
Zajeď na hlubinu
Stál u lodi a zádumčivě sledoval vlny, roz-
rážející se o pevninu. Snědou tvář ovíval 
ranní vánek a šimrající sluneční paprsky 
jakoby chtěly pootevřít oči, znavené noč-
ní prací. Vypíral se společníky sítě a lovil 
v paměti noční dobrodružství na Geneza-
retském jezeru. Přemýšlení přerušila Mis-
trova prosba, aby odrazil kousek od břehu. 
Slova Muže z Nazaretu nacházela mno-
há otevřená srdce V kolemstojícím davu. 
Naslouchal s úžasem i Šimon a jen občas 
zaletěly myšlenky k nočnímu nezdaru.
Galilejec měl mnoho podnětů k přemýšle-
ní. Ještě více jej překvapila slova proudící 
jeho směrem: „Zajeď na hlubinu a spusťte 
své sítě k lovu!“ ??????? Jen Bůh ví, co se 
v té chvíli odehrávalo v hlavě Petrově. Jako 
zkušený rybář věděl, že noční lov bývá 
nejskutečnější. Snad proto zaznělo z jeho 
úst: „Mistře, namáhali jsme se celou noc 
a nic jsme nechytili“. Přestože poukázal na 
svoji zkušenost, Ježíšův pokyn stále hlodal 
v jeho srdci. Kristova slova mohla působit 
nelogicky, Šimon však slyšel Syna člově-
ka kázat, viděl i mnohá uzdravení. Proto 
učinil rozhodnutí: „Na tvé slovo spustím 
sítě“. Se společníky spustili sítě a… zahr-
nuli veliké množství ryb, až se jim sítě 

trhaly. Zázračný rybolov posunul Petrovo 
myšlení. Vedl jej ponenáhlu k důvěrnější-
mu spoléhání se na Krista.
Jako Petrovi i nám život „uštědřil“ zkouš-
ky. Tou „mojí“ mohlo být: nechtěné těho-
tenství, nepřijetí druhými, ponižování, 
nemoc, rozpad manželství, odpad víry 
u dětí, nezasloužený trest, vydírání, psy-
chické a fyzické týrání, sociální nesprave-
dlnost, vykořisťování, sebepohrdání, sebe-
poškozování, hřích, ztráta sebeúcty, krize 
víry… Mohla to být daleko větší traumata 
a možná jsme nenalezli odvahu řešit je. 
I nám v této situaci říká Kristus: „Zajeď na 
hlubinu“. Co má znamenat „zajeď na hlu-
binu“ pro mne? Může to být: vypořádání 
se z minulostí, uzdravení vnitřních zraně-
ní, narovnání vztahů k společnosti, rodině 
i sobě, odpuštění bližním, sobě i… Bohu. 
Zajet na hlubinu znamená předložit Bohu 
celé své srdce, aby jej Nebeský chirurg 
operoval, aby obvázal krvácející rány, aby 
uzdravil bolestné vzpomínky, aby narov-
nal narušené vztahy, aby Kristus uzdravil 
naše rány ve svých ranách… Zajet na hlu-
binu znamená učit se spoléhat více na 
Boha.

P. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

  3. září – čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého,  
papeže a učitele církve

  6. září – neděle 23. neděle v mezidobí 
  8. září – úterý Svátek Narození Panny Marie
13. září – neděle 24. neděle v mezidobí
14. září – pondělí Svátek Povýšení svatého kříže
15. září – úterý Památka Panny Marie Bolestné
16. září – středa Památka sv. Ludmily, mučednice
20. září – neděle 25. neděle v mezidobí
21. září – pondělí Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – středa Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
27. září – neděle 26. neděle v mezidobí
28. září – pondělí Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  

hlavního patrona českého národa
29. září – úterý Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září – středa Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

 1. října – čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  

panny a učitelky církve

  2. října – pátek Památka svatých andělů strážných 

  4. října – neděle 27. neděle v mezidobí 

  7. října – středa Památka Panny Marie Růžencové

11. října – neděle 28. neděle v mezidobí

15. října – čtvrtek Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

16. října – pátek Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

17. října – sobota Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18. října – neděle 29. neděle v mezidobí

