
Mluva Marie
Maria miluje modlitbu. Mnoho? Málo? 
Mluví mírně Majestátnému. Mile mluví. 
Miluje mnoho MILUJÍCÍHO. MILUJÍ-
CÍ miluje Marii. Mnoho. Milé milování 
Milého. Milé milování Marie. Mohutné. 
Mnohomluvné? Málomluvné? Mimořád-
ná modlitba. Milá MILUJÍCÍMU, milá 
Marii.
Miluji MILUJÍCÍHO? Miluji Marii? 
Miluji modlitbu? Mnoho mluvím? Málo 
mluvím? Mluvím mírně? Mile? Milu-
ji mnoho? Málo? Mluvím MILUJÍCÍ-
MU mluvou modlitby? Mnoho mluvím? 
Mlčím? Mluvím mrzutě? Myslím mrzu-
tě? Mrzí mne mrzuté myšlení? Mrzí mne 
mrzuté mluvení? Myslím modlitbou? 
Mluvím modlitbou? Moudře mluvím? 

Mučím mluvidla modlitbou? Mluvím 
mlčením? Miluji mnoho? Málo? Mimo-
řádně? 
Maria mile mluví. Miluje mimořádně 
MILUJÍCÍHO. Miluje mne. Miluji Marii? 
Miluji MILUJÍCÍHO? Mnoho miluji? 
Málo? Maria mi mluví milou mluvou.
Mariina modlitba. Mariino mlčení. Mlu-
vidla Matky MILUJÍCÍHO modelují 
modlitbu. Mimořádnou. MISTR mile 
mluví. Miluje. Mistr miluje Marii, Mistr 
miluje mne. Mimořádně. Miluji Mistra? 
Miluji Marii? Miluji? Mluvím, mluvím 
– miluji málo? Možná. MILUJÍCÍ mne 
miluje. Maria mne miluje. Můžu mrzutě 
mluvit? Můžu milovat málo…?

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. října – sobota   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve
  2. října – neděle  27. neděle v mezidobí
  4. října – úterý  Památka sv. Františka z Assisi
  7. října – pátek  Památka Panny Marie Růžencové  
  9. října – neděle  28. neděle v mezidobí
15. října – sobota  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. října – neděle   Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE,  

hlavní patronky Slezska
17. října – pondělí  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. října – úterý  Svátek sv. Lukáše, evangelisty
23. října – neděle  30. neděle v mezidobí
28. října – pátek  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
30. října – neděle  Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

MALÁ KATECHEZE – Homilie
Tak jsme, milí přátelé, vyslechli evangeli-
um, které kněz zakončí zvoláním „slyšeli 
jsme slovo Boží“ a odpovídáme „chvála 
Tobě, Kriste“.
Po skončení evangelia věřící usednou 
a začíná ta část mše svaté, která je mno-
ha přítomnými lidmi velmi očekávaná – 
homilie.
Slovo homilie pochází z řečtiny a obecně 
se jím rozumí výklad svatého textu při 
bohoslužbě. Výklad pronáší předsedající 
bohoslužby nebo jiná osoba k tomuto zpl-
nomocněná. V tomto smyslu se s homilií 
setkáváme již v prvních staletích (např. 
v prvním popisu eucharistie u Justina 
Mučedníka).
Často se zaměňuje homilie a kázání. Dříve 
se mezi nimi skutečně rozlišovalo. Kázání 
byla samostatnější, na liturgické slavnosti 
nezávislá promluva. Homilie měla naopak 
podrobně vysvětlovat biblická čtení. Dnes 
se již tento formální přístup nedodržu-

je a výrazem homilie se rozumí výklad 
nějakého posvátného textu, nejen biblic-
kého čtení.
Homilie je podle dokumentů liturgické 
reformy integrující součástí bohoslužby 
a jako taková je velmi důležitá. Zejména 
při nedělních a svátečních mších nesmí 
být bez opravdu závažných důvodů vyne-
chána. A doporučuje se i pro dny všední. 
Význam homilie podtrhuje také to, že ji 
má zpravidla pronášet ten, kdo bohosluž-
bě předsedá (výjimky potvrzují pravidlo). 
Obsahově by měla vyrůstat z dané liturgic-
ké slavnosti a zároveň by do ní měla hlou-
běji uvádět. Co do délky, doporučuje se 
během všedních dní krátká homilie, spíše 
„myšlenka na den“. Ve dny sváteční je pak 
optimální dobou 5–7 minut. Okřídlené 
rčení „je třeba vyčerpat téma, ne poslucha-
če“, platí i zde.
Na závěr snad můžeme zdůraznit, že 
homilie není „slovo Boží“ a jako taková 
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není omylu prostá. Proto je poněkud nelo-
gické, pokud v některých chrámech zazní-
vá po homilii kněze odpověď lidu „Pán 

Bůh zaplať za slovo Boží“. Slovo Boží jsme 
slyšeli při čteních a evangeliu…

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Narodila se v Sasselu 29. 10. 1971 a už od 
mala byla vedena k víře. Když vyrostla, 
věnovala se sportu a pro svou povahu měla 
hodně přátel. Vstoupila do Hnutí fokoláre, 
založeného Chiarou Lubi-
chovou. V něm poznala 
Boha jako Lásku a byl to 
pro ni celoživotní ideál. 
Prohlubovala vztah s Ježí-
šem a v každém člověku, 
s kterým se setkala, se jej 
snažila poznat. Nejraději 
se setkávala s prostými, 
pokornými a chudými lid-
mi a toužila se stát lékař-
kou pro děti v Africe.
Jenže její plány zhatil 
nádor kosti, který dostala 
v 17 letech. Tuto zákeř-
nou nemoc přijala s důvěrou v Boží lásku 
a v modlitbě říkala: ,,Chceš-li to Ty, chci 
to i já.“ A i v těchto jejích těžkých dnech 
předávala lidem, s kterými se setkávala, 
klid, pokoj a radost. Představitelka Hnu-

tí fokoláre jí proto začala říkat „Chiara 
Luce“ (Luce= světlo). Než umřela, předala 
Chiara Luce všem mladým a kamarádům 
toto poselství: „Mladí jsou budoucnost. 

