
Vztahy
Člověk je vztahovou bytostí. Žije v  růz-
ných vztazích: s  věcmi, s přírodou, s  lid-
mi a  s  Bohem. Nakolik máme poznání 
a nakolik milujeme, natolik jsou hluboké 
naše vztahy a ty mají různé vrstvy, různou 
hloubku.
Zkusme se pomyslně projít po těchto vrst-
vách. K  první jmenované skupině patří 
věci, které si někdy velmi snadno zamiluje-
me. Mohou to být hračky, které jsme hýč-
kali, mazlili se s nimi a třeba i chránili jako 
oko v hlavě. Zde také náleží naše vlastnic-
tví i splněná přání – počítač, šaty, hi–fi věž, 
vkusná kuchyňská linka, auto, elegantní 
dovolená, peníze, nemovitosti… a pro něž 
jsme někdy „ztratili hlavu“. A v nekonečné 
řadě patří do této skupiny i naše bystrost, 
schopnosti, inteligence, umy, povaha. I  to 
je naším „bohatstvím“, k němuž jsme zau-
jali nějaký vztah.
Další skupina či další okruh vztahů se týká 
nejrůznějších nerostů a  rostlinstva, hor 
a vodnatých ploch, lesů a pouští, ryb a ptac-
tva, zvířat a  hmyzu, zkrátka živé i  neživé 
přírody. Mohla to být vtištěná krása, ba-
revnost, různorodost, neobyčejnost či něco 
poutavého, co nás doslova vtáhlo. Jinými 
slovy: zrodil se vztah ke stvořené přírodě.

Třetí vrstvu tvoří vzájemné mezilidské 
vztahy. Ty vznikají v rodině, mezi přáteli, 
v práci, kvůli společným zájmům. Někdy je 
to kvůli zdánlivě náhodnému setkání, jako 
je dovolená, turismus, procházka, nákupy, 
pracovní schůzka, náboženské události. 
Jindy je to jakési okouzlení – schopnost-
mi, povahou, inteligencí či krásou jiných. 
Ještě jindy vznikají vazby na základě ná-
rodnosti, kultury nebo víry. Další vztahy 
nebo pseudovztahy vytváří média (televi-
ze, rádio, noviny, internet). Specifický je 
pak vztah k  sobě samému, který vyplývá 
z  toho, jak jsme milováni a  jak se máme 
rádi my sami.
Nakonec se ještě podívejme na vztah člo-
věka k Bohu. Vzniká na základě poznání, 
víry či Písma svatého. Je dán také prostře-
dím, v němž jsme vyrostli (rodina, přátelé, 
společnost…). Nemalý vliv má v  našem 
případě i  modlitba, zkušenost a  nábožen-
ský život vůbec. A v neposlední řadě je to 
Bůh sám, který se nám dává poznat a tím 
nás vtahuje do vztahu s Ním. A Bůh – Lás-
ka přitahuje naši lásku. Ale také my svojí 
láskou přitahujeme Jeho Lásku.
Na začátku nového školního roku přeji 
všem čtenářům Many, abychom se rozhodli 
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – I. eucharistická modlitba

  2. září – neděle  22. neděle v mezidobí
  3. září – pondělí   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a 

učitele církve 
  8. září – sobota  Svátek Narození Panny Marie
  9. září – neděle  23. neděle v mezidobí
13. září – čtvrtek  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. září – pátek  Svátek Povýšení svatého kříže
15. září – sobota  Památka Panny Marie Bolestné
16. září – neděle  24. neděle v mezidobí
20. září – čtvrtek   Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gòna, kněze, Pavla Chong 

Ha-sanga a druhů mučedníků
21. září – pátek  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – neděle  25. neděle v mezidobí
27. září – čtvrtek  Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září – pátek   Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patro-

na českého národa
29. září – sobota  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září – neděle  26. neděle v mezidobí

Vážení čtenáři, na začátku prázdnin, kdy 
jsme se setkali naposledy, byla tématem na-
šich úvah preface. Seznámili jsme se s tím, 
že se jedná o  proměnlivou pasáž, která 
předchází vlastní eucharistické modlitbě. 
Rovněž jsme uvedli, že Římský misál ob-
sahuje původně čtyři základní eucharis-
tické modlitby, někdy nazývané „kánony“. 
V  současnosti se jich užívá již mnohem 
větší počet, některé jsou univerzální, jiné 
mají jen regionální platnost. Pravidla pro 
složení eucharistických modliteb určuje 
dokument, který nese název Všeobecné po-

kyny k Římskému misálu (VPŘM). Ty jsou 
součástí Českého misálu, což je (podle po-
čtu stran) nejsilnější, většinou červená kni-
ha, užívaná při mši. Z ní se recitují všech-
ny základní modlitby, které přednáší kněz 
(úvodní, závěrečná, eucharistická, atd.).
V  dnešní katechezi se začneme krátce se-
znamovat se  čtyřmi základními kánony, 
se kterými se můžeme při mši svaté setkat 
nejčastěji.
Západní římská liturgie znala po celá stale-
tí jen jedinou, zcela neproměnlivou, eucha-
ristickou modlitbu. Postupem času však 

pro správný žebříček vztahů. Nejkrásnějším 
vzorem je nám Nejsvětější Trojice. Nechme 
se vtahovat do tohoto nejčistšího vztahu, 

kde je opravdová láska a nádherná harmo-
nie vztahů.

