
Odpočinutí věčné
Listí se jako kořisti drží stromů. Šepotá 
svým „držitelům“, že zdobí jejich koruny. 
Obojí je potřebné. Zavane severní vítr, 
mráz polechtá přírodu a kouzlo podzimu 
je pryč. Holé stromy pustí zbarvenou nád-
heru. Pouto mezi oběma padlo. Stromy 
ukazují svou „nahotu“, listí zbaveno vláhy 
„umírá“, přinášejíc užitek coby hnojivo.
Že je to příměr nic neříkající?! A přece 
souvislosti s člověkem tu vidíme. Počínaje 
život, vdechnuta mu byla duše. Od početí 
se strojí tělo do skvostného hávu. Naroze-
ním na tento svět ještě roste, sílí a zkrášluje 
svou podobu. Obdobu nalézáme u semín-
ka živeného vláhou, minerály, kde i slunce 
a podnebí mají co říci. Strom, zvláště ovoc-
ný, žadoní po umné zahradníkově ruce. 
Péče, prořezání a roubování zušlechťuje 
nositele ovoce. Podobně lidský jedinec, 
od počátku obklopen vychovateli v podo-
bě rodičů, učitelů či životních partnerů, 
může zkvalitňovat své bytí. Ti všichni mu 
vštěpují hodnoty, povzbuzují i napomína-

jí, poukazujíce na kvalitu života. Věřící 
navíc pociťuje prořezávání i v oblasti duše 
a ducha od Pána nebe a země, jenž mu při 
početí vdechnul nesmrtelnou duši.
Jako listí strom, i duše ve smrti „opouští“ 
tělo člověka, aby ve své „nahotě“ předstou-
pila před Stvořitele. Kéž pro tuto jedineč-
nou chvíli: dozrála už víra nesena vztahem 
k CESTĚ, natěšená naděje jde v ústre-
ty PRAVDĚ a láska dychtí po blízkosti 
ŽIVOTA. Kéž duši v její „nahotě“ učiní 
blaženou Kristus.
Vytane na mysl: a co naše smrtelné tělo? 
Zanikne navždy jako listí při podzim-
ním „pádu“? Ubožák, kdo zde končí své 
úvahy. Zapomněl jsi, člověče, že součástí 
Vyznání víry je vzkříšení těla a život věč-
ný? Kéž proto rozechvívají naši duši slova 
modlitby. A na hřbitovech modlitba nese-
na vírou, nadějí a láskou ať stoupá k Bohu, 
který jednou vzkřísí i naše těla. Pak nasta-
ne odpočinutí věčné v náručí milujícího 
Boha.

P. Jan



2

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. listopadu – neděle Slavnost VŠECH SVATÝCH
  2. listopadu – pondělí  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ
  4. listopadu – středa Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
  8. listopadu – neděle 32. neděle v mezidobí
  9. listopadu – pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – úterý Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu – středa Památka sv. Martina, biskupa
12. listopadu – čtvrtek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu – pátek Památka sv. Anežky České, panny
15. listopadu – neděle 33. neděle v mezidobí
17. listopadu – úterý Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
21. listopadu – sobota Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu – neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
24. listopadu – úterý Památka sv. Ondřeje Dung – Laca, kněze a druhů, mučedníků
29. listopadu – neděle 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
30. listopadu – pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola

MALÁ KATECHEZE – Bohoslužba slova a jáhni
Milí přátelé,
při našem minulém setkání jsme se blíže 
seznámili se mší svatou. Zopakujme si, že 
byť je mše jednolitým a nedělitelným cel-
kem, lze v ní zcela jasně odlišit dvě základ-
ní části. Jednou z nich je bohoslužba slova, 
tou druhou je bohoslužba oběti. Chybí-li 
kterákoli z těchto částí, nemůžeme již 
hovořit o mši svaté.
Ovšem řekli jsme si, že bohoslužba slova 
může stát samostatně a bývá doplněna 
podáváním svatého přijímání. Je tady však 
kardinální rozdíl: podávají se již proměně-
né hostie. Proměněné při některé dřívější 
mši svaté. U bohoslužby slova tak nedo-
chází k „transsubstanciaci“ či předpod-
statnění, česky: nedochází k proměňová-
ní hostie v Tělo Kristovo. Toto největší 
tajemství si ale necháme na samostatnou 
kapitolu v některé z dalších katechezí.

Zastavme se nyní ještě u rozdílu mezi 
bohoslužbou slova a mší svatou. Protože je 
bohoslužba slova bez proměňování, může 
být sloužena jáhnem, ba dokonce i pově-
řeným laikem. U mše svaté toto možné 
není. Mši svatou může sloužit jen právo-
platně vysvěcený kněz! Tedy ani jáhen, ani 
nikdo jiný.
Lidé často nazývají jáhny „malými pány 
faráři“, ale jáhni opravdu nejsou kněží-
mi. Jedná se o samostatné svěcení, které 
sice ve většině případů předchází svěcení 
kněžskému, ale v naší církvi máme také 
trvalé jáhny. To jsou muži, kteří naopak 
již další svěcení v drtivé většině přijímat 
nebudou. A aby to nebylo tak jednoduché, 
tito trvalí jáhni mohou žít zasvěceným 
životem, ale řada z nich žije v manželství. 
Takže, pokud uvidíte „malého pana fará-
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SVATÝ MĚSÍCE

