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Ano, jak už doba adventní a  vánoční
dává tušit, rád bych se dnes zmínil
o  nazaretské rodině, která první okam-
žiky narození dítěte musela prožívat
v  mírně řečeno „nepříznivých soci-
álních podmínkách“. Jistě, byla to jiná
doba  s  j inak nastavenými společenský-
mi standardy. Ale přesto bych vánoční
události jen tak nezahazoval jako ar-
chaický, popřípadě romantický příběh
pro děti, který nám dospělým nemá co
říct.
Je v  něm Josef, který jako správný táta
hledá zajištění a  bezpečí pro svou tě-
hotnou ženu. Josef, který se musí vy-
pořádat s  vlastním neúspěchem, že
žádné vhodné a  důstojné místo prostě
nebyl schopen zajistit. Asi ho to muselo
hodně trápit. My muži se neradi kon-
frontujeme  s  vlastním neúspěchem.
Nicméně, možná až se  s  vlastním neú-
spěchem setkáme, jsme schopni se
otevřít Bohu, který má věci více „v  ru-
kách“ než my. Dokud jsme úspěšní, tak
nám někdy Pán Bůh paradoxně „překá-
ží“. Je to neustálý boj   s   vlastní pýchou
a  ješitností…
A  je tady Marie, která i  přes tyto nepří-
znivé podmínky rodí do světa dítě. Je
tady Marie přijímající pastýře a  mudr-
ce. Ona potřebovala svého muže jako
oporu a  jistotu. A  on si možná myslel, že
zklamal, když nenašel důstojné místo
pro narození Ježíše. Ale pro Marii tou
oporou zůstal. Jistota a  bezpečí jsou
totiž otázkou vnitřního vztahu více než
vnějších podmínek. A  proto Maria zů-
stala otevřená a  přijímající a  nestáhla se

v  té bídě do sebe, svých obav, strachů
a  problémů…
Někdy se mi totiž zdá, jakoby v  betlém-
ské scéně vystupovali do popředí Ježíš
a  Marie, zatímco chudák Josef jakoby se
krčil někde vzadu mezi oslem a  volem
a  neměl tam vlastně ani žádné pořádné
místo. Ale tuším, že opak byl pravdou.
Pokud by Josef nebyl opravdovým mu-
žem, který pevně stojí za svou ženou,
tak by Maria snad ani neměla sílu
ukazovat na novorozeného Ježíše a  vy-
tvářet krásnou atmosféru i  uprostřed
bídy.
Vánoční příběh není romantickým po-
vídáním pro děti. Myslím, že může
mnohé říct i  nám dospělým. Když ovšem
budeme ochotni poslouchat…

Požehnanou dobu adventní i  vánoční
svátky!

▲  o.   Lukáš

Rodina nacházející se v  nepříznivých
sociálních podmínkách
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ

3. prosince – středa Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7. prosince – neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8. prosince – pondělí Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU
13. prosince – sobota Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
21 . prosince – neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – středa ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – čtvrtek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – pátek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince – sobota Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince – neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
29. prosince – pondělí Pátý den v  oktávu Narození Páně
30. prosince – úterý Šestý den v  oktávu Narození Páně
31 . prosince – středa Sedmý den v  oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže)

▲  podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

MALÁ KATECHEZE

Milí čtenáři, protože jsme se v  čase
dostali do doby jen pár týdnů před
Vánocemi, přerušíme naše úvahy o  jed-
notlivých částech mše svaté a  změníme
pro toto číslo téma.
Vánoce jsou obdobím velmi bohatým na
používání různých sym-
bolů. Stačí vzpomenout na
ozdobené stromky, jeslič-
ky, dárky a  mnoho dalších.
Zastavme se nyní krátce
u  tradice jesliček. Toto
zpodobnění výjevu naro-
zení Ježíše Krista se vyvinulo ze
středověkých vánočních her. Histo-

rickým východiskem pro znázorňování
Svaté rodiny  s  právě narozeným Spasi-
telem je zřejmě existence ostatku Kris-
tových jeslí v  bazilice S. Maria Maggiore
v  Římě. Nic na tom nemění ani fakt, že
se nejedená o  ostatek pravý. Papež u  něj

kdysi slavíval půlnoční mši
svatou. A  zřejmě z  toho důvo-
du se začaly ve vánoční době
dřevěné jesle či kolébky vy-
stavovat jako připomínka na
oltáři nebo v  jeho blízkosti.
Od 18. století se dokonce

stavěly tzv. výroční jesličky, které se
každý týden obměňovaly podle toho,

Jesličky
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AKTUALITY Z FARNOSTI

které nedělní evangelium se právě čet-
lo, nebo podle tajemství některého
z  význačných svátků.
Na vzniku tradice jesliček, nebo může-
me říci betlémů, měl velký podíl také
sv. František, který stál u zrodu první-
ho živého betléma již v roce 1223. Tak si
přál co nejopravdověji zažít událost na-
rození Spasitele, že na vánoční noc vše

připravil a naaranžoval včetně oslíka,
oveček, slámy. Jen jako Ježíška musel
údajně použít loutku, protože živé dítě
k této novince tenkrát ještě nikdo ne-
půjčil. O půlnoci se pak na místě živého
betléma slavila mše svatá a František
předčítal úryvky z evangelia sv. Lukáše,
které o Ježíšově narození vypráví nej-
podrobněji.

