
Probuzení do skutečnosti
Jednoho dne se ti zdál prapodivný sen. 
Sedíš u okna jako malé dítě. Z topení sálá 
teplo, tikot kuchyňských hodin a smráká
ní venku tě nějak ukolébaly. Upadáš do 
stále větších hlubin…
Najednou naskakuje důvěrně známý 
obraz. Vidíš tatínka, jak ti s úsměvem ve 
tváři potřásá ramenem. Vstávej, dnes začí
nají roráty. A sotva si osvěžíš tvář studenou 
vodou a vyčistíš zuby, rodiče tě už vyhlíže
jí. Krátkou ranní modlitbou začínáte den. 
Potom ještě snídaně, kterou maminka pro 
všechny s láskou připravila, a pak teplé 
oblečení na sebe. Nezapomeňte, děti, na 
svačinu, sděluje ještě maminka. V rych
losti ji dáváte do aktovky a to už všichni 
svižným krokem i se sourozenci spěcháte 
na autobus. Kostel je pár kilometrů od 
rodiště.
Jak se těšíš! Venku je ještě tma, jen pou
liční lampy ji skromně osvětlují. V dáli již 
svítí kostel. Vejdete dovnitř a tam ponená
hlu přicházejí další rodiny.
Kostelník všem dětem nabízí krásné 
lampičky a za chvíli je v chrámě zhasnu
to. Z úst varhaníka, kněze, ministrantů, 

dospělých i dětí hřmí: Ejhle, Hospodin 
přijde. Začíná procesí s lucerničkami, 
krásný světelný průvod…
Otočil ses na druhý bok a sen se rozply
nul v mlze. Znenadání tvé podvědomí 
zachytilo další „film“. Ve snu, jak už to 
bývá, ses ocitnul ve zcela jiné situaci. Jako 
mávnutím kouzelné hůlky se z tebe stal 
dospělý člověk. Sedíš zrovna s milovaný
mi osobami v kuchyni u štědrovečerní 
tabule. Doma panuje sváteční atmosféra 
jen tu a tam přerušovaná veselím dětí. 
Modlitbou, slavnostní četbou z Písma sva
tého a koledami je orámována slavnostní 
večeře. U chutného, voňavého jídla vzpo
mínáte na veselé příhody, zvyky z mládí, 
na lásku svých prarodičů i rodičů. Děti se 
ptají na advent, na roráty, na koledování, 
na Vánoce. Při vyprávění znovu ožívají sil
ně vepsané krásné vzpomínky z mládí…
Mezitím se v kuchyni ochladilo, a tak 
pozvolna procitáš. Co to bylo?, tážeš se 
sebe sama. Sen nebo skutečnost? Otázka 
roste na síle. Snad najdeš odvahu si na ni 
odpovědět. Bylo výše uvedené vyprávě
ní pouhým snem? Vybavilo se ti mládí? 
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  3. prosince – sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
  4. prosince – neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  7. prosince – středa  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele 

církve
  8. prosince – čtvrtek  Slavnost PANNY MARIE, počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu – doporučený svátek
11. prosince – neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. prosince – úterý Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – středa Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
18. prosince – neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – sobota ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – neděle Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince – úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince – středa Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29. prosince – čtvrtek Pátý den v oktávu Narození Páně
30. prosince – pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince – sobota  Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže)

MALÁ KATECHEZE – Přímluvy
Milí čtenáři,
v našem putování jsme se pomalu dosta
li k závěru bohoslužby slova. V minulém 
čísle Many jsme se věnovali vyznání víry. 
To se však ve všední dny při bohoslužbě 
nepoužívá a po homilii následují přímlu
vy. Právě těm je věnována dnešní malá 
katecheze.
Přímluvy, nebo modlitba věřících, jak se 
také nazývají, mají velmi dlouhou tradi

ci. První stopy můžeme nalézt již v novo
zákonních spisech. Křesťané nesmí být 
egoističtí, ale mají mít na paměti dobro 
druhých. Proto se např. v listech apošto
la Pavla Timotejovi, Korinťanům i Efesa
nům objevuje řada výzev k modlitbám za 
druhé. Zprávu o těchto modlitbách máme 
také již z prvního popisu mše od sv. Justi
na. Vše probíhalo zřejmě tak, že předseda
jící mše průběžně přednášel jednotlivé pří

Dotýkaly se tě události, které máš zastr
čeny do podvědomí? Máš touhu prožít 
advent? Mohou ti být nápomocné rorátní 
mše svaté? Chceš své nitro připravit, aby se 
v něm narodil Kristus? A co pro to můžeš 
udělat?

Máš plnou svobodu, a proto si můžeš na 
otázky odpovědět ve svém srdci.