25. října – neděle Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

28. října – středa Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. října – čtvrtek Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
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MALÁ KATECHEZE – Mše svatá
Milí přátelé,
dnes se v naší malé katechezi zaměříme 
již přímo na mši svatou. Jistě ji většinou 
vnímáme jako jeden celek, což je správ-
né. Potvrzuje to i jeden z nejdůležitějších 
dokumentů II. vatikánského koncilu – 
Konstituce o posvátné liturgii (Sacrosan-
ctum Concilium). Jsou zde sice jasně roz-
lišeny dvě části mše svaté, a to bohoslužba 
slova a bohoslužba oběti, ale zároveň se 
zde „jedním dechem“ dodává, že tyto čás-
ti „souvisí spolu tak těsně, že tvoří jeden 
služebný úkon“ (čl. 56).
Nejpodstatnější informací z dnešního spo-
lečného zastavení by však mělo být toto: 
bohoslužba slova i bohoslužba oběti jsou 
zcela rovnocenné. Není možné povyšovat 
jednu nad druhou. V bohoslužbě slova se 
setkáváme s Bohem v podobě slova, které 

nám zanechal v Knize knih. V bohoslužbě 
oběti k nám pak přichází v podobě chleba 
a vína. Vždy je to však On ve své plnosti, 
ne Jeho větší či menší část. 
Někdy se také používá ještě podrobnější 
dělení, které však to základní spíše jen roz-
šiřuje. V tomto případě rozlišujeme úvodní 
(vstupní) obřady, bohoslužbu slova, boho-
službu oběti a závěrečné obřady. Pro naši 
potřebu však postačí vědět, že bohoslužba 
slova končí přímluvami a obětním prů-
vodem začíná bohoslužba oběti. Chybí-li 
jedna z těchto částí, nemůžeme již hovo-
řit o mši svaté. Máme sice samostatnou 
bohoslužbu slova, která bývá doplněna 
o svaté přijímání, ale ani v tomto přípa-
dě se nejedná o jakousi „jednodušší“ mši. 
Chybí zde totiž bohoslužba oběti…

SVATÝ MĚSÍCE

Znáte pořekadlo „legrace musí 
být, i kdyby na chleba neby-
lo“? Ano, díky humoru se dá 
přežít mnohé. Díky humoru 
však člověk může také o mno-
ho přijít. Netřeba snad připo-
mínat doby nedávno minulé, 
kdy určité druhy vtipů nebyly 
příliš bezpečné. Často hrozi-
lo jejich vypravěčům mnohé 
pronásledování.
A dnešní světec zaplatil za 
vtip tím nejdražším, svým životem. Farář 
Josef Müller působil v Gross-Düngenu 
v Německu za dob vlády fašismu. Jed-
nou se dopustil „zločinu“, protože vyprá-

věl politický vtip. Nacionální 
socialisté se postarali o farářo-
vo zatčení, ale zajímal je hlav-
ně samotný autor vtipu. Josef 
však mlčel, nezradil a neprozra-
dil… Trest byl nepochopitelně 
krutý, bohužel, tehdy obvyklý. 
Josef Müller byl 11. září 1944 
v Braniborsku popraven. Za 
reprodukci vtipu…
Važme si toho, že si můžeme 
dělat legraci a oprátka nám 

nehrozí. A umějme si udělat i legraci sami 
ze sebe. Je to dobrá prevence proti pýše a 
jiným nectnostem.

Josef Müller

(Lukáš Volný)

(Lukáš Volný)
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AKTUALITY Z FARNOSTI

STŘÍPKY
Na Baťově kanále
Naše spolčo stř. generace nezahálelo ani 
během prázdnin a připravilo spojenými 
silami se „zlíňáky“ pro své členy a další 
zájemce z řad našich i zlínských farníků 
na 28. července jednodenní výlet s pra-
covním názvem „Baťův kanál“. Proč ten-
to název? Hlavní atrakcí cesty byla totiž 
plavba motorovou lodí jménem Danaj 
po jednom z úseků Baťova kanálu a řece 
Moravě mezi městy Veselí nad Moravou 
a Uherský Ostroh. Baťův kanál, vybudo-

vaný před více než sedmdesáti lety, už svůj 
původní význam (nákladní plavba) opus-
til a je dnes využíván pouze k rekreačním 
a turistickým účelům.

Září
Dne 2. září ve středu v 16 hod. bude na faře první poprázdninové setkání s ježkem Bod-
linkou, v 17 hod. dětská mše svatá, po ní táborák na farní zahradě.
Ve dnech 18.–20. září proběhne festival folkloru a lidových písní Třebovický koláč,  
vystoupí na něm i naše schola.
Od poloviny září začne velká hra pro děti a mládež – buďte ve střehu!
V neděli 27. září bude setkání se Svatým otcem v Brně, mše svaté ten den v našem 
kostele nebudou!

