
Nádech
Někomu po přečtení nadpisu vytane na 
mysl kondiční cvičení (nádech, výdech…). 
Jiný si to dá do souvislostí s potápěním. 
Dalšího napadne spojitost s těžkým úko-
lem. Dovolte, milí čtenáři, abych se podí-
val na věc ještě z jiného úhlu pohledu...
Od doby, kdy jsme naposledy měli v rukou 
Manu, uplynuly asi dva měsíce. A právě čas 
prázdnin nám poskytl vzácnou příležitost 
dovolených, rekreací, výletů a koneckonců 
odpočinku. Prožili jsme jej různě. Dětem 
zajisté „devítitýdenní volno“ přišlo vhod. 
V tom období nabíraly síly odpočinkem 
doma i v přírodě, zakusily dobrodružství 
na táboře nebo chaloupce, anebo jim 
zůstal neopakovatelný zážitek z rekreace 
u moře, návštěvy hradu či chrámu.
Dospělí v rámci dovolené nemohli celé 
prázdniny „vypnout“, snad si ale odpoči-
nek dopřáli. Takový výstup z „rozjetého 
pracovního vlaku“ bezpečně zanechal bla-
hodárné stopy na těle i na duši. Snad jen 
nenapravitelný workoholik bude opono-
vat, že nekamarádí s odpočinkem.
Kéž i důchodcům a maminkám v domác-
nosti bylo dopřáno využít letní měsíce ve 

prospěch pohody, obnovení sil a možnosti 
„nadechnout se“. Neodvažuji se popiso-
vat kapitolu osob, které sklátí nemoc bez 
ohledu na roční období. A už vůbec nech-
ci třeba jen načrtnout stavy dlouhodobě 
nemocných lidí. Spíše zůstávám v úža-
su, jak mnozí tiše a bez reptání přijímají 
bolest a utrpení…
Pro mne byly prázdniny dobrodružstvím. 
Chaloupka, bohoslužby, návštěvy nemoc-
ných a výlety do přírody přinesly nová 
poznání, setkání s novými lidmi a jedi-
nečné zážitky. Bůh mi dopřál kochat 
se východem slunce, obdivovat důvtip 
a krásu vtisknutou do přírody, a tak vidět 
genialitu stvoření. Měl jsem také vzácnou 
příležitost poznat krásné lidi. Pán mi tak 
otevíral oči v mém kněžském působení…
Prázdniny skončily a my měli možnost 
„nadechnout se“. Jinakost situací, setká-
ní a vjemů nás „vymrštily“ ze stereotypu. 
Svým způsobem do něj znovu vstupuje-
me, ale snad s novým elánem, s vědomím 
neobyčejnosti naší existence a s vděkem 
Hospodinu za vše, co nám ve své dobrotě 
připravil.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  3. září – pátek  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 

církve
  5. září – neděle 23. neděle v mezidobí
  8. září – středa Svátek Narození Panny Marie
12. září – neděle 24. neděle v mezidobí
13. září – pondělí Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. září – úterý Svátek Povýšení svatého kříže
15. září – středa Památka Panny Marie Bolestné
19. září – neděle 25. neděle v mezidobí 
20. září – pondělí  Památka sv. Ondřeje Kim Tae–gona, kněze, Pavla Chong  

Ha–sanga a druhů mučedníků
21. září – úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. září – neděle 26. neděle v mezidobí
27. září – pondělí Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září – úterý  Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona 

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

MALÁ KATECHEZE – Vstupní zpěv
Na úvod si nejprve připomeňme, že minu-
le jsme spolu prožili poslední okamžiky 
před zahájením mše svaté. 
Hovořili jsme o dodržování 
chvíle ticha, aby se každý 
mohl nerušeně připravit na 
setkání s živým Kristem.
V další fázi již zní chrámem 
vstupní zpěv, který dopro-
vází příchod kněze s minis-
tranty k oltáři. Vstupní 
zpěv patří mezi tzv. zpěvy 
procesionální. Znamená 
to, že sám o sobě je bez-
účelný a postrádal by smysl. 
Doprovází vždy nějakou událost či děj při 
mši svaté, v tomto případě vstup kněze. 

Je to tedy doslova hudební doprovod. Má 
být volen tak, aby co nejlépe uváděl do 

události, kterou doprovází. Nejkrásněj-
ší vyjádření jsem nalezl 
v Liturgickém slovníku 
od Ruperta Bergera, kde 
se hovoří o tom, že by měl 
„otevřít srdce“. Tento zpěv, 
právě pro svůj doprovodný 
charakter, není povinný 
a není ani předepsána jeho 
forma. Věřící při něm mají 
mít možnost dále se vnitř-
ně připravit na následující 
bohoslužbu.

(Lukáš Volný)
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SVATÝ MĚSÍCE

AKTUALITY Z FARNOSTI

Svatý Jiljí (Gilles, Egidius)
jehož jméno lze přeložit jako „ochránce“, se 
narodil kolem roku 640 v Aténách v Řec-
ku. Jeho rodiče, Theodor a Paladia, byli 
vznešení, bohatí a vážení měšťané, křesťa-
né. Poskytli synovi vynikající výchovu 
a výuku. Měl soucit s trpícími a nemoc-
nými. Vypráví se, že jednou, když spatřil 
na ulici polonahého žebráka, svlékl vrchní 
roucho a žebrákovi ho daroval. 
Po smrti svých rodičů mladý Jiljí prodal 
zděděný majetek, peníze rozdal chudým 
a chtěl sloužit Bohu v ústraní. Vsedl na 
loď a dostal se do přístavu Marseille na 
jihu Francie (tehdy Galie). Tam se dově-
děl o biskupovi sv. Cesariovi. Přišel za ním 
do Arles a dva roky studoval v jeho škole. 
Pak odešel, aby žil samostatně jako pous-
tevník. Našel si tiché místo u řeky Rhony 
a tam několik let žil. 
Těžko překonával smyslná pokušení, ale 
naštěstí se potkal se starším zkušeným 
poustevníkem Veredemem. Ten ho poučil, 
že únik do samoty ještě není vítězstvím 
nad nástrahami zlých sil. Vycvičil ho 
tuhou kázní k odříkání a ovládání mysli. 
Jiljí pak odešel dále po proudu řeky Rhony, 
kde nalezl skalní sluj, ve které se usadil. 