Já již nemohu běžet, 
a proto bych vám chtěla 
– jako na Olympiádě – 
předat pochodeň. Máte 
jen jeden život a stojí za 
to ho dobře využít.“
Její nemoc se stále zhor-
šovala a dne 7. 10. 1990 
skončil její krátký život, 
naplněný světlem. Těs-
ně před tím, než umřela, 
řekla své mamince: „Buď 
šťastná, já jsem také šťast-
ná.“
Na základě tohoto svědec-

tví a několika ověřených zázraků na její 
přímluvu byla letos v březnu, souhlasem 
papeže Benedikta XVI., blahořečena.

(zpracoval Jerkam)

Chiara Luce Badano

Setkávání s ježečkem Bodlinkou bude každé pondělí od 15.30 do 16.15.•	
Říjen je růžencovým měsícem.•	
Ze soboty 29. října na neděli 30. října končí letní čas.•	
V neděli 30. října oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.•	
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Zrníčka z Bible
Hospodin je shovívavý a velkorysý, 
ale viníka bez trestu neponechá.

(Nahum 1,3)

Hospodin je dobrý, je záštitou 
v den soužení, zná se k těm, kteří se 
k němu utíkají.

(Nahum 1,7)

Jaký prospěch bude mít člověk, 
získá-li celý svět, ale svůj život 
ztratí?

(Matouš 16, 26)

Děti, poslouchejte své rodiče, protože je to 
spravedlivé před Bohem.

(Efezským 6,1)

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

STŘÍPKY

Praktické rady pro rozpoznání pravosti 
proroctví: 
V (1Tes 5,19-21) Pavel jasně mluví o tom, 
že každé proroctví musí být prozkoumá-
no. Kdo prozkoumá moje proroctví? Kdo 
zjistí, zda je pravé nebo falešné? Pokud 
jsem ve společenství, musí ho prozkoumat 
toto společenství. Protože to proroctví je 
dáno pro danou komunitu. Proto i samot-
né společenství musí rozlišit, jestli k němu 
hovoří Bůh. Pokud Bůh hovoří, musí spo-
lečenství ta slova brát velmi vážně. Mno-
hokrát jsem navštívil různá společenství, 
kde každý začíná tím, že otevře svoji Bibli 
a přečte se nahlas 8–10 pasáží. Pak někteří 
vstanou a řeknou: Bůh říká to a to. A pak 
se jde dál. A kdo vezme vážně vyslovená 
slova? Rozejdeme se a zapomeneme na to. 
To ale znamená, že Boha nebereme vážně. 
Pokud jsou tam různá čtení a různí lidé, 
kteří říkají to nebo ono, společenství musí 
rozlišit, které je to pravé, ke kterému nás 
Bůh volá, abychom je uskutečňovali, spo-
lečenství musí rozlišit proroctví, která jsou 
propojena, a určit, jak je naplní. Pokud je 
řečeno např. proroctví o odpuštění: bratři 
a sestry, celý týden se na to soustředíme, 

pak se sejdou znovu: ano, udělali jsme to, 
k čemu nás Bůh volal. Pokud dostane spo-
lečenství proroctví ke chválení Boha, do 
příštího setkání zintenzivní chvály. Tak 
vážně proroctví berou. Jinak Bůh přesta-
ne mluvit k danému společenství a to za-
čne upadat. Pokud Bůh přestane mluvit 
ke společenství, společenství bude mluvit 
o Bohu, ale Bůh nebude v něm přítomen. 
To samé říkám nejenom modlitebním 
společenstvím, ale i farním a řeholním 
společenstvím – musí brát vážně službu 
proroctví.
Obsah každého proroctví musí vždy 
dodávat odvahu! Když otevřeme Bib-
li v místě, kde Bůh mluví o potrestání 
a my jsme z toho víc smutní než předtím, 
pak to není proroctví. Proroctví musí být 
vždycky zakončeno povzbuzením. Když 
Bůh hovoří o trestu, říká to proto, aby-
chom se tomuto potrestání vyhnuli. Když 
např. Panna Maria při zjevení řekne, že 
nás Bůh potrestá, jestliže se neobrátíme, 
říká to proto, abychom se obrátili. Potres-
tání neplánuje ani Bůh. Ale já si ho sám 
přivolávám. Hřích mě k tomu potrestání 
přivede. Co jsou války? Proč jsou přírodní 
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katastrofy? To je výsledkem toho, že člověk 
nemá správné vztahy k druhým a k příro-
dě. Je to utrpení, které si člověk sám při-
volává. Bůh nám neslibuje potrestání, ale 

naopak říká, jak se mu můžeme vyhnout. 
Celý obsah proroctví musí být zakončen 
povzbuzením.