o. Jan
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AKTUALITY Z FARNOSTI

(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE

Petr Claver se narodil 25. června 1580 
v katalánském městečku Verdú ve Španěl-
sku. Od šestnácti let studoval na barcelo-
nské univerzitě, vedené 
jezuity. Během studia se 
rozhodl pro vstup do je-
jich řádu a r. 1602 začal 
noviciát. Po dvou letech 
byl poslán na studium 
filozofie do Palmy na 
Mallorku. Zde se sezná-
mil s  řeholním bratrem 
Alfonsem Rodrigue-

zem, kterého si vybral za duchovního rád-
ce. Sešit s jeho radami a poučením použí-
val celý život. Alfons byl na koleji velmi 

obětavým a  přátelským 
vrátným. Pro své cha-
risma s duchovní hloub-
kou byl vzorem ctností 
nejen Petrovi, který se 
pod jeho vlivem rozho-
dl pro misijní působení 
v  oblasti Karibského 
moře, nazývané Západ-
ní Indií. Po podané žá-

Svatý Petr Claver

•	 V neděli 2. září v 9.30 bude mše svatá na zahájení nového školního roku a  večer 
v 18 hodin proběhne na farní zahradě tradiční táborák.

•	 Od září budou středeční dětské mše svaté opět od 17 hodin.
•	 Každý druhý čtvrtek setkávání ve Škole Ježíšově.
•	 Pozor, změna! Knihovna po prázdninách bude otevřena vždy první neděli v měsíci 

po ranní i velké mši svaté.

začaly sílit hlasy žádající určité změny, ať 
už byly důvody praktické či pastorační. Po 
zhruba patnácti stech letech tak došlo ke 
známé  liturgické reformě. Při ní byly vy-
tvořeny další tři texty.
I. eucharistická modlitba – je to vlastně ne-
patrně upravený původní římský kánon. 
Bezpečně ji lze poznat podle délky (je 
nejdelší ze všech čtyř základních kánonů) 
a pak také podle toho, že na dvou místech 
je vyjmenovávána řada svatých. Původní 
výčet byl mnohem delší, než jako ho známe 

dnes. Právě pro jmenování světců se tato 
modlitba přímo nabízí, aby byla využívána 
zejména při svátcích apoštolů a  význam-
ných římských svatých. Skutečnost je však 
taková, že dnes se I. eucharistická modlitba 
používá jen velmi zřídka. Nejčastěji ji v na-
šem chrámě můžeme slyšet při velikonoč-
ních a vánočních obřadech.
Již nyní se těším na příští setkání, které bu-
deme věnovat dalším eucharistickým mod-
litbám. Do té doby vám přeji vše dobré.
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Zrníčka z Bible
Hospodin podpírá všechny klesající 
a všechny sehnuté napřimuje.
 (Žalm 145, 14)

Hříšný člověk se vyhýbá výtkám a 
najde si výmluvu, jak se mu zachce.
 (Sírachovec 32, 17)

Vy, kdo milujete Hospodina, měj-
te v nenávisti zlo.
 (Žalm 97, 10)
Můj synu, poslouchej otcovo 
kárání a matčiným poučováním 
neopovrhuj.
 (Přísloví 1, 8)

dosti byl ještě 14 měsíců na teologii v Bar-
celoně. Provinciál žádost schválil v  lednu 
roku 1610 a v polovině dubna téhož roku 
odplul ze Španělska s  dalšími misionáři 
k  Nové Granadě (dnešní Kolumbie). Cí-
lovým městem bylo Santa Fé de Bogotá, 
kde dokončil teologii a v přístavním městě 
Cartageně (na severozápadní části Jižní 
Ameriky) přijal 19. 3. 1616 kněžské svěce-
ní. Zde zůstal 36 let, aby sloužil těm neju-
božejším, černým otrokům. 
Jeho úkolem byla péče o  černé otroky ze 
západní Afriky, které přiváželi na lodích do 
kolumbijského přístavního města Cartage-
na. Ročně bylo přivezeno deset až dvanáct 
tisíc černochů. A zde pak, v tomto centru 
obchodu s otroky, působil Petr Claver jako 
duchovní správce, často až do úplného vy-
čerpání. Staral se jak o  tělesné, tak i  du-
ševní blaho obyvatel Cartageny a tisíců ot-
roků. Působil jako lékař, sběratel almužen, 
učitel, ošetřovatel nemocných a přirozeně 
jako kněz. Mnoho energie věnoval obsta-
rávání tlumočníků, aby se mohl se zajatci 
dorozumět. Vzdělával otroky, vyučoval 
katechismu a připravoval je na přijetí svá-
tostí. Za svoji činnost si vysloužil mnoho 
nenávisti ze strany otrokářů, ale mnohdy 
i  otroků, které nabádal k  uspořádanému 
životu. Přes těžkosti, které mu práce přiná-
šela, nesla však i své plody. 

