
Víra
Svatý Pavel napsal: „…vím, komu jsem 
uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc 
chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“ 
(2  Tm 1, 12b) Apoštol totiž prožil blíz-
ko Damašku zkušenost, která se hluboce 
otiskla v  jeho srdci. Bytostně ho tak po-
znamenala, že na ni nezapomněl do kon-
ce svého života. A k  čemu vlastně došlo? 
Abychom více porozuměli, poukážeme na 
určité souvislosti.
Šavel, čili Pavel, byl Židem. Plný horlivosti 
pro Boha pronásledoval víru v Ježíše Krista 
až na smrt. Viděl totiž v rodícím se křes-
ťanství ohrožení. Proto si od velekněží vy-
žádal doporučující dopisy, aby mohl Kris-
tovy stoupence potrestat. Blízko Damašku 
byl oslněn silným světlem a  uslyšel hlas: 
„Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?“ 
A na otázku: „Kdo jsi, Pane,“ uslyšel: „Já 
jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásle-
duješ.“ Museli pak vzít apoštola za ruce, je-
likož neviděl. V Damašku na něj Ananiáš 
vložil ruce, zrak se mu vrátil a hned se dal 
pokřtít. Již po několika dnech začal Pavel 
kázat, že Ježíš je Syn Boží.

Pavel prožil obrovský kotrmelec, duchovní 
převrat. U Damašku mu byla poodhalena 
rouška vnitřního života v Bohu. Co všech-
no viděl, nevíme. Jisté však je, že se tam 
setkal s Kristem jako s Osobou. Mistrova 
láska si tak silně získala srdce farizeje, že 
se stal horlivým apoštolem. Svědčí o tom 
i  jeho výrok: „Život, to je pro mne Kris-
tus…“ (Flp 1,21a) A na jiném místě říká: 
„…běda mně, kdybych nekázal.“ (1 K 9, 
16b)
Pavel hovořil přesvědčivě, protože se setkal 
s živým Kristem. A setkání s Osobou mění 
život. Živá zkušenost s Kristem nás nemů-
že nechat lhostejnými. Nebo může, ale to 
pak bojujeme proti sobě…
Ve čtvrtek 11. října začne Rok víry, vyhlá-
šený Svatým otcem Benediktem XVI. Kéž 
v něm otevřeme Pánu svá srdce dokořán. 
Dopřejme si tu zkušenost, to setkání. Ote-
vřeme brány víry, aby mohl vstoupit do 
chrámu našeho srdce ten, který je Alfou 
i Omegou. A Ježíš přináší skutečný život.

o. Jan
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

MALÁ KATECHEZE – Další eucharistické modlitby

  1. října – pondělí  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky církve

  2. října – úterý  Památka svatých andělů strážných
  4. října – čtvrtek  Památka sv. Františka z Assisi
  7. října – neděle  27. neděle v mezidobí
14. října – neděle  28. neděle v mezidobí
15. října – pondělí  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. října – úterý   Slavnost SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, hlavní patronky 

Slezska
17. října – středa  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. října – čtvrtek  Svátek sv. Lukáše, evangelisty
21. října – neděle  29. neděle v mezidobí
28. října – neděle  Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Milí čtenáři, v minulém čísle Many jsme 
se loučili slibem, že budeme pokračovat 
v  poznávání základních eucharistických 
modliteb, které jsou v  Římském misálu. 
Pojďme se jimi proto bez dlouhých řečí 
zabývat.
II. eucharistická modlitba – je nejkratší 
ze všech modliteb, které v  misálu nalez-
neme. Nápadně krátká je především část 
od zpěvu Sanctus (Svatý, svatý...) po slova 
o ustanovení eucharistie. Je to dáno tím, 
že tato modlitba není primárně určena pro 
nedělní bohoslužby, ale pro situace, kdy je 
vhodná zjednodušená forma. Proto bývá 
často využívána například ve všední dny. 
Druhý kánon je upravený původní text 
papeže Hippolyta. Jeho vznik se datuje 
někdy do roku 215 po Kr. Tato eucharis-
tická modlitba má vlastní prefaci, ale lze 
ji podle potřeby nahradit i  jinou prefací, 
která pojednává o tajemství spásy.
III. eucharistická modlitba – nemá vlast-
ní prefaci a silně zdůrazňuje zejména Kris-

tovu oběť, kterou církev také přináší jako 
svůj dar. Jednotliví věřící se mají do Ježíšo-
vy oběti zapojit skrze své vlastní sebeobě-
tování. Zajímavostí je, že právě třetí kánon 
je uveden jako příklad eucharistické mod-
litby v našem dobře známém zpěvníku – 
Kancionálu.
IV. eucharistická modlitba – je vytvořena 
podle západosyrských byzantských vzorů. 
Odráží touhu mnoha věřících oslavovat 
spásné Boží skutky podobným způsobem 
jako na východě. Odráží se v ní také řada 
pasáží z anafory (euch. modlitby) sv. Basi-
la Velikého. Má neměnnou prefaci, což 
znamená, že při použití IV. eucharistické 
modlitby nelze použít jinou prefaci tak, 
jak je to možné u  II. eucharistické mod-
litby. Ve čtvrté eucharistické modlitbě se 
setkáváme s  dějinami spásy od stvoření 
světa až po seslání Ducha svatého. Bohu-
žel, v praxi se tato modlitba užívá jen vel-
mi zřídka.
V  současné době je k  používání schvále-
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AKTUALITY Z FARNOSTI