Říjen
Měsíc Panny Marie, měsíc růžencový.
V neděli 25. října je výročí posvěcení našeho kostela.
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Po příjezdu do Uherského Ostrohu jsme se 
z paluby lodi přestěhovali na „palubovku“ 
Regionální vinotéky na Zámecké ulici, 
kde jsme pod odborným dohledem znal-
ce ochutnali několik znamenitých vzorků 
různých druhů vín vinařů jižní Moravy.

Závěr prázdninového dne patřil návště-
vě salesianského Střediska Dona Bosca 
ve Zlíně, kde jsme společně v prostorách 
Božího stánku poděkovali za krásný 
a vydařený výlet.

(Dalibor Vitásek)

Dnes začneme podobenstvím. Zkuste si 
představit skupinu věřících – biskupů, 
kněží, laiků, lékařů, učitelů. Ti všichni 
společně vybudují společnost, která má 
pomáhat druhým. Koupí si loď a promě-
ní ji v plovoucí město milosrdenství. Je 
tam školka, škola, nemocnice, sociální 
centrum a vše, co by mohlo být lidem ku 
pomoci. Jednou si jeden člověk všiml, že 
v té lodi je malá dírka a do lodi začala téct 
voda. Běžel k lékařům, učitelům, sociál-
ním pracovníkům, co byli na lodi, ale ti 
všichni měli spoustu práce a neměli čas 
jít a tu dírku opravit. Lékaři říkali, že to 
není jejich úkol. Kněží říkali, to není naše 
role. I sociální pracovníci to říkali. Nikdo 
neměl čas tu trhlinu opravit. Po pár dnech 
byla loď na dně moře i s biskupy, lékaři, 
laiky a učiteli. Co to je ta trhlina v lodi? 
Trhlinou je přímá zkušenost s Ježíšem. 
Máme církev velmi dobře organizovanou, 
máme biskupy, Vatikán, farnosti, kostely, 
máme v církvi spoustu aktivit, nedá se to 
ani vyčíslit, co všechno děláme, ale něco 
tu chybí. To co chybí, je osobní zkušenost 
s Ježíšem. 
Před pár lety na jedné charismatické kon-
ferenci v Brazílii se v homilii, kterou kardi-
nál ze Saint Paolo uzavíral setkání, zmínil 
o zkušenosti, která se mu stala, když byl 
ještě arcibiskupem. V jeho arcidiecézi byla 
jedna žena mimořádně aktivní, její práce 

byla efektivní, kněží a biskupové jí svě-
řovali důležité úkoly. Ale jednoho dne ta 
žena zmizela a nikdo nevěděl, co se stalo. 
Jednou ji potkal a ptal se, co se stalo, jste 
nemocná? Ne, díky Bohu jsem zdravá. Tak 
co se stalo, že jste zmizela? Ona odpověde-
la: už nejsem katolička, patřím k evangeli-
kální církvi. Jeho to šokovalo. Nerozumím 
tomu, říkal, vždyť v diecézi jste byla tak 
důležitá, tolik jsme vám toho svěřili. Co 
jste našla v té evangelikální církvi, co my 
jsme vám nedali? Dali jste mi všechno, 
pouze jedno chybělo. Nedali jste mi Ježí-
še Krista! Arcibiskup byl opravdu v šoku 
z toho, že svým lidem dáváme všechno 
kromě Ježíše Krista. A tohle je ta trhlina 
v církvi – Ježíš a přímá zkušenost s ním 
v životě věřících! 
Křesťanství se bohužel stalo pokřtěnou 
filozofií. Diskutujeme o spoustě nábožen-
ských věcí, avšak tyto diskuse se dotýkají 
pouze naší mysli našeho srdce už ne. Bible 
se pro mnohé stala jakýmsi kódem soci-
ální spravedlnosti. Často otevíráme Bibli, 
abychom zjistili, jestli je v souladu s naši-
mi názory, ale nehledáme, co Bible žádá, 
abychom dělali. Naše náboženství se stalo 
sestavou různých pobožností: k Božímu 
milosrdenství, děláme poutě do Medžugo-
rje, do Fatimy – to vše je dobré, ale pokud 
mě tyto věci nevedou k osobnímu a hlu-
bokému vztahu s Ježíšem, zůstanou něčím 