Asi kolem roku 1620 učinil slib, že bude 
„navždy otrokem černošských otroků“, 
a  z  tohoto slibu udělal i  své celoživotní 
heslo. 
Charismatickou milostí a  nejvýraznější 
ctností Petra Clavera byla tato jeho ode-
vzdanost do služeb těm nejubožejším. 
Jezuity byl označen za mystika plného 
dynamismu. Pro misijní působení na ob-
rácení druhých platí i  jemu přisuzovaná 
myšlenka: „Málo mluvit s  lidmi, mnoho 
s  Bohem.“ Jinými slovy: Nespoléhat na 
vlastní výřečnost a základní potřebu vložit 
do modlitby.
Krátce před svou smrtí jednou řekl, že bě-
hem čtyř desetiletí svého působení v Car-
tageně pokřtil asi 300 000 černochů. Byl 
proto už za svého života nazýván „apošto-
lem černochů“. Navzdory tvrdému životu 
se dožil 74 let. Poslední čtyři roky byl však 
vážně nemocen. Byl postižen Parkinsono-
vou nemocí a zpola ochrnul.
Tento svůj úděl přijímal s  velikou poko-
rou. Zemřel zcela vysílený 8. září 1654 
v pověsti svatosti. 
V roce 1888 jej svatořečil papež Lev XIII. 
a v roce 1896 byl prohlášen za patrona čer-
nošských misií a misijních sester sv. Petra 
Clavera.

(podle knihy Rok se svatými 
 a internetu zpracovala Majka Dostálová)
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Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (21.)

STŘÍPKY

Ježíš nedal službu uzdravení jenom apoš-
tolům, ale všem, kteří věří. Řekl to jasně 
v (Mk 16,18): toto jsou znamení těch, kte-
ří uvěřili. Pokud jsem knězem nebo bisku-
pem, ale nevěřím v tuto službu, tak mi ji 
Bůh ani nedává. Nemůže mi dát službu, 
ve kterou nevěřím. Jsem-li jen laikem, ale 
věřím této skutečnosti, Bůh si mě může 
vyvolit a dát mi tuto službu. Bůh obyčejně 
dává tuto službu každému, ale v  relaci 
k  pozici, kterou 
má. Např. dává 
tuto službu páru, 
když se manžel 
modlí za manžel-
ku nebo naopak. 
Při modlitbě za uzdravení vychází nejen ze 
křtu, ale i ze svátosti manželství. Když se 
rodiče modlí za své děti, je to modlitba 
účinná, protože vychází ze služby mateř-
ství nebo otcovství, kterou už mají. 
V modlitebním společenství, kde lidé mají 
vytvořená pouta, je modlitba za uzdravení 
velmi silná. Pokud lidé spolu chodí a kluk 
se modlí za holku a naopak, tyto modlitby 
jsou účinné, protože vycházejí z duchovní-
ho pouta lásky, které je mezi těmito lidmi. 
Pak může Bůh dát charisma uzdravová-
ní, které se musí vykonávat v poslušnosti 
vůči církvi. Pokud někdo vykonává služ-
bu v neposlušnosti vůči církvi, je falešná, 
i  když mohou být vidět určité výsledky. 
Neposlušný člověk vůči svému nadříze-
nému může dělat zázraky, ale to není dů-
kaz pravé služby. Uzdravovali jste v mém 
jménu – ale já vás neznám, řekne Ježíš. 
Vatikán zakázal P. Piovi činnost a  i když 
to bylo chybné rozhodnutí, on poslechl. 

A právě poslušnost byla známkou svatosti 
toho muže. Pokud dnes je svatým, není to 
proto, že měl stigmata nebo dar uzdravo-
vání, ale kvůli poslušnosti.
Bože, chceme ti poděkovat, že dáváš 
tento dar církvi. Tys řekl apoštolům: Veš-
kerou moc, kterou jsem dostal od Otce, 
vám předávám. Jděte a  hlásejte evangeli-
um, vkládejte ruce na nemocné, aby byli 
uzdraveni, a každého osvobozujte od zlých 

duchů. Toto jsou 
znamení těch, kteří 
věří. V mém jménu 
budou vyhánět dé-
mony. 
Můj Pane, ty jsi 

