Podivuhodná galerie

Představme si, že se z nás během mžiku
stala nepatrná muška. Malá, leč šikovná,
obdařená neobvyklými schopnostmi. Jako
zázrakem jsme se, coby bzučící tvoreček,
dostali do vlastního nitra, které připomíná obrovskou galerii. Můžeme pozorovat,
kolik je tu různých obrazů. Čím více poletujeme, tím více žasneme. Pomyslné „otisky“ zachycují celou šíři našeho života.
Najdeme zde vjemy, zachycující krásu přírody. Prolínají se zde barvy, krása, důmyslnost, nebetyčnost a zároveň křehkost živé
i neživé přírody, obrovská různorodost
živočichů obydlujících vodu, zemi, nebo
poletujících ve vzduchu. A zůstáváme stát
jako omráčeni nad nejrůznějšími úkazy na
nebi i na zemi.
Další zajímavou část galerie tvoří foto
zobrazující naši tvořivost a práci. Jako bychom znovu zahlédli, kolik dobra pro nás
připravil dobrý Hospodin a my jsme je
mohli uskutečnit. Opačně na nás působí
momentky, ve kterých se zračí situace, kdy
se nám nedařilo, selhali jsme anebo přímo
ničili.
Neméně poutavá část galerie klade před
oči výjevy z oblasti architektury, medicíny, umění, dopravy, technického pokroku,

nejrůznějších výzkumů a vůbec všestranného pokroku lidstva. I tady žasneme nad
gigantem rozumu, který dal Stvořitel svobodným bytostem, aby si podmaňovaly
zemi.
Další téma galerie zobrazuje setkání
s lidmi, se kterými nás spojil život. Tváře jednotlivců působí zvláštním dojmem.
Ilustrují nejen osobu, ale i situaci s ní prožitou. Otevírají se nám tak brány již dávno zavřené. Kolik osob nejrůznějších letor
a různorodě zaměřených na nás originálně
zapůsobilo. A čím zádumčivěji zkoumáme
jednotlivé osoby, tím více se nám vynořují
situace a stavy s nimi prožité. Ve vzpomínkách se prolíná nadšení s nudou, radost
s bolestí a povzbuzení s ubližováním.
Některé tváře bychom chtěli nosit v srdci
po celý život, jiné bychom bezprecedentně
smazali navždy. Tak či onak nás jednotlivé
osoby kladně nebo záporně ovlivňovaly.
Zvláštním dojmem působí galerie znázorňující momenty, které bychom nejraději
vymazali ze svého života. Jsou to portréty
našich hříchů. Pohledy nevábné, za které
se někdy nesmírně stydíme. Těší nás, alespoň u některých momentů, že o nich ví
nemnozí, někdy snad jen my sami. Záro-

veň se děsíme okamžiku, kdy tyto ubohé
fotografie by mohly spatřit světlo světa.
Zkrátka by na ně mohli nahlížet všichni.
Studem bychom nevěděli, kam se skrýt!
A právě proto přišel na svět Spasitel, aby
jedinečným způsobem přikryl všechno to,
čím jsme pošpinili a zranili nitro své i blízkých a provinili se proti Boží lásce. Krev

Syna Božího, vyvýšeného na kříž, smyla
jedinečným způsobem naše nevábné „hříšné portréty“, naše hříchy. A nevycházíme
z údivu, s jakým jemnocitem a láskou
k nám - prachu země – nahlíží Pán vesmíru a světa. Jak nás oblažuje Jeho nepochopitelná láska a milosrdenství…
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. září – sobota		Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
4. září – neděle		
23. neděle v mezidobí
8. září – čtvrtek		
Svátek Narození Panny Marie
11. září – neděle		
24. neděle v mezidobí
13. září – úterý		
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. září – středa		
Svátek Povýšení svatého Kříže
15. září – čtvrtek		
Památka Panny Marie Bolestné
18. září – neděle		
25. neděle v mezidobí
20. září – úterý		Památka sv. Ondřeje Kim Tae–gona, kněze,
Pavla Chong Ha–sanga a druhů, mučedníků
21. září – středa		
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – pátek		
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25. září – neděle		
26. neděle v mezidobí
27. září – úterý		
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září – středa		Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa – doporučený svátek
29. září – čtvrtek		
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září – pátek		
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