Podle legendy svatá Cecílie žila kolem 
roku 200 v Římě. V té době být křesťanem 
znamenalo stálé nebezpečí života. Křesťa-
né byli pronásledováni. Cecílie pocházela 
z římského šlechtického rodu a už jako dítě 
se tajně zasnoubila s Ježíšem. Na příkaz 
svých rodičů se měla vdát za pohanského 
mladého muže Valeriána. Cecílie se pod-
volila rodičům. Spoléhala na to, že Bůh 
ji ukáže správnou cestu. Ve svatební den 
přiznala svému muži, že slíbila věčnou čis-
totu a že ji ochraňuje anděl Páně. Valerián 
žádal, aby směl anděla vidět. Cecílie mu 
vysvětlila, že anděla uvidí, až se dá pokřtít. 
Po přijetí svátosti křtu Valerián anděla 
opravdu spatřil. Touto událos-
tí byl natolik ovlivněn, že se 
z něho stal jeden 
z nejhorlivějších 
kře sťanů a na 
víru obrátil 
ještě i svého 

bratra Tiburcia. Spolu všichni tři se sta-
rali o pronásledované křesťany v Římě, 
pohřbívali popravené. Později Valerián 
a Tiburtius byli zatčeni a usmrceni.
Také Cecílie byla zatčena. Po přiznání, že 
je křesťankou, byla krutě mučena. Byla 
vsazena do vroucí vody, ale vroucí voda se 
jí nedotkla. Přežila i tři pokusy popravy. 
Po třech dnech zemřela v krutých boles-
tech. Byla pohřbena na hřbitově (v kata-
kombách) sv. Kalista.
Známá je Cecíliina slavná kamenná ležící 
postava od Stefana Maderny v kostele sv. 
Cecílie v Římě. Pravděpodobně se jedná 
o věrnou podobu sv. Cecílie. Při otevření 

rakve v roce 1595 bylo tělo 
nalezeno tak, jak bylo 

pohřbeno: naklo-
něno ke straně, 
obličejem dolů, 
prsty roztaženy.

(Majka Dostálová)

Sv. Cecílie

ře“ se snubním prstenem, neděste se! Bude 
to jáhen. A ještě jedno poznávací znamení: 
jáhni nosí štolu, tedy ten barevný pruh lát-
ky šikmo z pravého ramene na levý bok. 
Kněz mívá štolu vždy kolem krku tak, že 

mu její oba konce splývají rovnoměrně 
dolů k pasu.
A proč jsou ty pruhy látky barevné? Tak 
o tom zase až příště…

(Lukáš Volný)

AKTUALITY 

z FARNOSTI V zimním období začínají večerní mše svaté v 17 hodin.•	
V pondělí 2. 11. na „Dušičky“ budou mše svaté v 7.00 a v 17.00,  •	

po večerní mši bude následovat bohoslužba na hřbitově.
V sobotu 14. 11. bude v naší farnosti BIŘMOVÁNÍ v 10 hodin.•	
Výroba adventních věnců bude v pátek 27. 11. od 14 do 16 hodin a v sobotu •	
28. 11.  od 14 do 18 hodin společně s vánočními dílnami. 
Po mších sv. v neděli 29. 11. bude žehnání adventních věnců.•	
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STŘÍPKY

V neděli 27. září jsme měli unikátní mož-
nost setkat se jako členové akademic-
ké obce se Svatým otcem na 
Pražském hradě. Toto setkání 
bylo o to působivější, že se kona-
lo ve Vladislavském sále Pražské-
ho hradu, jež je největším slav-
nostním prostorem středověké 
části Pražského hradu. Jedná se 
o zasedací a sněmovní sál čes-
kých králů a užívá se pro repre-
zentační shromáždění o státních 
svátcích, pro slavnostní zasedání 
Parlamentu apod.
Již samotný příchod na Pražský 
hrad byl zajímavý, jelikož celý Hrad 
i Hradčanské náměstí bylo pro veřejnost 
uzavřeno a obehnáno zátarasy. Za nimi se 
scházeli lidé a novináři, aby viděli Svatého 
Otce přijíždět v papamobilu. Zde jsme se 
museli prokázat pozvánkou a občanským 
průkazem a až poté nás za zátarasy pusti-
li a směřovali dále do Hradu. Jelikož byl 
Hrad uzavřen, mohli jsme si ho cestou do 
sálu prohlédnout bez davů turistů. Mohli 
jsme projít prvním a druhým nádvořím, 
kolem katedrály směrem do starého krá-
lovského paláce. Před vstupem do sálu nás 
kontrolovali přes kovové rámy a poté nám 
již nic nebránilo vstoupit po boku hrad-
ní stráže do Vladislavského sálu. Jelikož 
jsme tam byli ve velkém předstihu, obsa-
dili jsme pěkná místa k sezení vpředu, 
s dobrým výhledem na papežský trůn 
a další čestná místa na pódiu. Před šestou 
hodinou, kdy už byl sál zcela zaplněn, při-
šel pan premiér, kardinálové, biskupové, 
doprovod Svatého Otce a přesně v šest 

hodin se rozezněly fanfáry v podání hrad-
ní stráže, při nichž do sálu vstoupil Svatý 