náš uzdravovatel. My všichni jsme zranění 
uzdravovatelé, jsme zranění, protože všich-
ni potřebujeme uzdravení od tebe. Ale také 
jsme uzdravovateli, protože nás posíláš, 
abychom se navzájem uzdravovali. Ať Pane 
nikdy nezneužijeme tuto službu. Ať s ní ni-
kdy ďábel nemanipuluje. Pomáhej nám být 
nástroji v  tvých rukou pro dobro druhých. 
Když řeknu dobré slovo druhému, stávám se 
uzdravovatelem. Když někoho povzbudím 
nebo se na něho usměji, stávám se uzdra-
vovatelem. Když se za někoho přimlouvám, 
stávám se uzdravovatelem. To znamená, že 
všichni jsme povoláni k  uzdravování. Ale 
jsme zranění a potřebujeme tebe ve svém ži-
votě. Pane, chceme ti poděkovat, že se s námi 
sjednocuješ v této nádherné službě. Pomáhej 
nám konat tvou vůli v každém okamžiku. 
Amen.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Jděte a hlásejte evangelium, vkládejte  
ruce na nemocné, aby byli uzdraveni,  

a každého osvobozujte od zlých duchů. 
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Otče náš, vyslyš nás („retro“ píseň)
1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš! 
    Zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. 
    V úzkostech my k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, 
    neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme. 
    Otče náš, vyslyš nás... 
2. Maria, Matičko, národ český mocně chraň! 
    Zůstaň Matkou lidu svému, drž nad ním svou dlaň. 
    Vzpomeň, jak tě lid náš v lásce měl, vzýval tě a vroucí písně pěl, 
    pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých. 
    Maria, Matičko ... 
3. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! 
    Chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave. 
    Tisíc let jsi chránil národ svůj, prosíme i dál nás ochraňuj. 
    Víře své i vlasti věrný lid ať je šťasten, ať má klid. 
    Kníže náš, shlédni k nám... 
4. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! 
    Pros za Čechy, Moravany, svatý Václave. 
    Zkormouceni k tobě voláme a v přímluvu tvoji doufáme, 
    oroduj za naši krásnou vlast, úpěnlivě voláme. 
    Kníže náš, shlédni k nám…

Sedmé – nepokradeš (aneb chudoba cti netratí)
Mezi záplavou negativních zpráv, které na 
nás denně chrlí média a kde se to hemží 
korupcí, podvody, krádežemi a  dalšími 
nepoctivostmi všeho druhu, mne zaujala 
jedna úplně opačná nenápadná zprávička. 
Nenápadná, ale velká svým obsahem.
Týkala se šestatřicetile-
tého brazilského bezdo-
movce. Stal se jím, když 
přišel o práci a rozpadla se 
mu rodina. Nyní přespává 
pod jedním z mostů v Sao 
Paulu a  denně si vydělá 
sběrem odpadu v přepoč-
tu na naše peníze asi 150 korun. Jednoho 
večera uslyšeli se svou přítelkyní alarm 
z obchodu a šli se podívat, co se to děje. Na 

chodníku uviděli pytel na odpadky. Bylo 
v něm asi 200 tisíc korun. Jak se později 
vyšetřilo, pocházely z krádeže v restauraci. 
Měli příležitost i  s  penězi nepozorovaně 
utéci, ale neudělali to a nález oznámili.
Policisté zůstali ohromeni a jeho poctivos-

tí zaskočeni.
Podal jim prosté vysvět-
lení: „Moje matka mě 
učila, že nesmím krást 
a říct policii, když uvidím 
někoho dělat něco ile-
gálního. Pokud mě uvidí 
v  televizi, bude vědět, že 

její syn je stále jedním z  nejpoctivějších 
lidí na světě.“

(B. V.)
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Svátek Sedmibolestné Panny Marie, hlav-
ní patronky Slovenska, si církev připomíná 
15. září. Její národní svatyní se stal chrám 
v  Šaštíně, opředený mnoha 
zázraky na Mariinu přímluvu, 
pokořovaný a  téměř vymaza-
ný z  mapy v  dobách totality, 
v  plné slávě však obnovený 
a poctěný v r.1995, kdy za pří-
tomnosti více než 400 set tisíc 
poutníků papež Jan Pavel  II. 
korunoval milostivou sochu 
Šaštínské Sedmibolestné Pan-
ny Marie.
Sedm je v  biblické řeči sym-
bolickým číslem a  znamená 
plnost. Mezi sedm nejznáměj-
ších bolestí Matky Boží patří 
proroctví Simeona, který jí čtyřicátý den 
po narození Ježíše předpověděl těžkou 
budoucnost Božího Syna a  také to, že 
„její vlastní duší pronikne meč“. Podruhé 

Maria trpěla, když musela s  dítětem utí-
kat do Egypta před Herodem, který dal 
ve strachu před novým králem vyvraždit 

v  Betlémě a  v  okolí všechny 
chlapce mladší dvou let. Třetí 
bolestí byla pro Marii ztráta 
dvanáctiletého Ježíše v  jeru-
zalémském chrámě. Čtvrtou 
a pátou bolest prožívala Matka 
Boží při umučení Syna, když 
se s  ním setkala na křížové 
cestě a když stála pod křížem. 
Poslední dvě bolesti ji zasáhly 
po Ježíšově smrti, když držela 
v náručí Jeho mrtvé tělo a pak 
když je ukládali do hrobu. 
Svým utrpením Panna Maria 
spolupracovala se svým Synem 

na jeho vykupitelském díle a věřící ji proto 
hluboce uctívají jako pokornou Matku pl-
nou bolesti a jako svou Přímluvkyni.

