Chceš se stát svatou, svatým?

Nejsem „pánbíčkář“. Moderní člověk a takové otázky? Nevím. Ještě přece neumírám. Nemám čas na hlouposti. To je pro
„smetánku“. Nejsem žádný fanatik. A to se
mám všeho zříci? Chtěla bych, ale nemám
na to. Nejsi naivní? Pokrčení ramen. Chci
si užít života. To jako já? (smích) Chci
zůstat normální. Nevím, co mám pro to
udělat. Bezradný úsměv. A co z toho budu
mít? Jsi utopista. A je tam v nebi ještě nějaké místo? Nezasloužím si to, jsem velkou
hříšnicí. Toužím, a věřím, že mi Pán pomůže…
Výše zmíněná otázka nás může v dobrém
slova smyslu provokovat, vést k zamyšlení.
A přiložené odpovědi poslouží ke zkoumání nitra. K našemu postoji ke svatosti,
třebaže žádná z nich nám není vlastní.
K tomu všemu mne inspiroval svátek,
který každoročně slavíme 1. listopadu. Je
to liturgická slavnost Všech svatých. Při
ní vzpomínáme na všechny svaté. To je
logické, řeknete si. Ano, ale nejde jenom
o světce a světice, které známe z životopisů
svatých nebo které prostě církev prohlásila
slavnostním způsobem za svaté. Jde také
o všechny bezejmenné (svaté). A mezi nimi
o jedince všech možných národů, různého věku, stavu a postavení. K nim zajisté
patří bohatí i chudí, inteligentní i prostí,

děti i dospělí, papežové, biskupové, jáhni,
řeholníci a řeholnice, lidé žijící v manželství, ale i svobodní, mučedníci, vyznavači,
dokonce i ti, co chtěli být pokřtěni, a…
spousta dalších. Jednou snad budeme velmi překvapeni.
To je sice zajímavé, řeknete si, ale co to
má se mnou společného? Svatí jsou v nebi
a já jsem na zemi. Proč bych tedy měl být
svatým? Proč? Protože nás Bůh stvořil ke
svému obrazu. Jsme-li tedy Jeho obrazem,
pak je v nás touha milovat a být milován,
jako je to v Bohu. A je v nás někdy velmi
skrytá touha, aby ten vztah, ta láska nikdy neskončila. Tedy touha po věčnosti.
Tam na věčnosti se člověk setkává v reálu
s Bohem. A jediným „šatem“, se kterým
před Něj můžeme předstoupit, je svatost,
tedy dokonalost v lásce. Ale jak se k tomu
dopracovat? Na to se nedá odpovídat zjednodušeně. Bůh si vede každého člověka tajemným způsobem. Důležité je, abychom
mu neodporovali. A pokud je v nás touha
stát se svatým, Pán si nás připraví…
Na závěr ještě povzbuzení. Nebylo snad
mezi svatými mnoho hříšníků, někdy
i velkých? – a jak si je Pán přitáhl! Jaká
obrácení, jaké proměny u nich nastaly.
A dnes k nim vzhlížíme s takovou úctou.
o. Jan

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

MALÁ KATECHEZE – Podrobná struktura eucharistické modlitby
Milí čtenáři, v posledním vydání Many
jsme si slíbili, že se podrobněji zaměříme
na jednotlivé části eucharistické modlitby.
Začneme její strukturou, přičemž použijeme II. eucharistickou modlitbu, protože je
nejkratší a pro naše účely dostatečná. Nenechte se odradit některými cizími názvy,
budeme se je snažit postupně co nejlépe
vysvětlit. Nyní však začněme přehledem
základní struktury:
Epikleze – začíná slovy: „Proto prosíme, sešli rosu svého Ducha…“ Jedná se
o prosbu církve k Duchu svatému, aby se
přinesené dary staly Tělem a Krví Ježíše
Krista.
Zpráva o ustanovení eucharistie – začíná slovy: „Neboť on, když se vydával na
smrt…“
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Proměňování – začíná slovy: „Vezměte
a jezte…, Vezměte a pijte…“
Anamneze – začíná slovy: „Tvou smrt
zvěstujeme…“ Plníme tím příkaz Pána,
abychom na něho pamatovali.
Obětování – začíná slovy: „Proto konáme,
Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna,
obětujeme…“ Popisuje se oběť, kterou právě shromážděná církev podává Otci.
Prosby – začínají slovy: „V pokoře Tě,
Bože, prosíme…, Pamatuj na…“ Ve spojení
s církví pozemskou i nebeskou prosíme za
živé i mrtvé členy církve, za časné potřeby,
prosby podle charakteru mše svaté.
Doxologie – začíná slovy: „Skrze Něho
(Ježíše Krista) a s Ním a v Něm…“ Oslava
Boha v Trojici. Doxologií se uzavírá eucharistická modlitba a navazuje na ni pří-