Pokojný advent a v srdci velkou touhu po 
Duchu svatém přeje o. Jan.
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AKTUALITY Z FARNOSTI
V době adventní bude v kostele každou sobotu od 18 do 19 •	
hodin tichá adorace.
Rorátní mše svaté budou v úterý v 6.30 hodin i se snídaní •	
na faře a případným odvozem do školy, ve středu v 17 hodin 
a v sobotu v 7 hodin i se snídaní.
Na Štědrý den bude v 7 hodin ranní mše svatá, v 15 hodin •	
předání Betlémského světla a ve 22 hodin „půlnoční“ mše 
svatá. Ostatní vánoční bohoslužby v ohláškách.

mluvy a lidé odpovídali zvoláním Amen. 
V římské liturgii měla stará modlitba věří
cích podobu prakticky tak, jak ji známe 
z dnešní liturgie Velkého pátku. Předseda
jící přednese téma prosby, pak se lidé mlč
ky modlí a nakonec opět předsedající vše 
shrne ve společné modlitbě.
Pak přímluvy zažívaly „vzestupy a pády“, 
jejich podoba se často měnila. V 5. století 
se dokonce z římské liturgie tato modlitba 
vytratila úplně a byla nahrazena zvolání
mi Kyrie eleison na začátku bohoslužby. 
Po období těchto a mnoha dalších zvra
tů došlo k pokusům o obnovení přímluv 
v polovině 20. století. Zásadní krok přišel 
s II. vatikánským koncilem, který přikázal 
jejich znovuzavedení, a to zvláště o nedě
lích a zasvěcených svátcích. Následně Vše
obecné pokyny k Římskému misálu stano
vily, že přímluvy mají být součástí každé 
mše svaté, nejen o nedělích či svátcích. 
A takto známe přímluvy i dnes.
Při přednášení přímluv se má dodržovat 
určité pořadí. Nejprve prosíme za církev, 
poté za ty, kdo vládnou a za zdar a spásu 
celého světa. Následují prosby za všechny 
trpící a nakonec za místní obec (farnost). 

Při zvláštních příležitostech jako jsou svat
by, pohřby, biřmování apod. se může uve
dené pořadí uzpůsobit. U modlitby pří
mluv je velmi důležité to, že přednášené 
prosby nemají a nesmí mít magický cha
rakter. Nejsou ani nějakými příkazy Bohu, 
jak má plnit naše přání. Jsou především 
solidární modlitbou, společným voláním 
za ty, kdo trpí, potřebují pomoc atd. Tímto 
se však z těch, kdo jsou předmětem proseb, 
nesnímá jejich odpovědnost nasadit všech
ny síly a vydat maximální úsilí. Přímluvy 
nemají být morálními apely, nebo jakousi 
formou doporučení, jak se mají věřící cho
vat. Při přímluvách, které v našem prostře
dí většinou přednáší ministrant, se máme 
všichni modlit s těmi, kdo jsou potřební. 
Úvod a závěr přímluv je vyhrazen tomu, 
kdo bohoslužbě předsedá. Někdy se při 
slavnostních příležitostech přímluvy zpí
vají. Nejčastější odpovědí lidu na jednotli
vé prosby je zvolání: Prosíme Tě, vyslyš nás! 
Stále však musíme mít na paměti, že pří
mluvy vyslovujeme s pokorou a respektem 
k Boží svobodě, neboť Bůh ví lépe než my, 
oč vlastně máme prosit.

(Lukáš Volný)
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SVATÝ MĚSÍCE

Papež Jan Pavel II. blahořečil německého 
kněze Adolfa Kolpinga 27. října 1991. Při 
beatifikaci ho ocenil jako průkopníka 
a předchůdce velkých papežských sociál
ních encyklik. „Takové vůdčí osobnosti 
jako je Adolf Kolping potřebuje dnešní 
církev.“
Narodil se 8. prosince 1813 v malé vesničce 
Kerpen v chudé a početné rodině jako 
čtvrté dítě pastýře ovcí.  Mohl navštěvovat 
jen základní školu, pak se vyučil obu
vnickému řemeslu. Deset let pracoval jako 
obuvník, cestoval, jak bylo 
tehdy zvykem, jako tovaryš 
od místa k místu. Rychle 
poznal, jaké nouzi jsou vys
taveni řemeslničtí tovaryši. 
Už od dětství také cítil, že 
ho Bůh volá ke kněžství. Na 
podzim roku 1837 byl přijat 
do Marcelského gymnázia 
a začala další dlouhá etapa 
jeho života. Teologii stu
doval v Mnichově a v Bon
nu. Když byl v roce 1845 vysvěcen na 
kněze, hned se začal obětavě a otcovsky 
ujímat řemeslnických tovaryšů.
Adolf Kolping však měl ještě dalekosáhlejší 
plány. Roku  1853 založil v Kolíně 
první dům tovaryšů.  V Kolpingových 
tovaryšských domech měli mladí muži 
nacházet přístřeší cenově přiměřené 
a také možnosti dalšího vzdělávání. Kol
ping nazval své domy „akademiemi v li
dovém tónu“ a byl sám aktivně činný ve 
vzdělávání dospělých.
Na přelomu 19. a 20. století se mladí lidé 
v důsledku průmyslové revoluce ocitli 

