpat a někdy dokonce
ochutnávat všechny ty dary. Nevymysleli
jsme je, nevyrobili a nezasloužili se o ně.
Jsou nám dány jen tak. Zdarma. Z veliké
lásky.
Takové prohlédnutí a úžas nad dary nás
vede k poctivému tázání se a uvažování.
Dary přece odkazují na Dárce. A Stvořitel nám nabídl příslovečné „zralé maliny“,
tedy všechny dary, abychom z nich plnými
hrstmi čerpali a těšili se z nich.
Přeji všem čtenářům Many požehnané
prázdniny a v srdci vděčnost Bohu nejen
za zralé maliny.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. července – neděle
13. neděle v mezidobí
3. července – úterý
Svátek sv. Tomáše, apoštola
5. července – čtvrtek	Slavnost SV. CYRILA, MNICHA,
a METODĚJE, BISKUPA, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy
8. července – neděle
14. neděle v mezidobí
11. července – středa
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. července – neděle
15. neděle v mezidobí
16. července – pondělí
Svátek Výročí posvěcení katedrály
22. července – neděle
16. neděle v mezidobí
23. července – pondělí
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. července – středa
Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července – čtvrtek
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. července – pátek
Památka sv. Gorazda a druhů
29. července – neděle
17. neděle v mezidobí
31. července – úterý
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. srpna – středa		
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa, učitele církve
4. srpna – sobota		
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5. srpna – neděle		
18. neděle v mezidobí
6. srpna – pondělí
Svátek Proměnění Páně
8. srpna – středa		
Památka sv. Dominika, kněze
9. srpna – čtvrtek	Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
10. srpna – pátek		
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. srpna – sobota		
Památka sv. Kláry, panny
12. srpna – neděle		
19. neděle v mezidobí
14. srpna – úterý		
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze, mučedníka
15. srpna – středa		
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
19. srpna – neděle		
20. neděle v mezidobí
20. srpna – pondělí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. srpna – úterý		
Památka sv. Pia X., papeže
22. srpna – středa		
Památka Panny Marie Královny
24. srpna – pátek		
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna – sobota		
Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze, mučedníka
26. srpna – neděle		
21. neděle v mezidobí
27. srpna – pondělí
Památka sv. Moniky
28. srpna – úterý		
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. srpna – středa		
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
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MALÁ KATECHEZE – Preface

Milí přátelé, v minulé katechezi jsme zahájili rozsáhlejší část věnující se eucharistické modlitbě. Dnes nás čeká díl nazvaný
„preface“. Původně se tímto slovem (římský název) označovala celá eucharistická
modlitba. Dnes se jedná o termín, který
pojmenovává její první, proměnnou část.
Úvod preface začíná známým dialogem,
který je ve všech liturgiích totožný:
Kněz: Pán s vámi.
Lid: I s tebou.
Kněz: Vzhůru srdce.
Lid: Máme je u Pána.
Atd.
Po skončení úvodního dialogu je hlavním
motivem preface, kterou přednáší sám
kněz, díkůvzdání. Následují díky, jejichž
formulace je přizpůsobena konkrétnímu
spásnému činu Ježíše Krista, který ten den
slavíme. Na závěr je tzv. přechodová část,
která vede účastníky bohoslužby ke zpěvu
Sanctus (Svatý).
Římský misál z roku 1969 zvýšil počet

různých prefací na více než osmdesát.
Přesto však existují zavedená pravidla,
která nelze měnit. V misálu jsou uvedeny
čtyři eucharistické modlitby. První a třetí
eucharistickou modlitbu lze spojit s kteroukoliv prefací. Druhá eucharistická
modlitba má svou vlastní prefaci, kterou
je možné nahradit pouze jinou prefací,
kde jsou dějiny spásy uvedeny obdobným
způsobem. A konečně čtvrtá eucharistická modlitba má svou vlastní prefaci, kterou není možné nahradit žádnou jinou.
Minule jsme konstatovali, že dnes máme
i další eucharistické modlitby, nejen čtyři
základní, které jsou uvedeny v misálu.
Každá z těchto nových eucharistických
modliteb má také svou vlastní, nezaměnitelnou prefaci.
A co vlastně znamená samo slovo „preface“? Pochází z pozdní latiny a jedná
se o slavnostní řeč před shromážděným
mužstvem.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
•

Od 30. června do 7. července najdete naše děti na chaloupce v Písařově.
Farní knihovna bude přes prázdniny uzavřena.
Středeční mše svaté se přesouvají během prázdnin na 18. hodinu.
Středa 15. srpna je pro náš kostel „malá pouť“, mše svatá v 18 hodin.
Hlavní poutní slavnost – Nanebevzetí Panny Marie, bude v neděli 19. srpna, mše
svaté v obvyklém pořádku, v 15 hodin svátostné požehnání.