prava na přijetí právě proměněného Těla
a Krve Páně.
Tolik tedy základní skladba eucharistické
modlitby. V příští Maně se budeme jed-

notlivým částem věnovat podrobněji a vysvětlíme si jejich smysl. Do té doby Vám
přeji mnoho krásných okamžiků prožitých
při mši svaté, největším tajemství naší víry.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•

Od pondělí 29. 10. (po změně letního času) budou večerní bohoslužby v 17 hod.
Ve čtvrtek 1. 11., o Slavnosti všech svatých, bude mše svatá v 17 hod., v pátek 2. 11.
(na „Dušičky“) – ráno v 7 hod. a večer v 17 hod. Po večerní mši sv. bude ještě pobožnost na hřbitově.
Jednota Orel Třebovice srdečně zve na divadelní představení „Evžen Oněgin“. Představení se uskuteční v místní Orlovně v sobotu 17. listopadu v 17 hod.

SVATÝ MĚSÍCE
Martin de Porres

Martin de Porres, velký řeholník, je jednou z mála jihoamerických církevních
osobností, které byly svatořečeny. Pocházel z Limy v Jižní Americe. Stal se holičem
a ranhojičem. Patřil k pohrdané vrstvě obyvatel a jako míšenec měl těžkosti i se vstupem
do dominikánského řádu.
Později mu zde byla svěřena
péče o nemocné. Vynikl mimořádnými ctnostmi, zvláště obětavou láskou k lidem
i nemalou ke zvířatům. Měl
charisma zázraků, žil asketicky a vedle léčení poskytoval
nemocným i duchovní rady.
Narodil se roku 1579 v Limě v Peru španělskému šlechtici Janu de Porres a svobodné
černošce Anně. Otec se zprvu k němu nechtěl znát, proto byl při Martinově křtu

uveden jako neznámý. Martin měl o dva
roky mladší sestru Janu. Matka oběma
dala křesťanskou výchovu. Po nějaké době
se otec k dětem přiznal a vzal je na čas do
přístavu v Ekvádoru. Poté co
se stal vládcem Panamy, svěřil
Janu do výchovy příbuzného
a Martina s tmavou pletí nechal v Limě u matky.
Od dětství Martin trpěl chudobou i společenskými předsudky kvůli tomu, že byl míšenec, nadávky patřily k jeho
všednímu dnu.
Z prostředků otce se měl
Martin v Limě vyučit nějakému řemeslu. Ve 12 letech se začal učit
holičem a ranhojičem. Získal jisté základy
medicíny a farmacie a stal se uznávaným
odborníkem v přírodním léčitelství. Jeho
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touhou však bylo stát se dominikánem.
Zákony v té době však byly proti přijímání Indiánů, černochů a jejich potomků do
řeholního řádu. Nepomohlo ani postavení
otce.
Když bylo Martinu de Porres 15 let, vstoupil ve svém rodném městě do dominikánského řádu jako laický bratr. Od počátku
věděl, že mu podle tehdejších předpisů pro
jeho barvu pleti zůstane kněžský stav uzavřen. Těžce se s touto situací vyrovnával.
Vždy když pociťoval zvláštní smutek nad
svým osudem, ještě více se staral o nemocné a chudé v Limě.
S velkou svědomitostí a láskou vykonával
v klášteře úklidové i některé další služebné práce. V souvislosti s touto starostí se
o něm rozšířila pověst, že je neuvěřitelným
ochráncem zvířat, a proto byl po čase nazýván i „americkým Františkem z Assisi“.
Klášter, ve kterém působil, se brzy stal
místem, kam chodili ti, kteří hledali pomoc a byli zoufalí. Prosili o radu a pomoc.
Martin de Porres trpělivě a neúnavně pečoval o chudé nemocné, nedělal rozdíly
mezi lidmi různé pleti a postavení. Prostory kláštera, jehož část změnil na nemocnici, brzy přestávaly stačit, a tak prý zřídil
nemocnici v domě své sestry, kde později
vznikl i sirotčinec. Založil také školu pro