(jl)

Šaštín – srdce Slovenska

Socha Šaštínské Sedmibolestné 
Panny Marie, kterou zhotovil 

v r. 1564 neznámý lidový řezbář 
z hruškového dřeva. Je vysoká 

85 cm a široká 95 cm.

To by mohl být On
Do jedné farnosti přišel dopis. Byl krátký. 
Bylo v něm napsáno: Přijdu zítra. Očeká-
vejte mě. Podpis byl také krátký – Ježíš.
Tento vzkaz vyvolal pozdvižení v  celém 
městečku. Farář, starosta i místní honora-
ce začali přemýšlet, co by se mělo udělat, 
aby se přijetí právě u  nich stalo pro Bo-
žího Syna nezapomenutelným. Uspořá-
dali anketu a dospěli k názoru, že každá 
rodina by měla Ježíši nabídnout to, co má 
nejkrásnějšího a  nejvzácnějšího. O  den 
později po cestě, která vedla do městečka, 
pokulhával jakýsi chudák, oblečený do 
záplatovaných šatů, v rozedraných botách 
a  s  dlouhým plnovousem. „To by mohl 

být on,“ meditoval farář, „má takový styl. 
Mohl se převléknout za chudáka.“ „Je to 
pravda! Je to určitě on!“ křičeli všichni. 
Shlukli se kolem chudáka, nabízeli mu své 
vzácné dary a  předháněli se mezi sebou, 
aby vychválili právě ten svůj. S  upřímně 
překvapeným výrazem muž naložil všech-
no na vůz, který mu osobně a slavnostně 
daroval starosta. Nakonec chudák všem 
poděkoval a  s  plným vozem odjel. Lidé 
z městečka si s ulehčením oddechli – ur-
čitě se jim podařilo udělat skvělý dojem. 
Takový, že jim mohou závidět i  andělé.  
K  večeru však dorazil Ježíš. „Omlouvám 
se za zpoždění,“ prohlásil. „Zdržely mě 
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VESELÝ
Ptá se učitelka matematiky žáčků 2. třídy, 
kolik je 3 × 3. Žanetka se přihlásí a  říká: 
„Čtyři sta.“ Učitelka odpoví: „To je špat-
ná odpověď.“ Přihlásí se Jaroušek a  říká: 
„Devadesát.“ Učitelka odpoví: „Ani toto 
není správná odpověď.“ Přihlásí se Pepíček 
a říká: „ Správná odpověď je devět.“ „Ano, 
to je správná odpověď,“ dí na to učitelka. 
„A Pepíčku, jak jsi na to přišel?“ ptá se uči-

telka. „Normálně –  čtyři sta děleno deva-
desáti rovná se devět,“  bezelstně odpoví 
Pepíček.

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš 
povědět o vlaštovkách?“
„To jsou velice moudří ptáci – jak začne 
škola, odletí do teplých krajin.“

KNIŽNÍ OKÉNKO

MODLITBA

O díle musel slyšet každý, kdo došel ale-
spoň do sedmé třídy ZŠ. A kdo tam nedo-
šel, musel o něm slyšet od toho, komu se 
to podařilo. 
Máchův Máj je skvost všech skvostů, jed-
na z nejlepších věcí, co kdy byla napsána. 
Ne každý to měl možnost poznat. Problém 
je totiž ve způsobu, jakým se na mnoha 

školách tomuto veledílu učí, za to bych já 
osobně dával nejméně dva roky kriminá-
lu. Máj nemá být prostorem pro to, aby 
se v něm hledaly všemožné řečnické figury 
nebo aby studenti psali nic neříkající roz-
bory jednotlivých zpěvů. Máj je o tragic-
kém životním pocitu vykořeněného člo-
věka, osamoceného v mohutném vesmíru, 

Karel Hynek Mácha – Máj

nějaké povinnosti.“ „Tak ty jsi pravý Je-
žíš?“ zeptal se ohromený farář. „Takže… 
ten muž…“  Někdo z davu zaječel: „To byl 
podvodník! Odvezl si náš majetek! Rychle 

za ním!“ A úprkem všichni běželi, aby si 
své dary, svůj vzácný majetek, vzali zpět. 
A Ježíš – jako obvykle – zůstal uprostřed 
vylidněného náměstí téměř sám.