(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE

Narodila se kolem roku 1174 na zámku 
Andechs v  Bavorsku jako dcera vévody 
Bertholda IV., jednoho z  nejvýznamněj-
ších představitelů rodu, který jako kníže 
z  Meranu patřil k  nejvlivnějším mužům 
v Bavorsku. Když jí bylo pět 
let, svěřili rodiče její výcho-
vu sestrám benediktinkám 
v  Kitzingen, u  nichž nabyla 
nevšedního vzdělání. Zde se 
utvářela její hluboká zbožnost 
a záliba ve čtení knih, zvláště 
pak úcta k Písmu svatému. 
Vdávala se velmi mladá. 
Uvádí se, že již ve 12 letech 
si z politických důvodů vzala 
osmnáctiletého Jindřicha I. 
Po roce mu porodila první dítě a později 
dalších šest. Měla čtyři syny a tři dcery.
Jedním z důležitých zlomů byl pro ni rok 
1209, kdy oba manželé složili slib čistoty. 

Od této chvíle se Hedvika zasazuje o  za-
kládání klášterů a nemocnic a začíná také 
dohlížet na soudnictví. To vše ale dělá 
s  vědomím a   s respektem vzhledem ke 
svému manželu.

Až do Jindřichovy smrti 
v roce 1238 žili manželé spolu 
ve štěstí a harmonii.
Po jeho smrti se definitivně 
stáhne do ústraní třebnic-
kého opatství, kde již dříve 
často pobývala, a tam dožívá 
svá léta, aniž se vzdává díla 
milosrdenství, jemuž zasvěti-
la celý život. Umírá 14. října 
roku 1243.
Hedvika se po celý svůj život 

věnovala blahu svého lidu a  prohloubení 
křesťanské víry. Zasloužila se o povznese-
ní života víry ve Slezsku. Vynikala láskou 
a dobročinností k  chudým a nemocným. 

Sv. Hedvika Slezská

•	 Říjen je růžencovým měsícem.
•	 Ze soboty 27. října na neděli 28. října končí letní čas.
•	 V neděli 28. října oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.

na řada dalších eucharistických modliteb 
(např. „o smíření“, pro mše s dětmi, atd.), 
ale pro základní orientaci nám postačí 
uvedené čtyři základní. V  příštích kate-
chezích se budeme věnovat vlastní stavbě 

eucharistické modlitby, neboť každá její 
část má svůj hluboký význam. Do té doby 
vám přeji vše dobré, nejlépe ve společnosti 
naší i vaší Many.
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Zrníčka z Bible
…v povyšování je zkáza a mnohý 
nepokoj… (Tób 4,13)

Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!
 (Tób 4,15)

…nestyď se za své přesvědčení.
 (Sír 4,20)

…co stojí nepevně, vítr vyviklá,  
a nápor vichrů vyvrátí z kořene.
 (Mdr 4,4)

Tomu, kdo se bojí Hospodina, 
bude dobře v poslední chvíli…
 (Sír 1,13)

 

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (22.)

STŘÍPKY

První čtení: (Sk 3,1–10), 
Evangelium: (Lk 24,13–35)

Toto jsou dva texty z Písma, u kterých se 
může zdát, že stojí proti sobě – ale pak zjis-
tíme, že závěr je stejný. V prvním jsme čet-
li o postižením muži, který byl uzdraven. 
V evangeliu máme zdravého muže, který 
byl ukřižován. V  prvním čtení nachází-
me uzdravení, v  druhém máme utrpení. 
V obou ale vidíme, že vítězství patří Ježíši. 
V prvním se uzdravení děje ve jménu Je-
žíše, v evangeliu vidíme Ježíše, který vstal 
z  mrtvých. Řekněme si pár slov krátce 
o každém z nich.
Máme tu uzdravení ve jménu Ježíše Krista 
z  Nazareta. Petr to tu říká jasně: stříbro 

ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám, 
ve jménu Ježíše Krista z Nazareta: Vstaň 
a  choď! Toto je autentické uzdravení. 
Máme kolem sebe všelijaké léčitele, psy-
chotroniky, ty, kdo léčí skrze spiritismus 
nebo různé okultní věci – žádné z nich se 
neděje ve jménu Ježíše Krista. To je obrov-
ský rozdíl. Petr říká: já nemám nic. Ne-
mám žádné techniky. Nechci za to peníze. 
Nemám žádnou moc. Jediná věc co mám, 
je jméno Ježíšovo. Léčitelé se snaží uzdra-
vovat skrze různé techniky. Přece jsme 
mocní! Oni nevidí to, že nemáme vůbec 
nic. Budují na svých technikách, zkuše-
nostech, na své vlastní moci. Uzdravují 
mocí, která vychází z  jejich rukou nebo 
z  jejich mozků. Otevírají čakry, zahrnují 

Zakládala nemocnice, ošetřovací ústavy. 
Založila také klášter cisterciaček, kde byla 
abatyší její dcera, jediné z dětí, které Hed-
vice zbylo. 
Záhy po smrti začíná být uctívána a roku 
1267 papežem Klementem IV. svatořeče-
na.