otec v doprovodu prezidenta republiky 
a rektora Karlovy univerzity. Okamžik, 
kdy kolem nás Svatý otec prošel, byl neo-
pakovatelný a vidět ho z takovéto blízkosti 
po celou dobu na vlastní oči je opravdu 
výjimečným zážitkem. Po příchodu všech 
na svá místa se slova ujal student Karlovy 
univerzity se svým proslovem. Pronesen 
byl ovšem v němčině a jelikož německy 
neumíme, nevěděli jsme v tu chvíli ani 
čemu tleskáme a až doma z internetu jsme 
zjistili, o čem tento student vlastně hovo-
řil. Po něm přišel na řadu rektor Karlo-
vy univerzity, po jehož proslovu zazpíval 
několik písní univerzitní sbor. Po poslechu 
přišel na řadu dlouho očekávaný proslov 
Svatého Otce. Ten hovořil anglicky. Kaž-
dý z nás předem dostal vytištěný překlad 
proslovu, proto nebyl problém porozu-
mět všemu, co říkal. Po jeho proslovu byl 
Svatému Otci předán dar v podobě dvou 
svazků dějin Karlovy univerzity. Nako-
nec mu byli představeni vybraní členové z 

Setkání se Svatým otcem ve Vladislavském sále na Pražském hradě
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řad akademiků a studentů. V průběhu 
tohoto představování zazněly zpěvy sboru 
Bonifantes Opavienses v čele s Lukášem 
Kubenkou, pocházejícího z naší farnosti. 
Po představení všech vybraných členů se 
opět rozezněly fanfáry, tentokrát student-
ská hymna, Svatý otec opustil sál a vrátil 
se zpět na apoštolskou nunciaturu, kde 
během pobytu v Praze bydlel. Celý cere-
moniál trval přibližně hodinu. My jsme 
ještě na chvíli v sále zůstali, abychom si 

jej mohli v klidu prohlédnout a vyfotit 
pár fotek, a poté, již za tmy, jsme osvět-
lený Hrad opustili. A pokud bych měl 
vystihnout osobní dojem ze setkání s Jeho 
Svatostí, tak si se vší úctou troufám trochu 
familiérně říci, že je to takový malý a milý 
dědeček v bílém, ze kterého čiší obrovský 
respekt a charisma. Na toto setkání nikdy 
nezapomenu a jsem moc rád, že se nám je 
podařilo uskutečnit.

(Lukáš Mocek, Zuzana Mazurová)

Chtěl bych nyní vyjasnit pár pochyb-
ností a otázek. Například: charismata 
byla potřebná v prvotní církvi. Ale potře-
bujeme je dnes? Raná církev byla ve svém 
prvotním stadiu svého vývoje nedospělá. 
Nebyla tu dlouhodobá zkušenost. Cha-
rismata v té době byla důležitá, ale dnes 
je církev zralá, rozprostřena po celé Zemi, 

dobře zorganizovaná, v různých národech 
má velmi dobrou strukturu, takže na co 
charismata v takto vyzrálé církvi? Na to 
mám odpověď: Ano, církev je zralá, ale 
křesťané nejsou zralí! Nebo snad máme 
dnes samé zralé křesťany? Máme křesťany, 
kteří se roky denně učí, že mají odpouš-
tět druhým a stejně neodpouštějí. Máme 

Charismata – část třetí (díl 2.)
Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.

Papežská návštěva
Konečně jsme zase měli možnost spatřit 
na vlastní oči papeže, který slavil mši sva-
tou v Brně. Této možnosti využilo hodně 
našich členů farního společenství, a tak 
mohl být od fary vypraven autobus, který 
jsme zaplnili takřka do posledního mís-
tečka. Vyrazili jsme časně z rána, něco po 
čtvrté hodině. Na začátku cesty, dřív než 
někteří usnuli, jsme se pomodlili za zdar 
naší pouti. Tato modlitba byla vyslyšena, 
neb se pouť vydařila. Byli jsme rozděleni 
do různých sektorů. Kněží měli svůj vlast-
ní, mladí, rodiny i ostatní účastnici měli 
taky svůj vlastní sektor. Trošku smůly měl 
o. Petr, který se už nedostal do kněžského 
sektoru, a tak byl v našem, což jsme zjistili, 
až když se náš sektor vyprazdňoval. Před 

začátkem mše jsme nacvičovali odpově-
di v latině, abychom věděli, jak, kdy a co 
máme odpovídat na papežova slova,která 
pronášel v latině. V homilii k nám mluvil 
o pravé naději, kterou máme mít v Bohu 
a ne v materialismu, jak se to u mnohých 
našich spoluobčanů děje. Zážitků z této 
vydařené pouti má určitě každý z nás hod-
ně, zvlášť když kolem našeho sektoru sám 
projel a ze svého papamobilu nám požeh-
nal. Když kolem nás projížděl, tak jsme se 
postavili na židličky a mávali jak diví.
Určitě si všichni přejeme, aby tato návště-
va nebyla poslední a úplně nejšťastnější 
bychom byli, kdyby navštívil Ostravu a na 
mošnovském letišti sloužil mši.