vzdělávání chudých dětí, která byla první
v zemi. Dokázal pomoci nejen léčením
těla, ale i duchovní radou.
Brzy se mluvilo o tom, že Martin de Porres
má zázračné schopnosti.
Za epidemie moru se sám staral o šedesát spolubratrů a nikdo z nich nezemřel.
Žil velmi skromně, asketicky. Toužil být
i misionářem, ale pro svůj původ se tehdy nesměl stát ani knězem. Dokázal však
objasňovat složité teologické otázky, aniž
se někdy studiem teologie zabýval. Když
bylo třeba, objevoval se ve stejnou dobu
na dvou různých místech a byl obdařen
charismaty zázraků i levitace. Nejchudším opatřoval jídlo, šaty a léky. Vysloužil
si tím přezdívku „Martin od lásky“. Měl
velký dar těšit, povzbuzovat a přivádět lidi
k Bohu. Tyto dary k němu přitahovaly jak
jeho spolubratry, zvláště novice, tak lidi
z okolí – bohaté i chudé, mocné i bezvýznamné v očích druhých, děti i dospělé.
Před dovršením 60 let onemocněl. Třetího
listopadu 1639 zemřel na tyfus.
Při Martinově svatořečení řekl papež
Jan XXIII.: „Měl rád všechny lidi, protože je upřímně považoval za Boží děti a své
bratry. Ano, měl je raději než sebe, protože
ve své pokoře pokládal všechny za spravedlivější a lepší, než byl on sám.“
(zpracovala Majka Dostálová)

Zrníčka z Bible

Každému, kdo tě prosí, dávej, a co
ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

(L 6, 30)

Pouhé obřady bez čistoty srdce
nejsou bohoslužbou.

(Iz 1)

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
(Mt 6, 27)

Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým
prosbám.
(Ž 86, 6)
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Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme:

„Spravedlivý bude žít z víry.“


(Gal 3, 11)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (23.)
Nestačíme probrat všechna charismata
zmíněná sv. Pavlem, natož ta ostatní, která nám Duch Svatý chce dát. Probereme
ještě charisma osvobozování a charisma
přímluvné modlitby. Službě osvobozování Ježíš přikládal velkou důležitost. Kdykoli posílal učedníky, aby evangelizovali,
říkal jim: vkládejte ruce na lidi, uzdravujte
je a vysvobozujte je z moci zlých duchů.
Služba osvobozování znamená modlit se
k Ježíši, aby nás nebo druhé osvobodil
z moci zlého ducha, který nás nějakým
způsobem svazuje. Znamená to modlit
se – sám Ježíš osvobozuje. Je jeden hezký
příběh od pouštních otců o mnichovi, který žil svatým životem. Jednou k němu do
poustevny přišli dva démoni, zatímco on
spal. Jeden říká: Probudíme ho, abychom
viděli, jak se zlobí? Ne, to už jsem zkoušel
minule – když se probudil, začal se modlit.
Radši musíme najít někoho jiného. Ďábel
se bojí naší modlitby. Nebojí se mě, ale bojí
se, když se modlím k Ježíši, protože se bojí
Ježíše samého. Ježíš přikázal učedníkům,
aby evangelizovali, uzdravovali a vyháněli
zlé duchy. Ježíš mnohokrát během svého
pozemského života musel jednat se zlým
duchem a zvítězil. Nemáme čas procházet
všechny texty v Bibli, ale u synoptiků nacházíme mnoho situací, kdy Ježíš osvobozuje lidi z moci zlého ducha. Můžeme se
něco užitečného naučit od něho pro svůj
vlastní život. Ježíš nikdy nevyhledával po-