Svatá Hedvika se stala postupně patron-
kou Slezska, Polska, křesťanských man-
želství a rodin, patronkou smíření a tvůrčí 
spolupráce mezi národy, patronkou budo-
vání kostelů.

(podle knihy Rok se svatými a internetu  
zpracovala Majka Dostálová)
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(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

nás energií a všechny tyhle věci. Nemohou 
říct jako Petr, já nemám nic, pouze jméno 
Ježíš. Jen tak se děje autentické uzdravení. 
Tento člověk vstal, šel a chválil Pána. Ne-
začal chválit Petra nebo Jana, ale vstoupil 
do chrámu, aby chválil Boha. Uzdravil ho 
Ježíš, ne Petr nebo Jan. Na tom vidíme au-
tenticitu toho uzdravení. Petr neříká: Jsem 
mocnější než ti druzí. Proto Bůh udělal 
zázrak.
Když se podíváme na evangelium, máme 
tam něco jiného. Ten, kdo činí zázraky, je 
teď na kříži. A ti dva učedníci říkají: ztrati-
li jsme naději. Vždyť jsme doufali, že tohle 
by mohl být spasitel Izraele, ale tato naděje 
je pryč. Už uběhly tři dny. Ano, pár žen 
říkalo, že viděly ten hrob prázdný, ale jeho 
neviděly. Učedníci ztratili všechnu naději. 
Naděje byla Jeruzalém. Odešli z  Emauz 
do Jeruzaléma, protože Jeruzalém byla na-
děje. Proto se teď z Jeruzaléma vracejí do 
Emauz. Ježíše nepozna-
li. Ježíš tu používá vý-
raz: pošetilý. A není to 
poprvé, co používá toto 
slovo. Pošetilý je muž, který staví dům na 
písku a  ne na skále. Hloupý, pošetilý je 
ten, kdo shromažďuje bohatství a myslí si, 
že nikdy neumře. Hloupé jsou ty panny, 
které mají lampy bez oleje. Ježíš v tomhle 
slovu nás chce duchovně šokovat – ale ne-
musíme se bát, když nám občas Ježíš způ-
sobí nějaký duchovní šok, protože asi není 
jiný způsob, jak námi trochu otřást, aby-
chom si uvědomili, že nejsme na správné 
koleji. Je hloupé si myslet, že kvůli tomu, 
že procházíme utrpením nás Bůh opustil. 
Jsme nerozumní, když si myslíme, že Bůh 
naši modlitbu neslyší, když nevidíme vý-
sledky. Jsme pošetilí, když ztrácíme víru 
a naději, protože nevidíme, co chceme vi-

dět a nemůžeme si sáhnout, na co chceme. 
Ale při lámání chleba ho poznali. Je to on! 
Je živý. Vstal z mrtvých. Ale vidíte Ježíšův 
smysl pro humor – jak ho poznali, zmizel. 
A už ho zase neviděli. Proč? Protože teď už 
si ho nesli v srdci, už ho nepotřebovali vi-
dět očima, měli ho uvnitř. Člověk, který se 
s Ježíšem skutečně setkal, nepotřebuje zá-
zraky. Zázraky jsou pro ty, kdo nevěří. My 
už ho známe, je v našem srdci, nepotřebu-
jeme proto zázraky. Proto tito dva učed-
níci okamžitě běží zpátky předat dobrou 
zprávu apoštolům.
Tady vidíme stejný závěr obou čtení. 
Chromý uzdravený muž běží do chrámu 
a  chválí Pána. Tito dva učedníci běží do 
Jeruzaléma, města naděje, děkují Bohu 
a  chválí ho. Vidíme tu uzdravení skrze 
utrpení a  vítězství skrze utrpení. Takže 
dnes slavíme takovou mši radosti a nadě-
je. I my jsme pozváni Ježíši děkovat za to, 

co dělá v každém z nás 
i  v  církvi. Nebojme 
se utrpení, to zůstane 
vždycky utrpením, ale 

můžeme si být jisti, že Ježíš vždycky zů-
stává s námi. I když ho nepoznáváme, jako 
ho nepoznávali ti dva učedníci. Je to pouze 
otázka otevření očí.
O  to tě prosím, Pane, otevři mé oči tak 
jako oči těch učedníků. Ať tě vidíme, 
i  když trpíme. Abychom tě uviděli jak, 
kráčíš s námi, otevři naše oči, abychom si 
všimli, že v životě nejsme sami. Dej mi po-
cítit radost, abych ti mohl děkovat a chvá-
lit tě před ostatními, abych mohl evange-
lizovat a  předávat dobrou zprávu o  tobě 
všem kolem sebe. Amen.