v zoufalé situaci. Se zřizováním továren 
rostla ve městech nezaměstnanost, dělníci 
často pracovali v otřesných podmínkách 
a zaměstnavatelé vůči nim nebyli vázá
ni žádnou povinností. Bídné výdělky 
nestačily na obživu, rodinný život se roz
padal, šířil se alkoholismus, kriminalita, 
nemoci z podvýživy. V Itálii se mladým 
a opuštěným hochům pokoušel pomoci 
Don Bosco, v Německu o totéž usiloval 
jeho současník Adolf Kolping. Obstarával 
mladým práci, jídlo, bydlení a směroval je 

ke správnému životu. Snažil 
se je orientovat také na duch
ovní stránku. Svůj program 
formuloval do tří hesel: Buď 
přesvědčeným křesťanem, 
buď pilný ve svém povolání, 
buď dobrým otcem rodiny. 
Páter Kolping zakládal tzv. 
tovaryšské spolky a jeho 
dílo vzal v roce 1858 pod 
ochranu tehdejší kolínský 
arcibiskup, kardinál Josef 

Geissel. To se již Kolping staral o dvaad
vacet tovaryšských skupin. V roce 1849 
se stal vikářem kolínského dómu a svou 
činnost ještě zintenzivnil. Procestoval 
Německo, Rakousko a Švýcarsko, všude 
budoval domy pro vandrující tovaryše, 
uváděl do života tzv. kolpingovské rodiny. 
Také proto se mu neříkalo jinak než otec 
tovaryšů. Ještě za jeho života bylo založeno 
přes 400 podobných domů nejen v Evropě, 
ale i v zámoří.
Zemřel v necelých 53 letech 4. prosince 
1865 na rakovinu plic a je pohřbený v ko
stele minoritů v Kolíně nad Rýnem.

Adolf Kolping
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Zrníčka z Bible
…Budeš  se klanět Hospodinu, Bohu své
mu, a jeho jediného uctívat.
 (Lukáš 4, 8)

Blaze těm služebníkům, které pán, až při
jde, zastihne bdící.
 (Lukáš 12, 37)

Kdo je věrný v nejmen
ší věci, je věrný také ve 
velké; 
kdo je v nejmenší věci 
nepoctivý, je nepoctivý 
i ve velké.

 (Lukáš 16, 10)

Kolpingovo dílo
Při své cestě do Německa v roce 1980 Jan 
Pavel II. navštívil také hrob Adolfa Kolp
inga a nazval ho pastýřem duší, sociál
ním apoštolem a lidovým spisovatelem. 
Redigoval totiž Rýnské listy a vydával 
kalendáře. Kolping podnítil vnitrocírkev
ní diskusi o sociálních otázkách. Osobní 
a profesní vzdělávání nalezlo velký ohlas 
díky společenským a svépomocným 
zařízením, jako byly hospice, spořitelny 
a nemocenské pojišťovny. Sám páter Kolp
ing si technického pokroku velmi cenil, 
zejména při komunikaci a cestování. 
Nejprve se vydával na cesty pěšky nebo 
s koňským povozem, později rád využíval 
železnice. Rozvoj telegrafu a rozšíření 
tištěného slova také přispělo k rychlejšímu 
šíření jeho myšlenek. Jeho dílo, jehož 
srdcem je kolínská arcidiecéze, trvá více 
než sto padesát let. Kolpingovy skupiny, 
tzv. rodiny, pomáhají potřebným lidem, 
hledají pracovní příležitosti, řeší problémy 
nezaměstnaných, zakládají pro mládež 
střediska řemeslnické výuky, všímají si 
pracovního prostředí, života v rodinách 
i společenského prostředí. Stále víc se také 
zaměřují na pomoc rozvojovým zemím. 
Dílo působí ve více než 50 zemích světa 
a má kolem 500 tisíc členů. Nejsilnější 
pozice má v Německu, Rakousku, 

Švýcarsku, v USA, v Kanadě a v Aus
trálii. Z těchto zemí vysílá své apoštoly do 
třetího světa. Kolpingovy rodiny vznikaly 
v posledních dvaceti letech také v Mexiku 
a v Jižní Americe, v Jihoafrické repub
lice, Ugandě, Keni a Indii. V Asii pracuje 
stovka skupin, které budují střediska pro 
učně a výrobu, seznamují obyvatelstvo 
s křesťanstvím a nabízejí i duchovní po
moc.
Kolpingovo dílo u nás
V českých zemích byly zakládány Jed
noty katolických tovaryšů už v letech 
1848–1898, a to přibližně v šedesáti 
městech, zejména v Praze, Brně, Kroměříži 
a ve Znojmě. Kolpingovy domy vyhledáv
ala studující, služebná a řemeslnická 
mládež, kterou spojovala křesťanská 
výchova a zájmy, např. poutě, přednášky, 
ochotnické divadlo apod. Také u nás usi
lovaly Jednoty o zdravý růst mladých lidí 
a jejich zapojení do sociálně prospěšné 
a společenské činnosti. Po nuceném 
přerušení činnosti bylo hnutí u nás opět 
obnoveno v roce 1992, kdy vzniklo první 
občanské sdružení Kolpingovo dílo České 
republiky. Sídlem centrálního svazu je 
Kolpingův dům ve Žďáru nad Sázavou.

