Modlitba za zemřelé

Nedávný hovor mne vedl k následujícímu
zamyšlení. Řeč se točila kolem zesnulých
a padla na přetřes otázka modlitby. Proč
se modlit za zemřelé? Je to přece záležitost
Boží! Otázka provokovala k hlubšímu za
myšlení. Dožadovala najít ujasnění posto
jů, aby nezůstaly automatickými.
Smíme mít tedy tu „drzost“, abychom na
hlíželi do Boží kuchyně a mluvili mu do
toho? Má nějaký smysl naše modlitba na
hřbitovech či pohřbech? Křesťanská Tra
dice nás učí, že ano. Víra církve mimo jiné
přihlíží k starozákonnímu úryvku z 2. kni
hy Makabejské (2 Mak 12, 38–46). Tam
čteme, že Juda Makabejský dal po bitvě
posbírat mrtvoly a nechal je pochovat
v jejich rodinných hrobech. Potom udělal
sbírku, která vynesla okolo dvou tisíc stří
brných drachem a poslal je do Jeruzaléma,
aby se tam za mrtvé přinesla smírná oběť,
aby jim byly odpuštěny hříchy.
V podobném duchu, jak píše kardinál
Špidlík, nechávali křesťané sloužit smírné
oběti za zemřelé. Nebyly to již starozákon
ní oběti, ale za zesnulé byla sloužena mše
svatá. Církevní otcové příliš nespekulovali
o tom, jakým způsobem pomáhá mrtvým
naše modlitba. Byli si však jisti, pokračuje
kardinál, že očištění duše nekončí v oka
mžiku, kdy člověk naposled vydechne.
Přechod do věčnosti je důležité stadium

života. A modlitba věřících při tomto pře
chodu očišťování duše očišťuje.
Síla modlitby není v našich krásných slo
vech, ani v mnohomluvnosti, ani dokonce
ve zbožnosti. Modlitby se stávají silnými
jen ve spojení s Kristovou obětí. Na druhé
straně ukazují velkorysost Boží, že totiž
On, veliký a nekonečný Bůh, naslouchá
červíčkům, jakými jsme my. Modlitba za
zemřelé vyjadřuje naději na budoucí shle
dání, nemá tedy v sobě prvek loučení.
Dalším důvodem, proč se modlit za zem
řelé, je důvěra. Jsme přesvědčeni, že Bůh
jako Otec sdílí velké i malé radosti svých
dětí. Jestliže dobrý otec naslouchá dítěti,
pak tím více to můžeme vztáhnout na ne
beského Otce.
Ve svých úvahách o síle modlitby se mů
žeme odvolat na Bibli. Evangelista Jan
ve svém listu (1 J 5, 14–15) píše: „Máme
v něho (Krista) pevnou důvěru, že nás
slyší, kdykoli o něco požádáme ve shodě
s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoli
o něco žádáme, pak také víme, že to, co
máme, jsme dostali od něho.“
Dušičkové období skýtá spoustu možnos
tí, abychom na své zemřelé v modlitbách
pamatovali. Vždyť v rozhovoru s Kristem
o těch, kteří nás předešli na věčnost, je
vyjádřena naděje na shledání s blízkými
i s Kristem samým.
o. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. listopadu – pondělí
Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu – úterý	VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
4. listopadu – čtvrtek
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
7. listopadu – neděle
32. neděle v mezidobí
9. listopadu – úterý
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – středa
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu – čtvrtek
Památka sv. Martina, biskupa
12. listopadu – pátek
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu – sobota
Památka sv. Anežky České, panny
14. listopadu – neděle
33. neděle v mezidobí
17. listopadu – středa
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
21. listopadu – neděle
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
22. listopadu – pondělí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. listopadu – středa
Památka sv. Ondřeje Dung – Laca, kněze a druhů, mučedníků
28. listopadu – neděle
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
30. listopadu – úterý
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

MALÁ KATECHEZE – Slavnostní vstup

Vážení přátelé liturgie,
v minulém čísle Many jsme se blíže věno
vali příchodu kněze s ministranty k oltá
ři až po políbení oltáře knězem. Zmínili
jsme však pouze
tzv. jednoduchý
vstup, tedy ten,
který můžeme
vidět při napros
té většině mší ve
všedních dnech
i v neděli. Jedná
se o onu formu,
kdy celebrant (kněz) a přisluhující minist
ranti přicházejí do presbytáře ze zákristie.
Ovšem ve dnech slavnostních (velké svát
ky, pouť, atd.) se v našem chrámě využívá
také vstup slavnostní. Při tomto slavnost
ním vstupu přichází kněz a ministranti
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průvodem středem kostela, a to od hlav
ních (vstupních dveří) směrem dopředu
k oltáři. Již na první pohled jsou zde i další
odlišnosti od vstupu jednoduchého.
V čele průvodu kráčí ministranti s kadi
dlem (navikulář a turiferář), za nimi minis
trant s křížem a po stranách ministranti
se svícemi (při nedostatku prostoru jdou
svíce až za křížem). Následují ministranti
seřazení od nejmenších k největším. Opět
zcela na závěr průvodu přichází kněz.
Kdyby se mše svaté účastnil jáhen, šel by
také na konci po boku kněze. V posled
ních letech je zvykem, že při slavnostních
mších je v průvodu nesen Evangeliář.
Nese-li Evangeliář jáhen, kráčí ještě před
knězem, který průvod uzavírá. V podmín
kách naší farnosti je však v drtivé většině