(připravili: Radim Prokop, Míša Křižková)

Papež Pius XII. definuje růženec jako 
„resumé celého evangelia“. Jeho struk-
tura – moudrá a jednoduchá – poskytu-
je témata k zamyšlení, založená na cestě 
Ježíše Krista a Marie skrze tajemství rado-
sti, bolesti, slávy a světla. Také modlitby 
„Otčenáš“ a „Zdrávas, Maria“ jsou opatře-
ny značkou evangelia. Vytrvalost, s jakou 
opakujeme tuto modlitbu, je 
uznáním naší lidské bídy, 
ale také výrazem bezmezné 
důvěry v mateřskou přímlu-
vu Panny Marie.
Voják Petr, drsný a odvážný člověk, se 
vyznamenal v mnoha bitvách. Ale, jak se 
ve válkách děje, Petr byl smrtelně zraněn. 
Přišel k branám ráje a energicky zaklepal. 
„Co si přeješ?“ uslyšel otázku. „Chci do 
ráje!“ odpověděl. 
Svatý Petr vytáhl z poličky tlustou knihu 
a začal pomalu číst stránku po stránce. 
Obsah knihy nebyl uspokojivý. Svatý Petr 
nemohl vojáka Petra do nebe vpustit. Na 
druhé straně nechtěl do pekla poslat člově-
ka, nesoucího jeho jméno. Svolal tedy radu 
světců: sv. Michaela archanděla, sv. Josefa, 
sv. Terezku, sv. Františka, sv. Kateřinu. 
Ale nenašli nic, co by se dalo pro vojáka 
udělat. Voják Petr nebyl dost dobrý, aby se 
dostal do ráje. 
„Končete, končete!“ bylo slyšet náhle 
obrovský hluk. To ďáblové se upomínali 
o vojákovu duši. Proto šel svatý Petr až 
k samému Ježíši a řekl mu o odvaze vojá-

ka, o jeho ušlechtilosti, o tom, že zemřel 
za svou vlast.
Vedle Ježíše se objevila krásná Paní, Pan-
na Maria, a podala mu zlatou knihu. Ježíš 
začal číst. Po chvíli se obrátil k Marii 
a uctivě se Jí uklonil. To byl signál – voják 
Petr mohl vejít do ráje. Sama Maria ho vza-

la za jeho ruku a zavedla 
ho tam. 

„Maria nás ruinuje!“ křičeli 
rozzuření a nešťastní ďáblové při odcho-

du do pekla. 
Co bylo napsáno ve zlaté knize? 

– zajímalo svatého Petra. 
Otevřel knihu a na 

každé stránce bylo napsáno nespočet-
ně mnoho „Zdrávas, Maria“. Tisíce a tisí-
ce „Zdrávas, Maria“… Kdykoliv se voják 
pomodlil „Zdrávas“, Matka Boží to zapsa-
la do zlaté knihy. A tyto zdrávasky otevře-
ly vojákovi nebeskou bránu. Snad se nau-
čil této modlitbě na kolenou své maminky 
nebo babičky, možná ho tomu naučil jeho 
otec. 
Růženec je typická modlitba křesťanských 
rodin. Když se rodina modlí růženec, 
prožívá jednotu a radost, nese se k Bohu. 
Při modlitbě růžence odezdáváme Bohu 
všechny své potřeby, utrpení i úspěchy 
každodenního života. Růženec není výčet 
formulací, ale důvěrný rozhovor s Marií. 
Při něm Jí otevíráme svá srdce, přiznává-
me ochotu přijmout plány Boží, slibujeme 
věrnost v každé situaci a vyznáváme neo-

O růženci
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třesitelnou víru v Její ochranu a v přesvěd-
čení, že nám vyprosí u svého Syna všechny 

nezbytné milosti ke spáse.
(o. Dominik Partyka, OSPPE)

P. Benedikt Zima, cisterciák
Vezmi růženec 
do rukou 
jako bezpečnou kotvu 
mezi vlnami 
která přemůže hlubiny…

Vezmi růženec 
do rukou 
jako klíč 
daný nám z nebe.

Ať se naše srdce 
otevře 
abychom si navzájem 
byli dobří 
jako bochník chleba…

Občas nám stará skříň vydá něco, o čem ani nevíme, kde se to tam vzalo.
Jako např. tuto neumělou, ale milou básničku:

Lidová tvořivost

Třebovice osada kdysi byla malá,
Strzebovitz se jmenovala.
Byla dřevěná a vodním valem obehnána,
uvnitř byla tvrz a dřevěný kostelík,
jak v dávné kronice zpráva o tom psána.

Běžela léta, vesnička rostla,
sousedé v práci, starosti,
ve svornosti společně žili,
ale nečekaný zhoubný požár
všechno změnil v maličké chvíli.

Z kostelíčka z oltáře byla zachráněna
ze dřeva vyřezaná Panna,

která s Jezulátkem až do dnešních časů
zůstala zachována.

Stavět znovu začali vesničku
z kamene a cihel, by přečkala časy.
Rostla do šíře, rostla i do krásy
s kamenným zámkem a mlýnem.
A do zděného kostelíčka
na oltáři zachráněna 
Matička Boží byla umístěna.

Z malé vesnice se stal městysTřebovice,
to už zde byla škola, kino, hospoda i rad-
nice.

(autor neznámý)

Pokus o přeložení Desatera Božích přikázání do dnešního jazy-
ka, myšlení a prostředí

1. Nebudeš mít jiné bohy!
Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člo-
věka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být 
tvým pomocníkem: drž se mne a budeš 
svobodný.

Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš 
si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo 
o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký 
jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém 
Synu: drž se jeho slov a budeš žít v pravdě.

Desatero ukazatelů lidských cest: Já jsem Pán, tvůj Bůh!
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2. Nebudeš zneužívat mého jména!
Nemusíš mne mnohým modlením a zbož-
nými úkony donucovat, abych ti pomohl. 
Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: 
drž se mne a budeš žít pokojně.

3. Budeš zachovávat den odpočinku!
Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustá-
lým strachem, že něco někde zmeškáš.
Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se 
mne a budeš žít zdravě.

4. Budeš ctít otce a matku!
Věř, je to nakonec únavný život, stále se 
bouřit proti rodičům, proti učitelům, pro-
ti pořádkům života. Stálá vzpoura zotro-
čuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak 
žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským 
Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné 
lásce.