(podle internetu a časopisu Naše rodina zpracovala 
Majka Dostálová)
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(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Redaktor: Hezké dopoledne, můžu 
s vámi, vážená paní, natočit rozhovor?
Neznámá: Ano, můžete.
R: Asi pro vás bylo ponižující, když vám 
Bůh uzavřel lůno?
N: To víte, že bylo.

R: Zvlášť, když si z vás utahovala druhá 
žena vašeho manžela?
N: To víte, že mi to vadilo.
R: Ale vás přece, na rozdíl od ní, miloval.
N: Říkal to, taky mi dával větší podíl jídla, 
než jí.

Rozhovor s biblickou postavou – uhodnete, o koho se jedná?

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (14.)

STŘÍPKY

Pavel rozlišuje proroctví jako službu 
a proroctví jako charisma. Když se zmi
ňuje o proroctví jako o službě v církvi, 
spojuje je s ostatními službami. V tom pří
padě je proroctví službou. Jaký je rozdíl? 
Mnozí mohou mít dar proroctví. Ale pak 
si církev může zvolit vlastního oficiální
ho proroka. Naneštěstí v katolické církvi 
takový oficiální prorok ještě neexistuje. Ve 
starých dobách vždycky existoval. Např. 
Pavel cestoval buď se Silasem nebo s Aga
bem. Agabos byl oficiálně Pavlem uznán 
za proroka. Silas byl oficiálním prorokem 
pro Pavla. Pavel byl evangelizátorem, Silas 
byl prorokem. V pravoslavné církvi přiklá
dají oficiálně určeným prorokům důleži
tou úlohu a nazývají je starci. Naneštěstí 
v západní církvi (taky díky různým zneu
žitím této služby) tato instituce neexistu
je. Ve Sk (21,8–11) čtyři dívky prorokují. 
Ale jenom Agabos je prorokem oficiálním. 
Pokud si církev zvolí oficiálního proroka, 
stává se to službou. Pokud si ale církev 
nezvolí oficiálního proroka a Duch svatý 
si zvolí někoho, kdo prorocká slova vyslo
ví, pak mluvíme o charismatu proroctví. 
Každému společenství Bůh proroka dá, 
protože chce se svým lidem hovořit. Mluví 

s ním i skrze Bibli, skrze magistérium círk
ve, skrze inspiraci, skrze okolnosti, lidi, 
které denně potkáváme. Bůh má spoustu 
prostředků, jak s námi hovořit, ale jedním 
z největších je právě dar proroctví. Proto 
musíme prosit Ježíše, aby nám daroval 
proroky. Mnohokrát může být mým pro
rokem můj duchovní vůdce, představený, 
vedoucí skupiny, avšak Bůh nás tak milu
je, že nám sesílá i jiné proroky, abychom 
tak lépe poznávali jeho vůli.
Pane, chceme ti poděkovat, že se tak peč-
livě o nás staráš. Charisma proroctví je další 
způsob, jak zjevuješ svou lásku k člověku. 
Inspiruj mezi svým lidem lidi, kteří se sta-
nou proroky. Otevři naše uši, abychom jim 
opravdu naslouchali. Abychom naslouchali 
těmto lidem, které používáš jako prostředek 
komunikace mezi námi a tebou. Pomáhej 
nám, abychom tvá slova brali vážně. Můj 
Pane, u Ozeáše čteme, že největším trestem 
je, když přestaneš mluvit se svým lidem, 
když opustíš lid, hladovějící po tvém slovu. 
Bylo období, kdy Izraelité už neměli proro-
ky, a tak neznali tvé slovo. Můj Pane, ať se 
to nikdy nestane nám. Promlouvej k nám 
a otevírej naše srdce, abychom ti nasloucha-
li. Amen.
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R: No vidíte.
N: Jenže pro ženu je ponižující, když 
nemůže svému muži dát dítě.
R: Takže jste se jednoho dne rozhodla jít 
po hostině do chrámu se modlit.
N: Ano, modlila jsem se srdcem a pohy
bovala rty, takže si kněz myslel, že jsem 
opilá.
R: Ale nebyla jste.
N: Nebyla, jen jsem cítila hořkost v duši, 
takže to možná navenek vypadalo, že jsem 
opilá.
R: Vyslyšel pak Hospodin vaši modlitbu?
N: Ano, vyslyšel.
R: Co jste mu slíbila za to, když vyslyší 
vaši modlitbu?
N: Slíbila jsem Hospodinu, že když vysly
ší moji modlitbu a daruje mi mužského 
potomka, tak mu jej odevzdám.
R: A narodil se?
N: Ano.
R: A co jste udělala potom?
N: Jakmile jsem ho odstavila, šla jsem se 
synem do Hospodinova domu a nechala 
u kněze.
R: Nebylo to pro vás těžké, nechat syna 
v chrámu a vrátit se bez něj?
N: Ani ne, vždyť jsem to Hospodinu 
v modlitbě slíbila.
R: Byl váš syn v dospělosti nějak význam
ný?
N: Ano, byl, jsou po něm pojmenovány 
i některé knihy Starého zákona.
R: Vážně? To muselo být velké zadostiu
činění.