případů přítomen pouze kněz, který pak
Evangeliář přináší k oltáři sám.
Když již průvod přichází před oltář, minis
tranti s kadidlem, křížem a svícemi vystu
pují nahoru po schodech do presbytáře.
„Kadidelníci“ zaujímají místo na boku
vedle kazatelny, ministrant s křížem a se
svícemi po stranách stojí před svatostán
kem, čelem k lidem v kostele. Ostatní
ministranti zůstávají dole pod schody, jen
se poněkud rozestoupí. Tímto „špalírem“
prochází kněz, všichni společně pokleka

jí a ministranti kráčí na svá místa. Kněz
vystupuje po schodech jako poslední, pře
bírá kadidelnici, okuřuje oltář a kříž. Pak
vrací kadidelnici a ministranti s kadidlem
odcházejí do zákristie. Poté kněz líbá oltář,
jak jsme psali již v minulém čísle.
V některých dnech, ať jsou to velikonoční
či vánoční svátky, je liturgie natolik spe
cifická, že i vstup k bohuslužbě je odlišný
od těch, které jsme zde popisovali. O tom
však možná někdy později.

Slovníček pojmů
celebrant — vedoucí bohoslužebného shromáždění
Evangeliář —	kniha, ze které se při slavnostních mších předčítají čtení evangelia; často
bývá bohatě zdobená či jinak umělecky vyvedená
navikulář —	ministrant, který nese malou nádobku – „loďku“ obsahující směs vonné
pryskyřice, tedy samotné kadidlo
presbytář —	presbyter je v překladu kněz, můžeme tedy použít i název kněžiště; pres
bytář je tak místo, odkud je vedeno bohoslužebné shromáždění, místo,
kde kněz slouží mši svatou
turiferář —	ministrant, který nese kadidelnici, což je nádoba, do níž se vkládá von
né kadidlo a kterou se provádí „okuřování“
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•

Od 1. listopadu začínají večerní mše svaté v 17 hodin.
V úterý 2. listopadu na „Dušičky“ budou mše svaté v 7 hod. a v 17 hod., po večerní
mši bude pobožnost na hřbitově.
Ve středu 10. listopadu v předvečer svátku sv. Martina proběhne lampiónový průvod
pro děti.

SVATÝ MĚSÍCE
Bl. Rupert Mayer

Rupert Mayer se narodil 23. 1. 1876 ve
Stuttgartu. Od dětství byl veden k ná

boženskému životu v rodném Bavorsku.
2. května 1899 byl vysvěcen na kněze
3

a 1. 10. 1900 vstoupil do řádu Tovaryšstva
Ježíšova v rakouském Feldkirchenu.
V roce 1906 začal Rupert Mayer cestovat
jako lidový misionář Švýcarskem,
Holandskem a Německem. Už
v roce 1912 byl povolán předsta
veným řádu do Mnichova, aby se
staral o přistěhovalce.
V první světové válce sloužil jako
kaplan německé armády na fron
tě. Byl těžce raněn, když obětavě
chránil vlastním tělem zraněné
ho vojáka. Museli mu amputovat
levou nohu až vysoko nad kolenem. Za
svou statečnost na frontě byl pak P. Mayer,
jako první kněz, vyznamenán v Německu
železným křížem první třídy. Kvůli vyso
ké protéze své nohy se už potom nevrátil
na frontu. Avšak velmi rozhodně a neú
navně kázal v Mnichově proti kruté válce
a zmatkům, které rozdmýchávaly třídní
sociální nenávist a vyvolávaly velkou bídu
obyvatelstva. Od r. 1921, kdy byl jmeno
ván předsedou mariánské družiny, kázal
ve městech a obcích v okolí Mnichova.
Po nástupu fašismu a nacismu R. Mayer
včas rozeznal nebezpečí a rozhodně kázal
proti němu. Byl jedním z prvních, kteří
přesně odhalili podstatu Hitlerova hnutí,
a již před rokem 1923 vyzýval k tomu, aby
katolíci nepodporovali národní socialismus.