5. Nebudeš zabíjet!
Nemusíš jednat s druhými jako s konku-
renty, které je nutno pracovně předstih-
nout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli 
oni. 
Já chci být tvým ochráncem: drž se mne 
a budeš žít beze strachu.

6. Nebudeš cizoložit!
Nemáš zapotřebí, aby ses karikatura-
mi nezralé a příživnické lásky připravil 
o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem 

tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat 
krásně a věrně.

7. Nebudeš krást!
Nemusíš se pachtit za nečestným obo-
hacováním. Ať okrádáš bližního nebo 
stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na 
majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci 
být tvým živitelem: drž se mne a poznáš, 
že větší radost je dávat než brát.

8. Nebudeš lhát!
Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své 
slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze 
spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě 
důvěru: drž se mne, naučíš se důvěřovat 
a budeš sám důvěryhodný.

9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě své-
ho bližního!
Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním 
po kradené lásce, která působí rozvraty. 
Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se 
mne a poznáš lásku obšťastňující.

10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil 
by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, 
ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš 
se žít spokojeně.

(Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn 
grossen Freiheiten; Simajchl Ladislav, 

Desatero Božích přikázání.)

Hymnus pochází ze 13. století. Je založen na proroctví Simeona, podle kterého meč 
pronikne duší  Matky Ježíše Krista (Lk 2, 35). Nejpravděpodobněji jej napsal Jacopone 
da Todi (1230–1306), nejprve právník, básník a posléze mnich řádu sv. Františka.
Je považován za jeden ze sedmi největších latinských hymnů všech dob.

Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná)
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Jímavá slova vyjadřující bolest matky nad ztrátou syna se stala inspirací pro umělecké 
vyjádření všech žánrů v průběhu historie od 13. století až po současnost.

Stála Matka uplakaná
pod křížem jak bolest sama 
v hořkých vzlycích pro Syna. 
Její srdce Bohu dané, 
truchlící a zbědované, 
sedmerý meč protíná. 
Žaluplná, zarmoucená, 
nebem požehnaná žena, 
Matka Boží prostá vin. 
Hlavu sklání do svých dlaní, 
pohled na kříž vždy ji raní, 
trpí na něm její Syn.

Matko Boží, Matko naše, 
kdo nad tebou nezapláče, 
když tě vidí v mukách stát. 
Vidět Ukřižovaného,
tebe v slzách vedle něho 
nutí duši zaplakat. 
Naše vina tvého Syna 
týrá tobě před očima, 
vidíš Krista v krvi ran. 
Vidíš jeho teskné rány, 
úzkost jeho umírání, 
smrt, v níž zůstal strašně sám.

Matko Boží, lásku dej mi, 
kéž je tvůj a můj žal stejný,
kéž už sama netruchlíš.
Dej, ať patřím Kristu Bohu, 
den ze dne ať více mohu
hořet láskou, být mu blíž. 
Maria, do srdce mého 

vtiskni rány Syna svého, 
jeho kříž kéž je i můj.
On mé viny smýval svými 
krvavými zraněními, 
tento trest nám rozděluj.

S tebou pláči, slza smáčí 
oči, jimiž nevypláči 
soucit s tebou, Ženo žen. 
Veď mě pod kříž svého Syna, 
jenž svou náruč rozepíná,
s tebou chci stát pod křížem. 
Panno panen plná jasu, 
nežij sama trpkost času, 
přijmi, prosím, lásku mou. 
Maria má, kéž ty sama
dáš mi nést smrt Krista Pána, 
přijmout ránu za ranou.

Kéž mě jeho rány zraní 
a kéž opojení dá mi 
jeho kříž a jeho krev. 
Až před Božím soudem stanu, 
přijď mi, Panno, na ochranu, 
vzdal ode mne Boží hněv. 
Kéž jsem křížem, smrtí Páně, 
chráněn v lásce svrchované, 
milost buď mou záchranou. 
Tělo zemře, ty však, Panno, 
dej, ať je mi nebe přáno.
Kéž Bůh přijme duši mou.

                                     Amen

Rozhovor s biblickou postavou (poznej, o koho jde…)
Redaktor: „Můžu s vámi udělat rozho-
vor?“

Neznámý: „Ano můžete.“
Redaktor: „Jaké je vaše povolání?“
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Neznámý: „Jsem kněz.“
Redaktor: „Jaké to je, mít takového zná-
mého zetě?“
Neznámý: „Docela příjemné.“
Redaktor: „Bylo těžké dát jednu z dcer 
právě vašemu zeťovi?“
Neznámý: „Zpočátku ano, byl obyčejným 
pastevcem, ale potom co spatřil zajímavý 
úkaz, se mu život obrátil vzhůru noha-
ma.“
Redaktor: „Potom dostal docela těžký 
úkol.“
Neznámý: „To ano, Hospodin na jeho 
bedra skutečně vložil přetěžký úkol.“
Redaktor: „Jak tento ůkol přijal?“
Neznámý: „Moc se mu do toho nechtělo, 
ale Hospodin ho nakonec přesvědčil, že 
s bratrovou pomocí tento úkol zvládne.“
Redaktor: „Váš zeť měl bratra?“
Neznámý: „Ano, můj zeť měl bratra i ses-
tru.“
Redaktor: „Vzal si jeho bratr některou 
z vašich dcer?
Neznámý: „Nevzal.“ 
Redaktor: „Pomohl jste mu někdy zvlád-
nout jeho úkol?“
Neznámý: „Ano, šel jsem ho společ-
ně s jeho manželkou a jeho dětmi, které 
nechal u mne, navštívit a když jsme byli 
spolu o samotě, tak jsem mu poradil, jak si 
to aspoň částečně usnadnit.“
Redaktor:  „A zařídil se podle vaší rady?“
Neznámý: „Ano, moji radu přijal a podě-
koval mi za ni.“
Redaktor:  „ Takže byl docela rozumný, 
když si vzal vaši radu k srdci. Nebývá zvy-
kem, aby aby si mladí brali k srdci rady 
starších.“
Neznámý: „V tomhle směru byl skutečně 
rozumný.“
Redaktor: „Musel při tomto úkolu váš zeť 