Charismata – část třetí (díl 1.)
Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
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suchým. Mají mě vést jako cesta k Ježíši. 
Jsou cestou, ne cílem! Svatost se pro mno-
hé stala dodržováním pravidel, a tím to 
pro ně končí. Říkáme: to je dobrý člověk, 
protože v neděli chodí na mši, ale svatost 
znamená poslouchat Boha, je to mnohem 
víc než jen chodit do kostela. Znamená to 
žít podle plánu, který pro mě Bůh vytvo-
řil. Tohle je ta trhlina v lodi! Pouze když se 
dáme k dispozici Duchu svatému, můžeme 
se stát užitečnými nástroji a můžeme opra-
vit tu trhlinu. 
Už jsme říkali, že když Duch svatý je v nás 
aktivní, může nám dát nástroje k tomu, 
abychom opravili církev. Může nám dát 
různá charismata. Mnozí si ale myslí, že 
charismata patří výlučně jen svatým. Ne 
každý může být Matkou Terezou, Janem 
Pavlem II, to byli charismatičtí lidé, ale ne 
já, říkají mnozí, a tak o charismatech radě-
ji ani nemluví. Ale svatost znamená být 
naplněn Duchem svatým. Každý člověk je 
povolán ke svatosti. Svatost znamená nejen 
být naplněn Duchem, ale taky vstoupit do 
služby druhým. Prorok Joel říká, že přijde 
čas, kdy budou Duchem svatým naplně-
ni všichni! Nebude záležet na tom, zda jsi 
muž nebo žena, černý nebo bílý – všichni 
budou naplněni: mladý, starý, svobodný 
nebo otrok. Duch svatý naplní všechny. 
Ten čas už přišel a my v něm žijeme. Joelo-
vo proroctví se naplnilo o Letnicích. 
Každému z nás byla svěřena role zacelit 
trhlinu v lodi. To není úkol jen pro papeže 
a pro kněze. Tato role je svěřena každé-
mu z nás! Každý je povolán být svědkem 
toho, že Ježíš žije v nás. Ježíš říká v Janovi 
(14,12): „Je mi svěřena veškerá moc a já ji 
svěřuji vám a budete dělat větší věci než 
jsem dělal já.“ Ježíš dal své církvi, jejíž 
jsme součástí, tuto moc. Možná si mnozí 

řeknou: to se mě netýká, já za nic nesto-
jím. Když říkám, že nemám charisma, to 
není žádná pokora. Ježíš neříká, že charis-
mata dá pouze těm, kteří se dostanou až 
na vrchol svatosti. Říká, že charismata 
svěří těm, kdo věří. V Markovi (16,16) 
se dočteme: Ježíš, když odcházel k Otci, 
řekl, že tato znamení budou provázet ty, 
kdo uvěří. Budou vkládat ruce na nemoc-
né a uzdraví je, budou prorokovat, osvo-
bozovat od zlých duchů. Tato znamení 
budou provázet ty, kdo věří. Není to tedy 
věc svatosti, ale víry! Dílo vytvoří mistrova 
genialita, nikoliv jeho tužka, nikoliv ště-
tec, ale genius sám. A já jsem nástrojem 
v rukou sochaře, jsem štětcem v rukou 
malíře, jsem perem v rukou spisovatele. 
Ale podstatný je ten umělec, malíř, sochař, 
spisovatel. Člověk může napsat nádhernou 
báseň třeba i kouskem uhlí. Nemusím být 
významným svatým, abych měl charisma-
ta. Potřebuji pouze dovolit Ježíši, aby mě 
použil tak, jak sám chce. Vždyť já žád-
né zázraky nedělám, ty koná On, jen mě 
k tomu používá. Nikdo nemůže druhého 
osvobodit od zlého ducha, pouze Bůh. Ale 
já mohu být nástrojem v Božích rukou. 
O tohle mě Bůh žádá: svěř se mi do rukou! 
Charismata si nemůžeme zasloužit, dostá-
váme je zdarma, ve svobodě, podle Boží-
ho plánu, který má Bůh pro lidstvo. Jsme 
všichni pozvaní k tomu, abychom Bohu 
dovolili nás použít. 
Mnozí lidé nepoužívají charismata a mys-
lí si, že tím pádem jsou pokorní. To není 
pokora, ale hřích proti 7. přikázání – nepo-
kradeš! Představte si, že vám dám tyhle 
hodinky, abyste je dali někomu jinému 
a vy si je z pokory necháte pro sebe. To 
je pokora? To je krádež! Jestliže mi Bůh 
daruje charisma a já si je nechám pro sebe, 
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to není pokora, ale krádež, protože charis-
mata nejsou pro mě a pro moje potřeby, 

nýbrž pro druhé. Mám povinnost obdaro-
vávat jejich prostřednictvím druhé.