Pošetilý je muž, který staví dům  
na písku a ne na skále.
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Povídání

Úhel pohledu

Matka složila nákup na desku kuchyň-
ského stolu, dosedla na židli a  unaveně 
spustila ruce dolů. Starosti, pořád jen 
starosti… Ve dveřích zarachotil klíč a na 
podlahu v předsíni hlučně dopadla braš-
na s učením. S  razancí vlastní pubertál-
nímu adolescentovi vstoupila do kuchyně 
dcera. 
„Ahoj myško, jak bylo dnes ve škole?“ 
„Ááále, nestálo to za nic! Rychle mamčo, 
musíme najít tu starou krabici s hračka-
mi. Zítra se budou ve škole sbírat věci pro 
dětské domovy. Za chvilku musím být 
v hudebce, venku čeká kámoška, a  ty si 
tu sedíš.“
Po krátkém hledání otevřely krabici a vy-
tahují jednu hračku za druhou. V rukou 

dcery se objevil malý, barevný koník 
s bujnou hřívou. 
„Jé, to je můj koníček! Hrála jsem si s ním, 
když jsem byla malá. A kde je ten hřebí-
nek, kterým jsem ho česala? Toho ale ne-
dám!!!“ A žárlivě sevřela hračku v ruce. 
Maminka se na ni pátravě zadívala a pak 
pomalu řekla: „Možná myško, že podob-
ného koníka může v domově dostat malá 
holčička. Možná, že večer před spaním jej 
k sobě přitiskne a bude mu šeptat - ty jsi 
můj jediný přítel…“ Trošku se jí na konci 
věty zachvěl hlas, to když se dceři podíva-
la do lesknoucích se očí.
Chvíli zůstaly tiše sedět. „Tak já už mu-
sím běžet. Všechno to mamčo zabal a ne-
zapomeň najít ten hřebínek!“. 

Po ulici šla mladá maminka s malým dí-
tětem. Chlapeček neustále pobíhal a při-
tom lízal zmrzlinu. Najednou mu kope-
ček zmrzliny upadl na tričko a potřísnil 
ho. Maminka mu kapesníkem setřela 
skvrny. Pak šla zpět ke stánku, aby mu 
koupila zmrzlinu novou. Před stánkem 
se však utvořila větší fronta a  chlapec je 
hodně neposedný.
Kolem procházely tři dámy. První poví-
dá: „To je ale nezvedený kluk, podívejte 

se, jak je rozmazlený a ještě své matce při-
dělává práci. 
Druhá paní řekla: „Ta maminka to snad 
nemyslí vážně. Místo, aby mu pořádně 
vynadala, jde a  koupí mu tu zmrzlinu 
zase. Ten jí brzy přeroste přes hlavu.
Třetí žena přistoupila k mamince a chlap-
ci: „Počkejte tady na lavičce, postavím se 
do fronty a  tu zmrzlinu vám oběma za 
chvíli přinesu.

VESELÝ
Časně ráno nastupuje mírně podnapilý 
muž do autobusu a manželka mu pomá-
há. Jenže řidič autobusu na něj volá: „Haló 
pane, s  tou opicí nemůžete do autobusu, 

jinak nepojedem.“ Manžel se obrátí na 
manželku a říká: „Slyšíš Máňo, vystup, 
jinak se nerozjedem.“  

(M. Š.)

(M. Š.)
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Doktor: „Řídil jste se mojí radou a spí-
te při otevřeném okně?“ Pacient: „Ano.“ 
Doktor: „Takže vaše astma už úplně zmi-

zelo?“ Pacient: „To ne, jenom hodinky, te-
levize a notebook.“

MODLITBA
Modlitba důvěry v Hodině Božího Milosrdenství za nás všechny 
„Utíkám se k Tvému milosrdenství, laska-
vý Bože, který jediný jsi dobrý. I když je 
má ubohost veliká a má provinění mnohá, 
přesto důvěřuji ve Tvé milosrdenství, ne-
boť jsi Bůh milosrdenství a od věků neslý-
cháno, ani země, ani nebesa nepamatují, 
aby duše, která důvěřuje Tvému milosr-

denství, byla zklamána. Bože slitování, 
Ty jediný mě můžeš ospravedlnit a neod-
mítneš mě nikdy, kdykoliv se zkroušená 
utíkám k Tvému milosrdnému Srdci, které 
neodmítlo nikoho, i kdyby to byl ten nej-
větší hříšník.“
 (sv. Faustyna Kowalská) 