překonat nějaké těžké překážky?“
Neznámý: „Ano, musel, ale Hospodin 
mu vždy poradil, jak tuto překážku pře-
konat?“
Redaktor: „ Poslechl vždy Hospodina, 
když mu řekl, co má dělat?“
Neznámý: „Ano, potom ho už poslou-
chal.“
Redaktor: „Dokončil váš zeť úkol, který 
mu svěřil Hospodin, až do konce?
Neznámý: „Ne, nedokončil, neb si jednou 
přisvojil zázrak, který udělal Hospodin, 
a ten jej za to potrestal tím, že jemu svěře-
ný úkol dokončil někdo jiný.“
Redaktor: „Máte na mysli jeho bratra?“
Neznámý“ „Ne, tento úkol dokončil 
někdo jiný z Hospodinova lidu.“
Redaktor: „Jakým způsobem Hospodin 
zabránil vašemu zeťovi splnit úkol?“
Neznámý: „Nechal ho zemřít na hoře.“
Redaktor: „A setkal se někdy váš zeť 
s Božím Synem?“
Neznámý: „Ano, jednou se ještě s jedním 
prorokem s Božím Synem setkal.“
Redaktor: „A kde k tomu setkání došlo?“
Neznámý: „Budete se divit, ale taky na 
hoře.“
Redaktor: „Zajímavé. A můžete říct, jak 
se ta hora jmenovala?“
Neznámý: „Pokud vím, tak se jmenovala 
stejně, jako jedno historické město v Čes-
ké republice, a po tomto setkání tu horu 
pojmenovali přesně podle události, která 
se na této hoře udála.“ 
Redaktor: „Děkuji za rozhovor.“

(Jerkam)

(Název biblické postavy z tohoto i minu-
lého čísla najdete na poslední stránce pod 
Receptářem)
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Zamyšlení
V létě jsem navštívila přímořské letovisko 
Tučepi v Chorvatsku. Bylo tam nádherně, 
ale to popisovat nebudu. Místní občané 
připravili pro hosty velmi pěkné zábavné 
večery, kdy se lidé bavili, smáli, tančili, 
korzovali, prostě - cítili se dobře a uvolně-
ně.
V neděli jsem navštívila místní chrám. 
Prostorný, moderní, prostý, krásný. Umě-
lecký zážitek podtrhl smíšený sbor mla-
dých lidí, kteří nádherně zpívali trojhlasé 
písně.
Při mši svaté byl chrám plný věřících, kte-
ré v tu dobu neodradilo vedro a nezlákaly 
pláže, kteří odolali kouzlu moře. A stálo to 
za to. Tam jsem si znovu uvědomila, jak 

jsem šťastná, že patřím mezi věřící naší 
církve. Všichni jsme se modlili ve stejném 
rytmu, třebaže každý 
ve své mateřštině. Vroucně pronášený 
Otčenáš trval ve všech řečech stejně dlou-
ho, při bohoslužebných úkonech kněze 
jsem byla duchem též v Třebovicích. Když 
pak kněz vyzval všechny přítomné (ať byli 
z Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, 
Francie, Německa, Ukrajiny či z Chor-
vatska), aby si podali ruce a popřáli pokoj 
Kristův, byl to velmi slavnostní a úžas-
ný okamžik. Všichni se na sebe usmívali 
a cítili, že jsme jedna rodina.
Tak sváteční, hluboký a povznášející pro-
žitek nemůže být ničím nahrazen. 

Co je to Beskydská sedmička? Jedná se 
o extrémní přechod Beskyd v délce 84km 
přes nejvyšší vrcholy Moravskoslezských 
Beskyd. Tento závod je organizovaný 
známým horolezcem Liborem Uhrem, 
který stanul jako druhý Čech na druhé 
nejvyšší hoře světa K2. Právě tato hora má 
s celou akcí velkou spojitost, neboť celkové 
převýšení Beskydské sedmičky je shodné 
s převýšením od základního tábora K2 až 
po její vrchol. Avšak vtip je v tom, že na 
celou trasu mají závodníci pouhých 30 ho-
din, ti, co nedojdou v časovém limitu, jsou 
diskvalifikováni, a o těch, co to vzdají, ani 
nemluvě.
Jednalo se o druhý ročník mistrovství 
České republiky v horském maratonu 
dvojic. Dne 2. září v 21:00 hod. se konal 
slavnostní hromadný start na náměstí 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Trasa ve-

dla přes Velký Javorník, Radhošť, Čertův 
Mlýn, Smrk, Lysou horu, Travný, Ropici 
a Javorový. Možná se ptáte, co má tato 
akce společného s naší farností? Je to 
neuvěřitelné, ale mezi 2700 startujícími 
bylo 5 našich farníků ve dvou týmech. 
V týmu Bratři B startovali Marek a Jan 
Bayerovi a v týmu Benedikt Labre Team 
pak Emil Hlaváč, Petr Kocián ml. a Ivo 
Křížka. 
Nejenže naši farníci došli do cíle, ale 
s úctyhodnými výkony (Bratří B s časem 
21:00:30 a tým Benedikta Labre s časem 
24:00:41) se umístili na slušných místech 
z 1195 došlých závodníků do cíle. Jen 
pro představu: na startu stálo 1200 
týmů a závod dokončilo pouhých 40% 
z nich. V kategorii muži nad 50 let se 
tým Benedikta Labre umístil dokonce na 
13. pozici a Emil Hlaváč byl slavnostně 

Beskydská sedmička a třebovická farnost

(Věra Kořínková)
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vyhlášen za nejstaršího účastníka závodu.
Samozřejmě, že za těmito sportovními 
úspěchy stojí více než „pouhé“ nadšení 
a úsilí účastníků. Proto bych rád ze srdce 
poděkoval našim rodinám, které nás 
podporovaly po celou dobu, a hlavně 
manželkám, které po dobu čtyřměsíční 
přípravy tolerovaly naše časové nasazení 

mimo okruh rodinného krbu. V nepos-
lední řadě bych chtěl poděkovat našemu 
mocnému přímluvci sv. Benediktu La-
bre a našemu nebeskému šéfovi, že nám 
připravil neskutečně nádherné počasí 
a dovolil, abychom ve zdraví dokončili 
tuto náročnou ‚pouť‘. 
Deo gratias.