sedlé lidi. Prostě je potkal a osvobodil je.
V našich modlitebních skupinkách můžeme mít lidi, kteří vidí ďábla všude. Tímto
šíří strach a spousta lidí je tím strachem
zasažena. Vidí ďábla v každém člověku, ve
všem, co se mu nedaří, hned vidí přímo
ďábla. A to je velmi nesprávné. Je to něco,
čemu bychom se měli úplně vyhnout. Leccos se nám v životě nedaří, ale ne za vším
je přímo ďábel.
Dále si všimněme, že Ježíš nikdy nediskutoval s ďáblem. Se zlým bychom se neměli
hádat, nediskutovat s ním! Občas mi lidé
říkají, že viděli nějakého ducha, zeptali se ho, kdo je a co od něho chce – a to
je špatně. Nikdy nesmíme přímo mluvit
s žádným takovým duchem!!! Když přímo takového ducha oslovíme, dostáváme
se s ním do kontaktu. To, co vidíme, jsou
často jen mentální halucinace, výsledek
naší představivosti, ale mohlo by to být
i něco doopravdy. Jestliže máme takový
případ, obraťme se zásadně k Ježíši, nikoliv k onomu duchu nebo démonu! I během
exorcismu exorcista s ďáblem nediskutuje.
Přikáže mu, aby odešel, a obrací se k Ježíši.
Ježíš vždy přikazoval démonu, aby se už
nevracel. To je důležité! Znamená to, že
zlý duch není u nás vítán, nesmí se vracet. Mohu to takhle udělat i já? Pokud se
to týká démona, který napadá přímo mě
osobně, mohu mu to přikázat. Ale nikdy
to nedělejte s démonem, který napadá
5

druhého člověka. Budu konkrétní. Např.
když se cítíte atakováni démonem sexuality nebo démonem žárlivosti, hněvu,
manželské nevěry, cizoložství, mamonu,
alkoholismu – tady vidíme, že takovýto
démon nás může atakovat ve zcela konkrétních oblastech našeho života. V tom
případě máte autoritu ho vyhnat, říct mu:
v Ježíšově jménu ti poroučím odejít a přikazuji, aby ses nevracel! Tímto způsobem
se ho zříkáme a dáváme najevo: v mém
domě nejsi vítán.
V jiné situaci – přijde k vám přítel a říká:
Cítím se napadán démonem hněvu. Démon napadá jiného člověka – v tomto pří-

padě neriskujte a neobracejte se k němu
přímo, protože tento démon by mohl
napadnout vás. Není ve vašem vlastním
domě, ale v domě jiného člověka. V tomto případě se obraťte k Ježíši, poproste ho,
aby něco udělal a zbavil přítele zlého ducha. Neobracet se k démonu, ale k Ježíši:
Pane Ježíši, prosím osvoboď mého přítele
z moci démona hněvu. Některé protestantské přístupy říkají, že každý křesťan
má autoritu vyhánět démony a je vlastně
exorcista. V katolické tradici může vyhánět démony pouze exorcista, který k tomu
dostal autoritu.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Desatero obnovy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové
Motto: ,,Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.“ (staré čínské přísloví)
1. Přijímej sám sebe takového, jaký jsi, a měj se rád, i když chybuješ.
2. Přijímej své vlastní rodiče takové, jací jsou, a přijímej je v úctě, i když chybují.
3. Přijímej partnera i s jeho rodinou takové, jací jsou, a přijímej je v úctě, i když chybují.
Protože bez nich by nebyla ani tvá současná rodina.
4. Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu
dostává již jeho příchodem.
5. Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej
jedinečnost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této nelehké cestě.
6. Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít tuto nepostradatelnou jistotu, bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti
svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti,
podnikavosti a tvořivosti.
7. Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné; tvé ano je ano a tvé ne je ne.
8. Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, aniž bys toho druhého kritizoval, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš
emočně konfrontovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, než slunce zapadne.
9. Věz, že trestáš-li dítě bitím, posíláním pryč, mlčením, ignorací a zastrašováním, dítě
se cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. Vychovávej dítě ne ve strachu a pod tlakem, ale
v atmosféře lásky a radosti.
10. Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor.
Takto my lidé pěstujeme a obnovujeme bezpodmínečnou lásku v rodině.
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Trošku jiný příběh stvoření…

