Nebeský domov

Narodili jsme se v krásné zemi. Snad se
nám poštěstilo zdolat nějaký vrcholek hory,
ze kterého se před námi odestírala okolní
krajina. Srdce překypovalo obdivem a rty
zůstávaly v němém úžasu nad rozprostřenou jak na dlani přírodou. Náš zrak možná
nejednou těšily skály, nerosty, členité hory.
Jindy oči hltaly husté jehličnaté, listnaté,
či smíšené lesy, někdy okouzlil samostatný
košatý strom uprostřed rozkvetlé barevné
louky, ještě jindy fascinoval remíz anebo
nepatrný porost. Toulkami přírodou nás
jako magnet přitahovala jezera, bystřiny
a bažinaté tůňky. Leckdy náš nos přímo
hltal vůni lučin, pastvin, paloučků, rozkvetlých stromů a usmívajících se na nás
bylin. I ucho nezůstalo bez obdarování,
kdy mohlo zaslechnout žabí koncert, protkaný trylky nebeského ptactva či šumem
klátících se stromů, bzučením včelstva
i různého hmyzu.
Ráj, který zachytily naše smysly, byl vtisknut i do duše. Z výše položených míst naše
oči bedlivě sledovaly miniaturní osady,

malebné vesnice i úchvatná historická aneb
moderní města, protkaná vymoženostmi
soudobé architektury. A snad se nám, třeba z velké výše a dáli, podařil vystopovat
náš dům. Obydlí, kde čeká rodina, nejbližší, zkrátka milované bytosti. Místo,
kde se těšíme, které nosíme ve svém srdci,
po kterém teskníme. Je to náš domov, kde
cítíme přijetí, bezpečí i lásku a kam se velmi rádi vracíme. Nevyměnili bychom jej
za nic na světě.
A právě takovým vytouženým domovem,
po kterém touží každá lidská duše, je ráj.
Kouskem ráje, můžeme-li takto mluvit, je
naše srdce. V něm se setkáváme s Nejmilovanější bytostí, cítíme bezpodmínečné
přijetí a oblažující lásku. Ale srdce je zde
na zemi ještě sužováno různými nízkými
sklony, bolestmi, starostmi a nemocemi.
Prochází nejrůznějšími zkouškami a je
sužováno bezbřehým steskem. Zdaleka
není tento náš svět tak krásný a bezstarostný, jak je výše popisováno. Line se v něm
ale naděje.

Dá-li Pán, navštívíme v těchto dnech hroby našich blízkých zemřelých. Nebojme
se ztratit pár okamžiků na vroucí modlitbě za zesnulé. Kéž nám nejsou lhostejné
i duše, na které nikdo nepamatuje. I ony
žily hledáním Lásky. Splňme jejich přesa-

hující očekávání spatřit oblažující světlo
a trůn Nejvyššího Boha. Dopřejme jim,
aby se uskutečnily jejich nejhlubší touhy.
A mohly konečně stanout před všeobjímající Láskou, kde je náš pravý domov.
o. Jan
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MALÁ KATECHEZE – Vyznání víry
Minule jsme se, milí přátelé, rozloučili úvahami o homilii. Ve všední dny po ní (někdy
také po chvíli ticha a rozjímání) následují přímluvy, při nedělních a slavnostních
mších je však předchází vyznání víry.
Vyznání víry (používá se také výraz „Krédo“ z lat. credo – věřím) je souhrnem naší
křesťanské víry. Takovéto souhrny víry
nazýváme také „symboly víry“. V jednom
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z dřívějších čísel Many jsme se vysvětlení
pojmu symbol věnovali. Dnes si jen krátce připomeňme, že řecké slovo symbolon
označovalo polovinu rozlomeného předmětu (např. pečeti). Když se obě poloviny
spojily, legitimovala se tak totožnost majitele. V našem případě se ověřuje a prokazuje totožnost křesťana, který předkládá
(přednáší) symbol víry – Krédo.

Vyznání víry se původně vyvinulo z křestní liturgie. Do mešních obřadů je údajně zavedl antiochijský patriarcha Petr
v 5. století. Řím zavedl Krédo do mše až
na naléhání císaře Jindřicha II. A jak jsme
již uvedli, zůstalo omezeno na použití
v neděli a při určitých svátcích.
Mimo funkci vyznání má Krédo při mši
i funkci hymnickou (hymnus – druh zpěvu), proto se velmi často zpívá, přičemž
nejvhodnější formou je zřejmě způsob, kdy
se střídá sólový zpěv jednotlivce a hromadný zpěv ostatních účastníků bohoslužby.
Často se také Krédo „pouze“ recituje.
Dnes rozeznáváme dva základní typy
vyznání víry, a to tzv. apoštolské a nicejsko-cařihradské. Apoštolské vyznání je
kratší a nazývá se podle toho, že je právem považováno za věrné shrnutí víry

apoštolů. Nicejsko-cařihradská forma je
rozsáhlejší a je výsledkem prvních dvou
ekumenických koncilů z let 325 a 381.
Do dnešního dne je tak společné pro
východní i západní církve. Právě na západě se však toto delší Krédo prosadilo až
na přelomu prvního a druhého tisíciletí.
Předtím bylo upřednostňováno kratší apo
štolské vyznání víry.
Pro zájemce o podrobnější informace lze
doporučit např. Katechismus katolické
církve, Liturgický slovník nebo knihu
Liturgika – křesťanská bohoslužba a její
vývoj od Adolfa Adama.
Podstatné je však pro nás zejména vědomí,
že přednášíme-li vyznání víry, je to jako
bychom přikládali pomyslnou naši polovinu pečeti a dosvědčovali svou křesťanskou
víru.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•