Neúnavně veřejně prohlašoval, že křesťan
nemůže být s dobrým svědomím nacistou.
Když se v roce 1933 dostal Adolf Hitler
k moci, P. Mayer dál sděloval své
názory. Množily se nevraživé úto
ky, pomluvy, udání a pronásledo
vání vůči jeho osobě.
V r. 1937 byl P. Mayer zatčen,
odsouzen a vězněn. Protože i po
propuštění z vězení ve svém ká
zání prohlašoval, že člověk musí
více poslouchat Boha než člověka, tak pro toto názorové „nepo
lepšení“ byl opět uvězněn, vězení mu pak
bylo opakovaně prodlouženo a byl odeslán
do koncentračního tábora v Sachsenhau
senu. Když se mu v důsledku útrap pro
žívaných v koncentračním táboře zhoršilo
zdraví, nacisté ho propustili do kláštera
Ettal. Jediným důvodem byl jejich strach,
že pokud by zemřel v koncentračním tábo
ře, byl by považován za mučedníka.
P. Mayer zemřel na mozkovou příhodu
v Mnichově v roce 1945. Ve stejném měs
tě ho papež Jan Pavel II. prohlásil za bla
hoslaveného (3. 5. 1987). V Mnichově se
nalézá také místo posledního odpočinku
bl. Ruperta Mayera.
(zpracováno podle knihy Rok se svatými
a internetu, Majka Dostálová)

STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude pový
šen.

(Lukáš 18, 14)
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Kdo nepřijme králov
ství Boží jako dítě, jistě
do něho nevejde.

(Lukáš 18, 17)

Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři,
a co je Boží, Bohu.

(Lukáš 20, 25)

Lépe je bydlet na střeše v koutku než se
svárlivou ženou ve společném domě.

(Přísloví 21, 9)

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Přesný titul tohoto nejstaršího papežské
ho kostela v Římě je arcibazilika Nejsvě
tějšího Spasitele, svatého Jana Křtitele
a svatého Jana Evangelisty v Lateráně. Je
to katedrála římské diecéze a biskupský
kostel papeže.
Chrám dal postavit císař Konstantin jako
díkůvzdání za vítězství nad Maxentiem,
kdy skončilo pronásledování křesťanů
a církev získala svobodu. V roce 324 byl
vysvěcen papežem Silvestrem I. V době od
4. do 14.století sídlili v přilehlém Laterán
ském paláci papežové. Během staletí byla
bazilika několikrát restaurována, ať už
z důvodu požáru, zemětřesení či dranco
vání. Půdorys baziliky má tvar kříže a je
pětilodní. Její délka je 130 m. Na horní

v jehož horní části jsou uchovávány ve
zlacených relikviářích lebky svatých Petra
a Pavla. Po straně jsou vzácné varhany ze
16. století. Nalevo v příčné lodi je nad oltá
řem se svatostánkem reliéf Večeře Páně, za
kterým je uchovávána další relikvie – část
stolu z večeřadla v Jeruzalémě.
Ve výklencích pilířů stojí monumentál
ní sochy apoštolů od mistra Berniniho
a nad nimi jsou reliéfy s výjevy ze Starého
a Nového zákona. Vždy dva a dva proti
lehlé mají nějakou vnitřní symbolickou
souvislost, (např.: Bratři prodávají Josefa
do otroctví – Jidášův polibek).
U sv. Bartoloměje je v kůži, kterou drží
v ruce (jeho atribut), vytesán obličej uměl
ce Berniniho.

římse průčelí stojí patnáct soch 7 m vyso
kých, uprostřed Kristus, po jeho stranách
Jan Křtitel a Jan Evangelista.
Při vstupu do atria je nápis, který hlásá, že
posvátná bazilika je „matka a hlava všech
chrámů města a světa“. Nad papežským
oltářem se zvedá gotický baldachýn,

V tomto chrámu byl r. 1204 svatořečen
sázavský opat Prokop. Papežem Benedik
tem XIII. zde 17. března 1729 proběhlo
i svatořečení Jana Nepomuckého. Během
této slavnosti zaznělo slavné Te Deum,
zahřměla děla z Andělského hradu a roze
zněly se zvony tří set chrámů v Římě.
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Při svátku Posvěcení lateránské baziliky
nejde jen o oslavu významné stavby, ale
také o to, abychom si připomněli, že i my
jsme živým chrámem Božím. Proto při

Kam uteče člověk…

Kam uteče člověk, když chce utéci pohle
du Božímu?
Zmateně pobíhá a marně hledá úkryt…
Kam půjdeš, kam utečeš?
Chceš-li utéci Bohu, uteč se k němu.

cházejme do kostela s připravenou duší,
aby byla taková, jaký chceme mít chrám.
(Jarka Lasoňová)

Uteč se k němu a vyznej se mu a neskrývej
se před ním; neboť se před ním nemůžeš
ukrýt.
Máš jedinou možnost: vyznat se mu.
Sv. Augustin
(vybrala Broňa Volná)