MALÁ KATECHEZE – Bohoslužba slova – evangelia
Milí čtenáři MANY, prázdniny a dny
odpočinku jsou za námi. Otevřeme tedy
další díl naší malé katecheze, ve které jsme
se již dvakrát věnovali bohoslužbě slova.
Dnes toto téma zakončíme poslední částí a pokusíme se ve stručnosti seznámit se
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svébytným literárním celkem – evangeliem. Evangelia jsou součástí Písma svatého
Nového zákona, stejně tak jako čtení neevangelijní. Jejich výsadní postavení je však
na první pohled zřejmé již tím, že při mši
svaté nepřednáší evangelium ministrant,

ani lektor z lidu, ale sám kněz nebo jáhen.
Zvláštní místo mezi čteními přísluší evangeliím proto, že rozhodným způsobem
dosvědčují slovo Kristovo. Pohlédneme-li
na samotné slovo evangelium, zjistíme, že
se nejedná o slovo nové, pouze ve spojení s křesťanskou oblastí nabylo nového
významu. Původně se slovo evangelium
objevuje již v Homérových básních. Zde
mělo nenáboženský význam a znamenalo to, co dostal posel „od cesty“. Dále se
s tímto slovem setkáváme
v pohanském prostředí
i v náboženském smyslu.
Budeme-li postupovat po
stopách slova evangelium
dále, nalezneme je také
ve Starém zákoně. U proroka Izaiáše (Iz 52,7) má
v celkovém kontextu význam radostného
poselství o osvobození izraelského národa
z babylonského zajetí.
V Novém zákoně se pojem evangelium
objevuje 76 × a vždy v jednotném čísle. Za
zásadní pro dnešní chápání významu slova
evangelium považujeme verš v Lukášově
evangeliu (Lk 4,18) – „Duch Hospodinův
je nade mnou; proto mne pomazal, abych
přinesl chudým radostnou zvěst…“ Evangelium je tak od prvních let chápáno křesťany jako radostná zvěst o tom, že existuje
jediná záchrana, která je v Ježíši Kristu.
Ve 2. století pak sv. Justin začal hovořit
o evangeliu také jako o knize o Ježíši Kristu, což logicky doplňuje význam evangelia
jako zvěsti o spáse. Nelze přece hovořit
o spáse bez Spasitele.
Po tomto krátkém historickém exkurzu
nám zbývá říci něco o samotných čtyřech
evangeliích, tedy čtyřech radostných zprávách, které máme uchovány v Písmu sva-

tém (o tzv. apokryfních evangeliích, která
nebyla přijata do souboru posvátných knih,
zde nyní hovořit nebudeme). Máme evangelia čtyř autorů, kteří se většinou udávají v pořadí Matouš, Marek, Lukáš a Jan.
Již při prvním čtení si můžeme všimnout,
že první tři evangelia mají k sobě poměrně blízko, zatímco Janovo evangelium je
odlišné (ale ne tak, abychom mohli hovořit o jiném literárním druhu). Matoušovo,
Markovo a Lukášovo evangelium nazýváme společným názvem
synoptická evangelia (z řeckého synopsis – přehled
nebo souhrnný pohled).
Můžeme je položit vedle
sebe a určit, v čem se shodují a v čem se liší. Janovo
evangelium je pak velmi
hluboké a sv. Klement Alexandrijský ho
nazval evangeliem duchovním. Abychom
však nezabíhali do velkých podrobností,
můžeme si již jen jako zajímavost připomenout, že každý z evangelistů má svůj specifický symbol, který je pak hojně využíván
např. ve výtvarném umění. U Jana je to
orel, který při letu dosahuje velkých výšek,
stejně jako Jan dosahuje ve svém evangeliu
výšin teologických. U Marka je to lev jako
pouštní zvíře, neboť Markovo evangelium
začíná událostmi na poušti. Matoušovo
evangelium má v úvodu zdůrazněn Ježíšův rodokmen, proto je jeho znamením
hlava osoby. A Lukášovo evangelium symbolizuje býk, jakožto chrámové obětní zvíře, protože v úvodu evangelia se spolu se
Zachariášem dostaneme do chrámu.
Na úplný závěr můžeme ještě uvést, že
při mši svaté se čte vždy jen jeden úryvek z evangelia. Často se na znamení úcty
používá bohatě zdobený evangeliář, který
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obsahuje jen liturgické texty ze čtyř evangelií. Při čtení evangelia věřící vždy stojí, a to již od nejstarších dob. Je to opět
na znamení úcty, ale také jako vyjádření
připravenosti uvádět slyšená slova v život
svými činy. Dříve na znamení této ochoty
dokonce rytíři při čtení evangelia tasili své
meče. V latinské církvi je zvykem, že kněz
nebo jáhen před čtením knihu evangelií
i sebe pokřižuje. Po přednesu pak knihu
políbí a tiše řekne: „Radostná Boží zvěst
ať nás osvobodí od hříchů“. O slavnostech
se pak často i v naší farnosti používá, opět
jako zvýraznění úcty a významu, kadidlo
k okouření knihy evangelií, a koná se také
průvod k ambonu (místo, odkud se před-