(Kamil Jeroným Pálka)
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lidi pokřtěné, kteří své křesťanství vůbec 
nežijí a Ježíš není středem jejich života. 
Nemáme jen samé zralé křesťany. Zralý 
křesťan zázraky nepotřebuje. Nepotřebu-
je uzdravení, nepotřebuje zjevení Panny 
Marie, protože už je zralý. A jeho život je 
založen jen na lásce. Ať už mi Bůh dává, 
oč ho prosím nebo mi to nedává, miluji 
ho pořád stejně – to by byl zralý křesťan. 
Panna Maria nepotřebovala zázraky. Věři-
la v Ježíše, i když zázraky neviděla. Napří-
klad před svatbou v Káni zřejmě neviděla 
žádný zázrak, první zázrak udělal Ježíš až 
tam. Neměla o zázracích žádnou předsta-
vu. A Ježíš ji v tom klidně nechal, když 
jí říkal: Ženo, co žádáš, ještě nepřišla má 
hodina. A Marii to neodradilo, přesto věři-
la. A tak řekla: Udělejte všechno, co vám 
řekne. Měla čistou víru. Nevěřila v zázra-
ky, ale věřila v Ježíše, věřila v Boha zázra-
ků, nikoliv v zázraky Boží. Toto je zralost. 
Ale my nemáme moc takových zralých 
křesťanů. Proto potřebujeme charisma-
ta. Kardinál Suenens na 2. vatikánském 
koncilu říkal, že právě dnes potřebujeme 
charismata, dokonce ještě více než tehdy 
na začátku. 
Další námitka: na počátku církve to byl 
výjimečný stav, ale dnešní církev už je 
stabilní. Na to mám odpověď: ano, máme 
stabilní církev jako instituci, ale ne jako 
žijící církev. Církev jako instituce je stabil-
ní, máme papeže, kterého všude ve světě 
vítají milióny lidí, žádný jiný náboženský 
vůdce dnes nemá stejnou roli jako papež 
katolické církve. V každém národě je síť 
farností, diecézí, struktura je pevně stano-
vena, ale to neznamená, že máme stabilní 
živoucí církev. Církev prochází neustálým 
procesem obrácení a vždycky to tak bude. 
Jan Pavel II. říkal, že dříve než bude církev 

moci evangelizovat druhé, musí evangeli-
zovat sama sebe! Procházíme trvalým pro-
cesem obrácení, takže nikdy nemůžeme 
být stabilní, nikdy se nemůžeme dostat až 
na vrchol – máme se snažit být dokonalí 
jako je dokonalý náš Otec. Tím nám Ježíš 
říká, že se nemáme nikdy zastavit, nelze 
říct: to už stačilo. Stále jsme na cestě a jde-
me dál. Proto církev potřebuje charismata. 
Je to neustále pokračující cesta. Můžeme 
mluvit o stabilitě církve jako instituce, ale 
ne o stabilitě živé církve, protože církev 
musí jít neustále dál.
Námitka: prvotní církev postráda-
la teologickou kulturu. Dnes máme 
solidní církevní vyučování. Charisma-
ta byla potřebná dokud církev neměla 
rozvinutou teologii. Na to odpovídám: 
církev není jenom učitelem, ale je i mat-
kou. A tak, jako matka potřebuje zajistit 
svým dětem mléko a potravu, tak i církev 
musí dát svým dětem živou zkušenost! 
Takže nestačí, když nám zajistí pou-
ze dobré vyučování, musí nám předat 
i živý vztah s Ježíšem. Už dlouho jsme 
dostávali spoustu principů, ale principy 
nestačí. Dávat dobrou katechezi nestačí. 
Nestačí mluvit o Ježíši. Příklad – přijdu 
a udělám vám přednášku o papeži. To je 
hezké, ale lepší je, nabídnout vám zájezd 
do Říma, abyste se na něj jeli podívat. Je 
rozdíl se něco o papeži dovědět, nebo se 
s ním osobně setkat. Potřebuji se s Ježí-
šem setkat, dotknout se ho, „ochutnat“ 
ho, toto je ten proces neustálého obrá-
cení, který nikdy neskončí. Ano, máme 
teologickou kulturu, přesto potřebujeme 
zkušenost. Potřebujeme proto charisma-
ta, neboť skrze ně se teorie stává praxí. 
Můžeme se tak začít dotýkat toho, co ve 
své mysli už víme.
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Jiná námitka: už jsme přijali Ducha 
svatého ve křtu a při biřmování, potře-
buji jen Ducha svatého, nikoliv jeho 
dary. Tahle pochybnost a otázka je vel-
mi závažná. Není nejdůležitější mít cha-
rismata, důležitější je, aby v nás přebýval 
Duch svatý. Všichni jsme ho přijali, je 
v nás, máme ho. Otázkou ale je, zda je 
v nás zablokovaný nebo ne. Co se v člo-
věku děje? Často musím připravit nějaké 
vyučování, velmi závažné. A tak si řeknu, 
že potřebuji nějaký materiál, abych si ten 
předmět prostudoval, jdu do knihovny, 
začnu studovat a pak ty materiály zase do 
knihovny vrátím. Ale pak nahlédnu doma 
do své malé knihovničky, když hledám 
úplně něco jiného a přitom tam najdu 
knížku, která se také týká předmětu, 
o kterém mám mluvit. Já jsem tu knížku 
celou dobu doma měl, ale vůbec jsem o ní 
nevěděl. Byla zarovnaná v knihovničce. 
A já jsem ji šel hledat jinam. Nestačí něco 
mít, ale důležité je používat to! Nepomůže, 
že to máme, pokud to ignorujeme. Máme 
v sobě Ducha svatého už od křtu a biřmo-
vání, přijímáme ho pokaždé při svátosti 
smíření, v Eucharistii, ale může v nás být 
tak, jako by nebyl. Nestačí ho mít, je nut-
no používat tu moc, kterou On nám chce 
dát. Bývá v nás, naší vinou, zablokovaný 
a nemůže působit. Potřebujeme proto cha-
rismata, aby se v nás Duch svatý rozdmý-
chal. Je důležité charismata používat, aby 
byl Duch svatý v nás aktivní!
Další námitka: Ježíš nám dal svátos-
ti. Copak svátosti a modlitba nestačí 
pro mou duchovní cestu? Potřebuje-
me opravdu charismata? Odpovídám: 
ano, svátosti jsou nejmocnějším nástro-
jem a darem, který nám Ježíš dal. Ale 
pouze Duch svatý může svátosti ve mně 