Patronka –náctiletých

Nedávno jsem vytahoval ze schránky
proužek papíru, na němž se vyznávala
jakási třináctiletá dívčina ze svého život
ního snu a prosila, abych ji i já prostřed
nictvím internetu v jeho splnění podpo
řil. Životním snem oné třináctileté bylo
setkání s jistou zpěvačkou, idolem, jak
neopomněla dodat.
Každý jsme v jejím věku o něčem snili,
někdo měl ty sny ve spojitosti s fotba
lem, jako třeba já, někdo bytostně toužil
shromáždit co největší počet škatulek
od sirek, jiný toužil vidět moře, jiný zase
nějakou slavnou osobnost. Tak mě oneh
dy napadlo, o čem tak snila taková Panna
Maria…
Zhruba ve stejném věku, v jakém je ta
zapálená fanynka, Ji navštívil archanděl
a oznámil Jí, že se stane Matkou Boží.
Možná byla o malinko starší, ale to teď
nehraje roli. Každopádně se v tomto přelo
movém okamžiku dějin Boží posel odml
čel a čekal na Mariinu reakci. Teologové
to vnímají jako čekání na Mariin souhlas,
jako Boží pokorné vyčkávání na souhlas
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„obyčejné“ Dívky z Nazareta. Co následo
valo, všichni dobře víme.
Říká se, že čím srdce přetéká, tím ústa
oplývají. Sami na sobě můžeme kolikrát
pozorovat, jak často reagujeme zcela neče
kaně (i pro nás) na nějaký podnět, ať už
slovem nebo třeba jen gestem. Mariino
srdce přetékalo plností milosti, Mariino
srdce přetékalo láskou k Bohu, napros
tou touhou po Něm, po čistotě a pokoře,
a proto zareagovala, jak zareagovala. Žád
né diskuse, výmluvy nebo námitky, ale jen
otázka po tom, jak se má o tuto skutečnost
přičinit Ona sama, Ona, Služebnice Páně.
„Jak se to stane?“ A žádné hodnocení typu:
„Ty jo, to bude hustý…“
Už samotné entrée celého tohoto setkání je
zcela odlišné od všech jiných jemu podob
ných. Zcela proti dobovému bontonu zdra
ví nejvyšší z andělů tuto „obyčejnou“ Dív
ku. Kdo tedy byla Maria, pohybujeme-li se
v prostředí, kde postavení a chápání ženy
v tehdejší společnosti nebylo zrovna tím,
po čem by dnešní ženy a dívky snily? Kdo
byla tato -náctiletá, Již Boží posel sám od

sebe pozdraví jako první, zatímco takový
praotec hebrejského národa Abrahám se
před podobnými posly klaní až k zemi?
Těžko se někdy přiblížíme byť jen k částeč
nému pochopení toho, co znamenalo Její
vyvolení. Můžeme se však přiblížit k Její
mu jednání, smýšlení, k Jejímu způsobu
života. Jistě, nikdy se mu nevyrovnáme,
nikdy nebudeme prosti hříchu jako Ona,
ale i my můžeme uchovávat ve svém srdci
to, co k nám mluví Bůh. I my můžeme
chodit k druhým jako Ona k Alžbětě – ne
ze zvědavosti, jestli je pravda to, co to ten

anděl řekl, ale z čisté lidské účasti, z nasa
zení se pro Ni, pomoci Jí, těšit, povzbuzo
vat. I my můžeme denně vzhlížet k Bohu,
stávat se služebníky a služebnicemi Páně,
i my můžeme poslouchat tuto Matku
a „udělat vše, cokoliv nám nařídí“ Její Syn.
To byla Její poslední slova v evangeliu. Ta
první byla tázáním se na to, co má udělat
pro naplnění Božího plánu, ta poslední
byla výzvou k poslušnosti Božímu Synu.
(převzato z časopisu krnovské farnosti Chaire,
autor Libor Rösner)

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (3.)
Dar rozlišování pochází přímo od Boha,
zatímco autorita vymítat démony
pochází přímo od církve. Moc k této
službě vychází ze křtu, ale autoritu dává
církev. Člověk má být velmi opatrný, když
vyjadřuje rozlišení těchto věcí. Jestliže
mám dar rozlišování duchů, musím ho
používat s velkou láskou a velmi jemně.
Jestliže je zlý duch nějak pojmenován a ví
se o něm, i tak se snaží člověka zničit. Lidé
často prožívají velké emocionální těžkosti,
protože to rozlišení nebylo správné nebo
správně vyjádřené. Rád bych tady dal přá
telskou radu lidem, kteří říkají druhým:
na tobě je nějaké prokletí, na tebe doráží
ďábel. Tím můžeme své bratry zničit.
Když chirurg zjistí rakovinu, musí být vel
mi citlivý a opatrný při sdělování diagnó
zy. Je potřeba najít správná slova a správný
čas. Jsou i různá pravidla a různé způsoby,
jak tyto věci sdělovat. V duchovní oblasti
je to stejné. Možná na duchovní úrovni
jsme schopni něco uvidět, co se týká dru
hého, ale musíme vědět kdy a jak to sdělit.
Potřebujeme najít slova, která můžeme