náší liturgická čtení) za účasti svící.
Snad těchto několik informací podnítí váš
zájem o Boží slovo a evangelia. Stačí jen
vzít do ruky Bibli. Mnohá vydání mají
k dispozici před každou knihou základní
informace o jejím vzniku, obsahu, významu apod. Na trhu je také řada knih, které
poskytnou hluboký a odborný vhled do
tématu evangelií. Vždyť alespoň jejich
povšechná znalost je i v naší světské společnosti považována za známku solidního
kulturního rozhledu. Ať nejdeme ve stopách úsměvného, ale následování nehodného příkladu – ano, evangelisty máme
čtyři a jsou to tito tři: Cyril a Metoděj…
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•

V neděli 4. září bude v 9.30 hodin mše svatá na zahájení školního roku. V 18 hodin
bude na farní zahradě táborák.
Dětské mše svaté budou od září opět ve středy v 17 hodin.
Farní knihovna očekává od září opět nápor pilných čtenářů :-)
Otevřeno je vždy v neděli po ranní i velké mši svaté.
Po prázdninách pokračujeme v setkávání ve Škole Ježíšově.

SVATÝ MĚSÍCE
Blahoslavený Jakub Laval

Jakub Laval působil po dvě desetiletí na
ostrově Mauritius jako misionář.
Narodil se 18. září roku 1803 v Normandii ve Francii. Nejdříve vystudoval
v Paříži medicínu a stal se lékařem. Od
roku 1830 působil jako praktický lékař.
Poznal zubožení lidu a škody, které měla
na svědomí Napoleonova vláda s revolucí.
Vzrostla v něm touha léčit nejen těla, ale
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i duše. Tu potřebu
si stále více uvědomoval v modlitbě,
a proto od své lé
kařské praxe odešel do Paříže, aby
v semináři sv. Sulpice studoval teologii. Viděl násled-

ky nevěry v Boha, a proto ji považoval za
největší životní neštěstí. Byl přesvědčen, že
vírou, nadějí a láskou lze vyřešit i nejtěžší
lidské problémy.
Kněžské svěcení přijal 2. 12. 1838 a vrátil se do rodné Normandie. V Pintervile,
kde byl po dva roky farářem, se seznámil
se zakladatelem kongregace misionářů
„Neposkvrněného Srdce P. Marie“ P. Fr.
Libermannem. Po rozhovoru s ním se
P. Jakub Laval nadchl pro misijní působení na ostrově Mauritius.
Tento hornatý ostrov, u nějž P. Jakub přistál 14. 9. 1841, se nachází v Indickém
oceánu.
Zde se stal průkopníkem nových pastoračních metod.
Byl velmi vnímavý k potřebám na ostrově a stal se prvním, kdo zde připravoval
organizovanou ochranu pro případ živelných pohrom. Dále byl i organizátorem
teologicko – kněžských kurzů pro katechety, farské rady a oázové skupiny. Jinými slovy, vychovával si spolupracovníky,
protože z Francie nemohl žádné dostat.
Ostrov rozdělil na okrsky, obsadil je svými pastoračními pomocníky, které pověřil
vyučováním, konáním bohoslužeb slova i péčí o chudé a nemocné. Za pomoci
tohoto pastoračního modelu měnil život
na ostrově a předběhl i rozhodnutí II. vatikánského koncilu. Jím vychovaní laici pře-

Zrníčka z Bible

Nikdo nemůže sloužit dvěma
pánům.