Na počátku pokryl Bůh Zemi brokolicí,
květákem, špenátem a další zeleninou všeho druhu, aby muž a žena mohli dlouho
a zdravě žít.
A Satan stvořil Algidu a Rafaelo a podbízivě se zeptal: „Ještě k tomu něco lahodného?“
Muž odpověděl: „Ano, rád,“ a žena poznamenala: „Mně prosím ještě horkou trubičku se šlehačkou.“
A tak každý nabral 5 kil.
Proto Bůh stvořil jogurt, aby si žena zachovala štíhlou linii, která se muži tolik
líbila.
Ovšem Satan ihned vytvořil z pšenice bílou mouku a z řepy cukr, aby byly buchty,
dorty, dobroty…
A žena změnila svou konfekční velikost
z čísla 38 na 46.
I řekl Bůh: „Okuste můj čerstvý okurkový
salát.“
Ale Satan k tomu okamžitě přidal dressing, šlehačku a toust jako přílohu.
A mužové a ženy si po tomto požitku povolovali opasky alespoň o jednu dírku.
Bůh vyhlásil: „Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu a olivový olej na ni!“
Satan však vytvořil malé briošky a Cammembert, humrové chlebíčky a kuřecí
prsíčka na másle a další ďábelské speci-

Docela obyčejný příběh

Vše začalo celkem nevinně dotazem: „Nepojedem zítra na kolo?“ Nic jsem v plánu
neměla, tak jsem souhlasila.
Vyjely jsme s Vlastou do krásného podzimního odpoledne směr Borovníky pro
nějaké přírodniny. Cesta byla v pohodě,
nasbíraly jsme žaludy a šišky a pustily se

ality, k čemuž ovšem bylo třeba dalšího
talíře.
A hladina cholesterolu lidstva pěkně stoupala k nebesům.
Proto Bůh stvořil běžecké boty a další cvičební nářadí s nadějí, že jeho děti nějaké
to kilo ztratí.
Jenže Satan stvořil televizi na dálkové
ovládání, aby se člověk při přepínání nemusel z gauče ani zvednout, a lidé se smáli
a plakali před blikající obrazovkou a pěkně si v pohodě lenošili.
Bůh také stvořil brambory bohaté na draslík a další cenné látky.
Ale Satan z nich odstranil slupku, nakrájel
je na plátky, pak to osmažil na tuku a poprášil spoustou soli. Tak člověk získal dalších pár kil.
Bůh tedy přišel s libovým masem, aby lidé
nemuseli zpracovávat tolik kalorií a přitom se zasytili.
Ale Lucifer si pospíšil a stvořil hamburgery a cheesburgery, hranolky a majonézu –
a na to všechno člověk odpověděl ano.
Ďábel si spokojeně mnul ruce: „Tak to má
být.“
A člověk dostal srdeční infarkt…
Bůh si jen povzdechl a stvořil čtyřnásobný
bypass.
(podle internetu)