N: Bylo.
R: Co vyrostlo z dětí druhé manželky 
vašeho manžela?
N: O nich v Bibli není žádná zmínka.
R: Zatímco o vašem synu se v Bibli píše.
N: Přesně tak.
R: Slyšel jsem, že vašeho syna poslouchal 
celý Izrael.
N: Ano, Hospodin mu žehnal a promlou
val k němu.
R: Měl váš syn děti?
N: Měl, ale ty nechodily poslušně před 
Hospodinem.
R: To muselo být pro něj velké trápení.
N: Bylo, ale nic s nimi nehnulo.
R: Takže, kdo byl jeho následovníkem?
N: Žel, když zestárnul, tak za ním přišli, 
aby nad nimi ustanovil krále, což se mu 
vůbec nelíbilo.
R: Poslechl je?
N: Zeptal se Hospodina, co na to říká, 
a Hospodin mu odpověděl, ať je poslech
ne, neb neodmítli mého syna, ale odmítli 
samotného Hospodina.
R: To už je jiný příběh, děkuji vám za roz
hovor.
N: Není zač, jsem ráda, že jste si na mne 
vzpomněl.

(Jerkam)

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

Páté: nezabiješ…
Starý mlýn
Do toho starého, opuštěného mlýna jsme 
si chodívali hrát už jako děti a pokaždé 

nás v tichu rozbořených stěn přepadával 
strach, jakoby jakési zvláštní, děsivé napě
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tí umocňovalo smutek a ponurost tohoto 
místa. 
Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás 
nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře, 
před deštěm a vichřicí jsme se schova
li do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co 
z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblo
hu a v jednu chvíli ozářily také zadní část 
našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený 
o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, 
když jsme překonali rozpaky, nám začal 
vyprávět příběh, který se stal téměř před 
třemi stovkami let. 
Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal 
na okované dveře mlýna mladý muž. 
Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho 
oči, jeho oči ty se smály, když žádal nerud
ného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve 
dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl 
z objemného váčku několik zlaťáků, snad 
až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni 
pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe 

takové bohatství, které by pro ně zname
nalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny 
a dopřát si do sytosti všeho, po čem kdy 
toužili. Od slov nebylo daleko k činům 
a jen noc byla svědkem jejich krutosti, 
a starý, léta nepoužívaný náhon, ukryl 
oběť jejich zločinu. 
Ráno vyšlo slunce jako každý den a první 
sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel 
dlouho bouchat a křičet, než se objevil bru
nátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil 
nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: 
„Tak co jste tomu říkali?“ „A čemu jako?“, 
opatrně se zeptal mlynář. 
„No přeci, přeci syn se vám po letech vrátil 
a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici!“ 

* * * 
Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila 
nedaleko místa, kde ležel její syn. 
A vypravěč, ten té noci zmizel stejně tajem
ně, jako se objevil. 

(Autor: Jindřich Šťáhlavský)

Kostelní „retro“ písně
O některých svátcích se po mši svaté zpívají v našem kostele písně, které v Kancionálu 
nenajdete. Většinou je celé znají jen pamětníci, někteří dáváme dohromady tak akorát 
„první sloku“. Na přání mnohých z vás uvádíme proto celý text:

Sbohem má radosti
Sbohem má radosti,
Velebná Svátosti,
když mám jít od Tebe,
vždycky jdu s lítostí.

Vracím se v ten zlý svět,
do strastí, zlob a běd,
a vždycky rozjímám,
že jdu již naposled.

Než půjdu k milým svým,
ještě si vyprosím,
že si té lásky Tvé
na cestu vzíti smím.

Maria, Máti má
na cestu objímá
a pak mě provází
svatýma očima.
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„Mami, mi se už do té školy nechce. Holky si ze mně utahují, kluci mi podrážejí nohy, 
učitelé mě nemají rádi. Já už tam nepůjdu!“ „Musíš, jednou jsi tam ředitel…!“

VESELÝ

Anděle Boží pojď,
cestou mne doprovoď,
k milému domovu
lásku nes Otcovu.

Nastokrát buď pozdravena
Nastokrát buď pozdravena,  
ó Matičko třebovská,
natisíckrát zvelebena,  
Královno archandělská.
Ty jsi naše milá Matka,  
Tys naše naděje všecka,
neb Ty jsi ten Jesse kořen,
Maria krásná Ester.