(Radim Prokop)

V posledním týdnu před prázdninami byla 
ukončena a vyhodnocena čtenářská soutěž 
Many ve znalosti Písma svatého, která 
probíhala ve čtyřech kolech – od března 
do června. Každý měsíc byly v časopise 
uveřejněny vždy tři otázky (celkem jich 
bylo dvanáct).  Že to byly otázky poměrně 
těžké je patrné z toho, že celou soutěží bez 
zakolísání prošlo jen sedm našich farníků.
Dne 28. června bezprostředně po nedělní 
mši svaté bylo provedeno oficiální vyhláše-
ní výsledků. Tři vylosovaní obdrželi jednu 
ze tří hlavních cen – DVD s dokumentem 

o životě Jana Pavla II., DVD s animova-
ným filmem Král David a encyklopedii 
Velká kniha svatých. Ostatní úspěšní sou-
těžící byli odměněni drobným dárkem – 
kalendářem na rok 2010. 
Průběh celé soutěže byl zpestřen ještě tím, 
že menší děti mohly k některé z vybraných 
otázek namalovat obrázky, které byly po 
dobu jednoho měsíce vystaveny v kostele 
na nástěnce za lavicemi.
Redakce Many tak dodatečně gratuluje 
úspěšným soutěžícím a děkuje dětským 
malířům za jejich výtvory.

§ 206 Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho 
vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy 
nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok.

(Trestní zákon)

Respektování dobré pověsti osob činí nedovoleným každé chování a každé slovo, jež 
může způsobit nespravedlivou škodu. Stává se vinným:
– pomluvou ten, kdo tvrzeními odporujícími pravdě škodí dobré pověsti druhých 
a dává příležitost k mylným úsudkům o nich.

(Katechismus katolické církve)

Před časem mě na internetu zaujal článek, v němž pisatel vzpomínal na jedno kázání, 
které jej živě oslovilo. Kněz tehdy prý promlouval o pomluvě. Protože i mně připadal 
článek velmi aktuální, dovolím si podělit se s vámi o některé myšlenky, které se v něm 
objevily:
Pomluva a křivá svědectví přivedly Ježíše až na kříž. Závist a obava farizejů vedla k tomu, 
že mezi lidmi rozšířili jako jedovaté hady spousty pomluv a křivých svědectví.
Pomluvy lze vysledovat již ve středověku v čarodějnických procesech, kdy byl častokrát 
nebožák „nahlášen“ neprávem inkvizičním orgánům jen v rámci pomsty či vyřizování 

Vyhodnocení čtenářské soutěže

(redakce)
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účtů. Podobná situace se děla v období komunismu, kdy spousta lidí končila ve vězeních 
v důsledku vykonstruovaných a lživých obvinění.
Pomluvy jsou v mnoha farních společenstvích živé dodnes a v křesťanských kruzích kve-
tou pomluvy a nactiutrhání v míře stejné, ne-li větší, než v ateistických komunitách.
Je pouze na Bohu, aby soudil.
Na úplný závěr jeden příběh. Říká se, že František Saleský uložil jedné  ženě, která se zpoví-
dala z pomlouvání, následující pokání: Řekl jí, ať vezme péřový polštář a na návsi jej roztrh-
ne. A poté ji uložil, ať všechna ta pírka posbírá a dá znovu do polštáře. Žena dala oči navrch 
hlavy a zděšeně řekla, že se přeci ta pírka rozfoukají po celé vesnici a žádná lidská síla už je 
nemůže vrátit do polštáře… Svatý František jen vážně přikývl a pravil jí, že až bude příště 
o někom mluvit zle a pomlouvat, tak ať si vzpomene na ten roztrhnutý polštář… 

(Broňa Volná)

Prosba lesa
Při jednom z výletů jsme v Hukvaldské 
oboře směrem k hradu prošli kolem kme-
nu stromu, na kterém byla vypálená tato 
Prosba lesa.

Milý člověče!
Jsem dárcem tepla ve tvém krbu
za chladných nocí v zimě
a dárcem přívětivého chládku
v žáru letního slunce.

Já jsem dal trámoví tvému obydlí
a desku tvému stolu.

Ze mne je lože, ve kterém spáváš
i kleč tvého rádla.

Já jsem dal topůrko do tvé sekery
i pláňku do tvého plotu.

Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvé rakve.

Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro 
krásu kvítko.

Slyš mou prosbu. Važ si mne, nenič 
mne!!!