(Ivo Křížka)

Jdou dvě žáby a jedna říká: „Je mi nějak 
špatně.“
A druhá říká: „No jó, jsi nějaká zelená.“

Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne 
hlavu a řekne:
„Búúúúú“.
A druhá: 
„No zrovna jsem to chtěla taky říct.“

„Za kolik prodáte toho psa?“
„Za tři stovky.“ 
„Ale to je hrozně moc!“ 
„Víte, jaký je to dobrý hlídač? Jen ho vzbu-
díte, hned štěká!“

„Když jsem kupoval tohohle psa, řekli mi, 
že poslouchá na slovo.  Ale neřekli, na kte-
ré…“

VESELÝ

* * *

* * *

MODLITBA
Pane Ježíši,
ráda bych vymyslela nějakou nádhernou 
modlitbu, jenže dobře víš, že modlit se 
svými slovy moc nedokážu.Vždycky, když 
se o to pokusím, vypadnou ze mne jen 
nějaké věty bez hlavy a paty, nemůžu najít 
žádná vhodná slova, zamotávám se čím dál 
víc. Takže pak raději jen klečím a mlčím a 
doufám, že mi rozumíš i tak.
Děkuji Ti, Pane Ježíši, za všecko. Za to, že 
jsi. Za to, že Tě znám. Za zdraví, za život, 
za to, že můžu pracovat. Děkuji Ti za celou 
svoji rodinu. Za to, že jsi nám dal sílu pře-

konat mnohá nelehká období v životě.
Klaním se Ti, mám Tě ráda.
Odpusť mi, prosím, všecko, co jsem udě-
lala špatně.
Prosím Tě o požehnání pro všechny lidi, 
kteří prošli, procházejí nebo budou pro-
cházet mým životem.
Těm, kteří již zemřeli, dej prosím věčné 
odpočinutí a buď k nim shovívavý.
Prosím Tě také o šťastnou hodinu smrti.

Amen
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KNIŽNÍ OKÉNKO
Had na sněhu
Bohuslav Reynek
Kdyby tento člověk nežil, museli bychom 
si ho vymyslet. Na málokoho se toto klišé 
hodí víc než na petrkovského básníka 
a grafika, vskutku naprosto fenomenál-
ního. Na sv. Václava to bude 40 let, co si 
ho Pán povolal k sobě, tak mu věnujme 
kromě přímluvné modlitby za spásu jeho 
duše i medailonek v této Maně. A sice se 
zastavme u sbírky básní v próze Had na 
sněhu.
Literární okénko má sloužit nejen jako 
vpravení do světa literatury, ale i jako re-
klama na dané knihy. V tomto případě 
však platí vyhláška: Ministerstvo literatu-
ry varuje – Kdo má slabou povahu, po této 
knize ať raději nesahá! Je to totiž pořádný 
nářez. Ale též skvost, jaký jen tak nenaj-
dete.
Dílo je to expresionistické. Expresionis-
mus byl směr, jehož představitelé, otřeseni 
válkou a soudobou situací rozkladu 
společnosti, píší právě o rozpadu hodnot, 
světa, vztahů, jejich díla se hemží motivy 
hnití, rozkládání, smrti, krve, zániku či 
zimy. Není to ale psaní pro psaní, snaha 
šokovat, nýbrž jeden táhlý výkřik zraněné 
duše toužící po klidu, pokoji, lásce 
a smíření, jež však nikde nenachází. Jsou 
to díla, kde básníci vylévají svou bolest, 
svůj zmar, své zhnusení tímto světem 
a druhou rukou se toužebně chápou 
Boha – hovoříme-li o těch věřících. To byl 
příklad páně Bohuslavův.
„Ráj je zachmuřen a zachumelen, Eva prchá 
mezi křovinami; klikatá pěšinka jejích stop 
je stále rostoucím hadem na sněhu, který se jí 
zahryzuje do milostných pat, jež krvácejí… 