Od pondělí 31. října (po změně letního času) budou večerní bohoslužby vždy od
17 hodin.
Ve středu 2. listopadu na „Dušičky“ budou mše svaté v 7 hodin a v 17 hodin, po večerní mši svaté bude pobožnost na hřbitově.
V pátek 11.listopadu v 16 hod. na svátek svatého Martina si s dětmi na faře vyrobíme
lucerničky a za jejich svitu půjdeme hledat poklad se svatým Martinem.
Jednota Orel Třebovice vás zve na divadelní představení hry Oscara Wilde „Jak je
důležité míti Filipa“. Představení se uskuteční v sobotu 26. a v neděli 27. listopadu od
17 hodin v místní Orlovně.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Kateřina Alexandrijská

Podle legend se sv. Kateřina narodila
v Alexandrii v Egyptě na konci 3. století.
Pocházela ze vznešeného rodu, měla vzdě-

lání a přitahovala pozornost svou krásou.
Její rodiče zemřeli, a tak v paláci žila jen se
služebnictvem. Na křest ji připravil pous3

tevník, který jí dal poznat Kristovu nauku
a lásku. Před poznáním Krista odmítala
prý nápadníky z pýchy. Později už pak
chtěla žít jen pro Ježíše.
V legendě se hovoří o nočním zjevení Panny Marie
s dítětem Ježíšem, který se
k ní sklonil a navlékl jí na
prst zlatý prsten na znamení, že se stává jeho nevěstou.
Po probuzení Kateřina prý
spatřila na ruce zářící prsten,
klekla a božskému Snoubenci slíbila zachování panenské
čistoty.
Roku 305 byl Maximian Daja povýšen od
císaře Galeria na vladaře v Egyptě a Sýrii
a následujícího roku se stal v těchto zemích
spolucísařem. Tento muž nenáviděl křesťany a snažil se oživit hynoucí pohanskou
modloslužbu. Křesťany, kteří se zdráhali
obětovat modlám, dával mučit a vraždit.
Když Maximian zavítal do Alexandrie,
rozkázal tam uspořádat hlučnou slavnost
na počest bohů. Měli být na ní přítomni všichni obyvatelé města. Zúčastnili se
jí z bázně i mnozí křesťané. Kateřinu to
velmi rmoutilo. Jednoho dne se již nedokázala udržet, předstoupila před císaře
a vytýkala mu nesmyslnost jeho jednání, nesmyslnost pronásledování křesťanů
a dokazovala mu, že jen v Kristu je spása. Maximian byl ohromen, když začala
vyvracet modlářské báje, nebyl schopen jí
oponovat. Propustil ji tedy a rozkázal, aby
byla bezpečně střežena. Pak svolal velký
počet pohanských kněží a mudrců k veřejné rozpravě s Kateřinou a slíbil velkou
odměnu tomu, kdo dívku překoná v učenosti a odvrátí ji od křesťanské víry. Když
Kateřina přišla, začali mudrci s nemalým
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sebevědomím před císařem řečnit. Jakmile
skončili, zmátla je Kateřina otázkou, jak
mohou dokázat, že to, co mluvili, je pravda. Mudrci oněměli a tu
dívka vyvrátila pádnými
důvody lichost jejich výroků, odhalila zpozdilost celého pohanství a dokazovala,
že je jen jeden pravý Bůh
a že jen jediná křesťanská
víra obsahuje pravdu.
Zklamaný vladař viděl, že
Kateřina nad pohanskými
mudrci zvítězila. Pokusil
se ji tedy lichocením a sliby odvrátit od Krista. Dívka však zůstala
pevná. Tehdy dal císař Kateřinu mučit.
Několik hodin ji mrskali a pak ji odvedli
do vězení, kde měla zemřít hladem a žízní.
V noci navštívila Kateřinu ve vězení císařovna Justina s vojevůdcem Porfyriem, aby
ji poznala a pomohla jí. Dívka rozmlouvala
s císařovnou o Bohu a křesťanství. Během
svého jedenáctidenního pobytu ve vězení
získala Kateřina císařovnu i Porfyria pro
víru v Krista.
Když se císař dozvěděl, že Kateřina ještě
žije, zavolal ji k sobě a dal ji opět mučit.
Mučednice měla zemřít hrozným způsobem. Mučidly byla dvě kola proti sobě,
opatřená hroty. Otáčením kolem odsouzence měl stroj jeho tělo roztrhat. Konstrukce kola ale napínání nevydržela
a Kateřina přečkává i další zkoušky mučením.
Císařovna se snažila přemluvit manžela,
aby Kateřině neubližoval a raději se vzdal
marného zápasu s Bohem, který potvrzuje
pravdu křesťanské víry takovými zázraky.
Když pak vyznala, že sama věří v Krista,