Podle legendy jej 
každého dne nav-
štěvovala laň, kte-
rá ho živila svým 
mlékem. Proto je 
sv. Jiljí patronem 
kojení a kojících 
žen. Krásná laň však neunikla pozornosti 
královských lovců. Pronásledovali ji, ale 
vždy, když ji měli na dostřel, laň zázračně 
unikla. Dozvěděl se to samotný král a roz-
hodl se, že laň skolí. Pronásledoval ji až 
k jeskyni, kde žil poustevník Jiljí. Těsně 
před vchodem na laň vystřelil, ale šíp pro-
létl do jeskyně. Lovci z královy družiny šli 
do jeskyně a uvnitř nalezli postřeleného 
Jiljího. Byl zraněný a zmrzačený. Proto je 
sv. Jiljí také patronem tělesně postižených. 
Ke sv. Jiljí se začali přidružovat zbožní 
muži, přijal kněžské svěcení, vedl klášter 
jako opat a řídil jej řeholními pravidly sv. 
Benedikta. 
Sv. Jiljí zemřel 1. září 725. Jeho hrob se stal 
poutním místem. Kolem něho vzniklo měs-
to Saint-Gilles. Roku 1356 dostal svatovít-
ský chrám v Praze tři částečky ostatků.

(z internetu zpracovala Majka Dostálová)

Ve středu 1. září v 17 hodin bude mše svatá na zahájení školního roku, po ní táborák  »
na farní zahradě.
Dětské mše svaté budou od září opět ve středu v 17 hodin. »
Provoz farní knihovny: každou neděli po ranní i velké mši svaté.  »
Setkávání ve Škole Ježíšově bude vždy ve čtvrtek 1 » × za dva týdny po mši svaté.
Charita Ostrava s Diakonií Broumov pořádá sbírku „Nepotřebné věci potřebným lidem“.  »
Sběr věcí proběhne 6. 9. od 9 do 18 hodin na nákladním nádraží v Ostravě.



4

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible
Nevnucuj se a nebudeš odehnán, ale ani se 

příliš nedrž zpátky, aby 
se na tebe nezapomnělo.
 (Sírachovec 13, 10)

Blaze tomu, koho neob-
viňuje svědomí a kdo ne-
ztratil naději.

 (Sírachovec 14, 2)

Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka 
trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl 
vyjmout třísku z oka svého bratra.
 (Matouš 7, 5)

Střezte se lživých proroků, kteří k vám 
přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou 
draví vlci.
 (Matouš 7, 15)

Červencový výlet
Nevím, čí to byl nápad,
mnohému se to nechtělo chápat.
Ve středu vylézt na Lysou horu
a stejnou cestou zase dolů.
Zpočátku jsem měla síly dost,
šla jsem si prostě pro radost.
S přibývajícím množstvím šotoliny
mě cesta stála mnohem více dřiny.
Našel se první samaritán,
a tak můj batoh byl k jeho připoután.
S úlevou na zádech jsem chytila  
druhý dech a vyrazila kupředu. 
Popsat to ale nesvedu.
Zanedlouho se zase krize dostavila,
naštěstí přišla druhá pomoc milá.
S bezpečným doprovodem po boku
jsem zase šlápla do kroku.
Nahoru se lidská troska doplazila,
mnohým turistům i k smíchu byla,
až po vydechnutí pivo do sebe lila,
a tak si minerály doplnila.
Za odměnu od pánů, jsem dostala  
Lysaňu
a my honem… hrrr na ňu.

Řidiči si ale nedali, dostalo se jim za to 
pochvaly.
Hladila jsem pupek Beskyd jako smyslu 
zbavená,
do dneška mi nikdo neřek ,́ co to vlastně 
znamená.
Když se batoh dostal vzhůru,
provedli mi páni inventuru.
Pětatřicet ve stínu – a já s sebou táhla  
mikinu.
K tomu pěknou pláštěnu,
tu při dešti nikde neseženu.
A pak nějaké ovoce. Nakrájená jablíčka  
i broskve,
doma se to zdálo prosté.
Se zlou jsem se ale potázala,
když jsem to z batohu vytahovala.
Nikdo mi tady nevěřil,
že to dárek i pro ostatní byl.
Výhled z Lysé byl však krásný,
zhojil všechnu bolest,
teď bylo pro nás cílem jasným
ještě dolů dolézt.
Cesta zpátky utíkala po dopingu vesele,
slunko nám ale děsně pálilo na kebule.

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
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Zase přišla slabá chvíle, dech popadám 
pomalu,
a tak už na dosah cíle nedostanu pochva-
lu.
Samaritán vpravdě třetí nabídl mi pomoc 
svou,
a tak klobouk z báglu letí na žhavou palici 
mou.
Tož v tom apartním klobouku
jsem doklopýtala k chatě na louku.

Tam na nás čekala borůvková buchtička,
nádavkem jsme dostali taky trochu kafíč-
ka
a na nohy kyblík s vodou,
tak jsme se pocákali rovnou.
Už mě asi lysaři s sebou nikam nevez-
mou,
budu muset příště zůstat v kostele na kole-
nou.