(jl)

Pane Bože, já tě prosím,
dej mi zdraví, duši klid,
abych mohla v každé době
sama sobě posloužit.

Do srdce mi pro každého
upřímnost a lásku dej,
práci, kterou mohu zastat,
ty mi, Bože, požehnej.

V tebe věřím, v tebe doufám,
proto, Bože, při mně stůj,
tělo mé i duši moji,
pane Bože, opatruj.

Stařenčina modlitba

* * *
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zraňovaného pomíjivostí života a  všeho 
vůkol, nemajícího nic a nikoho, nemající-
ho ani naději, jen svou úzkost.
S  Máchou to je podobné jako s  Rim-
baudem, o němž jsem tu psal nedávno. Je 
v něm cosi zázračného. Podle mne ani on 
tak úplně nevěděl, co píše, jako by byl jen 
Božím nástrojem. Už jen to, že toto nej-
větší dílo české poezie napsal ve svých 25 
letech, přičemž ještě dva roky předtím ne-
uměl pořádně česky, je neskutečné. A  co 
pak to dílo samotné…
Máj je bolestný výkřik existenciální úz-
kosti, jeden dlouhý úpěnlivý křik bolesti 
nad ztrátami všeho krásného. Zapomeňte 
na děj, ten je skrz naskrz podružný. To 
hlavní se odehrává v básníkově duši vola-
jící po Bohu, aniž by věděl, že volá zrov-
na po Bohu. Ono volání je voláním právě 
po něčem či někom, co nepomíjí, neutí-
ká mezi prsty, co se nestane tím samým 
jako „ztrhané strůny zvuk“, „mrtvé milenky 
cit“, „prastaré harfy tón“, „pradávných bojů 
hluk“ či „slitého zvonu hlas“. Přehluboká 
duše básníkova touží po spočinutí v trva-
lém štěstí a pokoji, v trvalé radosti a lásce, 
která nikdy nepomine, jenomže ono to vše 
míjí, ztrácí se, člověk vše pozbývá, vše, čím 
se těšil, co ho naplňovalo, nic nepostačuje, 
protože to nedokáže zaručit věčnost pro-
žitku, citu, potažmo člověka samého. Máj 
je vše to uplynulé, vše, co jsme prožili, a už 
to není, všichni, jež jsme potkali, a už tu 
nejsou, Máj je tou touhou naší duše po 
plné existenci neohrožované prázdnotou, 
touhou po věčnosti, po navrácení dávného 
Ráje, po bezstarostném a těmito zranění-
mi ze ztrát nezatíženém „dětinství mého 
věku“, po „dávné severní záři, vyhaslém 
světle z ní“, je touhou, aby znovu zazářila 
a  již nikdy nezhasla, Máj je jednou vel-

kou neukojitelnou touhou, vzlykem lásky 
a bolesti, výkřikem hrůzy nad prázdnotou 
života bez Boha, poznáním nicotnosti svě-
ta prožitým až na samu dřeň duše. 
Máchova touha je touha bytostná, bolest-
ná, je to živoucí touha po Bohu, touha 
záhadná, touha nedefinovatelná, touha 
nejhlubších zákoutí duše. Po Bohu jako 
bytosti, tj. Bytosti, osobním Bohu, které-
ho nepozná a  nezakusí z  kázání kněží či 
mravoučných knížek, po Bohu, s  Nímž 
bude moci mluvit a k Němuž bude moci 
přijít. Je to takový křik nevěřícího Tomá-
še, i  Mácha se touží dotknout ran, aby 
mohl uvěřit, aby mohl věřit.
Zatím je však obklopen zraňující dočas-
ností, zoufalou a hrůznou nicotou. „Čer-
né nic/ já v tvůj se vrhnu klín“. Rozumíte?: 
„Černé nic/ já v tvůj se vrhnu klín“. Jeden 
jediný verš, pár slov a pětadvacetiletý kluk 
dokáže říct úplně vše. V jednom verši vy-
jádří existenciální úzkost člověka stojícího 
tváří v tvář před skutečností vlastní ome-
zenosti i omezenosti, tj. pomíjivosti všech 
dosavadních jistot, pocit zoufalce řítícího 
se dobrovolně do záhuby, člověka, který 
chce tímto skokem střemhlav do lůna ni-
coty překlenout to, co je nepřeklenutelné 
– aby zapomněl na strasti tohoto světa, 
aby již nebyl trápen neukojitelnými tou-
hami po jistotě stále se nedostavující, po 
věčnosti stále nepřicházející, protože skoro 
ani neví, kde hledat. „Ran“ jako Tomáš 
se dosud „nedotkl“, proto nevěří, ale jiná 
alternativa neexistuje. Vše dosud poznané 
zklamalo. Co si tedy počít? Je vůbec mož-
né dojít útěchy? Kde? V čem? V kom?
Anebo je to „černé nic“ projev nejkrajnější-
ho zmaru, nejdrásavější touhy po pravém 
opaku? Spíš to druhé, řekl bych. Latentně 
náboženský Mácha touží žít – a  touží žít 



OKÉNKO PRO DĚTI

Zdravím a vítám vás  
po prázdninách. 