oživit. Nelze pochybovat o tom, že moc 
Eucharistie je obrovská. Přesto někdy, 
když Eucharistii přijímáme, je to jako 
bychom ji nepřijímali – protože to v nás 
není živé. Svátost smíření je úžasná zku-
šenost s Otcem, který nám odpouští, ale 
my tuto zkušenost neprožíváme. Modlíme 
se a jako kdybychom se nemodlili. Kdo ve 
mně oživí tu moc, která vychází z mod-
litby a ze svátostí – jedině Duch svatý! 
Jsme-li jím naplněni a On v nás působí, 
toto vše je v nás živé. Přijmout Ducha sva-
tého znamená přijmout ho se všemi dary, 
které nám chce dát. Dary, které nacházíme 
v Izajáši, tj. ty, které jsme přijali ve křtu, 
i ovoce Ducha svatého (list Galatským), 
služby (viz. Ef. 4) i charismata (1Kor 12. 
kap.). Když přijmeme celý tento balík 
darů, náš život duchovní i svátostný bude 
opravdu živý. 
Otevřme se tedy těmto darům DS. Ote-
vři mé srdce, můj Bože, Duchu svatému. 
Pane, tady jsem, jsem pero ve tvé ruce, použij 
mě tak, jak ty chceš, pomoz mi Duchu sva-
tý, abych se přiblížil k Ježíši, abych mohl 
vstoupit do intimnějšího vztahu s Otcem, 
pomoz mi Duchu svatý, abych se na každého 
díval jako na bratra a sestru, dej mi charis-
ma služby. Tys řekl - nepřišel jsem, abych si 
nechal sloužit, ale abych sám sloužil – žád-
ný učedník není větší než jeho mistr – umyl 
jsem vám nohy, abyste dělali druhým totéž. 
Pomoz mi Duchu svatý, abych druhým 
sloužil skrze charismata která jsi mi dal. Ne-
jsou moje, patří tobě. Pane, pomoz mi, aby-
ch žil plán, který jsi pro mě vytvořil, abych 
Ducha ve svém životě neblokoval. Přiveď mě 
Duchu svatý k opravdové zkušenosti s Ježí-
šem, abych uviděl trhlinu v lodi a nejen to, 
ale abych i cítil zodpovědnost za to, aby byla 
opravena. Často ztrácím odvahu, ale tys řekl 
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jasně – nic není nemožného pro toho, kdo 
věří. Dej mi prosím toto ujištění, že s tebou 
je možné všechno. Děkuji ti za dary Ducha 

svatého a za všechny dary, které On do mého 
života přináší. Amen.

(Radim Prokop)

Výlet s vozíčkáři
Po delší době jsem měl opět možnost 
pomoci zdravotně hendikepovaných spo-
luobčanům z Hrabyně na jejich výletě. 
Cílem naší cesty se staly tentokrát nedale-
ké Hukvaldy. Opět tuto akci zorganizoval 
náš farník Vojtěch Vlček, pedagog a spiso-
vatel. Vozíčkářů bylo čtrnáct. Nás dobro-
volných pomocníků bylo asi dvacet.
Obec Hukvaldy leží na levém břehu Ond-
řejnice v kopcovitém terénu asi 12 km od 
Frýdku – Místku. Nad obcí jsou zříceni-
ny rozlehlého hradu, jednoho z největších 
na Moravě. Patřil k řadě strážních hradů 

– Helfštýn, Starý Jičín, Štramberk a Huk-
valdy. Byl založen před rokem 1285 Jin-
dřichem z Příbora a Hukvald. Po pohnuté 
historii v roce 1762 hrad vyhořel a zpustl. 
Hrad měl celkem šest bran, sedm kulatých 
a dvě hranaté bašty. Hradby byly 2 metry 
silné, obvod 800 metrů, délka 320 metrů. 
Ke konci pohnuté historie hradu se tento 
vrátil do majetku olomouckého biskupství 
(od 18. stol. Arcibiskupství), jemuž patřil 
téměř nepřetržitě až do roku 1948, kdy byl 
hrad zestátněn.

Hukvaldy jsou rodná obec hudebního 
skladatele Leoše Janáčka. Na staré ško-
le (na jeho rodném domě) je umístěna 
pamětní deska. V této škole byl jeho otec 
učitelem. Mladý Leoš v místním kostele 
zpíval a hrál na varhany. V oboře je umís-
těna socha Lišky Bystroušky.
Byla krásná slunná podzimní sobota a my 
jsme se po vyložení vozíčkářů z autobusu 
v obci Hukvaldy vydali na prohlídku hra-
du. Bylo to docela pracné vyvést je všech-
ny až nahoru. Nakonec jsme to všechno 
ve zdraví zvládli a před hradem jsme se 

společně vyfotili. Pak následovala 
prohlídka hradu. Na rozhlednu jsme 
vystoupili bohužel už jen my pomoc-
níci bez vozíčkářů. Vozíčkáře jsme 
nahoru dopravit nemohli. Z rozhledny 
jsme pozorovali nádhernou podzimní 
krajinu. Prohlídku jsme ukončili sešu-
pem dolů do Hukvald, tam jsme si dali 
dobrý oběd a připravovali jsme se na 
cestu domů.
Po návratu v podvečer do Ostravy 

jsme se zúčastnili mše svaté v Třebovicích 
v kostele Nanebevzetí P. Marie. Někteří 
dobrovolníci nakonec ještě doprovodili 
vozíčkáře do jejich domova v Hrabyni.
Takže tento pěkný výlet byl ukončen ještě 
pěknějším duchovním prožitkem v našem 
milém a vzorně udržovaném kostele. Ten-
to výlet a kontakt se zdravotně hendikepo-
vanými obohatil i nás a připomněl nám, 
že těmto lidem se máme snažit pomáhat 
a ulehčovat jim jejich těžký úděl.