Ohlédáš se na vše strany, ó Matičko…,
stahuješ k sobě křesťany, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše…

Každého chceš vyslyšeti, ó Matičko…
který Tě chce věrně ctíti, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše…

Přicházejí k Tobě chromí, ó Matičko…,
přicházejí nevidomí, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše …

Ty nemocné uzdravuješ, ó Matičko…,
chromým berle odstraňuješ, Královno 
archandělská.
Ty jsi naše…

Ty jsi nad slunce jasnější,ó Matičko…,
nad měsíc, hvězdy světlejší, Královno 
archandělská.
Ty jsi naše…

Posilni nás, putující,ó Matičko…,
občerstvi, nás klesající, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše…

Naděje jiné nemáme, ó Matičko…,
Tebe za patronku máme, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše…

Vylej z našich očí pramen, ó Matičko…,
upřímnosti, lásky plamen, Královno 
archandělská.
Ty jsi naše…

Pán Ježíš budiž pochválen, ó Matičko…,
až na věky věků amen, Královno  
archandělská.
Ty jsi naše milá Matka,  
Tys naše naděje všecka,  
neb Ty jsi ten Jesse kořen,
Maria krásná Ester. 
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MODLITBA

Pane, Ty víš lépe než já, že den ode 
dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že 
musím při každé příležitosti a ke 
každému tématu něco říct. 
Zbav mě velké náruživosti chtít dávat 
do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochot
ný pomáhat, ale abych přitom nevrtal 
a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry 
moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane, 
víš, že bych si rád udržel pár svých 
přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky sná
šet své nemoci a obtíže.
Přibývá jich a chuť hovořit o nich ros
te rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar 
s radostí poslouchat druhé, když líčí 
své nemoci, ale nauč mě trpělivě je 
snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší 
paměť – ale jen o trochu větší skrom
nost a menší jistotu, když se má paměť 
neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti 
umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, 
laskavý.

Starý morous je korunní dílo ďáblo
vo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané 
schopnosti a dej mi krásný dar, abych 
se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy.
Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to 
říkám – bojím se stáří.
Je mi tak, jako bych se musel rozlou
čit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu 
a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě 
mohu měřit s mladými.
Teď cítím a uznávám, že již toho 
nejsem schopen. 
Byl bych směšný, kdybych se o to 
pokoušel.
Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, 
tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život při
jal tak, jak jej Ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skles
lou náladou, ne jako odcházející, ale 
jako vděčný a připravený ke všemu, 
k čemu mě Ty ještě povoláš. 
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.

Amen.

„Pane vrchní, dal bych si to, co má ta paní u támhletoho stolu.“ 
Vrchní se po chvíli vrátí: „Promiňte pane, budete si muset objednat něco jiného, ta paní 
to chce sníst celé sama.“

Moje peněženka je jako křen… Když se do ní podívám, vběhnou mi slzy do očí.
* * *

Modlitba ve stáří – František Saleský
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OKÉNKO PRO DĚTI

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí…
Kde se vzal, tu se vzal,
cizí pán pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.

Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal! 

Kdo je to?

Spoj dvojice čertíků. Který z nich dvojici nemá?

V kostele a v každém čísle MANy se objevily prázdné misijní pohlednice.
NAMALUJ VÁNOČNÍ NEBO ZIMNÍ OBRÁZEK a pohlednici dones zpátky do koste-
la. Penízky z jejího prodeje poputují pro chudé děti. Pohlednice se budou  
prodávat do 3. adventní neděle.

Všem kamarádům, 
kteří v prosinci slaví narozeniny, 

přeji všechno nejlepší!
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Myšky zdobily stromeček. Spočítej, kolik zavěsily baněk, připevnily svíček a kolik notiček 
už zazpívaly. Počet zapiš.

Znáš je…?
1. Maria je Ježíškova
a) maminka
b) kamarádka

2. U Ježíškových jesliček stál
a) vůl a oslík
b) sněhulák

3. Pastýři v Betlémě pásli
a) ovečky
b) velbloudy

4. Kometa je
a) veliká hvězda
b) vánoční písnička

5.  Zlý král, který chtěl Ježíška zabít,  
se jmenoval

a) Herodes
b) Melichar

Jak to bylo?
Ťap, ťap. Oslík šlape pomalu a těžce. Je 
už unavený. Josef kráčí vedle něho a drží 
uzdu. Snáší se soumrak. Byl to dlouhý den 
a dlouhá cesta – ale konečně jsou tu stře
chy betlémských domků.

Josef shledával to všechno asi trochu 
podivným. Je to sice podivuhodné, ale 
také podivné. Snad zalétaly jeho myšlenky 
k oné noci – už je to několik měsíců – kdy 
k němu mluvil ve snu anděl a řekl mu, že 
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jeho manželka Maria čeká syna. Tenkrát 
dostávali synové jména po svém otci nebo 
dědovi. Ale anděl řekl: „Ne. Syn, kterého 
posílá Bůh Marii, se má jmenovat Ježíš (to 