použít. Je potřeba myslet na to, že nejdů
ležitější je láska – ta uzdravuje a osvobo
zuje. Jinak se může stát, že člověku ublíží
me – buď bylo naše rozlišování chybné,
nebo jsme ho špatně použili. Dar rozlišo
vání duchů má jen ten, kdo ho potřebuje.
Když ho dostal, potřebuje být veden
Duchem svatým. Ať máme jakékoliv cha
risma, chyběla-li by nám blízkost s Bohem,
tento dar se nám může vymknout z ruky
a může i škodit.
Pane, chceme tě především požádat
o odpuštění. Jestliže jsme udělali nějaké
falešné rozlišení a zranili tak druhé, Pane,
prosíme tě, abys nám odpustil. Prosíme, vyber
lidi, kterým chceš tento dar dát. Neočekáváme, že ho dáš každému. Potřebujeme ho, ale
jsme si vědomi toho, že jen někteří ho mohou
nést. Pane, prosím, dej našim společenstvím
tento dar, abychom si mohli být vědomi
úskoků ďábla. Každé společenství tento dar
potřebuje. Prosím, chraň ty, kterým jsi tento
dar dal, protože jsou pod neustálým útokem
toho zlého. Ďábel se snaží útočit na ty, kteří
zjevují pravdu o něm. Proto tě, Pane, prosím
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o zvláštní ochranu pro tyto lidi. Prosím tě,
Pane, obdař je Duchem svatým, aby tento

dar mohli používat pro dobro celého společenství. Amen.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

1) Kdo se zjevil Mojžíšovi v hořícím keři?
a) Boží posel (12)
b) bratr (20)
c) nikdo, byla to fata-morgana (14)
2) Špatně. Opakovat 12.
3) Špatně. Znovu na 7.
4) Správně. Jak na to Mojžíš reagoval?
a) poslechl (15)
b) neposlechl (8)
c) radši odešel (19)
5) Špatně. Opakovat 15.
6) Špatně. Znovu na 18.
7) S právně. Jak nazval Mojžíš stan, ve kte
rém se scházel s Hospodinem?
a) stan setkávání (27)
b) stan milosti (3)
c) stan navštívení (11)
8) Špatně. Opakovat 4.
9) Správně. Proč Bůh nechtěl, aby Mojžíš
spatřil jeho tvář?
a) aby neumřel (24)
b) aby neoslepl (23)
c) aby nezkameněl (26)
10) Špatně. Opakovat 12.
11) Špatně. Opakovat 7.
12) Správně. Kde to bylo?
a) u Chórebu (18)
b) u Sinaje (2)
c) u Sionu (10)
13) Špatně. Opakovat 27.
14) Špatně. Znovu na 14.
15) Správně. Co Bůh odpověděl na Mojží
šovu otázku, jaké je jeho jméno?
a) Jsem, který jsem (7)
b) Stvořitel (5)
c) Tajemství (17)
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16) Špatně. Znovu na 27.
17) Špatně. Opakovat 15.
18) Správně. Co řekl Hospodinův posel
Mojžíšovi?
a) nepřibližuj se sem (4)
b) zakryj si tvář (22)
c) přijď sem po kolenou (6)
19) Špatně. Opakovat 4.
20) Špatně. Znovu na 1.
21) Správně. Touto odpovědí jste úspěšně
zvládli tento kviz. Tak zase za měsíc.
22) Špatně. Opakovat 18.
23) Špatně. Znovu na 9.
24) Správně. Spatřil Mojžíš Hospodina
aspoň zezadu?
a) ne (28)
b) nevíme (25)
c) ano (21)
25) Špatně. Opakovat 24.
26) Špatně. Znovu na 9.
27) Správně. Spatřil Mojžíš Hospodinovu
tvář?
a) ano (13)
b) ne (9)
c) nevíme (16)
28) Špatně. Opakovat 24.

Kamil Jeroným Pálka

Biblický kviz – Mojžíš

VESELÝ
Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to prav
da, že náš syn mívá originální nápady?“
„Ano,“ přisvědčuje učitelka, „zejména
v pravopise!“
***
Profesor zkouší ze zoologie: „Co je to za
živočicha?“ a ukáže ze zakrytého tvora jen
nohy.
„Nevím,“ odpovídá student.
„Tak je to za pět, jak se jmenujete?“ kon
statuje profesor.

Student si vyhrne nohavice: „Můžete také
hádat!“
***
Malý chlapec stojí v poli a s nadšením
pozoruje rudý obzor.
Kolem jde starší pán a říká: „To je nádhe
ra! Taky tě tak těší ten západ slunce?“
„To není západ slunce. To hoří škola!“
***
Zloděj poučuje svého syna před odchodem
do školy: „Nezáviď spolužákům, když se
chlubí, co všechno doma mají. Raději si
zapamatuj, kde bydlí.“

MODLITBA
Modlitba za zemřelé

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít. Prosíme tě za všechny, kteří nás
již předešli na věčnost. Smiluj se nad nimi
a otevři jim bránu svého nebeského krá

lovství. A nám dej, prosíme, až nás jednou
Tvůj Otec také povolá, ať se s nimi sejde
me před Tebou, abychom Tě mohli spolu
s nimi navěky chválit a oslavovat.
Amen

OKÉNKO PRO DĚTI
Přeji
všem dětem teplý
barevný podzim.
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Listopadové pranostiky
»»
»»
»»
»»

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
Když svatý Martin se sněhem přiběžel,
bude v něm celý měsíc ležet.