Červenec
Zatím nevím, svatý Petře, čím to asi bude,
že to slunko, jinak príma, musí pálit všu-
de.
Tak tě prosím, svatý Petře, toho žáru uber,
zbav nás aspoň na čas krátký těch úmor-
ných veder.
Vždyť už i ta voda z řadu jinak pěkně stu-
dená,
dnes má ale velkou vadu – teplotu vařené-
ho kolena.
Ani ptáčci za zahradě trylky zpívat nemo-
hou,

protože v tom parném létě nedrží se na 
nohou.
Prý se v glóbu otepluje, roztávají ledovce,
to politik nás oblbuje, rozdmychává emo-
ce.
Děkuju ti, svatý Petře, za počasí v tomto 
létě,
z Boží hůry nejlíp vidíš, co je třeba na tom 
světě.

(MOJka)
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Rok se sešel s rokem a ze skříně na mne 
volaly boty od „ťamanů“, že už dlouho 
leží ladem a chtějí opět někam vyrazit. 
Tak jsem se rozhodl, že vyrazím na pouť 
Sv. Hostýn – Velehrad, neb jsem zatím šla-
pal po zahraničí. Tato pouť měří pouhých 
necelých 59 km, což je brnkačka proti 
tomu, co jsem ušel v zahraničí.
Vstával jsem velmi, skutečně velmi brzo, 
v 5 hodin a jel jsem vlakem v 5.52. Na 
Sv. Hostýn jsem dorazil v 7.50, zaregis-
troval se, odložil velký baťoh, který vezlo 
doprovodné vozidlo, šel na mši, kde jsme 
dostali požehnání, a po mši za kněžského 
doprovodu vyrazili. U 21. zastavení (jsou 
číslována od Velehradu, což je divné, když 
správně má pouť začínat na Sv. Hostýně) 
jsem obdržel cyrilometodějský kříž, neb 
jsem se této pouti účastnil poprvé. Cestou 
jsem se modlil úmysly mých bratrů a ses-
ter, kteří mne o modlitbu (na mou emailo-
vou výzvu) požádali. 
Šlapali jsme většinou lesem, takže ani 
moc nevadilo, že sluníčko neustále svítilo. 
Horší to bylo, když les ustal a my se ocit-
li na přímém slunečním světle, což místy 
bylo k nesnesení, ale furt lepší, než kdyby 
celou pouť „chčílo a chčílo“. Cestou nám 
v některých vesničkách připravili místní 
občerstvení, což nám poutníkům přišlo 
velice vhod. 

První noc jsme spali ve štípské tělocvič-
ně, druhou noc v napajedelské sokolovně. 
Ráno nám místní připravili bohatou sní-
dani, po které jsme opět vyrazili odpočatí 
na další část této poutě.
Ve Štípě jsem dostal do ruky kříž, který šel 
v čele průvodu. Jenže to neměli dělat, neb 
jakmile jsem se dostal do čela, tak jsem 
nasadil to svý poutnický tempo a utekl 
jsem jim vždy tak o jeden kilometr, takže 
neviděli, kudy mají jít. Naštěstí se vždy 
našel někdo, kdo mi stačil, a proto věděli, 
kam mají jít. Vytvořily se skupinky a ten 
první z následující skupinky viděl posled-
ního z předchozí skupinky, tak nikdo neza-
kufroval. Vždy jsem se zastavil u zastavení 
a u toho jsme počkali, až se všichni sejdem. 
Taky jsme se cestou zastavili u studánky se 
svatou vodou, která je u Malenovic.
Byla to úžasná pouť, která není náročná, 
neb ji zvládl jak sedmiletý kluk, tak i tři-
asedmdesátiletý pán. Tato pouť se koná 
každý rok od 2. do 4. července. Doporu-
čuji každému. Navíc jsem se tam potkal 
s těmi, s kterými jsem šel do Santiaga de 
Compostelly i do Częstochowe.

(nenapravitelný potulný kostelník a příležitostný 
ministrant Kamil Jeroným Pálka) 

Pouť ze Sv. Hostýna na Velehrad z pohledu Peregrina

Vendryně 2010
Zajisté všichni znáte slavné postavičky As-
terixe a Obelixe, známé nejen z kreslených, 
ale i z hraných filmů. Tito stateční Galové 
spolu s celou galskou vesnicí v čele s náčel-
níkem Majestatixem, druidem Panorami-
xem a mnoha dalšími bojují proti římské-

mu uchvatiteli. V čele římských vojsk stojí, 
kdo jiný než slavný Julius Cesar. 
Na pozadí tohoto příběhu se odehrála 
chaloupka konaná ve dnech 7. až 14. srp-
na 2010 ve Vendryni. Dvě skupiny Galů 
a dvě skupiny Římanů, které byly tvoře-
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ny dětmi z farností Ostrava-Třebovice 
a Ostrava-Plesná, statečně zdolávaly hry, 
soutěže, duchovní program a další předví-

datelné i nepředvídatelné těžkosti letního 
skorotáborového pobytu na faře ve Ven-
dryni. Protože k této pohádkové atmosféře 
patřila kouzla, tak se druid Panoramix po 
celou dobu pobytu snažil připravit kouzel-
ný nápoj, což se mu k závěru chaloupky 
podařilo. Poklad galské vesnice byl nale-
zen a jak už to tak bývá v příbězích o Aste-
rixovi , bylo potřeba dobrodružsví zakon-
čit velikou hostinou. No, snad se s hrdiny 
příběhu ještě někdy setkáme…
Poděkování za zdařilou akci patří všem, 
kdo se na ni jakýmkoliv způsobem podí-
leli.