Maximián se rozzuřil a dal ji popravit
mečem. Také Porfyrius a vojáci, kteří se
obrátili s ním, zemřeli pro Krista mučednickou smrtí. Nakonec byla sťata i Kateřina.
Její tělo je zbožně uctíváno v klášteře na
hoře Sinaj.
Za císaře Justinána I. (527–565) je nad
jejím hrobem na Sinaji vybudován světoznámý klášter sv. Kateřiny.
Kult sv. Kateřiny se postupně rozšířil
po celých Čechách. Ze čtrnáctého sto-

Zrníčka z Bible

Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým
přáním, tvůj zákon mám ve svém
nitru.

(Žalm 40, 9)
…spravedlnost je nesmrtelná.

(Kniha moudrosti 1, 15)

letí pochází česká veršovaná Legenda
o sv. Kateřině, která obsahuje 3500 veršů.
Příběh svaté Kateřiny patří k jedněm z nejvíce známých a často literárně či malířsky
zpracovávaných. O historicitě této osoby
se však vedou vážné pochybnosti, v roce
1969 po II. vatikánském koncilu byla
z tohoto důvodu svatá Kateřina vyřazena
z oficiálního církevního kalendáře, nicméně od roku 2002 se v něm znovu objevila.
(podle internetu zpracovala Majka Dostálová)

Kdo pohrdá moudrostí a kázní, je
ubožák.

(Kniha moudrosti 3, 11)
Všechna díla Hospodinova jsou
velmi krásná a na jeho rozkaz se všechno
děje v pravý čas.

(Sírachovec 39, 16)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (13.)
Třetí rada – cílem proroctví je Boží
sláva. To je rada pro správné rozhodnutí, jestli proroctví je od pravého proroka
nebo od věštce. Ve spiritismu a věštění
může být předpověděna budoucnost –
cílem je obchod, moc, zvláštnost, zájem
o sebe – ale ne Boží sláva. Nestačí, když
někdo něco řekne o budoucnosti, aby byl
prorokem. Proč předpovídá budoucnost?
Co si beru z proroctví? Jakou duchovní
pomoc? Je Bůh tímto proroctvím oslavován? Pokud ne, není proroctví pravdivé.
Sláva Boží musí být zdrojem a základem

jakéhokoliv proroctví. Pravé proroctví
může být ověřeno teprve tehdy, až se naplní – tím se potvrdí. Do té doby zůstane
pochybnost, jestli je od Boha nebo je to
jen mé přání.
Pravdivé proroctví se musí také samo
potvrdit ve vztahu k Bibli a učení církve.
Toto je velmi důležité. Chceme-li potvrdit
pravost zjevení nebo proroctví, musíme ho
konfrontovat s Biblí a učením církve. První mé poslání, které jsem dostal od svého
biskupa, bylo rozlišit jedno zjevení. První
otázku, kterou jsem položil jednomu člově5

ku: Zeptej se Panny Marie takto: když mi
něco řekneš a biskup mi řekne něco jiného,
koho mám poslechnout? A tak se ten člověk zeptal Panny Marie, jak jsem ho o to
požádal. Odpověděl mi: Panna Maria řekla, že v tom případě nemáte poslechnout ji,
ale svého biskupa. Přestože si to ten člověk
neuvědomoval, dal mi výbornou teologickou odpověď. Kdyby mi odpověděl, že
Panna Maria řekla, že mám poslechnout ji
a ne biskupa, hned bych věděl, že zjevení
není pravé. Pravé proroctví nemůže jít proti Bibli a proti církvi. Toto je důkaz, podle

Chudý bezdomovec

Jeden bohatý nadnárodní magnát, jelikož
měl všeho dostatek a trošku se nudil, dal
svým zaměstnancům příkaz, aby mu přinášeli dary.
Mezi nimi byl i jeden bývalý zaměstnanec
Olaf, kterého před časem propustil, a ten
mu každý den přinášel meruňku. Vždycky
přišel, podal mu ji a aniž cokoli řekl, zase
odešel.
Magnát byl zvyklý dostávat mnohem vzácnější dary, ale bez jediného slova ji přijal,
dal do koše, ale když bývalý zaměstnanec
odešel, začal si z něj utahovat.
Olaf, byť věděl, že si z něj magnát dělá legraci, nedával nic najevo, a chodil k němu
pravidelně den co den a přinášel mu me