znamená Spasitel). On totiž,“ pravil anděl, 
„spasí svůj lid od jeho hříchů.“

(pokračování na další straně)
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Také Panna Maria měla návštěvu. Jednou 
v noci přišel k jejímu lůžku anděl Gabriel, 
jeden z Božích poslů. „Neboj se,“ řekl jí 
Gabriel. „Bůh tě má velmi rád. Budeš mít 
syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký 
a bude nazván Syn Nejvyššího. Bude navě
ky kralovat nad Izraelem a jeho království 
nebude mít konce.“
Oslík klopýtl o kámen. Josef pohlédl 
úzkostlivě na Marii. Vděčně se na něho 
usmála. Už budou brzy u cíle. Opravdu, 
myslel si Josef, neměla se vydávat na tuhle 
cestu. Dítě se co nevidět narodí. Ale vlá
da nařídila, aby se každý odebral do svého 
rodiště. Obyvatelstvo mělo být takto spo
čítáno a zapsáno kvůli placení daní. A tak 
byli zde.
V Betlémě bylo rušno, byla v něm spousta 
lidí. Naši cestující potřebovali někde pře
spat, ale v noclehárně nebyla ani jediná 

místnost. Každý kout byl obsazen náv
štěvníky, kteří přišli k zápisu. Nakonec 
byli Maria s Josefem šťastní, když nalezli 
prázdný chlívek. Oslík se mohl konečně 
zastavit. Maria a Josef, ale nepochybně 
i osel, mohli požít hlt polévky.
A bylo tam ještě něco. Ve světle malinké 
lampičky našla Panna Maria prázdné dře
věné jesle, staré, opotřebované, ale důklad
né a silné. Spolu s Josefem je naplnili nej
čistší slámou a pak už neměli co dělat. 
Hluk města pomalu utichal. Jen Maria 
a Josef byli vzhůru a čekali a drželi se ve 
tmě za ruce, zatímco dobytčata ve vedlej
ších chlévech přežvykovala a odfrkovala.
Bůh a jeho andělé bděli nad potemnělým 
chlévem. Byl to Štědrý večer.
Té noci se Mariino dítě narodilo. Byl to 
syn. Zabalila ho teple do oblečků, které 
pro něj měla připravené, a položila ho do 
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Znáš je: u všech otázek a) Pac a pusu v Novém roce, Oskar 
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE

Při naší letošní pouti do Říma jsme se 
zastavili také na mnoha dalších místech 
a jedním z nich bylo i Greccio v italské 
Umbrii v údolí Rieti. Uprostřed nádher
né přírody jsme tady v jeskyni zpívali se 
zvláštními dojemnými pocity koledy, pře
stože bylo teprve září    .
Proč? Protože právě zde na tomto místě 
byly postaveny o Vánocích  1223 první 
živé jesličky.
Tato myšlenka napadla jáhna Giovanni 
Bernardone, kterého dnes známe jako sva
tého Františka z Assisi. Chtěl ukázat lidem 
chudobu, v jaké se Ježíš narodil. Dostal 
svolení tehdejšího papeže Honoria III. 
a poprvé se zde slavila vánoční mše svatá 

mimo kostel  v přírodě. Svatý František 
dal přetvořit jeskyni v kapli a s pomocí 
místního obyvatele připravil skutečný žlab 
 jesle naplněné senem a nechyběli ani živý 
vůl a osel. Lidé svítili svícemi a pochodně
mi. Svatý František tak přiblížil lidem noc 
Božího narození.
U nás byl první betlém postaven v Praze 
v kostele sv. Klimenta r. 1560. Zásluhu na 
tom měli především františkáni a jezuité. 
Protože však císař Josef II. zakázal stavění 
betlémů v kostelích, přenesl se tento zvyk 
do domácností. Dnes je doba jiná a z tra
dice se můžeme radovat dál.
Nemělo by ale zůstat pouze u té tradice. Vá
noce jsou přece něco mnohem většího…!

Tradice stavění jesliček 
(můžeme použít jako námět pro vánoční povídání s dětmi)

jeslí. Na kopcích kolem města hlídali pas
týři svá stáda. Noc byla temná, bylo úplné 
ticho, rušené občas jen zabečením ovce. 
Náhle pastýři uviděli záři. Byla tak jasná 
a oslnivá, že si museli zaclonit oči. A z té 
záře přicházel hlas anděla, Božího posla.
„Nebojte se. Přináším vám radostnou 
novinu, vám i celému světu. Dnes se vám 

narodil Spasitel, Bohem slíbený král, ve 
městě Betlémě. Uvidíte dítě, spící v jes
lích.“ A hned uviděli pastýři velký zástup 
andělů zpívajících chválu Bohu. „Sláva 
na výsostech Bohu,“ zpívali andělé, „a na 
zemi pokoj všem, kdo Boha milují.“

Podle Lukášova evangelia a z knihy  
„Příběhy o Pánu Ježíši“

Píši nové teologické okénko a občas při
tom pohlédnu z okna. Otevřít se ho 

neodvážím, protože jsou špatné rozpty
lové podmínky. Ne, že by v našem kraji 

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Smogová situace

 (B.V.)