(Petr Galvas)

Pouť, posvícení, krmáš… 
V neděli 15. srpna na svátek Nanebevzetí 
Panny Marie, kterému je zasvěcen náš kos-
tel, byla u nás pouť. Chce se mi však na-
psat krmáš, protože my pamětníci víme, 
že ve Třebovicích se v dobách našeho dět-
ství (a ještě i v nedávné minulosti) říkávalo 
i poutím krmáš. Slovo krmáš vzniklo prav-
děpodobně zkomolením německého die 
Kirmes, což znamená posvícení. Takže 
pravý krmáš (někdy taky karmaš) je vlast-
ně oslava výročí posvěcení (posvěcení  
posvícení) kostela. A slovo pouť je zase 
odvozeno od slova putovat, kdy poutníci 
putovali do některého z kostelů za světcem 
– patronem, jemuž je kostel zasvěcen.
U nás ve Třebovicích si to naši předkové 
zřejmě „zkomolili či zjednodušili“ ještě 
více a měli jsme krmáše hned dva. Jeden 

skutečně ve výroční den posvěcení koste-
la a druhý na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie.
Jelikož přesné datum posvěcení našeho 
kostela není známé, připomínáme si toto 
výročí spolu s ostatními kostely, které jsou 
na tom podobně, v den výročí Posvěcení 
lateránské baziliky – nejstaršího křesťan-
ského kostela.
Ale ať už se tyto sváteční dny nazývají přes-
ně nebo nepřesně, není to nejpodstatnější. 
Především jde samozřejmě o duchovní roz-
měr celého svátečního dne. Ale k svátkům 
patří i vzájemné setkání celé farní rodiny, 
např. u společného agapé či divadélka, jak 
tomu bylo i o letošní pouti. 

(Broňa Volná)

Rozlišování duchů – apoštol Pavel dělá 
rozdíl mezi rozlišováním a rozlišová-

ním duchů. Rozlišování duchů = rozpo-
znat, zda něco pochází od Boha nebo od 

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (1.)
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ďábla. Někdy je snadné rozlišit, že něco 
pochází od ďábla. V jiných případech to 
tak snadné není. Např.: Bůh Otec říká 
Ježíšovi: proměň tuto vodu ve víno. Ďábel 
říká Ježíši: proměň tento kámen v boch-
ník chleba. Je to v podstatě stejná věc, ale 
jedna pochází od Boha a druhá od ďábla. 
Avšak předmět zůstává stále stejný – voda 
ve víno, kámen v chleba, to je totéž. Co 
pochází od Boha, je dobré poslechnout, 
co je od ďábla, to poslouchat nemáme. Ale 
jak to rozlišit? 
Řeknu vám podobenství – představte si 
našeho nebeského Otce, jak pracuje ve své 
kanceláři na PC. Jeho sekretářka, velmi 
moudrý anděl, mu nese e-mail. Vytiskla 
dlouhý dopis od všech Čechů. A nebeský 
Otec naše dopisy pozorně pročítá. Mno-
hé jsou nudné: Pane, vyslyš mě, poslou-
chej… a tak je rychle přehlédne a skládá 
je do rohu a přitom říká: tihle lidé by měli 
naslouchat mně, ne já jim. Pak přijde další 
hromada dopisů – různé plány, projekty 
a konstrukce, všechno přichází do rukou 
Otce, aby to podepsal. Všude je zdůraz-
něno: toto jsou boží záměry. On se na 
to dívá a říká: to není moje, to nemůžu 
podepsat, já jsem přece těm sestrám neří-
kal, aby vybudovaly školu, tomuto faráři 
jsem neříkal, aby tuhle věc zorganizoval. 
A všichni říkají, že to jsou moje projek-
ty. Ale to já nemůžu podepsat. A anděl - 
sekretářka je zmatena a ptá se, co má těm 
lidem říct, jak před nimi bude vypadat? 
A Bůh andělovi říká: zavolej tam zdola 
ďáblíka, ten je takový chytrý, jmenuje se 
Meniko. A Meniko přichází do kancelá-
ře. Bůh Otec mu říká: svěřuji ti všechny 
tyhle plány a projekty, tak je znič. Ďáblík 
ale mlčí. Otec se ptá: to nejsi rád, že chci, 
abys ty projekty zničil? Ďáblík vrtí hlavou 

a říká: ne, nemohu je zničit, protože jsou 
moje! 
Nevím, jestli se to přesně takhle stalo 
nebo ne, ale taková je často skutečnost. 
Obvykle věci, o kterých si myslíme, že 
přicházejí od Boha, vůbec Boží nejsou. 
Je těžké umět rozpoznat, zda to pochází 
od Boha nebo od ďábla. Často i zlý duch 
může rozlišovat dobrého Ducha. V Mk 
5,7 čteme o muži, který měl celou legii 
démonů a ti rozlišili, že Ježíš je Syn Boží. 
Ve Sk 16,17 – byla otrokyně, která měla 
zlého ducha, chodila za Pavlem a Silasem 
a volala: následujte tyto lidi, protože vám 
přinášejí spásu. To nás může velmi mást, 
protože ta mladá otrokyně se zlým duchem 
říká něco dobrého. Ale Pavel měl dar roz-
lišování duchů a věděl, že to skrze tuto 
ženu říká zlý duch. Proto zlému duchu 
pohrozil a přikázal, aby tu dívku opustil. 
Bez tohoto daru je pro ďábla snadné nás 
oklamat. Já se tu nesnažím přesvědčit vás 
o existenci ďábla, protože věřím, že mlu-
vím k lidem, kteří o jeho existenci vědí. 
U sv. Jana čteme o tom, že „svět je pod 
mocí ďábla“ – copak svět nepatří do Boží-
ho království? Mělo by to tak být, měl 
by tam patřit, ale není v něm. Žijeme ve 
světě, který více naslouchá a poslouchá 
ďábla než Boha. Boží hodnoty nejsou 
respektovány. Naopak, všechny ďáblovy 
nabídky, korupce, kriminalita a další, to 
je to, uprostřed čeho žijeme. Takže svět je 
pod mocí ďábla – dokonce je to tak, že my 
svět svěřujeme pod moc ďábla. Jinde stojí: 
„Ježíš přišel proto, aby nad ďáblem zvítě-
zil.“ K tomu, abychom rozlišovali duchy, 
nestačí naše inteligence ani zkušenost. 
Potřebujeme k tomu dar.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)
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VESELÝ
Ptá se svatý Petr u nebeské brány nově pří-
chozího: „Jaká byla poslední slova, která 
jste slyšel na Zemi?“ 
„Byla to slova mé ženy.“
„A co říkala?“
„Pusť mě, prosím, na chvíli k volantu.“