kterého mohu rozlišit pravé a falešné proroctví. V listu Korintským čteme, že každé
proroctví musí být velmi pečlivě zváženo.
Pokud prorok nechce, aby jeho proroctví
bylo prozkoumáno, je to důkaz falešného
proroctví. Když si Bůh někoho vyvolí jako
proroka, neznamená to, že všechno co řekne, je proroctvím. Některé věci jím jsou
a jiné přicházejí z něho samotného. Proto
každé proroctví musí být prozkoumáno,
jinak ho společenství nemůže přijmout
jako pravdivé.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

ruňku, takže už jich měl magnát tolik, že
mu vypadávaly z koše.
Jednoho dne se magnátova dcera zakousla
do meruňky a s odporem ji mrštila taťkovi
k nohám. Ten ji zvedl a s úžasem zjistil, že
je v ní drahokam.
Okamžitě rozkázal všechny meruňky rozkrájet a v každé z nich byl drahokam. Dal
si proto Olafa zavolat a zeptal se ho, proč
mu je nosí.
Olaf mu povídá: ,,Nosil jsem Vám je,
abych dokázal, že život nabízí každé ráno
nádherný dar, který ale nevidíte a odmítáte ho, neboť vám zrak zahlcuje nesmírné
bohatství. A tento dar je každý den, který
nám nabízí Bůh.“
(Jerkam)

Rozhovor s biblickou postavou (poznej, o koho jde…)
Redaktor: Jaké je vaše povolání?
Neznámý: Jsem kněz Boha nejvyššího.
Redaktor: Slyšel jsem, že jste se setkal
s významným mužem.
Neznámý: To ano, na jeho počest jsem
přinesl dary a dokonce jsem mu požehnal.
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Redaktor: Jenže to se ještě jmenoval
jinak.
Neznámý: Ano, tehdy, když jsme se sešli,
se ještě nejmenoval tak, jak jej lidé dnes
znají.
Redaktor: Za jakých podmínek jste se sešli?

Neznámý: Tehdy se vracel z vítězné bitvy
a na počest jeho vítězství jsem přinesl ty
dary.
Redaktor: To jste ještě nevěděl, jaké mu
Bůh připraví požehnání ...
Neznámý: To jsem skutečně nevěděl, ale
bylo fajn se s ním setkat, ještě když nebyl
známý.
Redaktor: A co vám on dal na oplátku?
Neznámý: Dal mi desátek ze všeho, co
získal.
Redaktor: Teprve potom mu Bůh velmi
požehnal?
Neznámý: Ano, pak měl vidění, kde mu
Bůh slíbil něco, v co už sám nedoufal.
Redaktor: A taky se tak po něm říká určitému věku. Když se někdo tolika let dožije, tak se říká, že má věk, jako on.
Neznámý: Ano, to je pravda.
Redaktor: Čekal jste, že se mu od Boha
dostane takové zaslíbení?
Neznámý: Věděl jsem, že je Bohem pomazaný, ale to, co mu Bůh řekl, jsem vážně
nečekal.
Redaktor: Nevadí vám, že je o vás v Bibli
zmínka pouze na jednom místě?
Neznámý: Vůbec ne, jsem rád, že se tam
o mně aspoň píše, byť jen na jednom místě.
Redaktor: Co přesně následovalo po
vašem setkání?
Neznámý: Bůh pak k němu promluvil,
řekl, že je jeho štít a přehojná odměna.
Redaktor: Ale to nebylo všechno, co mu
Bůh řekl.
Neznámý: Máte pravdu, nebylo. Pak s ním
uzavřel smlouvu a změnil mu jméno.
Redaktor: Měl nějaké děti?
Neznámý: Ano měl. Měl syna se služebnou své ženy, která nemohla mít dítě.
Redaktor: To pak mezi služebnou a jeho

ženou musely být rozpory?
Neznámý: Byly. Nakonec jeho žena
služebnou vyhnala.
Redaktor: A měl pak ještě nějaké další
děti?
Neznámý: Ano, nakonec mu dítě porodila i jeho žena, ač už oba byli příliš staří.
Redaktor: To muselo být veliké překvapení.
Neznámý: To taky bylo. A dostal proto
takové jméno.
Redaktor: Měl jeho syn hodně potomků?
Neznámý: Měl jich nespočítaně.
Redaktor: Byli to obyčejní lidé?
Neznámý: Nebyli, taky mezi jeho potomky byli i velmi významní lidé.
Redaktor: Mohl jeho syn, kterého měli
v pokročilém věku, umřít dřív, než on?
Neznámý: Mohl. A mohl umřít rukou
svého otce, ale to se nestalo, jen ho Bůh
tak zkoušel.
Redaktor: Takže ten, o kom mluvíme,
musel mít velkou víru?
Neznámý: Ano, to měl.
Redaktor: Mluví se o něm i v Novém
Zákoně?
Neznámý: Ano. Zmiňuje se o něm i apoštol národů v jednom ze svých dopisů.
Redaktor: Co konkrétně o něm píše?
Neznámý: Dává ho za příklad ostatním,
kteří nevěří jako on, a právě že uvěřil
Bohu, tak se mu
dostalo takové odměny.
Redaktor: Děkuji za rozhovor.
(Jerkam)

(Vyluštění názvu biblické postavy najdete
na poslední stránce pod Receptářem.)
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Poděkování