byly jindy v tuto roční dobu optimální, 
ale nyní je to opravdu extrém. Již několik 
dní, vždy po celých čtyřiadvacet hodin, je 
vše obestřeno šedivým příkrovem smogu. 
Někde dokonce padá technický sníh, jak 
jsme televizí poučeni o té zvláštní vrstvě 
jen velmi vzdáleně připomínající klasický 
sněhový poprašek. Jeho barva je, jak jinak, 
tmavě šedá. Dokonce se mi zdá, jakoby 
život kolem nás probíhal ve staré černobílé 
televizi Tesla.
A jakoby byl smog učenlivým žákem 
Jana Ámose, dobře ví, že čím více smyslů 
zaměstná, tím účinnější bude. Dýchá se 
opravdu s obtížemi a lidem staršího nebo 
naopak velmi mladého věku se doporučuje 
pro jistotu ani nevycházet z domu. A co 
víc, zapneme rádio, otevřeme 
televizi a mimo nejnovějších 
politických „šestnáctimiliono
vých a třináctimiliardových 
kauz“ je smog tématem číslo 
jedna. Ohrožuje dokonce lety 
v pražské Ruzyni. A nad tím 
vším zní „hláška“, že jediné, co můžeme 
skutečně účinně dělat, je čekat na příznivý 
vítr.
Jakou má tento depresivní popis souvislost 
s teologickým okénkem? Při cestě autem, 
ano i já jsem dnes bohužel přispěl svou 
troškou polétavého prachu, kdy jsem pro
hlédl pouze několik desítek metrů šedivé
ho oparu před sebou, jsem si uvědomil, že 
smog nabízí určitou paralelu s hříchem. 
Stejně jako smog, tak i hřích dokáže 
pořádně zamořit naše okolí. Hřích dokáže 
na člověku ležet jako těžká „deka“. Zatem
ňuje jeho mysl a hůře se mu dýchá. Určité 
hříchy nás mohou i „disponovat“ k tomu, 
abychom své bližní viděli jako v mlze 
a nedokázali rozeznat, že třeba právě teď 

potřebují naši pomoc.
Na rozdíl od smogové se však žádná „hří
chová“ situace nevyhlašuje. Hřích je dnes 
tabu a občas mám pocit, že jako slovu mu 
už odzvonilo. Utilitarismus dnes, aniž to 
zatím sám tuší, slaví Pyrrhovo vítězství. 
To, co je pro tebe, člověče, dobré, to čiň! 
Že to není až tak dobré pro jiné, na to pří
liš nehleď. Ať se o sebe postarají sami… Že 
by nová přikázání nám trh dával? Nebo to 
jeho neviditelná ruka? Co je pro mne dob
ré, hříchem přece býti nemůže.
Kdybychom pátrali po důsledcích, pak by
chom možná nahlédli, že dnešní smogová 
situace může být tak trochu i následkem, 
nebo jakýmsi druhotným produktem hří
chu. Že je to odvážné tvrzení? Možná, 

že ano, ale… Není to tak, že 
kdyby lidé v pochybné snaze 
ušetřit nepálili ve svých skle
pích všemožný odpad, bylo by 
v ovzduší lépe? Kdybychom 
všichni, kdo můžeme, odloži
li svou pohodlnost a nasedali 

těch pár dní na tramvaj či autobus, neby
lo by méně polétavého prachu? Kdyby 
nebyly zisk a výkon moderními Baaly či 
Molochy a průmyslové podniky omezily 
svou výrobu dříve, než je jim to z nutnos
ti nařízeno, nebylo by dýchatelněji? A tak 
bychom mohli pokračovat dále. Hřích 
není jen soukromou věcí člověka, ale má 
v mnoha případech i svůj sociální rozměr. 
Ale abych nesklouzl k nějakému lacinému 
moralizování.
Podobnost smogu a hříchu je i v tom, že 
je zde naděje na dobrý vítr, který roztrhá 
ten nehezký, šedivý háv. Zavěje, pročis
tí ovzduší i lidské vztahy. Smog trhá vítr 
atmosférický, hřích vánek Božího milosr
denství. V obou případech pak můžeme 
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konat i my sami. Pro začátek postačí vědo
mí, že ani v jedné oblasti života nejsme 

izolovanými ostrovy, ale jedním kontinen
tem lidství, údy jednoho těla… 

(Lukáš Volný)

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost OstravaTřebovice,  
V Mešníku 5100, 722 00 OstravaTřebovice, tel.: +420 596 964 942

http://trebovicka.farnost.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, email: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 8 Kč

Uzávěrka příštího čísla je 15. 12. 2011

Suroviny:
250 g hladké mouky
250 g moučkového cukru
125 g strouhané nebo na malé kousky 
nakrájené čokolády
50 g rozpuštěného másla
3 celá vejce
30 g rozdrceného hřebíčku
trocha citrónové kůry
Postup:
Uvedené suroviny smícháme v těsto, které 
na vále dobře propracujeme, vyválíme na 
tenko a formičkami vykrajujeme kolečka, 
hvězdičky a další tvary. Pečeme v předem 
mírně předehřáté troubě.

Dobrou chuť!

RECEPTÁŘ
Černé duše (Mikulášské cukroví)

Název biblické postavy z Rozhovoru je Chana (viz. Písmo svaté – 1.Samuelova)



Všem věrným čtenářům naší 
Many přejeme požehnané  
a radostné vánoční svátky!