KNIŽNÍ OKÉNKO

Říjen začíná sv. Terezkou, a tak mi nezbý-
vá nic jiného než podívat se na zoubek této 
světici coby literátce. Dochovalo se totiž 
několik básní, stejně líbezných a  čistých 
jako Terezka sama. Chtě nechtě se mi do 
četby však promítají její teol. texty, odvá-
dějí od literárního textu a „vnucují“ spíše 
teol. interpretaci, zvláště když tyto verše 
mají ráz modlitby. Ale co, zkusme tedy 
prozkoumat básnické střevo světice z Kar-
melu, přičemž dopředu upozorňuji na 
těžkopádnost svých popisných slov oproti 
až pohádkové prostotě Terezčině, proto 
bude lepší si její básně jednoduše přečíst 
na vlastní pěst.
Vše se u ní točí kolem lásky. Jindy bych 
napsal „slova láska“, leč zde by to bylo za-
vádějící. U Terezky nejde o slovo, a píše-li 
„Trojice svatá, budeš ve vězení mé lásky žít“, 

není to studený verš, ale horoucí vyznání, 
tak známé z teol. textů vzešlých z pera au-
torky. Je to vyznání z rodu milenky z Pís-
ně písní, ostatně Ježíše zde oslovuje slovem 
„Milovaný“ a sama se těší, až On ji jednou 
na věčnosti osloví „Pojď, má milá“. A když 
píše o  případném opuštění Milovaným, 
ujišťuje Ho, že nebude zoufat, přeplně-
ná nadějí a vírou v Jeho návrat: „Počkám 
bez nepokoje,/ až se mi vrátíš zpět/ a přitom 
písně svoje/ Ti nepřestanu pět“, a v případě 
zuřící bouře nad loďkou, nebude znavené-
ho Krista budit, neboť „srdce dost důvěry 
má/, že u nebeských bran přistane“. Nejde 
přitom o těžkou mystiku à la Jan od Kříže 
či Rajmund Lullus, ale o zkušenost té, co 
„jak malé jehňátko daleko od ovčína,/ ne-
znajíc nebezpečí dováděla jsem“, ale byla 
naštěstí zachráněna a poznala Zachránce.

Básně sv. Terezie z Lisieux
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K Ježíšově lásce se chce „rozlétat a plát“, ví, 
že „žít v lásce znamená plout bez přestání“. 
Ne tedy jen vzplanout, jen jednou se rozle-
tět a zaplavat si, nýbrž dennodenně se roz-
létat, neustále plát a plout do „Lásky Oceá-
nu“, a to vše takříkajíc za každého počasí. 
Být koněm divokým i  táhnoucím vůz, 
být volná i  ujařmená, radovat se i  trpět. 
Z  lásky „vděčně přijímám všechno trní“, 
pokračuje, aby v zápětí připojila takový 
příjemně šokující dovětek: „Chci mlčky 
trpět v  každém čase,/ když Ježíše tím těšit 
smím“ – smím!!! Ne tedy dobrovolné či po 
nějakém boji přijaté utrpení, ale utrpení 
pojímané jako dar. „Má radost je Tě milo-
vat, má radost – toť vůle Páně, má radost je 
zůstávat malá!“ To je vše pěkné, ale jsou to 
pořád jen slova, jež možná kolikrát sami 
říkáme, aniž bychom s nimi v nitru plně 
korespondovali. Ale holka něco přes dva-
cet vám napíše, že bolest je výsada, a vy jí 
věříte; svou nemoc, která ji brzy dostane 
do hrobu, nejenže přijala, ona za ni děkuje 
a ještě je tam znát obava, zda to není dar 
až příliš nezasloužený. „Jak nepodlehnout 
rozjásání/ a  jak svou radost nesdělit“? píše 
a vy se přestáváte divit, proč je svatořečena 
a Učitelkou církve. Ale pojďme dále.
Když píše, že závidí klíčku od svatostán-
ku, že může otevírat „vězení Eucharistie“, 
nebo korporálu, že na něm bude stát ka-
lich s Kristovou krví, tam už je to přece 
jen jde o nezadržitelnou cestu ke kýči. Ale 

vyvěrá-li to z nitra té, která na konci do-
dává „já jsem Tvou krásou unesena/ a Ty mě 
v sebe přetvářej“, je to jiné. Napsat to ně-
jaký poeta, byl by to kýč jak vyšitý, snaha 
po originalitě či po prezentování se jako 
přezbožného horoucího křesťánka. Terez-
ce ale věřit lze, jakkoli je třeba velká část 
veršů této básně slabší než ostatní. Ta, jež 
přirovnává Kristovu tvář k  louce, „kde se 
květy smějí“, to myslí opravdu vážně.
Je Mu oddána natolik, že si může dovolit 
napsat „mám Jeho znamení vtisknuto v ob-
ličeji, aby se každý muž myšlenky na mne 
vzdal“. Jinými slovy – jsem jen Jeho. Ne-
snaží se o nejapné krasořečnění, ona prostě 
vyznává lásku svému Milovanému, jenž 
žízní po lásce. A  jak ji naplnit? Láskou, 
obětí, odevzdaností, službou, a to každo-
denní. Proto prosí: „Dopřej mi, abych se 
navěky sjednotila/ s tebou, má vinice, zůstaň 
můj vinný kmen,/ který bych ráda zlatým 
hroznem obdařila/ poprvé v  dnešní den!// 
V  tom hroznu lásky jsou lidské duše jak 
zrna/ a na tvoření hroznu mám svůj dnešek 
jen… / Kéž jako apoštol jsem ohněm zaní-
cena/ alespoň v  tento den!“ Terezka chce 
zhášet žízeň svého Milovaného vším, čím 
může. Proč? Protože miluje. A nehledí na 
ztráty, neboť „milovat tě je ztráta k zúrod-
nění“. Milovat – „aspoň pro tento den“ – je 
její zásadní myšlenka, jíž se vracím zase na 
počátek a uzavírám kruh.