V měsíci září jsem se spolu
s našimi farníky v čele s otcem
Janem a cestovní kanceláří
Palomino zúčastnila poutního zájezdu do Říma. I když
jsem tak trochu „invalidní“,
na pouť jsem se vydala.
Byl to neuvěřitelný duchovní
zážitek – vidět a projít tolik
krásných kostelů a chrámů,
dostat se do Vatikánu na Svatopetrské náměstí a do baziliky svatého Petra, Sixtínské
kaple a vatikánských muzeí, či
do baziliky svatého Pavla, římských katakomb atd., atd. Bylo to sice náročné (i pro
zdravé poutníky), ale vše jsme zvládli bez
újmy na zdraví a v duchovní pohodě.
Chtěla bych všem našim poutníkům po

děkovat za trpělivost a pomoc, kterou mi
věnovali při mé náročné chůzi, jak jen to
šlo. Pán Bůh zaplať.
Poutí do Říma se mi splnil dávný sen, za
což moc děkuji – našemu Pánu.
(Jarka Gasková)

1. listopadu – Slavnost Všech svatých

Svatí jsou důkazem toho, jak moc člověk může být šťastný, když ve svém životě staví na
Bohu. Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. Jsou svatí proto, že po každém pádu
vždy znovu povstali k novému úsilí.
Ještě je čas na změnu.
Ještě mohu změnit svůj život.
Ještě mohu před sebou uvidět ostatní a přestat žít jenom pro sebe.

VESELÝ
Sluha: „Mylorde, v knihovně je zloděj !“
Lord: „A co čte?“
***
Sluha: „Mylorde, v jídelně hoří!“
Lord: „Nevadí, Jean, posnídám v loveckém salonku.“
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„Jean, pohár vody, prosím.“ „Zde, pane.“
„Děkuji, Jean… Jean, další pohár vody,
prosím.“ „Zde, pane.“ „Děkuji, Jean. Jean,
ještě jeden pohár vody, prosím.“ „Zde,
pane.“ „Děkuji, Jean… Jean?“ „Ano,
pane?“ „Zavolej recepci, ať nám přidělí
nový pokoj, tohle už neuhasíme…!“

Sedí lord v salonu a snídá. Najednou
krach, bum, prásk, do salonu se probourá
auto. Lord nehne ani brvou a pozve řidiče
ke stolu. Po anglicky vydatné snídani se

zeptá: „Pane, kam vlastně máte namířeno?“ Řidič mu odpoví: „Do Liverpoolu.“
„To jste měl ale kratší přes kuchyň…“

MODLITBA
Modlitba sv. Františka z Assisi

Můj Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
dej mi, abych vnesl lásku tam, kde vládne nenávist,
abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří se navzájem urážejí,
abych přinesl ducha jednoty nesvorným,
abych přinesl víru těm, kdo jsou zmítáni pochybami,
abych přinesl pravdu těm, kteří žijí v bludu,
abych přinesl naději všem zoufalým a radost všem smutným,
abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty,
ó, Mistře, dej, abych nehledal útěchy, spíše abych jiné těšil,
abych nevyhledával pochopení, spíše abych jiné chápal,
abych nechtěl být milován, spíše abych miloval,
vždyť tím, že dávám sám, nejvíc dostávám,
tím, že odpustím, i ty mi odpustíš,
tím, že umírám, ty mne vzkřísíš pro věčný život.
Amen.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Arthur Rimbaud – Důkaz Boží existence
Toto literární okénko nebude tentokrát
o knize, leč o autoru. Letos desátého listopadu to bude 120 let, co odešel z tohoto
světa básník, jenž je pro mne důkazem, že
Bůh existuje. Osobně si totiž tohoto génia
nedovedu lidsky vysvětlit. Teda génia.
Géniové byli ti ostatní, tento chlapík je
pro mne něco víc – zázrak. Jedni ho měli
za anděla z nebe, jiní za „padlého anděla,
který přišel na zem, aby prostřednictvím
poezie dosáhl světla“. Arthur Rimbaud.

Fenomén, který
jakoby dokazoval, že Duch Boží skutečně
vane, kudy chce…
Jeho otec brzy ženu s pěti dětmi opustil,
matka byla vzor bigotní katoličky, žijící
jen strojovým dodržováním náb. předpisů,
nesnášenlivá, lakomá, zlostná a bezcitná
semetrika. Dětem zakazovala mít kamarády, nedopřávala jim žádné povyražení a na
počkání je mlátila, třeba i pohrabáčem,
měla-li ho zrovna v ruce. A v této atmo9