(Lenka Volná)

Dva andělé putovali zemí a seznamovali 
se se životem lidí. Na cestě je zastihla noc 
a tak se rozhodli přespat v domě bohatého 
kupce. Kupec byl člověk nesrdečný, nepo-
hostinný a tak odmítl ubytovat anděly, 
kteří navenek vypadali jako chudí pocest-
ní, v místnosti pro hosty. Uložil je proto 
do studeného sklepního pokoje. Když si 
poutníci přichystali ke spánku skromná, 

tvrdá lůžka, starší anděl uviděl ve zdi díru 
a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně 
ptal proč, starší odpověděl: „Věci nejsou 
takové, jakými se zdají být.“
Hned ráno se andělé vydali na další ces-
tu. Celý den chodili, až navečer, unaveni, 
dorazili k domu chudého farmáře a jeho 
ženy. Když je požádali o nocleh, farmář 
i jeho žena je velice srdečně přijali, podělili 

Věci nejsou takové, jakými se zdají být



9

OKÉNKO PRO DĚTI

Podzimní pranostiky
Po svatém Kříži, podzim se blíží. »
Na svatého Václava, každá pláňka dozrává. »
Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima. »

VESELÝ Ateista jde lesem, když v tom uvidí yetiho. Hrozivě 
vyhlížejicí tvor se k němu začne pomalu přibližovat 

a ateista křičí: „Pane Bože, prosím tě, zachraň mě!“ Shůry zaburácí hlas: „Myslel jsem, že 
ve mně nevěříš.“ „To je pravda, ale ještě před minutou jsem nevěřil ani na yetiho.“

(vybral Kamil J. Pálka)

se s nimi o trochu jídla co měli a nabídli 
jim k přespání vlastní postel. Sami se pak 
uložili na seno do stáje.
Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho 
ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž 
mléko bylo zdrojem příjmu rodiny, ležela 
mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se s výčit-
kou obrátil na staršího: „Jak se to mohlo 
stát? První muž – bohatý kupec měl všech-
no a tys mu pomohl. Druhá rodina měla 
nedostatek, byla ochotna se s námi podělit 
i o to málo co měla a tys dovolil, aby jim 
zemřela kráva. Proč?!“ „Věci nejsou tako-
vé, jakými se zdají být“, odpověděl starší 
anděl. „Když jsme byli ve sklepním pokoji 

bohatého kupce, všiml jsem si, že v té díře 
ve zdi byla zásoba zlata. Jelikož majitel 
byl posedlý chamtivostí a neochotou sdí-
let štěstí, utěsnil jsem otvor, aby poklad 
nemohl najít. Když jsme další noc spali ve 
farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro 
jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu… 
„Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“

* * *
Většinou neznáme všechny souvislosti. 
I když máme víru, potřebujete taky důvě-
ru, že vše, co přichází, se děje v náš pro-
spěch. To se projeví až časem.

(z internetu převzal a upravil Dalibor Vitásek)

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí

Kdo mé jméno vysloví,
hned mne zničí.

Metu, metu, nevymetu,
nesu, nesu, nevynesu,
až čas přijde, samo vyjde.

Ahojky, léto trvá téměř 
až do konce tohoto měsíce.
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I v září bývá teplo na plavání. 
Najdi klukovi cestu do vody za 
kamarádem.

Libor Machata
Dva sysli

Dva sysli se sešli,
když z kopečka sešli
byli řádně sešlí
jen pletli nohama.

Vylezli na jedli
aby se najedli
jedli houby jedlý
plnýma prackama.

Pivo pili s pílí,
až se přiopili
usnuli a opylili
kytky vousama.

Vzduch se náhle víří,
přilétli dva výři
a ty spící syslíky
zhltli i s chlupama.

V buši bubuší

Černoši běhaj v buši
a do tamtamů buší
buší sem a buší tam
až jim brní uši.

Každý to jistě tuší
že ty tamtamy ruší
malé děti ze spaní
a všechny, co bydlí  
v buši.

Napsali černou tuší,
že pokud v téhle buši
ty tamtamy neztichnou,
vytřesou z nich duši.

Levá pravá, seno sláma… co ti to připomíná? Napoví ti tajenka!

1. Obutí na doma

2. Boty na fotbal

3.

4. Zimní obuv hlavně pro nás děti

5.  Dámská obuv, také malý doprav-

ní prostředky plující po vodě

6. Letní otevřená obuv
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Spoj čísla 
postupně jak 

jdou za sebou

Znáš je…?
1)  Nejmenší semínka z jehličnatých stromů má 

modřín. Do 1 kg se jich vejde
a) 22 000 b) 222 000 c) 2 222 000

2)  Nejmenší semínka z listnatých stromů má bříza. Do 1 kg se jich vejde
a) 66 000 b) 660 000 c) 6 600 000

3) Nejhlubší kořeny byly změřeny u fíkovníku v Africe. Sahají do hloubky
a) 1,2 m  b) 12 m  c) 120 m