Had na sněhu je 
bez moci a bez 
pomoci. Had na sněhu je chiméra. Had na 
sněhu je stín. Eva jest.“ Toť úvod sbírky 
na vysvětlení názvu. A pak už to jde ráz 
naráz.
Svět je jedním velkým Babylonem, pl-
ným hříchu a odpornosti: „Rostla obluda 
a tučněla veřejně na odiv, zřeli jste jí do 
útrob a viděli jste její hnáty, jak se potahovaly 
jakoby masem a koží...“ Svět se vymkl řádu 
Božímu, člověk je „urouhán“, je to jak za 
starozákonních časů; naději, aby zde čtenář 
pohledal, hemží se to zimou, umíráním, 
Sodomami, Babylony či obrazy potopy, 
která jediná snad dokáže smýt to vše zlé. 
Barevná hnilobnost světa, barevnost jeho 
hříchu symbolizují veskrze hadi, kteří svou 
ohavnost zakrývají vnější vábivou krásou: 
„Nebylo znáti kůry stromové, protože pokryt 
spletenými, barevnými hady a háďaty; ale to 
bylo jako nejkrásnější mřežování maurská, 
a strom byl jak drahými kameny vyšitý or-
nát.“ Člověk je hadem ošálen, oslepen, je 
sveden, jako Lotova žena, jež „opovážila se 
uviděti, co mohl viděti jen Bůh, a nezbylo 
jí než zahynouti, poněvadž zradila zemi, 
jako prve Eva zradila Ráj.“ A my chodíme 
„pouští mezi cisternami krve“ a žízníme po 
vodě života.
Co pomůže? Zakryje barevnost hříchu 
bělostný sníh? Ano, ale jen na chvíli, 
„černé žáby“, „zlí duchové utopenců“, „sliz-
ké chuchvaly ďáblat,“ jež „se brodí v bílém 
bahně“. Nová potopa, která smete ze světa 
vše ohavné a zkažené? „Nebýti labutí a je-
jich sester, neměl by kdo osvoboditi zemi od 
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těchto pekelně žlutých, přilnavých emblémů 
hanby a hříchu.“ Proto bylo ušetřeno 
ptactvo nebeské – aby nás zbavilo všech 
pozůstatků hříchu. Reynek je zde veskrze 
starozákonním hlasatelem zkaženosti světa 
a jakoby opravdu svolával na lidstvo zkázu, 
která vymítá vše zlé a navrátí svět prvotní 
rajské podobě. „Blahoslavení pětiletí. Svět 
vůkol nich je veliký a dobrý!“ píše. Reynek 
bytostně touží po tom, aby všechno bylo 
„čisto svým řádem v přítomnosti Toho...“, 
aby na člověka padl „paprsek ze záře bytí 
na počátku a proměnil ho“.

Je ještě jedna běloba, jedna bělost, která 
je čistější sněhu a která je s to zachránit 
svět před zkázou a pokrýt svou bělostí 
vše obludně barevné – bělost beránkova. 
V přenádherné básni v próze Legenda, 
již si někdy v budoucnu ukážeme, cele 
se beránek obětuje. Je to oběť na stromě, 
který býval středem Ráje, „Kde Eva učinila 
smlouvu se Satanem. Strom se ujal, a Kristus 
naň štípil Bolest, a sám se jí opil, až klesl 
v lože Smrti na tři dny.“ A v tomto Kris-
tu, který se „šlehá biči vlastních žil“, vidí 
Reynek jedinou naději.

(Libor Rösner)

Pranostiky na měsíc říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.  »
Déšť na Havla, déšť na Vánoce. »

OKÉNKO PRO DĚTI

Říjen
Říjen, barevný je sen,
jen pohleďte do oken.
Žlutá, červená a hnědá,
malíř říjen plátna hledá,
s každým lístkem dal si práci

a znovu se k němu vrací.
A jak teplo ztrácí sílu,
malíř má se stále k dílu,
až nakonec barvy slunce
objeví se na jablůňce.

Básničky

Všem dětem, které 
v říjnu slaví narozeniny, přeji 

všechno nejlepší.



Další básničky napsal Jiří Žáček.

Podzim
Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.
Na zahradě za úvozem,
jablíčka už zvoní o zem.
V polích podzim hospodaří,
k večeři si mlhu vaří.

Pouštění draků 
Vítr fučí, vítr skučí –
pojďte pouštět draky!
Každý spěchá na kopeček
a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,
ať se mraky mračí,
vypustíme na oblohu
celou letku dračí.

Znáš je?
V měsíci září jsme si vzpomněli na českou svatou babičku a jejího svatého vnuka.

14
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Najdi mezi dvěma obrázky 3 rozdíly.
Teď už určitě víš, jak se lidé na obrázku jmenují.

Vybarvi stejné listy stejnou barvičkou Modlitby dětí před jídlem
Díky, Pane, za to jídlo, které ś nám dal 
k snídani, ať se naše srdce čistá do večera 
nezmění.
Díky, Pane, za to jídlo, které ś nám dal 
k obědu, žehnej lidem v našem domě, žeh-
nej všemu národu.
Díky, Pane, za to jídlo, které ś nám dal 
k večeři, prosíme tě za ty všechny, kteří 
v tebe nevěří.
Díky, Pane, za ta jídla, která dáváš každý 
den, dej i těm, co mají bídu, ve všech buď 
dnes oslaven.



Zahrajte si hru. Potřebujete kostku a knoflíky, pajduláčky k Člověče nezlob se, nebo 
cokoli jiného. Začíná ten, kdo hodí nižší číslo. Na škrtnutých políčkách jedno kolo nehá-
zíš.

Hádanky
Rozdíly: svíčka, knoflíky, pes Pac a pusu, Oskar.

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE

Na jednom z výletů jsem se dostala na 
Valašsko a poseděli jsme venku na osla-
vách.Vedle nás seděl jeden starší místní 
hasič a jak už to bývá, dali jsme se do řeči 
a zjistili, že „svět je opravdu malý“. Ve 
Třebovicích byl kdysi na návštěvě, byl prý 
i v našem kostele. Ale to není podstatné. 
Chci napsat něco úplně jiného. Jedno jeho 
sdělení mi znělo v uších ještě cestou domů: 

„Tamto je můj zeť. Bydlí u nás a můžu vám 
říct, že tento člověk je dar. Je to požehná-
ní.“
Taková vyznání neslyšíme každý den. Co 
dodat? Myslím, že jakákoli další slova jsou 
zbytečná. Snad přece jen něco. Vezměme 
si příklad – z obou dvou.