sféře píše patnáctiletý Arthur verše, jimiž
doslova rozbil dosavadní literární schéma
napadrť. Dosud se básníci omezovali jen
na verše popisné či na nějaké vyprávění,
maximálně pár romantiků psalo něco
o svých touhách. Verše a rýmy byly jak
vojenské šiky, přesně stavěné a řazené.
A najednou se odnikud vynořil zčistajasna tento puberťák, který začíná psát úplně
jinak. Najednou se objevuje někdo, kdo
v patnácti šestnácti letech dokáže zaznamenat nejvnitřnější pocity lidského srdce,
kdo dokáže vkročit do nejtajnějších zákoutí lidské duše, někdo, kdo zaznamenává
jen tak, jakoby mimochodem věci, jež
jsou nevyslovitelné, nezaznamenatelné,
věci, jež jsou slovy a smysly nepostižitelné.
Objevuje se -náctiletý kluk, který dokáže
vidět věci tak, jak je neviděl nikdo před
ním a málokdo po něm, který dokáže
zachytit slovy zvuk, barvu, dech, houpání vln, dokáže zachytit i barvu zvuku,
slova či písmene, barvu a zvuk myšlenky,
hořkost a sladkost prožitku, objevuje se
mladík, který dokáže zachytit závrať, sen,
ticho či vztah k Bohu, který zachycuje
mystické prožitky. „S Rimbaudem prožíváme úder blesku, výbuch třaskaviny, jaký člověka sráží jednou za život,“ píše L. Gillet.
Rimbaud je zjevení. Je to asi, jako by se
uprostřed nějaké komunity užívající toliko kamenné nástroje náhle vynořil jeden
z nich s tím nejmodernějším počítačem.
Zjevení. Skutečně zjevení. Blesk z čistého
nebe. Zázrak.
„Dítě cítí, jak při každém pohlazení prýští
a umírá v něm touha po pláči,“ píše o matčině pohlazení na dobrou noc člověk, který s psaním přestal v osmnácti devatenácti
letech. Rozumíte?! Ve věku, kdy i ti nejlepší činí první nesmělé básnické krůčky,
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on končí a má za sebou básně, k nimž se
mnozí vynikající básníci ani nepřiblížili.
On asi ani nevěděl, co píše, spíš jen zapisoval, pomáhal myšlence při příchodu na
svět, jak to sám označil. A hází to vše na
papír ne podle nějakého literárního úzu,
ale tak, jak mu to tryská ze srdce, vrší
jeden obraz za druhým, takže čtenáře přivádí mnohdy až k extatickým prožitkům.
Píše o věcech, jež z vlastní zkušenosti
neznal, tak suverénně, tak famózně, že se
vám až tají dech. Stejně jako se tajil jeho
současníkům. A i tu je cítit Boží zásah.
Poslal z rodného Charleville pár básní do
jedněch pařížských literárních novin, ale
onen redaktor je jako naprostý škvár hodil
do koše. Moc neuklízel, takže když brzy
na to zemřel, našel je tam jeden sběratel
kuriozit, ze srandy je vytiskl a…
…a literární Paříž začala šílet, neboť četla verše jakoby z jiného světa. Dychtivě
čekala na příjezd autora. Co je zač? ptali
se. Brzy se to všichni dozvěděli. Uprostřed
i o několik generaci starších básníků působil sotva dospělý Rimbaud tak, že jej kdosi
označil za „satana mezi zákoníky“. Objevuje se mezi nimi odporný fracek pohrdající všemi a vším, neváhající to dát najevo:
přede všemi pomočí kolegu, jehož verše
se mu nelíbí, pěstuje si vši, které hází na
kolemjdoucí kněze či nesympatické poety,
rozvrátí manželství jiného skvělého básníka – P. Verlaina – tím, že ho s sebou stáhne
na své toulky po světě a učiní si z tohoto
svého nejvěrnějšího obdivovatele a až adorátora jednoduše pucfleka, s nímž zachází
jak se psem, s hadrem… Jeho život plně
koresponduje s jeho tezí: „Chci být vidoucí.“
V praxi to znamenalo okusit vše. Ale úplně vše. Chlast, drogy, sex ve všech podobách… „Jednoho dne jsem si posadil na klín

krásu a shledal jsem ji hořkou. A začal jsem
ji urážet.“ Uráží nejen krásu, ale každého,
koho potká.
A do toho píše tento vskutku démonický,
zlý člověk verše, o nichž Maritain prohlásil, že „v nich pátrá po slovech věčného života“. Verše, na jaké se sotva kdy zmohl zralý
muž, který už leccos zažil. Jenže on je psal
bez nějakých zkušeností. Aniž by viděl
moře, napíše skvost jménem Opilý koráb
a vy div že nedostanete mořskou nemoc. Ta
báseň je naprosto neskutečná, fantastická.
A nejen tato. Jakoby byl skutečně veden
Božím andělem. On totiž vynašel pro svůj
nový styl i nový jazyk, slovům dával nový
význam, vytvářel jakoby novou skutečnost, naučil čtenáře poprvé v dějinách literatury používat fantazii. „Mne, zabloudilou loď, vrženou za vichřice/ do vzduchu bez
ptactva za gigantický plot,/ mne nezachrání
už záchranná plachetnice,/ můj trup je opilý
přívaly slaných vod,/ já, koráb z mlhovin,
já, fantastické zvíře,/ já, jenž jsem prorážel
kouř nebes jako zeď,/ kde roste převzácná
pochoutka pro malíře – / sluneční lišejník,
zašlý jak stará měď,/ já, prkno, poseté žhavými půlměsíci,/ rejnoky, kostrami mořských
koníků,/ já plul jsem za nocí v červenci při
měsíci/ pod ultramarinem šílených lodníků,/ já, prkno, poseté žhavými půlměsíci,
/jež rozléhaly se na sto mil do dálky…“
Kde na to přišel? ptám se. Neměl z čeho
čerpat, z žádného vzoru, jeho styl se nevyvíjel, on prostě jednoho dne takto začal
psát, a to tak, že se tomu až nechce věřit.
Dospívající kluk, nenáviděný a nenávidící,
démonického charakteru, a takové verše!
Bytost naprosto nepochopitelná. Útočí
na Krista, protože Jeho vyznavačky nejsou povolné a on s nimi nemůže hřešit.
Ale i zde cítím mezi řádky něco víc, jakýsi