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Ignác z Loyoly

Svatý Ignác z Loyoly patří mezi největší
křesťanské mystiky, je spoluzakladatelem

a duchovním otcem Tovaryšstva Ježíšova
– řádu jezuitů. Zavedl metodu duchov3

ních cvičení – exercicií. Narodil se v roce
1491 ve šlechtické rodině na venkovském
sídle v Loyole v severním Španělsku. Byl
nejmladším z třinácti sourozenců. Když
mu bylo sedm let, zemřela mu matka.
Jeho otec si přál, aby se vydal na duchovní cestu coby kněz. Ignác však již
od raného mládí snil o vojenské kariéře.
Tuto jeho tužbu otec respektoval, a tak
mu zařídil službu pážete
v šlechtickém paláci. Celé
dětství a jinošství prožil
takto v rytířském prostředí. V dospělosti vstoupil do armády. Poměrně
záhy v jedné z bitev byl
však těžce zraněn. Dělová
koule mu rozdrtila pravou
nohu pod kolenem. Léčba
zraněné nohy se nedařila
do té míry, že musel Ignác
přijmout pár dnů před svátkem svatých
Petra a Pavla svátost umírajících a příbuzní se už připravovali na jeho smrt. V noci
na 29. června však došlo k zázračnému
obratu v jeho zdravotním stavu. Kosti začaly srůstat. Na lůžku však musel zůstat
ležet ještě dlouhé týdny, a tak pro ukrácení vlekoucího se času sáhnul po dvou
nabídnutých knihách: Životu Krista
a Zlaté legendě – životopisech svatých. Jejich četba přinesla Ignáci poznání, že duchovní rytířství je náročnější než fyzické.
Uvědomil si, že jeho dosavadní život byl
nedostatečně naplněný. Začala se v něm
probouzet touha věnovat se službě Boží
a vykonat při ní veliké věci.
Když začal chodit, vydal se do benediktinského kláštera Montserratu nedaleko
Barcelony, kde vykonal generální zpověď,
svůj rytířský oblek přenechal jednomu
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žebrákovi a meč s dýkou položil coby
děkovný dar pod obraz Matky Boží. Začal se intenzivně věnovat své duchovní
formaci, žil asketickým životem, v každodenní modlitbě trávil až sedm hodin.
Za to se mu dostalo mimořádné Boží milosti – hlubokého proniknutí a poznání
věcí víry a života v ní. K prohloubení víry
přispěla nepochybně i pouť do Svaté země
v roce 1523.
Po návratu ze Svaté země
se intenzivně věnoval studiu latiny, teologie, filozofie, cestoval po Evropě. Ve
dvaačtyřiceti letech dosáhl
doktorátu z filozofie, poté
se upnul na intenzivní
studium teologie. V roce
1534 spolu se šesti svými
druhy v kapli sv. Dionýze
na pařížském Montmartru založili společným slibem řeholní
společnost jezuitů. Pokračující studium
teologie vyvrcholilo v jeho čtyřiceti šesti
letech, kdy přijal kněžské svěcení. Ještě
téhož roku odjel do Říma, kde spolu se
svými druhy Tovaryšstva Ježíšova nabídli své služby papeži. Začali zde vyučovat
katechismus, kázat, ošetřovat nemocné
a dávat duchovní cvičení významným
osobnostem. Základním heslem Ignácova
učení bylo: „Vše k větší cti a slávě Boží!“
Jeho snad nejvýznamnějším dílem byla
knížka duchovních cvičení.
Když Ignác zemřel ve věku šedesáti pěti
let, měl jeho řád již na tisíc členů ve třinácti provinciích.
Blahořečen byl v roce 1609, kanonizován
o jedenáct let později papežem Řehořem XV.
(podle internetu zpracoval D. V.)

Zrníčka z Bible

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

(Kazatel 3,1)
Hlupák se ozývá mnoha slovy.

(Kazatel 5, 2(3)
Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí.

(Přísloví 23,9)

Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.