(Matouš 6, 24)
Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

(Matouš 7, 1)

vzali spoluzodpovědnost za růst církve na
ostrově, za jednotu i solidaritu.
Práce otce Jakuba Lavala přinášela hojné
ovoce. Vedle evangelizace také zakládal
nemocnice a otevíral školy. Sílu k veškeré
činnosti čerpal z intimního sjednocení se
s Kristem. Jeho život byl naplněný modlitbou a umrtvováním. Spal na zemi, vytrvale se postil a nic mu nebylo těžké pro
ty, ke kterým byl z Boží lásky poslán. Především měl velkou důvěru v Boží dobrotu
a v ochranu P. Marie. Naučil se být skromný, trpělivý a vynikal diskrétností. V 59ti
letech zeslábl, pak ho postihla mrtvice,
ale jeho fara byla stále otevřená a snažil
se pomáhat. Když před dovršením 61 let
zemřel, sešlo se na jeho pohřbu 40.000
vděčných obyvatel. Přišli se s ním rozloučit z Afriky, z Indie i Číny. Pro muže, kteří se s láskou střídali v nesení jeho rakve
na ramenou, to byla velká pocta. Lavalův
hrob se nachází v chrámu Svatého Kříže
v Port-Louis.
Stal se tak oblíbeným, že jeho svátek se stal
na Mauritiu státním svátkem.
Svůj život naplnil modlitbou, prací, láskou
a snášením utrpení. Zemřel po 23 letech
misijní činnosti.
Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II.
29. 4. 1979 v bazilice sv. Petra v Římě.
(podle internetu zpracovala Majka Dostálová)

Blaze tomu, kdo dává, ne tomu,
kdo bere.
(Skutky 20, 35)
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

(Římanům 12, 15)
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STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (11.)

Dar proroctví v církvi má stále stejný vzor.
Všichni jsou pronásledováni, protože už
jsou svou zprávou v budoucnosti. Bůh také
může vzbudit proroky, kteří jsou v církvi
proroky skrze svůj život a svou činnost.
Ale normálně se proroctví praktikuje ve
společenství. Jak ho tam používat? Když
Bůh dává dar proroctví, dává konkrétní
slovo pro konkrétní společenství, v konkrétním čase skrze konkrétního člověka.
Toto je třeba mít na mysli. Neznamená
to, že když jsem dnes prorokem zde, že si
mě zítra Bůh použije znovu. Bůh si vybírá
konkrétního člověka pro konkrétní okolnosti a v daném okamžiku mu dává konkrétní slovo. Normálně si prorok nepřipravuje to, co řekne. Pokud si řeknu, co dnes
řeknu společenství – ukazuje to na to, že to
není dar proroctví. Prorokovat znamená,
že otevřeš svá ústa a promluvíš zprávu, aniž
bys o ní uvažoval. Slova vychází spontánně z úst, aniž bys přemýšlel o tom, co máš
říct. Většinou se ta slova týkají přítomného
okamžiku. Mohou ukazovat i na budoucnost, ale v normálních případech se vzta-

hují k současnosti. Může to být v situaci,
kdy někdo říká: bratři a sestry, navzájem si
odpusťme. Je zde úzký vztah mezi prorokováním a darem vědění. Rozdíl je v tom,
že dar vědění mám v sobě, ale dar proroctví mě nutí, abych tu zprávu předal společenství. Když přijmeš proroctví, neznamená to, že jsi povinen to ihned říci. Příklad
– jsme na modlitebním setkání a všichni
chválíme Boha. V jednom okamžiku přijmeš proroctví od Boha. To neznamená,
že máš přerušit chválu a říct proroctví.
Musíš ovládnout tento impulz a vyslovit
proroctví ve správném okamžiku, protože
i zde ďábel může působit. Ďábel, který
nenávidí chvály Hospodina, může narušit
chválu tím, že tě přinutí vyslovit proroctví
v nevhodný okamžik. Při používání charismat musíme být stále opatrní, aby je
nepřítel nezneužil. Abys rozpoznal pravého proroka, musíš prozkoumat jeho pokoru. Dar proroctví musí být hledán a nabízen ve velké pokoře! Nedostatek pokory,
pýcha a neposlušnost jsou znamením, že
jde o nepravého proroka.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)