souboj s andělem, souboj nicoty s Někým
– sám prohlašoval, že je „mlsný po Bohu“
a fascinuje jej Maria. Však se taky díky
jeho poezii obrátil největší francouzský
katolický básník Paul Claudel. „Když došel
k této krajní mezi, k záměrnému vystupňování funkce jazyka až na hranici rozkoše
a bolesti, nemohl udělat nic jiného, než co
udělal – utéci od toho,“ napsal Valéry.
A skutečně se psaním v devatenácti sekl
a od té doby nenapsal ani ň. Vydává se do
světa, stává se hlídačem ve zlatých dolech
kdesi v Arábii, překupníkem zbraní v Africe a vede veskrze dobrodružný život. Co se
stalo? Vyschl pramen? To neberu. Anebo
tím, jak okoušel všechny druhy tělesných
a duševních rozkoší a muk, dospěl do
krajnosti, kterou ne že nedokázal vyjevit,
ale nechtěl, ježto by tuto hrůzu poznání
musel zakoušet znovu, a zbytek života pak
věnovat úsilí se těchto muk zbavit? Poznal
dno a podstatu nicoty a zhrozil se natolik, že chtěl zapomenout a dojít světla? Tu
jeho zápas s andělem končí. Vinou sněti
přijde o nohu, ovšem otrava se rozšíří do
celého těla, takže stihne už jen převoz zpět
do Francie, kde u jeho lože dlí jeho sestra
– matka neměla čas… Před smrtí přijímá
svaté svátosti a kněz, jenž mu je uděluje,
říká jeho sestře, že s podobnou vírou se
ještě nikdy nesetkal.
Mohla to být fráze, ale to je fuk. Jeho drama je tak fascinující, že napsat to nějaký
literát jako román, bude to působit jako
přitažené za vlasy. Přesto je jeho příběh
pravdivý. Mladý kluk plný běsů se stal
nevědomě nástrojem Božím, aby dokazoval Jeho existenci. Arthur Rimbaud.

(Libor Rösner)
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OKÉNKO PRO DĚTI

Všem dětem, které
v listopadu slaví narozeniny, přeji
všechno nejlepš í.

Pranostiky na měsíc listopad

»» Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
»» Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
»» Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí…
Tety ho nosí na trh v nůši,
z nůše mu čouhají uši.
Jestli ty uši nesklopí,
ruka ho za ně uchopí.

Jazykolamy

Řízni dřív dřevo z bříz.
Sysli myslí, že v té pixli
je syslí müsli.

Před zimou si některá zvířátka
staví domečky a ukládají zásoby
na zimu. Zaveď mravenečky
domů ke královně!
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Celé týdny trávu žvýká,
aby dala krajáč mlíka.
Nepospíchá, má dost času,
rohy nosí pro okrasu.

Znáš je…?
Každé zvířátko zanechává stopy. Spoj zvířátka a jejich stopy.

Zazpívejte si písničku
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Modlitba Papežského misijního díla dětí:
Ježíši můj, mám Tě rád,
jsi můj věrný kamarád.

Potřebným chci pomáhat,
lásku, radost rozdávat.

Má modlitba k Tobě letí,
Pane Bože, při mně stůj,
prosím Tě za všechny děti. chci být pomocník Tvůj.

Svatá Maria, Královno nebe,
o mocnou ochranu prosíme
Tebe.
Amen.