Pacient  se po operaci probere z narkózy, 
vidí nad sebou postavu v bílém a tak se 
zeptá: „Pane doktore, jak dopadla ta ope-
race?“

Postava odpoví: „Já nejsem doktor, já jsem 
svatý Petr“

Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou brá-
nu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se 
ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po 
chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý 
Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale 
v příští vteřině zmizí.
„Poslyšte!“ zavolá za ním svatý Petr. „Vy si 
ze mě utahujete, nebo co?“
„Ne,“ ozve se v dálce. „Oni se mě snaží 
vzkřísit.“

Pruh látky z bílé ovčí vlny s aplikacemi 
pěti hedvábných křížů.
Jako součást oděvu jej může oblékat pouze 
papež a arcibiskupové metropolité.
Symbolizuje spojení s Ježíšem Kristem, 
s jeho utrpením a s jeho obětováním se 
pro lidi. Má nést a připomínat povědomí, 
že arcibiskupové jsou nástupci na stolcích 
apoštolů a že jejich úkolem je přede-
vším služba.
Celý proces výroby pallia je spojen 
s významnými daty v liturgickém roce 
katolické církve. Na svátek sv. Anežky 
Římské 21. ledna se vybírají dva beránci 
z chovu, o který pečují trapističtí mniši 
v italském opatství Tre Fontane. Beránci 
symbolizují ztracenou ovečku, kterou se 
vydává hledat a kterou zachraňuje Dobrý 
Pastýř, a zároveň Ukřižovaného Beránka.
Vybraným beránkům požehná papež a 
pak se o ně dále starají sestry benedik-
tinky, které je v úterý před Velikonocemi 
ostříhají, pak ručně upředou vlnu a zhoto-
ví pallia. Kříže na pruhu látky jsou sym-
bolem Kristova utrpení. 

Na svátek sv. Jana Křtitele přinesou řehol-
nice hotová pallia do Vatikánu, kde jsou 
uložena ve schránce nad hrobem sv. apoš-
tola Petra. Večer 28. června, kdy probíhají 
svatopetrské vigilie, jsou pallia požehnána 
a druhý den na státní svátek Svatého stolce 
– na svátek sv.apoštolů Petra a Pavla jsou 
při slavnostní bohoslužbě papežem pře-

dána nově jmenovaným 
metropolitům – správcům 

arcidiecézí v hlavních měs-
tech svých zemí. Ti je smějí 

nosit pouze na území svých 
arcidiecézí a jen při liturgic-

kých obřadech.
Letos byl mezi 38 arcibiskupy z růz-

ných zemí také náš nově jmenovaný 
pražský arcibiskup Mons.Dominik Duka. 
V bazilice sv. Petra předal Svatý otec met-
ropolitům pallia poté, co slavnostně slíbili 
jednotu a poslušnost Svatému stolci.
U nás v České republice je poctěn touto 
insignií také moravský metropolita arci-
biskup Mons. Jan Graubner.

(Jarka Lasoňová)

Pallium – symbol Dobrého Pastýře

* * *

* * *
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MODLITBA
Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si o prázd-
ninách odpočinul a opět se mohu vrátit 
k pracovním nebo školním povinnostem. 
Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, 
chci teď každý den plnit tak, jak to dělá-
val tvůj Jednorozený Syn: všude, kam při-
šel, zanechal po sobě jen dobro. Ve všem, 
co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví 
láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať 

mám pro každého dobré slovo dřív, než se 
rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a mys-
lím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať 
se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať 
jednám laskavě a srdečně. Od Ducha sva-
tého si vyprošuji tvou milost, která by mi 
k tomu všemu pomáhala. Amen.

(upravená ranní modlitba Jana XXIII.,  
kancionál str. 23, č. 024)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Domek Jana Čepa
Jan Čep. Za tímto krátkým jménem se 
skrývá velikán české literatury. Jde vskut-
ku o mimořádný zjev, bez ohledu na to, 
že se jej, coby katolíka a emigranta pokou-
šel bolševik natrvalo vymazat z literatury. 

Nepodařilo se mu to, 
prakticky to nebylo 
v jeho silách, a tak 
může rodák z Mysle-
chovic u Litovle opět 
promlouvat k nám, 
svým čtenářům.
Činí to jazykem, 

kterým, jak pravil jistý kritik, „maloval 
pastelem po hedvábí“. Čepovo výrazivo je 
vskutku nádherné, okouzlující, jedinečné. 
V české literatuře nemá v tomto ohledu 
sobě rovného, ani co do schopnosti vyjá-
dřit minimem maximum. V jedné větě 
dokáže říct víc než plno jiných v celé knize. 
V nade vše krásné povídce Rozárka Luk-
šová umírá dvanáctileté dívence matka. 
Při popisu její agonie, při němž se oprav-
du tají dech, čteme i tuto větu: „Jeroným 