(Jaroslav Martykán)
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OKÉNKO PRO DĚTI

MODLITBA

Aforismy na téma náboženství
Nebylo by pohanů, kdybychom my žili 
jako praví křesťané.
 (Jan Zlatoústý)

Náboženství vám slibuje, že dorazíte bez-
pečně do cíle, ale neslibuje vám, že vaše 
cesta bude pohodlná.
 (čínské přísloví)

Pravé křesťanství je modlitba a usilovná 
práce pro bližní.
 (S. Singh)

Jsou dva druhy křesťanské existence: 
následování Krista, a její lacinější vydání, 
obdivování Krista.
 (S. Kierkegaard)

Ježíši, Tvé nejlaskavější srdce neodmítá ani 
největšího hříšníka, který se k němu obra-
cí. Proto Tě prosím: Dej mi, jakož i všem 
kajícím hříšníkům, srdce tiché, které 
miluje skrytý život, nehledá oblibu u lidí 
a nechce se mstít. Dej mi srdce trpělivé, 
které umí snášet i největší životní těžkosti 
a nouzi. Dej mi srdce pokojné, které žije 
v míru s bližním i se sebou samým. Dej 
mi srdce nezištné a spokojené s tím, co 
právě má. Dej mi srdce, které miluje mod-
litbu a touží, aby Bůh byl ode všech tvorů 
poznáván a milován. Dej mi srdce, které 
se rmoutí nad hříchem a nemá jiné přání, 

než žít pro Tebe a usilovat o dobro a spásu 
bližního. Dej mi srdce čisté, které ve všem 
hledá Boha a jen jemu se chce líbit. Dej 
mi srdce statečné, které se ničeho neleká, 
nýbrž všechna protivenství snáší s důvěrou, 
že jsi blízko. Dej mi srdce štědré k chudým 
a soucitné k duším v očistci. Dej mi srdce 
vděčné, vyrovnané a chápající, že radost 
i smutek, náklonnost i protivenství bliž-
ních i všechna lidská hnutí jsou v Božím 
plánu spásy.
 Amen

(vybrala Soňa Jarošová)

Modlitba sv. Klementa Hofbauera o dokonalost

Ahojky, posílám 
vám všem velký úsměv do 

uplakaného podzimu.
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Listopadové pranostiky
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní. »
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. »
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí. »
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit. »

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Když šel tam,  
do hlavy ho tloukli,
když šel ven, za krk ho tahali.

Mihla se, už tu není,
zvědavá mašlička na kameni.

Jaromír Nohavica
Kdo by ho neznal. Je písničkář, textař, překla-
datel. Co možná nevíte je, že vystudoval v Brně 
střední knihovnickou. Měl několik zaměstnání, 
mj. pracoval jako dělník a knihovník, od 1981 
se živí jako umělec na volné noze. Hudební 
vzdělání nemá, ve hře na kytaru, housle, flét-
ny a tahací harmoniku je samouk.

V moři je místa dost 
Podmořský koník kluše s nákladem mořské pěny,
cesta je velmi mokrá, a on je unavený,
za první vlnou vlevo okolo mořských patníků,
za rohem v Golfském proudu už vidí Afriku.

Medúzy průhledné jak výkladní skříň,
čím blíž jsou k hladině, tím vidět jsou míň,
na vlnách houpají se a když je nikdo nevidí,
šťouchají do lehátek, strkají do lidí.

V chaluhách pod hladinou perou se chobotnice,
na každém chapadle boxerská rukavice,
perou se, melou se, padají, vstávají
a všechny ryby kolem ploutvema pleskají.

Rejnoci placatí jak kuchyňské utěrky
šestého každý měsíc dobijou baterky,
na mořských křižovatkách blikají světlama,
aby se nesrazily ryby s rybama.

Stačí si nachystat špejle, lepidlo, 
krepový papír žluté a zelené bar-
vy. Kousek ještě smotaného papíru 
ustřihni a pak už jen musíš stříhat 
a stříhat, aby vznikly tenké střapeč-
ky. Pozor, nestříhej až do konce. 
Nenastříhaný konec nalep na špejli 
a omotej zeleným papírem. Pampe-
liška je hotová a ty můžeš mít jaro 
celý rok v pokojíčku.

Je vám smutno po kytičkách?
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Znáš je…?
Chodíme kolem nich denně. A myslíme si, že většinu našich rostlin známe. Je to pravda? 
Vyzkoušej si to.