Duchovní cesta

Kdysi dávno žil starý, moudrý poustevník.
Z širokého okolí za nim chodili na radu
mladí mnichové a novicové, aby je správně připravil na jejich budoucí duchovní
cestu. Společně četli Písmo svaté, modlili
se a meditovali. Jednoho dne k němu přišel obyčejný muž a řekl: „Poslyš, Mistře,
nejsem mnich, ani nejsem znalý Písma.
Jsem obchodník. Nemohu se nechat zavřít
do kláštera, protože jsem věčně na cestách.
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Neumím se ani řádně modlit a meditovat,
protože mě tomu nikdo nenaučil. Ale přesto bych i já chtěl vstoupit na duchovní
cestu. Řekni, je vůbec nějaká možnost pro
lidi, jako jsem já?“
Mistr se dlouze a hluboce zamyslel a pak
pravil: „Nu…, jistá možnost by tu byla, ale
je velmi riskantní. Když se to povede, ještě
dnes se dostaneš na správnou duchovní cestu.
Když se to ale nepovede, přijdeš o hlavu.“

V obchodníkovi hrklo. Neměl nejmenší
chuť ztratit hlavu, ale přitom dobře tušil,
že takovou šanci vícekrát nedostane.
Sebral tedy všechnu odvahu a přikývl.
Mistr dal přinést šachový stolek. Potom si
nechal zavolat jednoho mladičkého mnicha a do ruky vzal velký, těžký meč.
„Vy dva,“ řekl, „si teď zahrajete šachy.
Kdo prohraje, tomu na místě useknu hlavu a vítěz bude na duchovní cestě. Nuže,
začněte!“
Obchodníka zalil hrůzou studený pot,
protože po několika tazích poznal, že mladý mnich je velmi silný hráč. Tah po tahu
byla hra těžší a on se musel soustředit až do
krajnosti, aby neudělal chybu. Partie trvala dlouho, oba mlčky bojovali celý den.
Potom se nachýlil večer a obchodník
hrál lépe a lépe. Konečně přišel úžasný

okamžik, kdy viděl, že příštím tahem dá
mladému hochovi mat. A vtom, poprvé
za celý den, pronikla clonou jeho strachu
o vlastní život překvapivá myšlenka: „Ale
jak k tomu ten chlapec vlastně přijde?
Proč on, který je tak mladý, má zemřít
jen proto, že já se chci dostat na nějakou
duchovní cestu?“ V poslední vteřině ruku
stáhl a udělal jiný, úmyslně slabý tah. V tu
chvíli Mistr odložil meč a vykřikl: „Dost!“
Pak klidným hlasem promluvil: „Jsi na
duchovní cestě. Našel jsi odvahu pro ni
riskovat život. Bez odvahy se na žádnou
cestu nedostaneš. Našel jsi schopnost soustředit se. Bez té se na žádné cestě neudržíš.
A konečně jsi v sobě našel soucit, který pro
tebe byl více než vlastní život. Bez soucitu
každá cesta zbloudí a nedojde cíle… Jsi na
duchovní cestě, tak jdi!“
(podle Daniely Fischerové)

Rozhovor s biblickou postavou

(…schválně, uhodnete, o kterou se jedná?)
jsme měli dva syny, jenomže se jednoho
dne pohádali a pro oba to skončilo špatně. Díky Bohu jsme po nich měli další.“

Redaktor: ,,Jak se máte?“
Neznámá: ,,Ujde to, děkuji za optání.“

Redaktor: ,,Zlobí, nebo poslouchají?“
Neznámá: ,,Jak kteří, někteří jsou hodní,
někteří zlobí tak, že bych si je nejraději
ohnula přes koleno…“

Redaktor: ,,Dobrý den milá paní, můžu
vás požádat o rozhovor?“
Neznámá: ,,Ano, budu ráda.“

Redaktor: ,,Jaké jste měla rodiče?“
Neznámá: ,,Nevím, rodiče jsem neměla.“
Redaktor: ,,A manžela máte?“
Neznámá: ,,Ano, manžela mám.“
Redaktor: ,,A jaký je?“
Neznámá: ,,Celkem ujde, potíž je v tom,
že jiného jsem si vzít nemohla.“
Redaktor: ,,A co děti, máte?“
Neznámá: ,,Máme hodně dětí, nejprve

Redaktor: ,,Jaký máte domov?“
Neznámá: ,,Celkem dobrý. Dřív jsme
měli výborné bydlení, jenomže pak jsme
je museli opustit a teď si v potu tváře
musíme vydělávat na živobytí.“
Redaktor: ,,Děkuji za rozhovor.“
Neznámá: ,,Není zač, rádo se stalo.“
(sestavil Jerkam)
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Farní knihovna upomíná zapomětlivé čtenáře, aby vrátili knihy, které již mají zcela
jistě dávno přečteny, ale stále leží u nich doma.
Děkujeme.