Lukáš nešel toho 
dne na pole, ale až k nemocné do světni-
ce bylo slyšet, jak kdesi na dvoře zatlouká 
hřebíky.“ A teď můžete dlouho rozjímat 
nad myšlenkami té, která slyší, jak pro ni 
její choť sbíjí rakev, nad pocity jejího muže 
či nad slzami malé Rozárky.
V jeho povídkách se prakticky nic nedě-
je – někdo zemře nebo se ožení, ale to 
podstatné, to, co se odehrává v duši a co 
činí gró Čepova díla, je podáno takovým 
způsobem, že se vám svírá hrdlo a chce se 
vám někam jít a vybrečet se tam. Znám 
lidi, kteří některé jeho povídky nedokážou 
dočíst – pro jejich úžasně hlubokou a tesk-
livou atmosféru, jež však není nijak skli-
čující, ba naopak. Vše se u něj odehrává 
na polaritě dvojího domova – jednoho 
zde na zemi, v němž jsme jen poutníky 
a cizinci, a druhého v nebi, do něhož smě-
řujeme. V příbězích duše pak každý může 
poznávat své vlastní zkušenosti a prožitky, 
kdy se jej poprvé dotkl zával z „druhého 
domova“, kdy poprvé zjistil, že rodiče ne-
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jsou těmi dokonalými ochránci, za jaké je 
ve své dětské prostotě až dosud považoval, 
ale že se musí utíkat někam či k Někomu 
jinému.
Tak třeba v povídce Domek. Děti si na 
zahradě stavějí jakýsi domek, Jeník se od 
nich odpojí a sám pro sebe „filozofuje“. 
Tolik děj. A teď k tomu podstatnému, oč 
tu jde. Aniž by věděl proč, najednou ho 
tyto dětské zábavy neuspokojují. Zničeho-
nic. Poodejde od svých druhů, brouzdá se 
travou, v níž spatří pobíhat brouky. I oni 
mají svůj svět, zjistí náhle. Není tedy jen 
ten jeho, Jeníkův, bezstarostný svět, kdy 
na něj po návratu ze školy čekají v kuchyni 
buchty a hry dlouho až do noci. Nejsem tu 
sám, začíná vnímat. 
Pokračuje dál zahradou, dostane se až 
do kouta, kde dosud nebyl – odkrývání 
nových skutečností. Jen si vzpomeňte, jak 
jste kdysi v dětství sami dělali první samo-
statné krůčky dosud neprobádanými kon-
činami. Přes plot pak uvidí vyjeté koleje 
vozů vedoucí někam do daleka, do nezná-
ma, někam, kde je mu to zatím zahaleno 
hávem tajemství. Je to další krok v pozná-
ní, ještě více rozšířeného světa, který se až 
dosud skládal z malého dvorku. A pak to 
přijde.
Pohlédne do nebe a poprvé si uvědomí 
tu nekonečnou, omračující, bezednou 
hloubku modré oblohy. Kontury jeho svě-
ta jsou definitivně zlomeny, rozšířil se mu 
jak horizontálně, tak vertikálně. Jak je to 
možné, aby nebyl žádný konec? ptá se sám 
sebe. Dýchlo na něj nekonečno, je zasažen 
dotykem druhého domova. Otřesen touto 
nově nabytou zkušeností hledá někoho, 
s kým by se mohl podělit, koho by se mohl 
zeptat, co to je, co to vše znamená. Kama-
rádi věnující se domku, kteří nepoznali to, 

co on, to nebudou, mohl by to být děda, 
ale místo něj trčí ze špalku jen topůrko 
sekery, taktéž osamocené v obrovském 
prostoru a vzhlížející k nebi. Maminka, 
bleskne mu hlavou.
A tak ji se sevřeným hrdlem povyprá-
ví zmatenými slovy o své náhlé úzkosti, 
ptá se, jak je to s tím koncem světa, proč 
je slyšet šumění stromů, když je ticho. 
A matka poznává, že synek zakusil něco, 
na co mu ona nedokáže odpovědět, že je 
to něco nepředatelné, k čemu musí jed-
nou dojít sám. „Jeníčku, věř, nejsme sami, 
nic nemůže být nadarmo. Snad se jednou 
všechno dovíme,“ odvětí mu a stiskne jej 
do náruče s úpěnlivou modlitbou, aby jej 
Bůh chránil, až mu přestane stačit příklad 
její důvěry.
V její odpovědi se skrývá základ křesťan-
ské víry: nejprve víra, pak vědomí Boží 
existence a s ní spojené vědomí smyslupl-
nosti všeho. A na závěr důvěra v Boží dob-
rotu a milosrdenství. Ovšem vzít za své to 
už musí Jeník sám. Jako každý z nás.

(Libor Rösner)
O autorovi…
Pocházím z Krnova, jsem ve věku sv. Augusti-
na v době jeho obrácení a k Vaší farnosti jsem 
se přifařil díky o. Janu Mazurovi, za nímž 
občas přijedu a s nímž mě váže již dvanác-
tileté přátelství. A protože dovedu zapnout 
počítač a klofat do kláves tak, aby z toho 
vyšlo postupně slovo, pak věta a následně 
i článek, píšu. A teď se mi splnil sen a dostal 
jsem se i na stránky Many. Jinak jsem vystu-
dovaný učitel češtiny a dějepisu, mám polo-
viční úvazek na biskupství coby redaktor 
a korektor Okna a občas mě můžete vidět 
na Bazalech. Založením monarchista, ctitel 
blah. Karla Rakouského, sv. Tomáše Akvin-
ského, sv. Pia X. a hlavně Matky Boží.
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OKÉNKO PRO DĚTI

Záříjové pranostiky
Září, na léto jde stáří. »
Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení. »
Na povýšení svatého Kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota. »

Kdo ho spatří,
nechť ho potlačí;
kdo ho chce chovati,
musí se varovati;
dáš-li mu masti,

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

Maličký, však pevný domeček
skrývá stromeček.

bude růsti,
když naroste,
bude krásti,
všecko ti před očima pobere
a z domu tě vyžene. 

Víte, co mám nejraději na podzimu? Pouštění dra-
ka! Drak musí mít dlouhý ocas. Domaluj mu jej po 
přerušovaných čárách.