Dýň a dýně

Stalo se to v Podivíně:
k dýňovi se pěkná dýně
jednou v máji přikulila
a hned z toho svatba byla.
Měli dvacet dýňátek,
pět jich spalo u vrátek,
patnáct jich leželo líně
na zahrádce v mokré hlíně
a dvacátý dyn dyn dyn
vyšlápl si na Petřín.

Podzim

Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovou ručičkou.
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.

SPOJ ČÍSLA OD 1 DO 16
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SPOJ PLODY K LISTŮM

DOKÁŽEŠ UMÍSTIT NÁSLEDUJÍCÍ
SLOVA NA SPRÁVNÁ MÍSTA DO
KŘÍŽOVKY?
(Když začneš od nejdelšího slova,
ulehčíš si práci.)
3 BŮH, BYL, ALE, ZEM
4 NOHA, SAUL, KRÁL, ŘEKL
5 DAVID, VOJÁK, OSTRÝ
6 GOLIÁŠ, KAMENY, ODVAHA
7 TROUBIT
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NAJDĚTE MEZI OBRÁZKY 6 ROZDÍLŮ

VYROBTE SI TENTO ZÁVĚS PLNÝ STRAŠIDÝLEK. Vybarvi a vystříhej strašidýlka,
netopýry i hrad. Do označených černých
puntíků udělej dírku a dírkami v hradu
provlíkni šňůrku nebo nit a zavěs strašidýlka a netopýry. Vyrobený závěs si můžeš
pověsit v pokojíčku. Neboj, tyhle strašidýlka děti nestraší.

Biblický příběh na pokračování – David a Goliáš
Král dal Davidovi svůj meč a oblékl ho
do svého vlastního brnění. Ale na Davida
bylo brnění příliš těžké, nebyl na ně zvyklý.
A tak si brnění svlékl a vzal si jenom svoji
pastýřskou hůl a prak. Vybral si z potoka
pět oblázků a dal je do své mošny. S pra
kem v ruce šel proti obru.
Když Goliáš viděl Davida přicházet, smál
se, až se za břicho popadal. “Tak tohle je
tedy ten váš hrdina?” posmíval se Izrael
cům. Ale David řekl: “Dnes mi tě Hos
podin vydá do rukou. Pak každý pozná,
že při nás stojí Bůh.” Vzal oblázek ze své
mošny, vložil jej do praku, roztočil, vymrš
til jej z praku a zasáhl Goliáše tak prudce,
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že mu prorazil čelo.
Goliáš padl mrtev k zemi. David k němu
přiběhl, vytáhl z pochvy Goliášův meč
a uťal mu jím
hlavu. Peliš
tejci, když to
viděli, vykřikli
hrůzou a dali
se všichni na
útěk. Izraelské
vojsko je pro
ná sledova lo.
Bylo po bitvě.
Kdo vyhrál?
(Lenka Volná)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Georges Bernanos – Pod sluncem Satanovým

Jedna z nejlepších knih, co kdy byla na
psána. Na její motivy byl natočen opravdu
skvělý film s kongeniálním G. Depardieu
em v hlavní roli, ale kniha je kniha, zvláště
ta Bernanosova. „Evropský Dostojevskij“
– tak se říká či říkalo tomuto Francouzi,
z jehož dalších děl připomeňme např. Mrt
vou farnost, Mušku či naprosto mimořád
ný Deník venkovského faráře. Perfektní
psychologie postav, hlubokost myšlenek,
fascinující atmosféra. Co do dialogů byl
Bernanos mistr nad mistry, s čímž můžete
přijít do styku právě při čtení knihy, o níž
je nyní řeč.
Chcete-li se ponořit do jejího děje, zapo
meňte na neškodné postavičky čertíků
z našich pohádek, kde se pof
lakují roztomilé či politování
hodné figurky cpoucí se zelím,
mastící karty či se pekelně bojící
ptačího peří. Zapomeňte i na
Mefista, nad nímž může Faust
zvítězit tvůrčím činem, a vůbec
na všechny pokusy zobrazit
ďábla. V literatuře se nesetkáte
s lepším a výstižnějším, zároveň
však děsivějším, než v Bernanosově světě,
kde satan působí den co den, minutu co
minutu, útočí a ovládá lidské nitro a zje
vuje se v hříších, především pak v pýše
– ztělesnění ďábla. Den co den musí člo
věk utíkat před jeho zhoubnými paprsky
a musí hledat Boha.
V podobenství O marnotratném synu
stojí, že syn šel do sebe. Vezmeme-li jiný
překlad, čteme, že šel sám k sobě. A o to
jde i zde. Kdo totiž nezná sám sebe, kdo
žije jaksi jen na povrchu, kdo přežívá a je