VESELÝ
Potkají se dva a ten první povídá: „Musel
jsem nechat utratit svého psa.“
„A co, byl vzteklý?“
„To snad ani ne, ale nadšený z toho určitě
nebyl.“
***
Evangelický farář se ptá svého kamaráda
katolického kněze: ,,Víš, kdo je největ-

ším přítelem člověka?“ Katolický kněz se
zamyslí a řekne: ,,Nevím.“ „Přece postel,“
odpoví evangelický farář. Kněz se usměje
a zeptá se evangelického faráře: ,,Víš, kdo
je největším nepřítelem člověka?“ Farář se
zamyslí a řekne: „ Nevím.“ Na to kněz se
smíchem odpoví: „Přece BUDÍÍÍK.“

MODLITBA
Dozvěděl jsem se, že jednomu člověku
někdo ukradl kolo. Podle příkladu našeho
Pána Ježíše Krista, který se modlil za ty,
kteří mu ubližovali, bych se rád společně
s vámi za dotyčného pomodlil:
Pane Ježíši Kriste, tys nás nabádal, abychom se modlili za všechny, kteří nám ublížili. Přijmi, prosím, naši modlitbu za ono-

ho chybujícího. Ty vidíš do srdce každého
člověka a víš, co ho k tomuto činu vedlo.
Prosím, ukaž mu svou lásku; vždyť ty máš
každého rád a každému jeho provinění
odpouštíš, pokud přijde za Tebou a ze svého hříchu se vyzná. Přiveď ho k poznání,
že to, co udělal, není v souladu s tím, co jsi
hlásal. Odpusť mu tento hřích a přitáhni
ho ke svému Nejsvětějšímu srdci. Amen
(Jerkam)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Epitaf Jana Zahradníčka

Na chvíli jste si mohli od literatury
oddychnout, ale jen na chvíli. Hlásí se zpět.
A opět s básníkem Janem Zahradníčkem,
jehož už trochu znáte. Dnes se podíváme
na jeho poslední báseň, nazvanou Epitaf
a patřící do sbírky Čtyři léta. K jejímu
8

plnému vyznění
však bude zapotřebí krátký životopis Mistra.
Odmala trpěl malým vzrůstem a zkřivenou páteří – pozůstatkem pádu z žebříku
při dětských hrách. Třel, jak se říká, bídu

s nouzí, a když si krátce po čtyřicítce vzal
za ženu o čtrnáct let mladší Marii, vypadalo to tehdy, že se před nimi otvírá zářivá
budoucnost. Jenže na obzoru se začala stahovat rudá mračna.
Po synu Janovi přišly manželům Zahradníčkovým do manželství od Boha dvě dcerky,
Zdislávka a Klárka. Tu druhou si moc neužil, v jejích třech měsících byl zatčen a ve
vykonstruovaném procesu spolu s jinými
katolickými intelektuály (Bedřich Fučík,
V. Prokůpek, V. Renč aj.) zavřen. Dostal
třináct let natvrdo. Během nich žena s dět-

mi strádala a živořila. Žila prakticky hlavně z pomoci přátel. V r. 1956 o obě dcerky
přišli, když se otrávily muchomůrkami.
Paní Marie přežila jen tak tak. Básník byl
propuštěn, aby byl po třech týdnech znovu
poslán do Leopoldova. Během třech týdnů
stačil zplodit dceru Marii. V r. 1960 byl na
amnestii propuštěn už definitivně, ale po
třech měsících díky značně podlomenému
zdraví zemřel.
A na konci tohoto dosti ranami osudu
stíhaného života napsal báseň hodnou
křesťana.