Děti, 
vítám vás doma 

z prázdnin!
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MÁTE RÁDI PÍSNIČKY OD ZDEŇKA SVĚRÁKA A JAROSLAVA UHLÍŘE? Nenapadlo mě, co 
o nich psát, když je všichni určitě znáte. Objevil jsem pár otázek různých lidí s odpověď-
mi těchto dvou pánů.

Dobrý den, pane Svěrák, umíte hrát na nějaký hudební nástroj?
J. Uhlíř » : Umí, umí... 
Z. Svěrák » : Na housle už neumím, vrzal jsem jako dítě. Pak jsem hrál na harmo-
niku. Kvůli tomu jsem si přál k padesátým narozeninám pianino, to jsem dostal. 
Na piano sice neumím, ale pravou ruku - díky harmonice - umím líp. A levou 
dělám jako harmonikář. Uhlíř mi říkal, že můžu hrát oktávy. A při ohni umím hrát 
tříakordový písničky. C dur, G dur, D dur.

Kterou písničku z těch, co jste napsali, máte nejraději?
J. Uhlíř » : Budu citovat Jiřího Šlitra, kterého když se zeptali, kterou píseň má nejra-
ději, řekl: „Tu, kterou dělám.“ 
Z. Svěrák » : Tu, kterou dělám, nemám nejradši.

Máte někdy čas a prostor jen tak si z plna hrdla zazpívat a třeba si i poskočit?
Z. Svěrák » : Koncem prázdnin si začínám nahlas zpívat, protože se těším na divadlo 
a bojím se, že nebudu mít proražený hlas. 
J. Uhlíř » : Někdy si poskočím, ale vzhledem ke svému věku opatrněji.

Chystáte opět Hodinu zpěvu?
Z. Svěrák » : Hodina zpěvu 2009 bude mít hlavně písničky inspirované pražskými 
pověstmi. Takže se těšte na pěkné záběry Prahy. 

Na jakém nástroji, pane Uhlíř, komponujete?
Skládám na klasickým pianu Förster. Na elektrických to nejde.  »

Na jakém psacím aparátu, pane Svěrák, píšete?
Kdysi jsem psal na psaním stroji značky Wanderer, ale už dlouho dělám na počítači.  »
Ale texty písniček dělám nejdřív měkkou tužkou na papír.

Chystáte zase nějakou pohádku?
Z. Svěrák » : Popravdě řečeno, nechystám. Ale kdyby se mi ještě do konce života jedna 
taková pohádka podařila, byl bych sám rád. 
J. Uhlíř » : Chystám pohádku, do které Zdeněk psal písňový text. Bude to točit Hynek 
Bočan a jmenuje se Zlatý voči. Dělal jsem pro to filmovou hudbu a ústřední píseň. 
Z. Svěrák » : Chystá se další díl Fimfára a do něho jsme také napsali písničku, jmenuje 
se Němá panna.

Máme se na co těšit, co myslíte, děti?



14

Datel
Když datel, doktor stromů, 
se vracel z práce domů, 
tu smrk mu hlásil naštvaně, 
že prej ho píchá na straně. 

Ty, poslyš, milý smrku, 
tebe buď bolí v krku 
a nebo píchá v podkoří, 
jsme chudáci my doktoři. 

Datel, datel, datel, 
léčí za pakatel. 
Je to doktor lesní, 
všechny nemoce sní. 

Choroby veškeré 
okamžitě sežere. 

I když ho zobák bolí, 
jak léčil po okolí, 
i když ho bolí hlavička, 
a bodla by mu kávička. 

I když mu dobře není, 
dá ucho k tomu kmeni, 
neb když měl v Praze promoci, 
všem stromům slíbil pomoci. 

Datel, datel, datel, 
léčí za pakatel. 
Je to doktor lesní, 
všechny nemoce sní. 

Choroby veškeré 
okamžitě sežere.

Doveď datlíka do hnízda

1. Datel černý měří:
 a) 15-20 cm
 b) 30-35 cm
 c) 45-50 cm

2. Váží:
 a) do 100 g
 b) od 250 g
 c) 2 kg

3. Rozpětí jeho křídel je:
 a) půl metru
 b) třičtvrtě metru
 c) metr a půl

4.  Na hlavě má červenou čepičku:
 a) jen samec
 b) jen samice
 c) oba

Znáš je…?
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Biblický příběh na pokračování – David

David měl na starosti tatínkovo stádo ove-
ček. Pásl je na pastvinách v horách. Když 
se ovečky pásly, hrál na svou citeru a sklá-
dal písničky. Lidé se zastavovali a poslou-
chali ho, protože hrál krásně. Jindy cvičil 
střelbu z praku. Občas se některá oveč-
ka ztratila, nebo zabloudila. To ji David 
musel najít a přivézt zpátky, aby ji neulovil 
hladový šakal, medvěd nebo lev. Někdy 

dokonce některá šelma zaútočila na stádo. 
Pak potřeboval David velkou sílu a chyt-
rost, aby ji odehnal a ovečky zachránil. Byl 
rád, že umí střílet z praku.
V královském paláci tehdy nebylo dobře. 
Král Saul byl nešťastný. Bylo třeba něco 
udělat. „Král potřebuje hudbu,“ řekl jeden 
z jeho služebníků, „aby se zklidnil a zapo-
mněl na svá trápení.“ „Právě takového člo-

Hádanky: oheň, pecka
Znáš je:  1c, 2b, 3b, 4a, 

5c, 6b, 7b, 8c

5. Datel se živí:
 a) nektarem z květin
 b) ovocem
 c) škůdci z kmene stromu

6. Hnízdí:
 a) pod střechami domů
 b) v kmenech stromů
 c) v pletených hnízdech

7. Samice klade:
 a) 1 vejce
 b) 4 vejce
 c) 10 vajec

8. Na vejcích sedí:
 a) jen samice
 b) jen samec
 c) střídavě oba rodiče

Vyrob si podzimního skřítka. Poznáš, na 
kterém stromě bydlí?