(Broňa Volná)

Vzájemná úcta
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Milí přátelé,
toto teologické okénko píši na samém 
sklonku prázdnin. Zvažuji, jaké téma 
dnes nastínit, jakými stezkami se ubírat. 
Z několika tipů, nesměle probleskujících 
jinak prázdnou myslí (paměť ještě slouží, 
ale celé prázdniny jsem strávil v práci), 
se nakonec chytám vzpomínky na Sáza-
vu. Díky dlouhodobému superviznímu 
výcviku jsem se již několikrát podíval na 
místa, o kterých jsem dosud pouze slý-
chal. A v průběhu srpna to byla Sázava 
v Čechách. Setkání bylo veskrze pracovní, 
ale byli jsme ubytování jen několik stovek 
metrů od proslulého Sázavského kláštera. 
A tak několik z nás, účastníků výcviku, 
oželelo jednoho dne oběd a vydali jsme se 
nasytit pokrmem duchovním. Prohlídky 
v klášteře jsou přesně stanoveny, a tak se 
jednalo o jedinou příležitost. A nelitovali 
jsme.
Klášter založil již v 11. století náš velký 
světec poustevník Prokop, o kterém se 
však, podle mého soudu, hovoří mnohem 
méně, než by si zasloužil. Pomocníky při 
budování velkého duchovního i hmotné-
ho díla byla svatému Prokopu přemyslov-
ská knížata Oldřich a Břetislav I. Nebudu 
zde rozepisovat bohatou historii kláštera, 
který za staletí prošel mnoha proměnami 
architektonickými i duchovními. Zmíním 
již jen jeho zrušení, o které se v roce 1785 
„zasloužil“ František Josef II.
Přestože dnes již klášter, mimo kostel, 
k liturgickým a duchovním účelům příliš 
neslouží a je zejména turistickou atrakcí, 
odkaz sv. Prokopa a jeho nástupců je zde 
naprosto hmatatelný.

Prokop byl znám svou snahou uživit se 
vlastníma rukama, nespoléhat se jen na 
milodary. Naopak sám mohutně pomá-
hal chudým a sirotkům. Snad i proto 
byl a je uznáván lidmi napříč konfesemi 
i lidmi nevěřícími. Jeho svatost nebyla jen 
„akademická“, ale byla důsledně potvr-
zována jeho životem. A příznačná byla 
i jeho odvaha. Přijmout obtíže a bojovat 
s nimi, stát za svým, nesložit ruce do klína 
a nespoléhat na Boha bez osobního přiči-
nění. O této jeho charakteristice vypovídá 
jedna úsměvná legenda. Podle ní, když 
papež Inocenc III. váhal o Prokopově sva-
tořečení na začátku 13. století, se mu tento 
kandidát oltáře sám zjevil a pohrozil opat-
skou berlou. A papež Prokopa samozřejmě 
svatořečil.
O tom, že svatý Prokop nebyl žádné „oře-
závátko“, svědčí také jiná legenda, podle 
níž světec oral pole s ďáblem zapřaženým 
do pluhu. I když o skutečné čertovské orbě 
můžeme s úspěchem pochybovat, vypoví-
dající hodnota o Prokopově charakteru 
je zřejmá. Legendy mají často pravdivý 
základ ve schopnostech a vlastnostech 
osoby či osob.
A tak jsem si na tomto sázavském histo-
rickém místě znovu uvědomil, že vnímání 
památek či historie jen jako skutečností 
bez přesahu do našich dní, je nedostateč-
né. Zároveň mám pocit, že nejdůležitěj-
ší z toho, co si máme odnášet ze setkání 
s historií, je to, co v ní bylo dobrého, co 
jednoduše řečeno „fungovalo“. Z pohledu 
křesťanství se tak příklad svatého Prokopa 
nádherně nabízí. Odvaha, pokora, nasaze-

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Opat Sázavského kláštera



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. 10. 2011

Těsto:
300 g polohrubé mouky 50 g cukru 
moučka 1 ⁄2 kávové lžičky soli 1 Pomocník 
na kynuté těsto Expres Dr. Oetker 150 ml 
mléka 100 g Hery

Postup:

RECEPTÁŘ
Jablečné řezy se šlehačkou

ní v boji se zlem, pracovitost, láska k bliž-
ním. To jsou zásady, které v křesťanství 
vždy fungovaly a fungovat budou. Neučme 
se primárně z toho, co v minulosti nefun-
govalo, ze svých chyb, ty nám vesměs říka-

jí, co dělat nemáme, ale často příliš málo 
vypovídají o tom, co dělat máme. Životo-
pisy světců jsou dobrým návodem, jak 
„dělat fungující křesťanství“.

(Lukáš Volný)

Náplň: 500 g kyselejších jablek
oloupaných a nastrouhaných 100 g másla
1 vanilkový puding Dr. Oetker 2 vejce 
250 ml šlehačky (33%)

Do mísy dáme mouku, cukr a sůl. Přisypeme Pomocníka na kynuté těsto Expres 
a důkladně promícháme. Přidáme mléko a změklou Heru.
Vařečkou vypracujeme hladké těsto, které se nelepí na stěny nádoby. Těsto rozválíme 
a položíme na plech vyložený pečícím papírem.
Jablka oloupeme, vykrojíme jádřince a nastrouháme na hrubším struhadle.
Na náplň v míse utřeme do pěny změklé máslo s cukrem, přidáme puding a žloutky. 
Zvlášť ušleháme smetanu. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Šlehačku a sníh lehce vmícháme 
do máslové hmoty.
Nastrouhaná jablka rozložíme na těsto a potřeme náplní.
Pečeme v troubě vyhřáté na 180˚ C asi 25 minut.
Ještě teplé pocukrujeme. Vychladlé krájíme na řezy.

Dobrou chuť!

Název biblické postavy z Rozhovoru v minulém čísle Many je Eva, z tohoto čísla je to Mojžíšův 
tchán midjánský kněz Jitro (viz. Ex 3, 1) zvaný též Reúel (viz. Nu 10, 29).