(Přísloví 2,20)
Bože, ve své dobrotě máš péči
o poníženého.

(Žalm 68,11)

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

Uzdravování je částí misie církve. Kdykoliv Ježíš posílá učedníky, připojuje:
vkládejte ruce na nemocné, uzdravujte je
a osvobozujte je od zlých duchů.
Ježíš uzdravuje především skrze přirozené
prostředky, skrze lékařskou vědu a doktory. Neříká nechoďte k doktorovi a přijďte
ke mně. Chce, abychom užívali to, co nám
dává jako prostředky k uzdravení. Pokud
mám peníze a mohu si koupit chléb, půjdu si ho koupit. On mi ho už dal; jdi
a kup si ho. Je nesprávné, pokud říkáme
nepoužívej léky a jdi k Ježíši, ať tě uzdraví.
Bohužel to je charakteristické pro mnohé
uzdravovatele v protestantských církvích.
Zároveň ale věříme, že co nezmůže medicína, může udělat Bůh, protože překračuje
pole lékařské vědy.
Co se ale stane, když se neuzdravím? Pokud nejsem uzdraven, neznamená to, že
by Bůh neodpověděl na moji modlitbu,
že by nenaslouchal mé modlitbě. Někdy
se cítíme Bohem opuštěni. Modlila jsem
se, a přesto moje těhotenství bylo potraceno. Modlila jsem se, a přesto moje dcera
zahynula při autonehodě. Modlil jsem se,
a přesto moje matka zemřela na rakovinu.

Modlil jsem se, a přesto jsem stále v depresi. Znamená to, že Bůh nenaslouchá
mé modlitbě? Nezapomíná na mě? V žádném případě! Znamená to ale, že Bůh má
jiný plán než mám já. Ježíš, Bůh, neustále
naslouchá mé modlitbě. Ale často se jeho
rozhodnutí nepřizpůsobuje mému rozhodnutí. Ale jakékoliv rozhodnutí, které
udělá, pramení z lásky. Je velmi důležité
neustále na to pamatovat! Každé rozhodnutí, které Bůh dělá, je z lásky! Mnohokrát
tomu nerozumíme. Naopak mnohokrát
to vypadá jakoby Bůh na mě zapomněl
a přehlížel mě. Ale Bůh je zde přítomný
a naslouchá, ale vždycky podle toho jak on
chce. Jaké podmínky musí být splněny,
když přicházíme Boha prosit o uzdravení?
1) Prosíme Ježíše, aby nás uzdravil.
Často totiž nevěříme Ježíši. Mnohdy se
někoho zeptám: Chceš, abych se za tvé
uzdravení modlil? A on řekne: Jestli chceš,
tak můžeš. Ale to znamená, že není otevřen pro uzdravení. První věcí je přijmout
Ježíše, který se může stát uzdravovatelem.
2) Toužit po uzdravení. Může se to zdát
divné, ale mnozí nechtějí být uzdraveni.
Mnozí rádi zůstávají ve své nemoci, pro5

tože je druzí utěšují a prokazují jim pozornost. Často když jde o duchovní problém,
závislost na alkoholu nebo sexu, nechceme
být uzdraveni, protože tyto věci máme
rádi. Muž, který měl problém s přejídáním – zeptal jsem se ho, jestli někdy požádal Ježíše o uzdravení a on řekl, že to
nikdy neudělá, protože to je jediná věc,
kterou v životě miluje. Pak ho ale Bůh nemůže uzdravit.
3) Musíš prosit s vírou. Mnohdy si myslíme, že úroveň víry je pro uzdravení důležitá. Čím hlubší víru mám, tím větší mám
naději na uzdravení – ale toto není pravda.
Protože by nás to mohlo svádět k tomu, že
si uzdravení kupuji, zasloužím. Čím více
peněz dám doktorovi, tím lépe mě může
uzdravit. Analogicky – čím více mám víry,
tím více mohu Boha pohnout k uzdravení.
To je ale falešný pohled. Není to otázka
úrovně víry. Víra není to, co cítíš, ale to,
po čem toužíš, co opravdu chceš. Pokud
přijdu před Eucharistii a nic necítím, právě tím vyjadřuji svou víru. Víra je to, co