4) Nejmohutnější strom, rostoucí v Kalifornii, vysoký 112 m je
a) lípa  b) sekvoje c) borovice

5) Které dřevo je tvrdší? Smrkové nebo bukové?
a) smrkové b) bukové

6)  Patrně nejstarším stromem je Gingko biloba, rostl už před 160 mil. lety. Nejblíž 
našemu kostelu roste

a) na farní zahradě b) na hřbitově u brány c) v parku
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(Lenka Volná)

Josef byl otrokem v cizí zemi, ale nebyl 
sám. Bůh byl s ním. Putifar si tolik nového 
otroka oblíbil, že ho ustanovil správcem ve 
svém domě a svěřil mu všechno, co měl. 
Putifarova žena nebyla dobrá. Pomluvila 
Josefa u svého muže a ten 
ho uvěznil. Časem získal 
důvěru správce vězení 
a byl ustanoven nad vše-
mi ostatními vězni. Jeden 
z nich byl faraónův číš-
ník, muž, který faraónovi 
naléval víno. Druhý byl 
faraónův pekař. Jedné 
noci měli oba muži zvlášt-
ní sny. Když jim příštího 
rána Josef přinášel jídlo, 
uviděl, že jsou velmi vystrašeni. Co ty sny 
mohly znamenat? V Egyptě v těch dobách 
brali lidé sny velmi vážně. Každý sen měl 
smysl.
„Bůh nám může dát poznat smysl snu,“ 
řekl Josef. A tak číšník a pekař vyprávěli 
Josefovi své sny a ten je mohl díky Bohu 
vysvětlit. Číšníkovi se zdálo o vinné révě 
se třemi výhonky. Utrhl hrozny, vymačkal 
jejich šťávu do faraónova poháru a podal 
mu ho. „Za tři dny,“ řekl Josef, „tě fara-
ón propustí na svobodu a ty budeš zno-
vu vykonávat svůj úřad. Prosím, přimluv 
se za mne a pomoz mi z vězení.“ Číšník 
mu to slíbil. Pekařovi se zdálo, že na hlavě 
nesl tři koše plné pečiva pro krále, slétali 
se však na ně ptáci a zobali z nich. „Za tři 

dny,“ řekl Josef, „tě faraón vyvede z vězení 
a ty přijdeš o hlavu.“ Všechno se stalo tak, 
jak Josef předpověděl. Ale číšník na svůj 
slib zapomněl.
Za dva roky měl král podivný sen a nikdo 

mu ho nebyl schopen 
vyložit. Tehdy si číšník 
vzpomněl na Josefa a řekl 
o něm faraonovi. Farao si 
dal Josefa zavolat a vyprá-
věl mu svůj sen. Farao 
stál na břehu řeky Nilu, 
když sedm tučných krav 
vyběhlo z řeky. Potom 
přišlo sedm hubených 
krav a ty hubené krávy 
sežraly všechny krávy 

tučné. Bůh dal Josefovi poznat, co ten sen 
znamená. „V zemi nastane sedm let, ve 
kterých bude hojná úroda, a po nich přijde 
sedm let hladových,“ řekl Josef faraónovi. 
„Jsi-li moudrý, necháš uskladnit v sýpkách 
část úrody během let, kdy bude dobrá úro-
da, aby tvůj lid nehladověl, až přijdou léta 
neúrody.“ Farao se zaradoval, že mu Josef 
dokázal jeho sen vyložit. Je to jistě muž 
Boží! Nikdo nebude lepším správcem, kte-
rý by se postaral o to, aby se část úrody 
uskladnila v sýpkách. A tak král dal svůj 
vlastní prsten na Josefův prst a kolem krku 
mu dal zlatý řetěz a učinil ho svým správ-
cem nad celou zemí egyptskou, po sobě 
nejvyšším vládcem země.

Pokračování příběhu o Josefovi

7) Největší nádrž na vodu, dokáže v kmeni nashromáždit až 120 mil. l, v říši rostlin je
a) kaktus stromový b) baobab c) velbloud

8) Bambus je nejrychleji rostoucí tráva, během jednoho dne vyroste
a) 9 mm  b) 9 cm  c) 90 cm
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Hádanky: ticho, sluneční světlo       osmisměrka: pochod        Znáš je ? 1b, 2c, 3c, 4b, 5b, 6c, 7b, 8c

Jdou slon a mravenec vysokým sněhem.  Mravenec: „To je ale námaha.“ 
„Mě to tak namáhavé nepřipadá,“ přidá se slon. „To se nedivím, když Ti 
prošlapávám cestu.“

Děti, posílejte mi 
pohádky. 