na zpáteční cestu. Bylo teplo, tak jsem si
sundala bundu, a protože se mi nevešla
do batohu, namotala jsem si ji na řídítka.
V jednom místě byla cesta zúžená z důvodu opravy. Klidně jedu a kochám se.
V tom slyším: „Přidej, jede za námi autobus.“ Já poslechla, šlápla jsem do pedálů
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a v tom blok předního kola, do kterého se
mi namotala bunda. Všichni si dovedou
jistě představit, co následovalo. Kolo šlo
do kotrmelce a já… Jediné, co mi proletělo
hlavou, bylo – nespadni na hlavu, nemáš
helmu. Nevím, jak se to všechno stalo, ale
vzpamatovala jsem se na nohách asi dva
metry před kolem bez jediného šrámu,
pár metrů za mnou autobus a u krajnice
vyděšená Vlasta. Řidič autobusu mě ještě
troubením upozornil, že před autobusem
leží láhev s pitím, která mi z kola při tom

kotrmelci vypadla. Tak jsem pro ni zaběhla a v tu chvíli mi došlo, že jsem zaměstnala Anděla strážce, který mě podržel. Takovou lehkost jsem při tom letu pocítila.
Ještě chvíli jsme stály u krajnice, uklidnila
jsem Vlastu, že jsem v pořádku, a vydaly
jsme se domů.
A poučení pro sebe? Asi si koupím helmu,
pořídím bundu, která mi vejde i do kapsy,
a nadále při každém opuštění domova
budu prosit Anděla strážce o ochranu
a každý den za ní děkovat.
(J.M.)

Památka zesnulých

V poslední době se stává módní záležitostí pátrat po svých kořenech, po dávných
předcích. Lidé sestavují rodokmeny, které
zahrnují i několik století zpátky. Je možné
pátrat sám, zkoumat v archívech a matrikách, nechat si rodokmen sestavit odborníkem za drahé peníze, či prohledávat staré fotografie a konzultovat je s pamětníky.
Přiznám se, že jsem této módní vlně také
podlehla a při jedné rodinné sešlosti připravila pro hosty strom života, kde si kaž-

dý mohl najít své místo v hierarchii našeho
rodu a objevit jména předků, o kterých neměl donedávna ani tušení.
Vzpomněla jsem si na tento rodokmen
v souvislosti se svátkem Všech svatých a
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
Určitě letos zahrnu do svých modliteb
nejen příbuzné, s nimiž jsem ušla kus
(nebo jen kousek) životní cesty, ale i ty,
pro mne ještě nedávno bezejmenné…

(B.V.)

Deset let Spolča střední generace

Je to neuvěřitelné, ale naše Spolčo oslavilo už desáté narozeniny! V neděli 14. října
jsme se sešli odpoledne v našem kostele
při děkovné mši svaté, kterou odsloužil
náš o. Jan, a potom se na faře vzpomínalo.
Máme spoustu fotek ze společných akcí
a jeden obětavý človíček z nich připravil
počítačovou prezentaci, takže se promítalo
skoro tři hodiny.
V počátcích fungování našeho Spolča se
nás scházelo asi devět plus o. Ladislav. Začátky byly rozpačité, hledali jsme náplň,
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která by byla duchovní a zároveň i prospěšná farnosti. Při pohledu na uplynulé roky můžeme říci, že se nám to snad
podařilo. Možná si vzpomenete na jednu
z prvních větších akcí – jarmark v orlovně.
Ten se fakt povedl! Hlavně proto, že jste
nám pomáhali i vy, „nespolčoví farníci“.
Také velikonoční a vánoční dílny na faře
se těšily velkému zájmu dětí i dospělých,
líbily se i výstavky rukodělných výrobků
či fotografií vás farníků. Slavnostní znovuotevření farní knihovny i s autorskými

čteními navštívilo nečekaně mnoho potenciálních čtenářů, děti si určitě pamatují na celoroční hru s hledáním pokladu
Jindřicha Bzence, připravovali jsme oslavu
dne farnosti a další.
Scházíme se pravidelně každou třetí neděli v měsíci, jezdíme na společné výlety, na
poutní místa, do hor, byli jsme několikrát
i na společném prázdninovém několikadenním pobytu, míváme společné roz-

loučení se starým rokem. Když se sejdeme
všichni, je nás teď více než dvacet. Spolčo
se pro mnohé z nás stalo druhou rodinou.
Jak říká o.Jan, je povzbuzující žít víru společně.
Jedinou vadu na kráse spatřujeme v tom,
že si sice stále říkáme Spolčo střední generace, ale to střední tam už pro některé
z nás po těch letech jaksi nepasuje…

(B.V.)