dělám, ne to, co cítím. Podstatnou věcí je,
že s vírou přicházíš před Boha a plně se
mu odevzdáváš. Věřit v Boha a ne v to, co
ti chce dát. Věřím Bohu, že mi naslouchá,
že odpovídá na mé modlitby, že mě miluje,
že jakékoliv rozhodnutí udělá, bude to pro
mě to nejlepší. Víra je činnost, ne pocit!
4) Žádáme podle Boží vůle. Nemám
rád, když se modlíme: můj Bože, pokud
chceš, uzdrav mě. Pokud chceš – ale Bůh
mě chce uzdravit! Jak si mohu myslet, že
mě nechce uzdravit. Lepší je postoj: Můj
Bože, uzdrav mě podle tvé vůle! Ne pokud
chceš, protože já vím, že mě uzdravit chce,
ale podle své vůle. Můj Pane, uzdrav mě
jak ty chceš.
Odstranění překážek uzdravení –
mnohdy nejsme uzdraveni, protože nechceme dělat to, co nám Bůh říká. Nejsem
uzdraven, protože se ve mně nachází neodpuštění, které zabraňuje uzdravení. Nebo
mám v sobě hřích, vůči kterému mě Bůh
vybízí, abych ho zanechal, a já nechci a to
mi brání v uzdravení.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Kdo byl první

Setkali se zástupci různých řemesel a začali se mezi sebou dohadovat, kdo z nich
byli první.
„První jsme byli my,“ tvrdili zedníci, „protože když se stavěla babylonská věž, už
jsme tu byli.“ „Musíme vám oponovat,“
prohlásili truhláři, „protože když Noe stavěl archu, už jsme tu museli být my.“ „Nejdříve ze všech jsme tu byli my,“ chlubili
se zahradníci, „protože bylo třeba starat
se o květiny už v ráji a to jsme dělali my.“
Zdálo se, že je rozhodnuto. Tu se však přihlásili elektrikáři a důrazně řekli: „První
jsme tu jednoznačně byli my, protože když
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Pán Bůh řekl, ať je světlo, my jsme už museli mít natažené kabely.“
Na první pohled pouze anekdota. Ale nemůžeme se z ní i poučit? Nejsme někdy
také takovými „božími elektrikáři“? Nemyslíme si někdy, že Pán, aby mohl svítit,
potřebuje naše kabely?
Pane Bože, dej nám to, zařiď ono. My ti to
vyznačíme, my tě nasměrujeme.
Ani si pak ve své lidské důležitosti nevšimneme, že odněkud ze zákulisí k nám
tichounce doléhá shovívavý Boží smích.
(jl)

Svatí Anna a Jáchym

Snad každý z nás ví, že sochy těchto
svatých manželů stojí na oltáři v našem třebovickém kostele. A snad není
ani nutné dodávat, že z těchto pokorných manželů vzešla bez dědičného
hříchu počatá Panna Maria, Matka
našeho Pána Ježíše Krista. Jsou tedy
rodiči Neposkvrněného života a zároveň prarodiči Božího Syna.
Anna v hebrejštině znamená „požehnaná“, Jáchym „bude Bohem vyvýšen“.
Svatá Anna byla vždy uctívána jako matka a vychovatelka Bohorodičky a babička
našeho Spasitele. Je zobrazována jako důstojná dáma, jejím atributem bývá kni-

ha v ruce (tak je tomu
i v našem kostele) nebo
lilie. Často ji však také
můžeme vidět s malým
Ježíškem na ruce a s Pannou Marií, stojící vedle ní.
Takovou sochu můžeme
např. obdivovat v Praze
na Karlově mostě.
Jáchym a Anna splnili to,
co od nich Bůh očekával, a zůstali v pozadí. Jejich velikost však spočívá v tom,
že přijali do svého srdce a do svého domu
Matku Boží.
(jl)

Křížovka
1. klanění
2. služebník církve
3. plátno, na které se
klade kalich a patena
4. liturgická nádoba
5. vonná pryskyřice
6. ozdobná schránka
z ušlechtilého kovu
na vystavovávání
proměněné hostie
7. liturgická kniha ke
mši
8. eucharistická oběť
9. liturgická nádoba
10. chléb ke slavení
eucharistie
11. povznesení mysli
k Bohu
12. credo
13. jméno našeno pana
faráře
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VESELÝ
„Nechci vás strašit, pane učiteli,“ říká
student pedagogovi, „ale tatínek říkal, že
jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane
někdo pěknej výprask.“
Baví se dva otcové: „Tak, jak se daří vašemu klukovi?“ „No, ujde to, ale raději stále
chodím na třídní schůzky pod falešným
jménem.“