(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI

Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady. Červená  
a žlutá s hnědou v té podzimní módě vedou.
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B – jako Bible
Bible je nejznámější knihou. Není to 
vlastně ani jen jedna kniha. Je to celá 
knihovna, která má 66 knih. Na sepsání 
se podílelo více než 40 autorů 1500 let, a 
to všechno s Pánem Bohem. Neznamená 
to, že by Bůh někomu slova přímo šep-
tal do ucha, ale byl s každým pisatelem 
a vedl ho.

Jeden z nejznámějších prezidentů, Geor-
ge Washington, řekl: „Je nemožné správ-
ně vládnout světu bez Boha a Bible.“ 

Jiný muž řekl: „Bible  je v tomto 
úzkém světě oknem, jímž můžeme vyhlí-
žet do věčnosti.“

Svatý měsíce je svatý František
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Svatému Františkovi se rozutekla zvířátka. 
Dokážeš najít všechna?

Zakroužkuj číslo podle počtu zvířátek.

Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)

Onehdy jsem šel pro vnučku do mateř-
ské školy. Když jsem na ni čekal, vyslechl 
jsem, vnučkou ještě nezpozorován, její 
rozhovor s  nějakou jinou malou slečnou. 
„Ty se máš, pro tebe zase přišel ten hodný 

dědeček. Ty máš  hodného dědečka.“ „No, 
to mám. Ale nemysli si, taky nám jednu 
vsuší, když zasloužíme…“
Pochopil jsem, že jsem právě dostal to nej-
lepší vyznamenání.

OKÉNKO PRO RODIČE
Spravedlnost stručně a jasně

(F. K.)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Tolerance tohoto ro(c)ku
Vážení a milí čtenáři Many,
jsou témata, u kterých velmi dlouho zva-
žuji, jakým způsobem je pro Teologické 

okénko zpracovat. 
Podobně tomu bylo i  tentokrát. Již ně-
kolik měsíců jsem si pohrával s  myšlen-

tentokrát jako kontroverzní téma k zamyšlení
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kou podělit se s  vámi o  svůj pohled na 
rockovou a metalovou hudbu. Jsem si vě-
dom, že pro někoho může být toto téma 
značně kontroverzní, pro někoho nezají-
mavé a  zbytečné. Do mých pochybnos-
tí o  vhodnosti tématu pak ještě zasáhla 
zpráva o  zatčení amerického metalového 
zpěváka Randyho Blythea, který před 
dvěma lety údajně způsobil smrt fanouška 
při jednom z pražských koncertů. To jsou 
jistě závažné a neskonale smutné události. 
Nicméně, jen velmi málo osob zná pravdu 
a konečné rozhodnutí bude na příslušném 
soudu. Zajímavé však bylo sledovat, ja-
kým způsobem se k události postavila čes-
ká média. Ta věnovala záležitosti nemalý 
prostor, neboť zatčení frontmana skupiny, 
která několikrát „zabodovala“ při předá-
vání nejrůznějších cen a jen ve Spojených 
státech má miliony fanoušků, je jistě 
vděčným tématem. V  uplynulých měsí-
cích již proběhla novinami pouze krátká 
zpráva, že Blythe byl na kauci osm mili-
onů propuštěn z vazby a je již zpět doma 
v  Richmondu. Nechci se vůbec zabývat 
tím, jak vše skončí, kde je vina, ani nechci 
nikoho hájit! Jen škoda, že žádný z  na-
šich, většinovou populací čtených, deníků 
nepřinesl oficiální vyjádření samotného 
zpěváka. Je-li skutečně upřímné, to opět 
nemohu posoudit. Ale za tento text by se, 
dle mého názoru, nemusel stydět žádný 
slušný křesťan. Rozhodně neodpovídá 
obrazu tvrdého a bezohledného muže, jak 
ho vytvořila naše média. A že by šlo o la-
ciné „získávání bodů“, aby se mohl dříve 
dostat z vazby? Prohlášení sepsal již v bez-
pečí, ve Spojených státech… Bohužel zde 
není prostor pro více informací a  Mana 
ani není tím správným místem pro po-
dobné rozbory.