Pac a pusu, Oskar.
(Lenka Volná)

Hádanky: králík, kráva
Znáš je: kůň, divočák, jezevec, veverka, zajíc, jelen, liška

OKÉNKO PRO RODIČE
Ticho jako v kostele

Toto rčení vzniklo pravděpodobně na
základě staleté zkušenosti našich předků,
kdy chrámy byly oázou posvátného ticha, klidu a pokoje. Lidé si bytostně
uvědomovali, že chrám je Dům Boží a ne
pouhá kulturní památka, a vcházeli do kostela s patřičnou úctou. Dokonce i nevěřící,
pokud se odvážili vstoupit, pociťovali přece
jen „jakousi bázeň“ a alespoň formálně respektovali onu posvátnost tohoto prostoru.
Dnes se tato úcta a posvátnost jaksi vytrácí a nevnímají to jen kněží,
ale i mnozí již zmínění nevěřící jsou
překvapeni „uvolněným chováním“ nás
věřících. Během bohoslužeb občas „pípne“ mobil, několikrát upadne na dlažbu
s patřičným rachotem hračka (proč
nevzít raději plyšáka?) či dětská láhev
s pitím, některé děti pobíhají sem a tam,
modlitba kněze chvílemi zaniká v křiku
dítěte a rodičovském pšššš! Po skončení
především nedělní „velké“ mše svaté nastává všeobecná zábava a hluk srovnatelný
s odchodem diváků z kina. Když konečně
nastane ticho jako v kostele a kostelník
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chce zamknout, musí nejprve zamést
nedojedené zbytky tyčinek a rohlíků,
protože některé děti se stihly během mše
svaté dokonce i nasvačit…
Ano, zní to drsně, ale je to realita.
Někteří mladí lidé namítají, že důležitý je
vnitřní postoj k víře, že vnější projevy nejsou důležité. Samozřejmě, vnitřní postoj je
prvotní! Jsme-li ovšem i ve světské oblasti
pozváni na hostinu, svatbu, pohřeb, zaujmeme k dané situaci určitý vnitřní postoj,
ale zvolíme přece, zcela samozřejmě, také
vhodné oblečení, chování přiměřené situaci a ohleduplné ke svému okolí apod.
Máme-li tedy k něčemu nebo k někomu
skutečnou vnitřní úctu, máme-li bázeň
před Hospodinem, na tu vnější úctu nemusíme přece vůbec myslet - ta by měla
přicházet spontánně.
Veďme tedy naše děti k tomu, že kostel
je místo mimořádně vznešené. Místo,
kde jsme blízko našemu Spasiteli – Pánu
Ježíši.
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Všechno ve všem

Bůh je alfa i omega, počátek i konec.
Všeho: vesmíru, světa, našich životů, našich dní…
S Ním vše vzniká, s Ním vše zaniká.
Ale s Ním také vše existuje, přebývá,
uskutečňuje se, žije, dýchá, trpí, raduje se, miluje…
S Ním vstáváme, usínáme,
s Ním žijeme své dny, naplňujeme své okamžiky…
Protože když ne s Ním, s kým tedy?
Sami se sebou? S nekonečným prostorem?
S humanitou, racionalitou, strukturalismem?
Či snad s ideou, ideologií, idolatrií?
Kdo na Jeho místo?
Gott, snad Klaus?
Ne, nevzdáváme se odpovědnosti za svůj život, my křesťané.
On není obezličkou našich chyb,
prostým mazatelem vin na každý náš pokyn.
Není jistotou vyplňující prostor naší nejistoty a bezradnosti,
není loutkou v rukou loutkoherce…
Bůh je všechno ve všem,
od něho vše pochází,
k němu se vše navrací…
Život v něm počínající, v něm žijící a do něho se navracející
je logickým dokončením kruhu, symbolu to dokonalosti.
To je zákon působení gravitace Jeho lásky.
Kdo se z této gravitace vymaní, může také letět,
nekonečným hvězdnatým prostorem může letět…
Kam jej však požene lidská touha po dokonalosti?
Vstříc dalším a dalším chladným hvězdám a neobydleným planetám,
rojům meteoritů a vesmírného smetí vstříc…
A až jednou pochopí, že vlastně touží zase spatřit Slunce,
které ho dříve tak nepříjemně poutalo na oběžné dráze…
pak bude Bůh všechno ve všem…
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Dušičkový koláč

Suroviny: 5 vajec, 1 hrnek pískového cukru, 8 lžic oleje, 8 lžic vody, 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce
kakaa
Pudink: 4 hrnky mléka, 2 pudinkové
prášky s jahodovou nebo malinovou příchutí, 6 lžiček pískového cukru, 1 vanilkový cukr
Poleva: 2 kelímky zakysané smetany, 2–3
lžíce práškového cukru, 2 balíčky vanilkového cukru. Vše ušleháme.

Postup:
Do rozšlehaných bílků postupně přidáváme pískový cukr a ušleháme tuhý sníh.
Postupně do něj přidáváme žloutky, olej
a vodu s moukou a práškem do pečiva.
Na vymazaný, hrubou moukou vysypaný
plech vylijeme dvě třetiny těsta. Do zbylé třetiny vmícháme kakao a pomalu ho
nerovnoměrně rozvrstvíme na světlé těsto.
Nakonec lžící rovnoměrně rozložíme uvařený a vychladlý pudink a dáme péct do
mírně vyhřáté trouby. Upečený, ještě horký
koláč polijeme polevou ze smetany. Vychladíme, nakrájíme, nabízíme, sníme :-)

(Převzato ze zpravodaje farnosti Poříčí nad Sázavou)

Název biblické postavy z Rozhovoru je Malkísedek (podle liturgického překladu Melchisedech).

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. 2011