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka,
ale jen pro užší kroužek,“ povídá syn otci.
A táta na to: „Tomu nerozumím.“ Mazaný synáček vysvětluje: „Bude tam učitelka
a ty…“
„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka. „To je přece
vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“

KNIŽNÍ OKÉNKO
Josef Suchý – Žernov

Žernov je jak známo mlýnský kámen. Pro
svou básnickou prvotinu použil tento název básník a prozaik Josef Suchý. Žel, bolševik ji hned po vydání (1948) poslal do
stoupy. „Nežel“, nezničil úplně vše, takže
mohla vyjít v 90. letech v reedici.
Sbírkou se táhne jakýsi mezičas, básník se
ocitá v období mezi zimou a jarem, kdy je
sice „zima bez sněhu“, zároveň však „bez
jara“, kdy za sebou slyší kroky Sodomy
a „mráz předříkává tvrdě přítomnost“ a kdy
budoucnost neslibuje nic lepšího, ba dokonce zraňuje. „Náčrtek příštího mě bolí“,
úpí Suchý nad tím, co „bolelo bez pláče, bolelo bez vyslovení“. Když to ani nejde říct,
sdělit to, je to prožití zmaru a bolesti o to
útrpnější, a když bolí i ta ne zrovna slibná
budoucnost, tak schází útěšnost i v případné naději na nějaké zlepšení stavu. Ani minulost, ani dětství, básníky tak opěvované
jako čas pohody, štěstí, bezstarostnosti, ho
nevede k šťastným vzpomínkám, naopak,
jeho rány z dětství nejsou dosud zahojeny.
Nabízí se mnoho cest, motivy křižovatky
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nejsou v této sbírce
vůbec vzácné, jenže kam jít, když ta touha
po vzletu, po šťastném příštím se bije se
svazující tíhou popsané skutečnosti?
Básník je sám. „Jsem hlad, jsem žízeň, jsem
zoufalství“, volá o pomoc. Svět sice „řve
a tancuje mi po srdci“, píše, ale přesto či
možná právě proto je zoufale osamocen,
opuštěn, ba i samo nebe je bez úsměvu
i bez pláče. Konejšivé ticho nepřichází, nikdo neslyší, jen všudypřítomný řev světa
rozdírá jeho srdce. Rovněž to pak znásobuje tu tesknotu, tu bolest – ze všeho toho
bezčasí, ze vší té nejasnosti, z toho, jak
„nehybně stromy stojí a vítr nevane“, z toho,
jak ani rány se nehojí – ani ty z dětství.
Případné vztahy, o nichž uvažuje, nad nimiž bilancuje, jsou jedním velkým loučením a opětovným shledáváním, ovšem ani
v tom novém setkání není pravé setkání,
neboť „setkání, toť odejít“ a „milovat nyní
je být opuštěn od všech“. Vztahy vypadají
tak, že „kořen odpírá krev růži“, a to neustálé napětí je cítit ve vzduchu. Nadto jej

„rozrývá mučivý osten žena“, takže i láska je
v nedohlednu.
Žernov je vlastně též takovým symbolem
něčeho mezi. Je to mezistupeň mezi zrnem
a moukou, resp. chlebem. I my jsme mleti
žernovem trýznivé přítomnosti, kdy „obloha trýzeň, země trýzeň je“, kdy „trvá bolest
nezhojená časem“. Jak z tohoto depresivního kolotoče ven?
Odpověď může spočívat ve verši „pramenná rána, jež nevyschne zde“. Kde tedy? Na
věčnosti. A možná právě v tom všem bolení, v tom rozemílání žernovy pak spočívá
smysl Suchým pociťované bolesti, možná
v tom spočívá odpověď. „Z vyhnanství krve
domů tíhneme, /bol, bolesti ty hluboká a čistá“, píše. Neberte to jako jakýsi druh masochismu, spíše jako přijetí údělu člověka
zde na zemi, který je přese vše krásný, už
jen pro ten okamžik, kdy „jak srna ticho
z lesů vychází“ a přehluší tak onen řev světa.
Tak se v druhé, přeci jen zalidněnější části
sbírky, vztahy napravují a dokonce se už
neomezují jen na pozemskou komunikaci:
„Odpovídaje mlčky/ někomu z mrtvých, někomu z živých. /Někdy jen pohled, záchvěv
ruky/ a ze soumraku vzlétá anděl, zakletý do