Přesto jsem úmyslně přinesl toto smutné 
a vážné „éntrée“, abych přiblížil, že pověst 
rockové a metalové hudební scény v naší 
zemi není nejlepší. Dle mého názoru neza-
slouženě. Často je totiž prezentována jako 
něco téměř ďábelského, co v posluchačích 
probouzí ty nejnižší pudy a doslova vybízí 
k projevům agresivity. Sama jména někte-
rých skupin (úmyslně zde žádná nebudu 
uvádět) byla, a mnohdy i nadále jsou, pro 
mnohé věřící provokující a  pobuřující. 
Asi není důvod zastírat, že jistá minoritní 
část rock–metalové scény je skutečně „zlá 
a agresivní“. Ovšem extremistické skupi-
ny se vyskytují i  mezi politickými stra-
nami, ano, i  mezi samotnými křesťany. 
Podle nich není možné posuzovat celek 
a paušalizovat! Pokud bychom na takovou 
„hru“ přistoupili, postavili bychom se na 
úroveň těch, které sami kritizujeme za je-
jich generalizující přístup k církvi.
Mám potřebu zastat se zde zmíněných hu-
debních stylů ještě z jednoho důvodu. Byť 
někdo může samotnou tzv. tvrdou hudbu 
odmítat z řady příčin, a je to samozřejmě 
nezpochybnitelným právem každého „ne-
mít rád určitý hudební styl“, jedno by-
chom jí objektivně upřít neměli. Dá-li si 
někdo práci s tím, aby se důkladně sezná-
mil s  texty, kterými jsou písně opatřeny, 
což je složité, pokud apriori danou hudbu 
odmítám, může být překvapen. Denně se 
na nás z  většiny rádií line onen „střední 
proud“ prezentovaný již zasloužilými, 
nebo zatím zcela nezasloužilými umělci. 
Témata se často opakují a mám pocit, že 
až na čestné výjimky, jsou velmi povrchní 
a  jednoduchá. Chybí jim určitá přesaž-
nost, poselství, poctivé hledání… Ale opět 
pouze můj názor. Přitom celá řada textů, 
pro někoho však v nevábném metalovém 
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hávu oděná, onu transcendentální rovi-
nu bezesporu obsahuje. Ano, pro většinu 
lidí zůstanou myšlenky ukryté v  těchto 
písních nepřístupnými. Ať už pro nepře-
konatelný odpor k hudební formě, nebo, 
a  jsem přesvědčen, že to je jeden z hlav-
ních důvodů, protože rádia, až na výjimky, 
tento žánr jednoduše nehrají. Před několi-
ka lety jsem byl spolu se dvěma kolegyně-
mi pozván do veřejnoprávního rozhlasu, 
kde se hovořilo o Tříkrálové sbírce. Byli 
jsme vyzváni, ať přineseme oblíbená CD, 
jejichž hudba pak bude mezi jednotlivými 
bloky mluveného slova zaznívat. Pečlivě 
jsem vybíral a nakonec jsem zvolil píseň 
české metalové skupiny Arakain. Dlužno 
říci, že se jednalo o píseň pomalou, klid-
nou a  podle mne s  výborným  (dokonce 
bych řekl transcendentním) textem. Mo-
derátorka si píseň předem přehrála a do-
konce ji ocenila a označila jako vhodnou 
pro veřejnoprávní médium. Jaké však bylo 
mé překvapení, když uvedla, že ohlásí pí-
seň Petra Koláře (v té době byl zpěvákem 
Arakainu), neboť jméno Arakain na jejich 
stanici zaznít nesmí. Jedná se prý o „zaká-
zaný“ hudební styl. Přiznám se, že jsem 
byl opravdu v  lehkém šoku, neboť den 
předtím jsem slyšel na této stanici desítky 
písní „zlatých slavíků“, které nepokrytě 
oslavovaly hodnoty křesťanství na hony 
vzdálené. I  takovéto situace formují náš 
pohled a naše názory a ovlivňují náš hu-
dební vkus. Je přitom obrovské množství 
písní, které pocházejí od hardrockových 
i metalových formací, ale do playlistu rá-
dií by zcela zapadly a mohly by nabídnout 
alternativu k dnešní myšlenkové vyprázd-
něnosti (zdaleka ne všech, ale mnoha pís-
ní) středního proudu. Před několika týd-
ny jsem poslouchal novinku zahraniční 