lhostejný, ten ani
nevnímá, že ho
ďábel ovládá a vede po svých stezkách.
„Když ztrácíš sebe,“ říká Bernanos, „ztrá
cíš statek drahocennější, božský, samého
Boha.“ Kdo ztrácí sebe, dává se v plen ďáb
lu. „Hřích vchází do nás málokdy násilím,
ale lstí. Vkluzuje jako vzduch. Nemá ani
tvaru, ani barvy, ani chuti, jež by mu byly
vlastními, ale bere je na sebe všecky. Vyží
rá nás z vnitřku.“
Je tedy třeba ponořit se do hlubin vlastní
ho já, kde „ječí pud jako voda pod zemí“.
Byla-li řeč o ději, ten zde není zase tak
podstatný. Nosným pilířem je to, co se děje
v postavách. Tou hlavní je abbé Donissan,
obyčejný vesnický kněz, hřeší
cí svou zoufalostí nad vlastní
neschopností vykonávat povo
lání, k němuž jej Bůh povolal.
Utápí se ve svém zoufalství,
hrozivě osamocen před lidmi
i před Bohem, spoléhající se
spíše na sebe a vidoucí marnost
všeho, k čemu se odhodlává,
prožívá hrozná muka a neví
kudy kam. Satan si na něj políčí, dává
se mu poznat, avšak abbé dokáže odolat
a přemůže jej. Dokáže zajít až na samou
dřeň sebe sama, poznat se se vším všudy
a oddělit tak dobré od zlého, božské od
ďábelského.
Tím se dokáže i otevřít Bohu a lidem.
A jako kněz, který od věků tvoří jakousi
bariéru mezi člověkem a ďáblem, jakéhosi
vůdce v boji s ním, se stává skálou, stává
se typickým a ryzím představitelem církve
Kristovy postavené na skále, kterou nikdo
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a nic nepřemůže. Může tak být pomocní
kem ostatním v boji se zlem, což ovšem
neznamená, že by jej satan ponechal bez
povšimnutí. Útočí stále, denně vychází
jeho slunce a abbé Donissan odpomáhá od
jeho úmorného žáru kajícníkům ve stínu
zpovědnice. Vidí tak tu děsivou a ubíjejí
cí jednotvárnost hříchu, stále opakované
hříchy, jež slyší z úst penitentů, mu uka
zují, že ďábla nelze na tomto světě porazit
nadobro, že bude jako bájný Fénix stále
povstávat z popela a umořovat své oběti.
Je z toho špatný, je špatný z poměrů, kte
ré ve světě vládnou, klesá a povstává pod
jařmem na jeho bedra vloženým. Obrací
se na Boha bez dřívější vzdorovitosti, ale

s pokorou přijímá svůj úděl a poroučí
Mu svou duši tam, kde jej On poslal – ve
zpovědnici, poté co odpomohl od hříchu
poslednímu kajícníku a proměnil tak jeho
bolest v radost.
Donissan se musel životem probojovávat.
Bernanos není sentimentální, kýčovitý,
nerozplývá se dojatě a nemaluje život růžo
vými barvami. Je realistický, až mrazí, je
opravdový. „Každý krásný život, Hospodi
ne, svědčí pro Tebe; ale svědectví světcovo
jest jakoby rváno kleštěmi.“ Vzpomeňme
při té příležitosti slova Písma: „Ačkoli to
byl Syn Boží, utrpením se naučil posluš
nosti.“
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO RODIČE
Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na naše děti
a vnuky a požehnej jim.
Prosíme Tě, zachraň je svým milosrden
stvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny
hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl,
srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění
jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.
Ochraňuj je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnáme
a vyprošujeme pokoj duše, čistotu srd
ce a osvobození od zlých myšlenek, slov
a skutků.
Žehnej jim, aby dostali lásku, radost,
pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě
a k plnění svých povinností, srdce plné lás
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ky k Tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého, před
závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše
potřebné pro život.
Žehnáme jim ve Tvém jménu, aby byli
zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby
přišli do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že při nich stojíš
a že jim žehnáš. Požehnej i nás, abychom
se k nim chovali s Tvou trpělivostí, moud
rostí a s láskou.
Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc
než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane,
Ty o tom víš. Důvěřujeme Ti, odevzdává
me Ti je, abys Ty mohl konat v jejich živo
tě – ne podle naší představy, ale podle své
moudrosti a lásky.