1.  Katrán tatranský je vysoká bylina  
a rozmnožuje se tak,

a) že po dozrání semena vypadnou
b) že z jeho kořenů vyrůstají nové rostliny
c)  že se po dozrání odlomí a kutálí se po 

svahu dolů a vytřásá semena

2. Nejjedovatější bylina u nás je
a) muchomůrka červená
b) rulík zlomocný
c) mrkev

3.  Nejjedovatější houba na světě je mucho-
můrka zelená. Smrt nastává

a) ihned po snězení
b) do 24 hodin
c) 4. až 6. den

4. Největší kapradiny jsou vysoké
a) 1,8 m

b) 8 m
c) 18 m

5.  Nejtěžší hlávku zelí vypěstovali ve Vel-
ké Británii. Vážila

a) 5,6 kg
b) 56 kg
c) 560 kg

Domaluj si draka a hurá, můžeš jít ven pouštět
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Největší jedlá houba je vatovec obrovský (Langerman-
nia gigantea) váží 10 i více kilo a měří 10 až 50 cm. Je 
považován za nejplodnější organismus na světě. Napří-
klad plodnice o hmotnosti 4 kg obsahuje 1500 bilionů 
výtrusů, seřazené vedle sebe by vytvořily řadu dlouhou 
625 000 km.

Víš, co je glaciální relikt? Je to rostlina nebo živočich, 
který se dochoval od doby ledové a stále žije. U nás jich 
taky pár máme. Například je jím kosatec sibiřský.

Poznáš, jaké to je zvířátko? Spoj čísla od 1 do 44.
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Po sedmi letech, jak Josef řekl, obilí nevze-
šlo a v mnoha zemích vypukl hlad. Ale 
v Egyptě dal Josef otevřít sýpky a prodával 
lidem obilí. V zemi Kanaán už také i jeho 
otci a bratrům docházelo obilí, nebylo 
z čeho péct chleba. Jákob se nakonec roz-
hodl a vyslal své syny, kromě nejmladšího 
Benjamína. Josefa v Egyptě nepoznali, on 
je ale okamžitě. Rozhodl se je vyzkoušet, 
zda jsou stále ještě tak zlí. Přísně se na ně 
podíval. „Jste špióni!“ řekl a poslal je do 
vězení. Po třech dnech je nechal propustit, 
ale museli mu slíbit, že příště s sebou přive-
dou Benjamína. A Šimeóna si nechal jako 
rukojmí, aby měl jistotu, že svůj slib splní. 
Jak by mohli přesvědčit otce, aby se rozlou-
čil se svým nejmladším synem? Když však 
jídlo došlo, nebylo na vybranou. Benjamín 
s nimi musí jít, jinak budou hladovět. 
Znovu stáli před správcem egyptské země 
a když Josef uviděl Benjamína, ztěžka se 
bránil slzám. Bratři poklekli před Josefem. 
Druhý den ráno, když se pytle bratří plnily 
obilím, přikázal Josef svým služebníkům, 
aby do Benjamínova pytle zastrčili Josefův 
vlastní stříbrný pohár. Bratři neušli dale-
ko, když je dostihli Josefovi muži. Hledali 
zloděje a pohár se našel v Benjamínově 
pytli. Všichni se vrátili do města a padli 
Josefovi k nohám.
„Ten, u koho byl nalezen můj pohár, se sta-
ne mým otrokem,“ řekl Josef, aby je zkou-
šel. „Ostatní budou moci svobodně odejít.“ 
S tím se bratři nemohli smířit. Nemohli 
odejít ke svému otci a říci mu, že ztratil 

i tohoto svého nejmladšího syna. Juda 
promluvil. „Pokud se Benjamín nevrátí 

s námi, náš otec zemře smutkem. Slíbil 
jsem mu, že se chlapec vrátí v pořádku 
domů. Dovol, abych se stal tvým otrokem 
místo něho.“ Když to Josef slyšel, poznal, 
že jeho bratři litují toho, co mu před mno-
ha lety udělali. Poslal své služebníky ven 
z místnosti a potom propukl v pláč.
„Já jsem Josef,“ řekl. „Žije ještě můj otec?“ 
Na tvářích všech se objevila hrůza. Teď 
jim Josef mohl všechno oplatit. Co s nimi 
udělá? Ale Josef znovu promluvil. „Neboj-
te se. To Bůh mne sem poslal, aby nám 
všem zachránil život. Neúroda bude trvat 
ještě dalších pět let a mnozí umřou hlady. 

Vraťte se domů a při-
veďte sem otce a celou 
rodinu, abyste žili blíz-
ko mne v zemi Goše-
nu. Všechny je objal 

a slzy mu tekly po tvářích. 
A tak Jákob a Josefovi bratři, jejich ženy 
a děti, jejich služebníci, dobytek a všech-
na stáda odešli ze země Kanaán do země 
Gošen, nejlepší části země egyptské.

Dokončení biblického příběhu o Josefovi

Malý synek se ptá otce: „Proč je Tichý oceán tichý?“ Tatínek se zlobí: 
„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ „Tak tedy jo. Jak vlastně umře-
lo to Mrtvé moře?
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(Lenka Volná)Hádanky: hřebík, had        Znáš je? 1c, 2b, 3c, 4c, 5b