Epitaf
Živote můj. Jediný. Tento. A ne jiný.
Nezdáš se. Jsi. A trváš prchaje.
Skutečný. Můj. Jsi kost a krev, z níž pijí stíny.
Bolíš. Klikatě klopotná tvá cesta je.
Vpravo a vlevo v těsné motanici
životů jiných, vršících se k hvězdám až.
Cizí dech uslyšíš jak vítr ve pšenici.
Z dálky tak strašně blízké, že až závrať máš.
Však nikdy nepřekročíš. Pořád sám a zvláště.
Láskou se nezadrhla s jinou tvoje nit.
Zřetelně rozeznáš ji, vtkanou ve vzor pláště
života širejšího nad vzduch, nad blankyt.
Jen chybný krok a cizí stébla drtí.
Za všechno odpovídáš. Všechno k nohám tvým
se sbíhá z nižších šířek života a smrti
jak poledníky bílým tichem polárním.
Vy životy z života mého vypučelé.
Vy oči z očí mých, jež dohlédnete dál.
Polibek usmíření cítím na svém čele –
Můj život byl a bude, aniž se jen zdál.
(Libor Rösner)
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OKÉNKO PRO DĚTI
Dětem, které v září
slaví narozeniny, přeji všechno
nejlepš í.

Pranostiky na měsíc září

»» Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
»» Září jezdí na strakaté kobyle.
»» Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.

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

Hádanka je z knížky První hádanky – Rytíři na hradě z nakladatelství PORTÁL.
Rytíř nejprve odvede svého koně do stáje. Do kterého boxu se Grošík hodí nejvíc?
Namaluj Grošíkovu hlavu na správný štítek na vrátkách.
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Básničky Františka Hrubína

Do školy

Pole už jsou dávno holá,
hola - škola na nás volá
a my jdeme,
mámo, táto,
ať je zima nebo bláto.
Nic nedbáme na strniska,
ať si na ně vítr píská,
nic nedbáme na závěje,
písnička nás rozehřeje.

Pohádka

Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
Honzíku, máš namále,
najdi nám ty korále!
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.

Vybarvi princeznu a k ní si vystříhej a obleč rytíře
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Znáš je…?
V tomto školním roce se s EQUES
budeme toulat obdobím rytířů.
1. Rytíř je z německého slova ritter,
což znamená
a) jezdec
b) bojovník
c) ochránce
2. Šalíř je
a) štít
b) přilba
c) ostruhy
3. Píka je
a) dlouhé kopí
b) láhev na vodu
c) kroužková výzbroj
4. Palcát je
a) hrudní plát na zbroji
b) úderná ruční zbraň
c) velitel
5. Rytířské řády měly za úkol chránit
poutníky
a) ano
b) ne

Propleť se hradním
bludištěm

6. Tento znak patří řádu
a) německých rytířů
b) františkánů
c) benediktinů

Biblický příběh na pokračování – Král Šalamoun

Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Žil ve slavném městě jménem Jeruzalém.
Jedné noci k němu přišel Bůh a zeptal se ho: „Jaký dar by sis ode mě přál?“ Šalamoun
odpověděl: „Jsem ještě mladý na to, abych byl králem. Musím se ještě hodně učit. Přál
bych si tedy, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě.“
Bůh měl z jeho odpovědi radost. „Mohl sis přát bohatství, zlato, diamanty, paláce, slávu
nebo smrt nepřátel. Ale protože jsi požádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světě. K tomu ti daruji i bohatství a slávu.“

Ranní modlitba pro děti

Děkujem ti, milý Bože, žes nás chránil celou noc,
že jsme ráno zdraví vstali. Prosíme tě o pomoc. AMEN
Hádanka: předposlední štítek
Znáš je: 1a 2b 3a 4b 5a 6a
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Pac a pusu, Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Vlastní vysvětlení

„Hezky se pomodlíme a pak už budeme spát,“ říkala jsem onehdy čtyřletému
vnoučkovi. „Andělíčku, můj strážníčku…
ale, babi, on mě přece neslyší… opatruj
mi mou dušičku…“ „Slyší tě, neboj se.
I Pán Bůh tě slyší.“ „Jak mě může slyšet,
když tu není?“ „Ale on tady je. My ho sice

nevidíme, ale on tady s námi opravdu je.“
„Jóóóó?“ vykulil oči vnouček. „ Ano, on
je všude.“ „Všudéééé?“ „Ano, je úplně všude.“ A následoval tázavý šibalský úsměv.
Za pár dní slyším, jak vnouček říká udivené prababičce: „Víš, že Pán Bůh je na
střeše?“
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
„AMEN – tak jest“