David příchází ke králi
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Milí přátelé,
prázdniny utekly jako voda. Opět je zde 
školní rok a s ním také přichází další pra-
videlné číslo Many. Teologické okénko je 
již od počátku její neoddělitelnou součás-
tí. Témat se přitom stále nabízí skutečně 
nepřeberné množství. Společným jmeno-
vatelem by však vždy měla být snaha ale-
spoň jemně poodhalit roušku tajemství, 
která ukrývá Nejvyššího v Jeho dokona-

losti. Připomenout, že ač je nám nekoneč-
ně vzdálený, tak je nám zároveň nekoneč-
ně blízký, bližší než jsme si my sami.
Jak jsem již předeslal, doba hlavních dovo-
lených pro tento rok skončila. Ale přece jen 
se v dnešním zamyšlení k dovolené, ales-
poň okrajově, nyní vrátím. Před několika 
lety jsem na tomto místě popisoval svou 
cestu do Krušných hor a smutný stav míst-

Prázdný chrám jako tajemství?

OKÉNKO PRO RODIČE

Ani jsme se nenadáli a je po dovolených 
a prázdninách. Opět nás čekají všední 
každodenní povinnosti, děti se začnou 
„rády“ dalších deset měsíců profesionálně 
vzdělávat. Ale  prázdninová zkušenost, kdy 
se děti setkávaly s novými přáteli, s nový-
mi kraji, případně cizími zeměmi, s příro-
dou, se vším Božím stvořením, je vlastně 
také školou - školou života. A i ona má ve 
výchově a vzdělávání dětí své nezastupi-
telné místo. Příroda je jednou z nejlepších 
učebnic. Stačí se jen dívat otevřenýma oči-
ma. A pokud jsou prázdninová poznání 
ještě znásobena možností probrat je zno-
vu, třeba nad fotkami, s někým blízkým 

a povyprávět si o nich, je to velká deviza. 
Stejné je to i s výchovou náboženskou. 
Pokud rodiče s dětmi doma znovu zopa-
kují to, co se naučily v náboženství, pří-
padně zodpoví jejich zvídavé otázky, upev-
ní se nejen jejich vědomosti, ale i vzájemné 
vztahy a také vztah k výuce náboženství.
Parafráze kapitoly z knihy P. Mikuláš-
ka „Kde by se vzalo to dobro?“:
Při jedné návštěvě svého přítele uviděl 
kněz v knihovně Bibli. Přítel mu povídá: „ 
Když mi bylo asi devět, otec mi řekl: této 
knihy si važ, až budeš větší, něco ti o ní  
povím. Dodnes se k tomu nedostal…“

(Broňa Volná)

Po prázdninách

věka znám,“ řekl druhý.
Vzpomněli si na Davida, jak krásně hraje, 
a David poprvé přišel do králova paláce. 
Jeho hudba působila lépe než všechny léky. 

Saulova trápení zmizela, brzy mu bylo 
zase dobře a David se mohl vrátit domů ke 
svým ovečkám.
Pac a pusu, Oskar.

(Lenka Volná)
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(Lukáš Volný)

ních kostelů a chrámů. Tentokrát jsem se 
vypravil na cestu po jihu naší republiky. 
Většinou jsem navštěvoval místa, která 
jsou významným kulturním dědictvím, 
proto jsem důvod ke smutku z rozpada-
jích se chrámů neměl. Ale zaujala mě jiná 
věc. Oč byly zdi staveb v lepším stavu, 
o to méně intenzivní byl život, který je má 
naplňovat. Chce-li věřící třeba v Ostravě, 
Opavě, či okolí zajít na mši svatou, má vel-
mi bohatý výběr. V řadě farností je mše 
skutečně denně, v neděli jich bývá několik, 
a to nehovořím o „doplňkových“ pobož-
nostech, jako jsou křížové cesty, adorace, 
májové atd.
Na jihu Čech může být problém i se samot-
nou nedělní mší svatou. Nejednou se sta-
lo, že jsem pročítal vývěsku u některého 
z kostelů a u týdenního pořadu bohoslužeb 
byly uvedeny dvě mše svaté. Jedna v úterý 
a druhá v sobotu, obě brzy ráno… A obje-
vil jsem i taková místa, kde se mohou věřící 
účastnit bohoslužeb jen jednou za opravdu 
dlouhou dobu. Řada nádherných chrámů 
je bohužel primárně vnímána skutečně 
jako kulturní památka. I ze slov některých 

průvodců se dalo vyčíst, že duchovní roz-
měr kostelů nevnímají jako prvořadý.
Ne nadarmo se říká, že člověk si začne 
vážit toho, co má, až pozná pravý opak. 
I když tedy žehráme na „stav víry“ u nás 
na severu Moravy, nemusíme cestovat do 
dalekých zemí, abychom nalezli skutečná 
misijní území. Máme jich dost v naší vlast-
ní zemi. Otázkou zůstává, co můžeme 
v této situaci dělat. Myslím si, že je potře-
ba vrátit se k osvědčené zásadě: „Modli se 
a pracuj!“ Modlit se za druhé a pracovat 
na sobě a pro druhé. Jsem přesvědčen, že 
v každém člověku je zaseto semínko víry, 
které má naději vzklíčit. Jen se mu musí 
nechat prostor a nesmí se přehnojit, přelít, 
ale ani nechat uschnout. Stejně tak věřím, 
že i jihočeské kostely nezůstanou němými 
svědky zašlých časů a nestanou se navěky 
pouze památníky řemeslné dovednosti 
předků. Možná i dnešní stav společnosti 
a do jisté míry nechuť zabývat se křesťan-
skými hodnotami je tajemstvím. Tajem-
stvím, jehož smysl dnes nechápeme. Ale 
když Ježíše ukládali do hrobu, chápal to 
někdo?

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. 9. 2010