VESELÝ
Pacient: „Pane doktore, jste si jistý, že se ta
operace podaří?“
Doktor: „Prosím vás, operuju už po dvacáté, jednou se to přece musí podařit!“

Doktor zavrtí hlavou a říká: „Deset…“
„Deset čeho?“
„...devět, osm, sedm, šest...“

Ptá se pacient lékaře: „Pane doktore, kolik
času mi zůstává do konce života?“

„Pane doktore, co mi je?“ „Nevím, to ukáže pitva!“

KNIŽNÍ OKÉNKO
Evangelizace poněkud netradičně
Tak jsem zase jednou v neděli seděla ve
farní knihovně a s napětím očekávala, zda
se tentokrát konečně objeví nějaký čtenář,
toužící po knize. Opět nic.
Bezděčně jsem sáhla do regálu a začetla se
do útlé knížečky s názvem „Z Boží kanceláře“.
Napsala ji Lia Cerrito (1923–1999), učitelka literatury a členka sekulárního institutu Misionářek evangelia. Knížku jsem
přečetla takřka jedním dechem. Podle informací na zadní obálce knížky „věnovala
autorka všechny své síly tomu, aby věčně
aktuální radostná zvěst byla šířena s půva-

bem a fantazií“. Myslím, že se jí to povedlo
na sto procent.
Dovoluji si nabídnout malou ukázku
z kapitolky Boží „plány“:
„…Temné pusté výmysly Pánaboha rozčilují – ani nemluvě o plánech, jejichž „otcem“ měl údajně být:
„Dílo, jež započínáme, je dílem Božím:
zjevně se v něm ukazuje jeho vedení.“
„Toto je plán vnuknutý Bohem.“
„Toto je nepochybně v Božím plánu.“
A nezřídka se stává, že po nahlédnutí do
„projektů“, „plánů“ a „děl“, která mu jsou
přisuzována, zakřičí: „To tedy z mé hlavy
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není! Něco takového jsem nikomu neříkal!“
„Pán nás neustále doprovázel a zjevně nám
pomáhal svou prozřetelností.“
„Že jsem byl stále s nimi?“ Zkontroluje
si datum v kalendáři. „V té době jsem byl
v Brazílii, ve favelle Barrroso. Hostila mě
jedna chudá rodina, která bydlela v chatrči
z papírových krabic. A zatímco jsem těm
chudákům pomáhal postavit cihlový domek, uniklo mi, že „oni“
budují desetipatrovou moderní budovu
pro duchovní cvičení a rekolekce, vybavenou veškerým komfortem, bazénem,
videohrami a luxusním barem.“
„Videohry jsou pro děti,“ poznamená nesměle andělíček. „Jak jinak by mohli rodiče v klidu poslouchat kázání?“ …„Ale já,“
uzavírá debatu Pánbůh, „já si to na zodpovědnost nevezmu! Tohle neschválím!!!“
„A zazvoní „o patro níž“.
Jako střela z něj vylétne Menico, nejmladší, již značně umírněný potomek rodu zlomyslných čertů.
Menico, malý poťouchlý dareba, očazený
od hlavy až k patě, s hbitými netopýřími

křidélky, se dvěma měkkými výrůstky na
čele a s ocáskem zakončeným ostrou špičkou, však kupodivu dokáže i poslouchat,
zejména za určitých okolností.
„Menico,“ Pánbůh nabere hrst dokumentů ležících na stole, „svěřuji ti tyhle ‚plány‘.
Ukaž, co v tobě je: máš plnou moc je roznést na kopýtkách.“
Ticho.
„Menico!“
„Tady jsem,“ plíží se čertík kolem dveří.
„No tak, překazíš je, nebo ne?“
„Já nemůžu, Bože, já vážně nemůžu,“ odpoví Menico vážným hlasem. „Ty ‚plány‘
jsem jim totiž nakukal já!“
Můj drahý Bože Otče,
není snadné uhodnout,
co si myslíš.
Snažíme se o to ze všech sil,
ale tak často se mýlíme.
Za to může Menico.“
No posuďte sami, není to fakt půvabné a
s fantazií?