Vážení čtenáři, již delší dobu jsem se
odhodlával k napsání tohoto příspěvku.
Konečné rozhodnutí ve mně dozrálo po
přečtení české verze knihy YOUCAT, tedy
Katechismu katolické církve pro mladé.
Stále častěji pozoruji, že se rozmáhá zvláštní modlitební praxe, kterou si zde dovolím označit jako nešťastnou. Nejstarší
a nejvzácnější modlitba, kterou máme od
samého Pána, modlitba Otče náš, bývá
věřícími po recitaci ponechávána bez závěrečného „Amen“. Nevím, kde vlastně tento
fenomén započal, kdo je jeho původcem,
ale nevím také o žádném jeho racionálním
zdůvodnění, které by mělo oporu v nějaké
církevní autoritě či textu.
Je-li toto neříkání Amen odvozeno od toho,
že po modlitbě Otče náš při mši svaté se
Amen také neříká, je potřeba vysvětlení.
Při mši svaté následuje bezprostředně po
modlitbě, kterou nás naučil náš Pán, tzv.
embolismus (z řec. emballein – vhazovat,
vkládat). V tomto případě je vložena prosba, při níž přinášíme před Boha veškerou
bídu světa a vzýváme ho, aby nás chránil

od zlého (srov. YOUCAT, str. 287, par.
527). Pro lepší orientaci uvádím alespoň
začátek tohoto embolismu: „Vysvoboď
nás ode všeho zlého, Bože, a dej nám svůj
mír…“ Zde tedy Amen bezprostředně po
Otče náš skutečně neříkáme.
Pohlédněme však do samotného Katechismu katolické církve. Od paragrafu 2777 až
po paragraf 2865 se autoři věnují modlitbě
Otče náš, jednomu z pokladů naší víry.
V paragrafu 2856 pak můžeme číst: „Na
konci modlitby říkáš Amen a tímto Amen,
jež znamená ‚staň se‘, stvrzuješ, co je v modlitbě, které nás naučil Bůh.“ A závěrečný
souhrn přináší v paragrafu 2865 poselství:
„Závěrečným ‚Amen‘ vyjadřujeme své ‚fiat‘
k sedmi prosbám: ‚Tak se staň‘.“
Katechismus tedy hovoří jasně. Ještě nepochopitelnější je, když se k modlitbě Otče
náš, po které Amen neřekneme, připojuje
modlitba Zdrávas Maria a po ní je Amen
vysloveno naprosto automaticky. Jako bychom lehce zapomínali, že se jedná o dvě
rozdílné modlitby. Andělské pozdravení,
nakolik je nádhernou a mocnou mod13

litbou, není součástí modlitby Otče náš,
kterou nám odkázal Pán Ježíš.
A v neposlední řadě chci uvést také názor
našeho v současnosti nejvýznamnějšího
teologa prof. Ctirada Václava Pospíšila,
který při nejedné přednášce rovněž zdůrazňoval, že pro to, abychom po Modlitbě
Páně neříkali Amen, není naprosto žádný
důvod!
Zcela jistě bych byl posledním, kdo by
něco namítal proti pozitivním změnám

v životě církve, spíše naopak. Ale každá
taková změna by měla být podložena, promodlena a musí být smysluplná. Nesmí se
stát ‚módní vlnou‘, která se vzedme, aniž
víme odkud. Mám pocit a doufám, že
vyloučení závěrečného ‚Amen‘ z modlitby
Otče náš je jen takovouto vlnou. Katechismus katolické církve mi v tom dává velkou
naději.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Šlehačkový koláč s meruňkami

Potřebujeme (na jeden plech):
¼ kg polohrubé mouky, 15 dkg cukru
moučky, ¼ l smetany na šlehání, 3 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,
25 dkg meruněk, máslo na vymazání
a hrubou mouku na vysypání
Postup:
Přesejeme mouku a vmícháme do ní prášek do pečiva. V druhé misce smísíme cukr a
vanilkový cukr. Potom všechny sypké přísady důkladně promícháme. Přilijeme smetanu, přidáme vejce a vypracujeme hladké těsto.
Meruňky vypeckujeme a rozdělíme na čtvrtiny. Dáme troubu rozehřát na 200 stupňů.
Plech vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou.
Těsto rozlijeme po plechu a rovnoměrně rozprostřeme po celé ploše. Poklademe meruňkami a dáme do trouby.
Pečeme pět minut na 200 stupňů, potom zeslabíme a dalších 25 minut pečeme na 150
stupňů. Necháme vychladnout a podáváme nakrájené na čtverce.
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