Všem školákům, zvláště prvňáčkům, 
přeji úspěšný školní rok a hlavně 

správné kamarády.

věčně. Ne jako v pohádkách, ale chce za-
chytit svůj Máj natrvalo a nikdy již o něj 
nepřijít. A závěrečným zvoláním „Hynku, 
Viléme, Jarmilo“ řadí nejen sama sebe mezi 
tragické postavy této básnické skladby, ale 

řadí tam i ty, jimž bude též jednou hrozit 
skok v  „černé nic“, až poznají, že jim nic 
nezaručí to, po čem touží, a  vydají se ve 
stopách poutníka Máchy hledat ukojení 
hladu po něčem věčném, po návratu Máje.

(Libor Rösner)

A – jako ALELUJA
Slovo Aleluja pochází z hebrejštiny. Touto řečí se mluvilo v zemi, kde žil i Pán Ježíš. Ale-

luja znamená CHVALTE 
PÁNA a  vyjadřuje radost, 
jásot, chválu… 
V našem jazyce ho při běž-
ném mluvení většinou ne-
používáme, takže se s ním 
nejčastěji setkáme v koste-
le. A to hlavně o Velikono-
cích, kdy máme radost z Je-
žíšova vítězství nad Zlem 
a smrtí.
Radost prožíváme, když 
víme, že nás má někdo rád. 
Když jsme obdarováni, ale 
i když obdarováváme.
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Když Pán Ježíš vstal 
z mrtvých, vydali se k jeho 
hrobu Marie Magdalská, 
Petr a Jan. Pomoz jim na-
jít správnou cestu. A ke 
vchodu dokresli postavu, 
která tam na ně čekala.

Bludiště

Svatý měsíce je svatý Václav
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Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.

„Hola, páže,“ pravil král,
„podívej se honem.
Odkud je ten sedláček,
víš-li něco o něm?“
„Pane můj, ten sedláček
bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě
pod samými lesy.“

„Přines maso, přines chléb
a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes
sedláčkovi domů.“

A tak šli, král s pážetem,
a tak vyrazili,
i když venku vítr dul
a vyl ze vší síly.

„Pane můj, je hrozná tma
a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu,
strach mě z toho jímá.“
„Vkládej nohy do mých stop
a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude
zima ani trochu.“

Vkládal nohy krok co krok
do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král,
tam i sněhy hřály.
Proto, věřte, křesťané,
boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými,
dojde požehnání.



14

Do školy v nových botech
Budete potřebovat: 
Hladké balerínky nebo látkové boty, le-
pidlo na ubrouskovou nebo textilovou 
techniku, lak pro ubrouskovou techniku, 
štětec, nůžky, komiksy , ubrousky.
Postup: 
Začněte vystříháváním velkých motivů, 
pokračujte menšími. Nastříhané kusy je-
den po druhém umístěte na místě v oblasti 
obuvi, abyste zjistili, zda dobře sedí. Pra-
cuje od paty ke špičce.

Vezměte si štětec a potřete obrázky na 
botě vrstvou lepidla. Čím silnější papír, 
tím více lepidla. Pokračujte tímto krokem, 
dokud obrázky nebudou polepené po celé 
botě.

Přetřete je lakem pro lepší vzhled a fixaci 
obrázků. Nechte zaschnout 15–20 minut. 
Tento krok opakujte 2 ×–3 ×.

Takto lze vylepšit a přetvořit i staré pouz-
dro, batoh, aktovka.

Najdi dvojice bot. Dvě boty dvojičku nemají.

Pac a pusu, Oskar

(Lenka Volná)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Vnitřní motivace ke konání dobra
Konání dobrých skutků patří neodmysli-
telně k životu křesťana. Nebo by alespoň 
mělo. Důležitý však není jen samotný čin, 
ale i  pohnutky k  jeho realizaci. Zkusme 
se nad tímto tvrzením zamyslet ve světle 
Písma svatého. Poslouží nám k tomu pře-
devším podobenství „o  vdovině haléři“ 
a obrazy ze života první církevní obce v Je-
ruzalémě. 
Podobenství „o  vdovině haléři” (Mk  12, 
43–44) má velký význam z hlediska moti-
vace, která člověka vede ke konání dobrých 
skutků. Předně zde není důvod domnívat 
se, že by Ježíš zavrhoval hmotné dary, či 
spíše větší hmotné dary. Podstatné je však 
to, zda dar odráží stav nitra člověka. Jaké 
jsou skutečné pohnutky, které k darování 
vedou. Je-li dar vyjádřením ochoty k obě-
tování a obrazem připravenosti k darování 
sebe sama, pak je jistě Bohu milý.
Tento imperativ platí nejen pro darování 
finančních obnosů, ale pro každý skutek 
milosrdenství. Zájem o  bližního nemusí 