OKÉNKO PRO DĚTI

Zdravím a vítám vás
po podzimních prázdninách.
Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
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(B.V.)

C – jako CÍRKEV je kamarádství s Ježíšem. Takže i maminka a tatínek jsou CÍRKEV.
I ty jsi CÍRKEV.

(převzato z deti.vira.cz)

Svatý měsíce
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Vyrobte si…
Podzimní tvoření s tuší.
Potřebujete tuš, červenou barvičku
k otiskování prstů, suché listí.
Kápněte tuš do spodní části papíru
a rozfoukejte ji do tvaru keře nebo
stromu.
Na keř prsty narazítkujte červené šípky.
Strom potřete lepidlem a nasypejte
rozdrcené suché listy.

Šípky jsme si vytvořili, teď mi pomozte domalovat pro ně košík. Podle obrázků na další
straně si vše překreslete ve větším měříktu. Pak nejdříve „vypleť“ proutěné košíky, potom pojmenuj a vybarvi lesní a zahradní plody.
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Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Moudra z praxe

•
•
•
•
•
•
•

Nikdy nedoceníme lásku a péči vlastních rodičů, dokud se sami nestaneme rodiči.
Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.
Dá to práci – odnaučit naše děti našim zlozvykům.
Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale málokdo si to pamatuje.
Nic nemá na dítě větší vliv, než chvála.
Když děti nedělají nic, dělají neplechu.
Držme štěstí tak, abychom je nepomačkali.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Povolební agitace

Nejrůznější volby máme vždy jednou za
čas. Bůh nám předkládá svůj volební program neustále. Má jen jeden jediný bod.
A tím bodem je láska. Je snad Bůh populista?
„To teda ne.“ Máme volit toho, za kým stojí splněné sliby, odvedená práce. Bůh nás
tak miloval, že za nás vydal na smrt svého
jednorozeného Syna. Dokazuje svou lásku
až na dřeň, plní svůj program do posledního puntíku. Dáme mu svůj hlas?

O své budoucnosti
můžeme skutečně
rozhodnout již dnes. Stačí jen málo, dát
Bohu svůj preferenční hlas, posunout
ho v žebříčku kandidátů ucházejících se
o naši duši na první místo. On nepotřebuje kupčit s místy na kandidátkách, manipulovat s veřejným míněním a vnucovat lidem svou pravdu. On sám je totiž Pravda.
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Opilá bábovka

Potřebujete: 3 celá vejce, 150 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1/2 dl
rozpuštěného másla, 1/2 kg strouhaných
jablek, 1 lžičku mleté skořice, 2 kelímky
(350 g) zakysané smetany, 1–2 dl mléka,
hrst rozinek; 2 lžíce másla a 2 lžíce rumu
na potření; tuk a strouhanku na formu.
Zakysaná smetana, rozinky a jablka, to
prostě musí být dobré!
Postup: Celá vejce ušlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem, přidejte mouku prosátou s práškem do pečiva, skořici,
zakysanou smetanu, rozpuštěné máslo a
podle potřeby, aby těsto bylo husté, ale
tekuté, také trochu mléka. Vše promíchejte, a nakonec přidejte nastrouhaná jablka

a rozinky. Těsto nalijte do vymazané a
vysypané formy a pečte při 180 stupních
Celsia asi 40–45 minut. Hotovou bábovku nechte chvíli vychladnout, vyklopte ji

a ještě teplou ji potřete rozpuštěným máslem smíchaným s rumem.
Dobrou chuť.
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