Amen.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Bolestná podzimní krása

Mladý muž v bílém vycházel z pokoje. Na
prahu se na chvíli zastavil a otočil hlavu
zpět do toho „pokoje padlých“. Přesně tak
ho totiž s ostatními kolegy a kolegyněmi
pojmenovali. Nebylo divu, za poslední
měsíce tady pacienti skutečně „padali jako
hrušky“, rozuměj umírali. Lehce zrakem
přelétl dvě prázdná lůžka a okamžik spoči
nul až na tom nejblíže u okna. Ten někdo,
nebo to spíše bylo už něco? tam ležel a ani
se nehnul. Ošetřovatel se sotva znatelně
otřásl a pomyslel si, že tu eutanázii by už
fakt měli legalizovat. Snad až přijde jeho
čas, nebude muset zůstat jako nějaká vege
tující hromádka. Stáří je pěkná svině, a to,
že je součástí života, je prostě nespravedli
vé. Jo, být zdravý a mít prachy, nemuselo
by to být k zahození, ale takhle… Neměl
tu práci nikdy brát, stejně se už dneska
viděl u dobře vychlazeného piva s kama
rády. Zaklapl za sebou dveře a zanechal
pokoj v tichu, rušeném jen ozvěnou kapa
jící infúze.
Starý muž na posteli slyšel zaklapnutí dve
ří, ale otočit hlavu stejně nemohl. K čemu
nakonec? Poslední návštěvu si už ani nepa
matoval. I když vlastně ano, to ještě seděl
na vozíčku a vyvezli ho ven na sluníčko.
Jakoby jeho teplé paprsky na okamžik ucí
til na své tváři.
Ve skutečnosti cítil jen bolest, bolest, která
se jeho těla zmocňovala přes notné dávky
tišicích léků a snahu personálu. Síla, které
měl kdysi na rozdávání, mu nyní zbývala
jen k tomu, aby občas udržel otevřené oči
a taky tak trochu přemýšlel. Víc už oprav
du nemohl. Ovšem ten výhled! Z okna
u postele, kam měl již několik hodin oto

čenou hlavu, viděl
jen vrcholek vyso
kého stromu. Byl
podzim, strom byl téměř bez listí, jen na
jedné blízké větvi visel poslední list. Vel
ký a zbarvený tak, jak dokáže barvit právě
a pouze podzim. Jen tak bezcílně tam visel
a povlával ve větru podle toho, jak vítr prá
vě foukal.
Ten list byl jediným rozptýlením, které
muži zbývalo. Jeho tělo pozvolna uvada
lo, ale rozum dosud pracoval. Snad tisíc
krát si pokládal otázku „proč zrovna on“?
Proč ta zatracená nemoc zasáhla právě
jeho? Jakoby nestačilo samo stáří! Kdyby
jen měl sílu, tak by… Tak by, tak by…
Právě bolest trochu povolila a před očima
se mu objevila jeho dcera. Tolik jí ublížil
a ona jemu také, už ji asi nikdy neuvidí.
Ta… jedna! V duchu se mu na jazyk dra
la kletba. Znovu pohlédl z okna, list se
právě divoce chvěl, jak odolával náporu
větru. Muž si povzdechl. Nemá to smysl,
nemá smysl nenávidět. Najednou pocítil
nesmírnou touhu říci své dceři, jak moc ji
má a bude mít rád. I přes to všechno, co
se mezi nimi událo. Jak nekonečně rád by
jí řekl, ať slunce nikdy nezapadá za jejím
hněvem, ať… Silná bolest se opět přihlási
la a přeťala myšlenku.
Venku se zvedl skutečně silný vítr. List
již nevisel na stromě, pomalu se snášel
k zemi. Ten den se svět nezastavil, nestalo
se nic, co by bylo zapsáno v dějinách. To
jen upadl list, zemřel starý, nemocný muž
a jednomu ošetřovateli skončila směna.
Mladý muž sundal bílý plášť, oblékl
koženou bundu a vyšel ze dveří. Za chvíli
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bude sedět ve vyhřáté hospodě a popíjet
oblíbenou dvanáctku. Ušel pár kroků,
když jeho pohled padl na velký a nádherně
zbarvený list z blízkého stromu. Hmh, to
je krása, pomyslel si ten mladý muž. Listí

je nejkrásnější okamžik předtím, než opad
ne. Sehnul se a zastrčil list za obal knihy,
kterou nesl pod paží. Pak už rychlým kro
kem chvátal vstříc příjemému večeru.
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Kokosový nepečený nugát
Suroviny:
Tmavá hmota: 2 balíčky dětských piškotů – celkem 480 g, kostka ztuženého tuku,
asi ½ hrníčku moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, asi 12 lžic mléka
Světlá hmota: k ostka másla, hrníček moučkového cukru, vanilkový cukr,
balíček kokosu – 250 g
Do rozpuštěného tuku vložíme umleté piškoty, přidáme cukr, kakao a tolik mléka, aby
chom získali vláčnou hmotu. Na plechu vyloženém alobalem nebo fólií ji vyválíme na
plát a necháme zatuhnout. Pak plát natřeme bílou hmotou a opět necháme zatuhnout.
Nakonec polijeme čokoládovou polevou, nebo posypeme hořkým kakaem, aby nugát
nebyl tolik sladký. Před podáváním vykrájíme různé tvary, nebo nakrájíme. Poprvé jsem
to dělala z poloviční dávky a měla jsem nugát příliš tenký, proto jsem nakonec vrstvila
víc. Tmavá, světlá, zatuhnout, tmavá, světlá, kakao.
Dobrou chuť přeje Lenka Volná.

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. 11. 2010
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