být totožný s čistým 
zájmem o  jeho dobro. Může jít o  projev 
skrytého egoismu, kdy jde v  prvé řadě 
o ukojení touhy po uspokojení vlastní po-
třeby. Roli zde může hrát veřejná pochvala, 
ocenění, obdiv okolí a další osobní zájmy. 
Písmo nám dává příklad ve Skutcích apoš-
tolů (Sk 5,1–11), kde členové obce věřících 
Ananiáš a Safira přicházejí k apoštolu Pet-
rovi a přinášejí navenek úctyhodný dar za 
prodej vlastního pozemku. Zcela jistě by 
tento obnos pomohl mnoha chudým brat-
řím a  sestrám. Ale manželé si již předem 
část peněz uschovali pro vlastní potřebu. 
Mohli tak působit dojmem obdivuhod-
ných mecenášů a zároveň mít dostatečnou 
finanční rezervu pro vlastní potřebu. Na 
první pohled se nejedná o tak fatální čin, 
aby za něj museli zaplatit svým životem. 
Při bližším pohledu na předcházející text 
Skutků apoštolů však vidíme, že v  této 
konkrétní obci věřících fungoval následu-
jící systém. Ti, kteří svůj majetek prodali 

OKÉNKO PRO RODIČE

Proslovy představitelů akademické obce při 
promocích bývají různě dlouhé a různě 
kvalitní, většinou však mají jedno společné. 
Za pár dnů, někdy i hodin či minut , si 
jejich obsah málokdo z posluchačů pama-
tuje. Výjimka ale potvrzuje pravidlo. Slyše-
la jsem letos promoční řeč proděkana příro-
dovědecké fakulty a mnohé myšlenky mi 
utkvěly v paměti pro svoji hloubku.

Nehovořil k absolventům v prázdných frá-
zích, nezdůrazňoval jim, že jsou elitou ná-
roda. Naopak. Říkal jim mimo jiné: buďte 
pokorní, nad nikoho se nepovyšujte. Vzdělá-
ní není k osobní slávě, ale proto, abyste po-
vznesli lidský rod, měli nadhled a dovedli jej 
využít k vyhodnocení informací a k orientaci 
v nich…

(B. V.)

Začíná nový školní rok – prosme o dary Ducha svatého pro děti i jejich učitele
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a dali ho do společné pokladny, pak z této 
pokladny čerpali podle toho, jak kdo po-
třeboval. V  tomto kontextu je evidentní, 
že Ananiáš se Safirou chtěli tím, že do 
společné pokladny dají část svých peněz, 
užívat v budoucnosti i z jejího dalšího ob-
sahu. To vše při vědomí vlastní, ostatním 
utajené, finanční rezervy. Postoj jejich nit-
ra tak byl v přímém rozporu s jejich skut-
kem, který se zdál být aktem pravé caritas 
(milosrdné lásky).
Rozhodnutí chudé vdovy darovat bylo na-
opak motivováno obdobně jako např. po-
stoj milosrdného Samaritána (Lk 10, 25–
37). V obou případech je na prvním místě 

vnímána potřeba pomoci druhým. Ani 
jeden se neptá na to, co mu jeho čin při-
nese, nekalkulují. Ani jeden z nich nekoná 
s publicitou, za účasti přihlížejících, kteří 
by mohli aplaudovat. Naděje na „návrat-
nost investice“ je nulová. Taková je caritas 
dle učení Ježíšova. Proto předkládá pří-
klad vdovy a Samaritána svým následov-
níkům. Ukazuje nám, že „kdo se obětuje, 
získává všechno, nalézá své pravé vlastní 
Já; kdo sobecky hledá sebe – a může to být 
i v dobrém počínání – ztrácí a kazí své pra-
vé vlastní já“ (B. Häring, Láska je víc než 
přikázání, s. 92).

(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ

Potřebujeme:
10 polévkových lžic hrubé mouky, 5 po-
lévkových lžic práškového cukru, 1 kávová 
lžička prášku do pečiva, 10 polévkových 
lžic vlažného mléka, 1 celé vejce, ovoce, 
drobenku

Postup:
Sypké hmoty promícháme, přidáme mlé-
ko a vajíčko. Vzniklou hmotu vylijeme 

na tukem vymazaný  a moukou vysypa-
ný plech (tato dávka je určená na kulatou 
formu o průměru 26–28 cm, na klasický 
plech doporučuji  zdvojnásobit všechny 
ingredience). Povrch poklademe jakým-
koliv drobným ovocem (borůvky, rybíz, 
strouhaná jablka…). Nakonec vše posy-
peme klasickou drobenkou (tuk+hladká 
mouka+cukr).  Pečeme v předehřáté trou-
bě 30–40 minut.

Dobrý a jednoduchý koláč (bez tuku)