té chvíle/ v podobu květiny,/ někdy jen slovo/ a pramen tryskne kdekoli./ Co bolelo, už
nebolí./ Pahorky v modré dálce trnou/ a za
nimi je Bůh.“
Promění se krajina, resp. její vnímání.
Básník tak v závěru sbírky může volat:
„Pohleď, nenaříkej, v krajině této nemá místo pláč./ List odevzdal se, klasy, ptáci jinam,/
všechno se odevzdává, všechno se navrací.“
Takové ty návraty, jež jsou opravdu návraty, vyplývají z onoho
odevzdání se, z odevzdání, kdy člověk nebude žehrat na k tomu
se družící ztráty, z odevzdání se svému údělu,
z přijetí svého místa na
zemi, své omezenosti,
pomíjivosti a slabosti. A také z toho, že ztráty či loučení jsou
příslibem opravdového shledání, jelikož
v takto pojímaném a přijímaném světě
„v pohodě svaté zraje ovoce loučení“. A toto
ovoce zraje pro nás. Bezčasí tak dostává
jasné kontury v krásné budoucnosti, nejasnost vztahů nahrazuje znovu nalezený
strom Ráje a rajského ovoce, jež „bude
sladké, až jednou podá nám je Pán“.
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI

Všem dětem přeji
úúúúúúžasné prázdniny!
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Následující tabulku si můžete vybarvit, doplnit texty, nebo rozstříhat a skládat postupně, jak šel příběh. Nebo skládat do nových příběhů. Nebo sestavit knížečku. Nebo
koupit dvě Many a vyrobit pexeso… nebo…

Hurá !!! dostali jsme vysvědčení a jede se
k moři. Jupííí.

Vidíte, děti, takovým letadlem poletíme
k moři – říká šnečí tatínek.
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Táta s maminkou balí kufry a šnečí brácha
malou sestřičku pošťuchuje: nezapomeň
si tam do kufru přibalit kruh… já ho nepotřebuju, o prázdninách se naučím plavat…

Z letadla uvidíme spoustu krásných věcí.

Hurá, už jsme na pláži.

Postavíme si hrad z písku, tati, mami,
vyfoťte nám ho!

A jedeme na výlet…

Nejdříve pojedeme do vodního parku na
skluzavky… jééé, to je ale žůžo… koukni,
tati!
A potom se pojdeme podívat na delfínky
a tuleně…
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Dnes jsme jeli na výlet lodí…
Když hodně svítí sluníčko, musíme hodně
pít, aby nás pak nebolela hlava jako šnečího tátu…

Pozor, vyletí ptáček… tatínek musí všechno vyfotografovat, abychom pak mohli
ukázat fotky babičce a dědovi.

Pro maminku korále, pro šnečího chlapečka brýle a šnorchl na pozorování rybiček
a sestřička dostala slunečník…
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Tatínek nám koupil nějaké dárečky…
copak v nich asi bude…

Už jedeme zpátky domů.

Dědečkovi a babičce jsme přivezli krásnou mušli, kterou tatínek vylovil v moři.

Pac a pusu, Oskar

Mami, tati, koukejte na ty krásné fotky, to
byly ale krásné prázdniny u moře…

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Chvalme našeho Boha. On nám posílá své anděly. (antifona z breviáře)
„O čem mám napsat do okénka pro rodiče? Nemáš nějaký nápad? Totálně mi
došla inspirace,“napsala jsem v mailu šéfredaktorovi. „Budou prázdniny, tak napiš,
ať si dají děcka pozor na klíšťata, jedovaté
houby, hady, případně žraloky
“, odpověděl s humorem jemu vlastním. A jsem
tam, kde jsem byla. Ale přece jen mě něco
napadlo. Andělé strážní! Ti přece mají
o prázdninách určitě plné ruce práce. Děti
láká dobrodružství, sport, hry, ale také

experimenty s alkoholem, drogami. Řidiči cestují neznámými krajinami, mnohdy
riskují rychlou jízdu po dálnicích. Jiní
zkoušejí, kam až doplavou v moři, do jaké
hloubky se potopí, na jaký vrchol se vyšplhají…
Obecná nauka církve říká, že každý věřící
má svého anděla strážného. Mnozí církevní Otcové dokonce zastávají názor, že jej
má každý člověk, i nevěřící, stejně jako
jednotlivé národy, obce a společenství.
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Modleme se tedy o prázdninách za naše
děti i za sebe a prosme jejich i své anděly
strážné o ochranu.
„Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě

chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti a poslouchej jeho hlas.“
(Ex 23, 20–21)
(B. V.)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Pohotovostní režim