Tu dnešní nakreslil  
a napsal Tomášek  
z druhé třídy.

OKÉNKO PRO RODIČE
Po prázdninách si budou děti ve  škole 
sdělovat dojmy z prázdnin, opět budou 
určitě psát slohovku na téma můj nejhezčí 
prázdninový zážitek. Bývá to tak každým 
rokem, všichni to známe. I dospělí si sdě-
lují, jak a kde trávili dovolenou, co viděli, 
co zažili, kolik utratili… 
Pro mnohé děti to však bývá traumati-
zující, protože vlastně žádné bombastické 
prázdniny, s nimiž by se mohly ostatním 
„pochlubit“, neměly. Vlivem nejrůzněj-
ších okolností prostě nikde být nemohly, 
volné dny proležely u televize či prosedě-
ly u počítače. Školní rok je pro ně vlastně 
vysvobozením z vleklé nudy. Jediné, co 
pozitivního zažily bylo to, že se nemusely 

učit. Je to možná pro někoho nepochopi-
telné, ale i o tom se můžete v „ prázdnino-
vých“ slohovkách dočíst. Pro mnohé děti 
byly nejkrásnějšími zážitky chvíle strávené 
s rodiči,sourozenci či kamarády, kdy si 
zkrátka užívali pouze toho, že jsou spolu. 
A nemuselo to být zrovna na Kanárech či 
v Thajsku. Z takových slohovek pak dýchá 
skutečná pohoda a klid…
Vojtěch Kodet o prázdninách říká:
„Skutečný odpočinek se neměří exotičností 
dovolené, ale schopností užít si klidu.“
„S koncem prázdnin nekončí všechno dob-
ré: zůstává prostor pro vděčnost a schopnost 
vidět život trochu s nadhledem.“

(Broňa Volná)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Kdybychom vedle sebe srovnali všechna 
slova, která byla kdy napsána či vyslove-
na o Bohu, mám za to, že bychom jimi 
nesčetněkrát obtočili zeměkouli. Kdyby-
chom chtěli sepsat všechny lidské zkuše-
nosti s Bohem, nebylo by na zemi dostatek 
papíru, který by je mohl pojmout. Kdy-
bychom chtěli odčinit všechny okamžiky, 
kdy se lidé proti Bohu provinili nebo Mu 
zlořečili, nedělali bychom již nic jiného do 
soudného dne, než odčiňovali.
Přes všechno to ohromující množství „do-
týkání se Boha“ jsme stále na začátku. 
Cožpak o něm skutečně víme více, než 
naši prarodiče? Skutečně jsme mu blíže 
než lidé v kterémkoli století před námi? 
A naopak, jsme snad od Boha vzdálenější, 
je naše poznání menší?

Bůh je stále stejný. 
Stejně laskavý, dob-
rý, našemu rozumu 
nepochopitelný. Naše poznání o Něm již 
nikdy zásadně nerozšíříme. S tím se bude-
me muset smířit…
Přes zdánlivou marnost našeho snažení 
však nikdy nesmíme rezignovat. Strnulost 
se nevyplácí v jakémkoli oboru lidské čin-
nosti. Strnulost je také jednou z charakte-
ristik již neživého organismu. Je to podob-
né jako se samotným životem. Proč ho žít, 
když stejně končí smrtí?! A přece žijeme 
a bojujeme o každý den na tomto světě. 
A tak i s poznáním Boha. Nepoznáme, 
ale poznáváme, nezvítězíme, ale bojujeme! 
Dokud totiž bojujeme, naše víra žije…

(Lukáš Volný)

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 Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2009

RECEPTÁŘ
Houbovec naší babičky
Ingredience: 2 hrsti sušených nebo 400 g čerstvých hub, 7 rohlíků, 
¼ l mléka, 2 lžíce krupice, 6 stroužků česneku, 3 vejce, 2 nadrobno 
pokrájené cibule, špetka majoránky, pepř, sůl, 2 lžíce sádla
Sušené houby před přípravou chvíli povaříme ve vodě, čerstvé houby 
nakrájíme na kostičky a chvíli podusíme. Rohlíky pokrájíme a zalijeme mlékem. Jak-
mile z rohlíků vznikne kaše, přidáme houby, krupici, prolisovaný česnek, vejce, cibuli, 
koření a sůl a promícháme. V zapékací míse rozpustíme tuk, nalijeme na něj houbovou 
směs a pečeme v předehřáté troubě asi 25 minut.

Dobrou chuť přeje Jitka Táborská.