skupiny, jejíž styl by mnohé z vás čtenářů 
mírně řečeno, nenadchl. Při poslechu jsem 
se probíral texty písní a zároveň četl roz-
hovor s  jejich autorem. Každá píseň byla 
do podrobností promyšlena a vyjadřovala 
skutečně hluboké a, světe div se, téměř 
jemnocitné úvahy o palčivých problémech 
dnešního světa. Explicitní odmítnutí zla 
a nespravedlnosti ve světě bylo přítomno 
snad v každém verši.
Mám celou řadu známých, kteří jsou hlu-
boce věřící a  přitom holdují zvuku „těž-
kého kovu“. Toto zamyšlení je takovým 
malým, neumělým pokusem o částečnou 
de–démonizaci toho, co zní jinak, než je 
nám běžně nabízeno v silvestrovských es-
trádách, zábavných pořadech a jiných mé-
diích, která formují náš vkus. V obhajobě 
těch kapel, které si to zaslouží (jsou samo-
zřejmě takové, které je potřeba z pohledu 
křesťana zásadně odmítnout, což už jsem 
zmínil), bych mohl pokračovat řadou dal-
ších argumentů, ale myslím, že to není 
potřeba. Zmínil bych jen jeden zajímavý 
příklad tolerance, který ukazuje, že i  na 
festivalu velmi tvrdé hudby může panovat 
atmosféra porozumění.
Při tomto ročníku festivalu, který se koná 
v Třinci a nese název Noc plná hvězd, si 
organizátoři připravili velmi zajímavé pře-
kvapení. V  sobotní části programu zařa-
dili mezi největší hvězdy domácí rockové 
a  metalové scény vystoupení Jaroslava 
Uhlíře. Ano, čtete dobře, toho Jaroslava 
Uhlíře, který píše písně pro děti a jedním 
z  jeho největších hitů je píseň Severní 
vítr z  filmu Vrchní, prchni. Přiznám se, 
že jsem měl velké obavy, jak vystoupení 
dopadne. Už předem mi bylo pana Uh-
líře tak trochu líto, až bude rockery vy-
pískán. Ovšem nic takového se nekonalo. 
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Naopak, jeho úspěch, když předstoupil 
v  tesilových kalhotách a  ve světlé košili 
před publikum, byl obrovský. Ti, kteří 
ještě před okamžikem „hrozili“ rukama 
při předchozím představení, nyní stáli 
a zpívali: …dělání, dělání, to nám smutky 
zahání… A když Jaroslav Uhlíř zmínil, že 
je tak trochu mimo program a vlastně do 
takového žánru ani nepatří, byl mu odpo-
vědí nesouhlasný křik tisíců hrdel. Počet 
vyžádaných přídavků a  závěrečný dlou-
hotrvající aplaus byl důkazem tolerance, 
která v Třinci vládla. Mnozí z posluchačů 
měli v  očích nefalšované slzy dojetí. Po 
krátké přestávce už zase všichni bouřlivě 
vítali kapelu, která žánrově zapadala…
Za léta, kdy na festival Noc plná hvězd 
chodím, jsem nezažil žádný konflikt, akt 
nepřátelství, nebo projev obzvláštní agre-
se. Jistě se na podobných akcích objevují 
skutečnosti, které nelze schvalovat a pod-
porovat, ale obecně si dovolím tvrdit, že 
spíše zde převládá atmosféra vzájemného 
porozumění. Pamatuji si i časy, kdy sou-
částí programu byla pro zájemce sloužena 
mše svatá. Myslím si, že rock, potažmo 

metal, mají potenciál oslovit řadu mla-
dých lidí svou poctivostí a současně ener-
gií. Kdo chce uspět, nemůže se na pódiu 
skrývat za počítačové efekty a umělé zvu-
ky. Tento styl vyžaduje maximální nasa-
zení a poctivou dřinu. Je zajímavé, že řada 
metalových muzikantů se přiznává i k po-
slechu klasické hudby, která nese podob-
né atributy: řemeslnou poctivost a osobní 
nasazení. V některých zemích se dokonce 
vyhraňuje styl, který by mohl nést ozna-
čení křesťanský metal. V  Itálii pak exis-
tuje kapela, která produkuje jednu z nej-
tvrdších odnoží metalu. Jejich texty jsou 
veskrze pozitivní a křesťanské. Není divu, 
zpěvákem je právoplatný kněz, který se ji-
nak věnuje zcela běžné práci ve farnosti. 
Nemohly by se rock a metal stát určitým 
nástrojem inkulturace místo toho, aby 
byly automaticky vnímány jako něco ne-
místného nebo dokonce s  křesťanstvím 
neslučitelného? Někdy může nádherné 
jablko skrývat shnilý obsah a naopak ne-
vzhledný kokosový ořech může, pokud se 
dostaneme dovnitř, nabídnout nečekanou 
chuť.

(Lukáš Volný)

Svoboda – úryvek jedné z mých oblíbených a velmi aktuálních písní  (text A. Brichta)

Svoboda pláče, zbitá je v blátě 
a rudej přísvit se zpátky zdá 
na každým z nás je, co může stát se 
jak bránit ji má 
Bída je těm, kterým lháři vládnou 
pendreky kážou, co smí se hrát 
a zbabělí hlavy svý hned stáhnou 
jen ctí majestát

 
Svoboda je jen slovo 
možná symbol,  jaký chceme být 
usíná odevzdaná 
a je na nás, kam jít 
Svoboda je jen slovo 
možná všechno, o čem chceme snít 
bázlivá, poplivaná 
chcem ji takovou mít?
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RECEPTÁŘ

•	 500 g hladké mouky (může být příp. 
i polohrubá)

•	 250 ml vlažného mléka
•	 1 kostička droždí
•	 150 ml oleje
•	 1 žloutek
•	 8–10 tabletek sacharinu (může být mís-

to toho i trošku cukru) 
•	 špetka soli

Zadělat kvásek (mléko s  trošičkou cuk-
ru), vypracovat běžným způsobem těsto 
v  míse. Může se zpracovávat i  rukama – 
udělá se krásné hladké těsto, které se ne-
lepí.
Nechat chvilinku nakynout a  potom 
z  něho vytvářet potřebné koláče, buchty 
apod.

Prima kynuté těsto, kterému se říká „Zázrak z Olomouce“