A opět je to tady! Co? No přece doba dovolených, prázdnin, zkrátka čas doporučeného nicnedělání, nebo alespoň onoho
pověstného „vypnutí“ od všech běžných
starostí. Než však zmáčkneme vypínací
tlačíto „OFF“, zkusme se ještě jednou zamyslet, o jakém „vypnutí“ to hovoříme.
Použili jsme slovo „OFF“, které je známé ze světa elektroniky či informačních
technologií. Zkusme si
zapůjčit z této oblasti ještě
jeden pojem. Tímto
pojmem je slovní
spojení „pohotovostní režim“. Je to takový stav přístroje, který
znamená, že je vypnut,
ale ne zcela, a je připraven zareagovat po stlačení příslušného
tlačítka, dejme tomu, na dálkovém ovladači. Mnohdy je tento režim přístroje signalizován malou červenou kontrolkou.
Přenesme si uvedené obrazy do našeho
vlastního života. Člověk, i když odpočívá,
je nadále člověkem. Křesťan, i když odpočívá, je nadále křesťanem. Není možné zbavit se této danosti, která je součástí
naší podstaty. Jsme prakticky stále v „pohotovostním režimu“. A stejně jako ovladač reaguje na zmáčknutí tlačítka, stejně
14

tak křesťan má být
i o dovolené připraven jednat tak, jak
křesťan jednat má. Tedy po vzoru Ježíše
Krista a po vzoru milosrdného Samaritána. Jestliže při odjezdu na dovolenou
zabezpečujeme byt a uzamykáme vše, co
lze, nemůžeme přitom v pokoji na sedačce
ponechat naši vnímavost k potřebám bližních. Mohli bychom být
jednou překvapeni a nechápavě se
ptát: „Pane, kdy jsme Tě viděli…
a nepomohli jsme Ti?“ Sůl přece
nemůže na čas pozbýt
svou slanost a pak ji
zase získat.
Prožijme proto následující dny v radosti a hojném odpočinku. Věnujme se svým zálibám,
koníčkům, své rodině. Ale buďme přitom
v „pohotovostním režimu“. Nebude nás to
stát téměř žádnou energii. A objeví-li se
situace, kdy budeme nuceni přerušit na
okamžik svou pohodu kvůli příteli, nebo
třeba kvůli úplně neznámému člověku,
který potřebuje pomoc, nelitujme toho. Je
jisté, že nás v jeho osobě navštívil Ježíš.

(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Lasagne se zelím
Potřebujeme:
6 plátků lasagne (Panzani)
asi 350 g (půl sklenice) sterilovaného bílého zelí
1 cibule
2 papriky
trocha oleje
trocha jemného kečupu (příp. rajský protlak)
kelímek zakysané smetany
sůl
pepř
cukr (dle chuti)
máslo
strouhaný sýr
Na oleji zpěníme cibuli, přidáme kečup,
zelí, nakrájenou papriku, zamícháme
a pod pokličkou vaříme 5 minut. Vmícháme zakysanou smetanu, osolíme, opepříme, příp.osladíme.
Plátky lasagní ponoříme na pár vteřin do
vřelé osolené vody (nevaříme) a hned poté
na pár vteřin do studené osolené vody
a vytáhneme je.

Do zapékací formy dáme pečicí papír, pomažeme kečupem, položíme vrstvu lasagní a vrstvu připraveného zelí a střídáme.
Nahoře musí být vrstva zelí.
Povrch posypeme strouhaným sýrem
a pokapeme trochou másla.
Troubu předehřejeme na 180 °C a zapékáme asi 40 až 45 minut.
Uvedené množství je asi pro dvě až tři osoby – záleží na tom, jací jste jedlíci
.
Použijte malou zapékací misku, aby lasagne byly ve třech vrstvách.
Dobrou chuť přeje
B. V.
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Rada Many přeje
všem čtenářům
krásnou dovolenou
pro zotavení těla i duše.
PS: „Pohotovostní režim“ nevypínat!
(viz. Teologické okénko)
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