A pohádka na závěr…
JAK TO BYLO? Vyprávěj pohádku a seřaď obrázky tak, jak mají následovat za sebou. 
K tomu dopiš do prázdných koleček ve správném pořadí čísla. Napoví ti drobné motivy, 
které se opakují vždy ve dvou obrázcích následujících po sobě.
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OKÉNKO PRO RODIČE
Setkání ve Staré Boleslavi
Dostal jsem možnost zpovídat při setkání 
papeže Benedikta s mládeží ve Staré Bole-
slavi. Každý kněz, který tuto službu přijal, 
dostal přesný čas, kdy měl být k dispozi-
ci. Já jsem zpovídal od 22.00 do 23.30. 
Po ubytování ve škole za chrámem Panny 
Marie jsem se šel podívat na náměstí, kde 
se připravoval večerní program. Setkal jsem 
se také s členy scholy z Ostravy-Zábřehu. 
Některé z nich, ty starší, znám už z dří-
vějška, jiné jsem před několika málo lety 
učil na BiGy. Vedoucí scholy mě poprosil, 
zda bych jim před večerním programem 
požehnal. Ve stanovený čas jsme se tedy 
setkali pod pódiem a já jsem měl tu 
možnost jim požehnat. Řekl jsem 
jim přitom, ať nemyslí na to, zda 
to zahrají dobře, ale ať 
myslí na ty lidi, kte-
rým zpívají, aby hráli 
pro ně a pro Pána. Pak 
jsem s úžasem poslou-
chal, jak krásně hrají. 
Přitom došlo k ně-
čemu, co jsem vůbec 
nečekal. Po několi-

ka písních se mladí seběhli před pódium 
a začali v rytmu hudby radostí tancovat. 
Bylo to nečekaně spontánní. Ještě jsem 
nikdy neviděl tancovat na křesťanské pís-
ně. Ukázalo se, že ta hudba je plně srov-
natelná s jinou dobrou populární hudbou. 
A ti mladí lidé to vycítili a svým tancem 
chválili Pána.
Někdy se zdá, že křesťanství je jakoby 
z jiného světa, jako by se do současnosti 
nehodilo. Ten tanec mladých lidí uká-
zal opak. Je to projev tvůrčího momentu 
v křesťanství, i když je to jen počátek, jen 
určitý signál toho, že křesťanství má v sobě 

životní sílu. Ta může skr-
ze poctivé duchovní úsilí 

a rozvoj zodpovědnos-
ti směřovat k plně 
žitému křesťanskému 
životu, který se stá-
vá svědectvím. Díky, 
Pane, za tuto zkuše-
nost!

(P. Pavel Kuchař)

Spontánní radost mlá-
deže jsem měla mož-
nost sledovat přímým 
přenosem TV Noe po 
oba dva večery před příjezdem Sv. otce.
První večer z Brna, druhý ze Staré Bole-
slavi. Čas čekání na příjezd Benedikta 
XVI. byl vyplněn úžasným programem. 
Smekám před všemi mladými organizá-
tory i samotnými účastníky. Dnes, kdy 

se o mládeži hovoří 
spíše v souvislostech 
negativních, byly oba 
přímé přenosy přímo 

balzámem pro duši. Škoda, že naše genera-
ce byla o podobné prožitky v mládí ochu-
zena. Modleme se za naše děti a vnuky, ať 
jim toto nadšení nezevšední a dovedou je 
jednou předávat dál…

(Broňa Volná)
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RECEPTÁŘ
Skořicoví šneci

Ingredience: 30 dkg hladké mouky, 2 lžíce pískového cukru, 
100 ml oleje, 125 ml mléka, 1 vejce, 25 gramů droždí, ½ prášku 
do pečiva a trochu soli
Vypracujeme těsto. Nenecháváme kynout.
Skořicová náplň: 80–120 gramů pískového cukru, 1 lžíce mleté skořice, nasekané oře-
chy.
Těsto rozválíme na plát asi 4 mm silný, potřeme rozehřátým máslem, posypeme skoři-
covou náplní, posypeme ořechy. Stočíme jako roládu a ostrým nožem krájíme kolečka 
asi 1,5 cm silná. Pečeme na plechu na pečícím papíře dozlatova. Těsto si také můžeme 
rozdělit na dvě části a každou dělat zvlášť.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Tak co říkáte? Je Bůh voličem KDU–ČSL? 
Nebo je spíše „socdemák, ódeesák, zelený 
či komunista“? Ne, nechci tady dělat před-
volební kampaň, vždyť na tu letošní se 
vynaložilo už dost zbytečných peněz.
Nebo si myslíte, že Boha politika nezají-
má? A co třeba filmy? Myslíte si, že by Ježíš 
zaskočil třeba do Cinestaru na nejnovější 
kinohit s Brucem Willisem? A zašel by si 
na fotbal nebo hokej? Stavil by se cestou 
z práce „na jedno“ do restaurace? Rockový 
festival? Koupání v Hlučínské štěrkovně? 
Přečetl by si Šifru mistra Leonarda?
Tak teď si už asi opravdu říkáte, že jsem se 
dočista zbláznil. Ale já si myslím, že tohle 

všechno by Ježíš dě-
lal. Vždyť nám byl 
podoben VE VŠEM 
KROMĚ HŘÍCHU!
On by asi spíše nedělal jiné věci. Neub-
ližoval by druhým, nepomlouval by, nevy-
vyšoval by se nad nás, i když by v klidu 
mohl. Nesoudil by lidi, protože zná pozadí 
osudů, do kterých my nebudeme mít šanci 
nikdy ani nahlédnout. A měl by nás rád. 
I Paroubka, Topolánka, Tebe, mě, nás 
všechny… i ty komunisty… Ježíš je totiž 
pravý Bůh! A pravý člověk! Tak tedy vzhů-
ru na cestu s ním! Nebo se nám taková 
cesta nezdá zajímavá?

(Lukáš Volný)