▲  Lukáš Volný

● Roráty  (čili adventní ranní mše sv.
k  Panně Marii) budeme slavit každé
úterý v  6.30 hodin, ve středu v  1 7.00
hodin a  v  sobotu v  7.00 hodin po
celou dobu adventu. Třebovický
kostel leží na hlavní cestě do Betlé-
ma, a  tak je docela možné, že se na
rorátech zastaví lidé jdoucí do Betlé-
ma. Děti mohou už z  domu svítit lu-
cerničkami na cestu. V  kostele se
shromáždí vzadu v  kostele a  pak pů-
jdeme průvodem. Po rorátech jste
zváni na faru v  sobotu a  v  úterý na
snídani, ve středu pak na večeři.

● Ve  čtvrtek 4. 12. po mši sv. cca v  1 7.30
budou řeholní sestry z  Norska chvá-
lit Pána tancem v  našem kostele.

● 12. 12.—13. 12. v  1 7.00 hod. čeká starší
ministranty a  spolčo naší mládeže
duchovní obnova spojená  s  nočním
výšlapem. Návrat v  ranních hodi-
nách.

● V  neděli 14. 12. bude sbírka na re-
konstrukci fary  s  pozváním do farní
Minikavárny.

● Téhož dne 14. 12. odpoledne jste
v  16.30 zváni do kostela na benefiční

předvánoční koncert pedagogů ZUŠ
Heleny Salichové a  pěveckého sboru
Cantate Domino, jehož výdělek půj-
de na zateplení fary.

● V  sobotu 20. 12. v  16.30 máme pří-
ležitost se v  předvánočním shonu
zastavit a  společně se poveselit. Při-
jměte pozvání na vánoční akade-
mii  s   názvem „Farnost sobě“. Jed-
notlivá společenství si připravila
vtipný program, který se uskuteční
v  orlovně.

● Vánoce jsou příležitostí očistit duši.
„Vánoční zpovídání“  s  více zpo-
vědníky bude v  neděli 21 . 1 2. od 14 do
17.00 hod. v  kostele.

● Na Štědrý den v  15.00 hod. bude
v  našem kostele bohoslužba slova,
po které bude následovat překva-
pení a  rozdávání betlémského svět-
la.

● Možnost prohlídky třebovického
betlému bude ve dnech 25. 12. a
26.   1 2. od 10.30 až do 18.00 h.

● V  sobotu 27. 12. nás čeká ping-
-pongový turnaj v  orlovně pro celou
farnost.



6

SVATÝ MĚSÍCE

Jan z  Mathy – přinášel svobodu uvězněným
Pocházel z  j ižní Francie, dosáhl dokto-
rátu teologie a  po přijetí kněžského
svěcení byl mystickým zážitkem povo-
lán k  založení řádu na vykupování za-
jatců. Společně  s  Felixem z  Valois založil

první klášter trinitářů na místě zvaném
Cerfroid, východně od Paříže. Opa-
kovaně jezdil vyměňovat a  vykupovat
křesťanské zajatce v  Tunisu.
Statisíce křesťanských otroků vděčí tri-

● Do konce roku je možno poskytnout
farnosti dar, který slouží jako
podklad pro odpočet ze základu

daně z  příjmu dárce. Tuto možnost
mohou využít jak fyzické osoby, tak
právnické osoby.

Bohoslužby během vánočních svátků
24. 12. Štědrý den

7.00 — mše svatá
15.00 — předávání betlémského
světla
22.00 — „půlnoční mše svatá“

25. 12. Slavnost Narození Páně
7.30 a 9.30 — slavnostní mše svaté

26. 12. Svátek Sv. Štěpána
7.30 a 9.30 — mše svaté

27. 12. Svátek Sv. Jana Evangelisty
1 7.00 — mše sv. s  žehnáním vína

28. 12. Svátek Svaté rodiny
7.30 a 9.30 — mše svaté
s  požehnáním rodinám

31 . 12. Svátek sv. Silvestra
16.00 — mše svatá na poděko-
vání za uplynulý rok

1 . 1 . Slavnost Matky Boží, Panny
2015 Marie

7.30 a 9.30 — mše svaté

Pozvánka — farnost sobě
Abychom si ještě více uvědomili, že
Vánoce jsou svátky pokoje, udělej-
me si čas a  přijďme si společně po-
sedět a  popovídat dne 20. 12. 2014
v  16.30 hodin do místní orlovny.
A  co nás zde vlastně čeká? Program
bude nabitý — představení jednot-
livých společenství, scénky, zábava
i  trocha toho duchovního, ale hlav-
ně čas strávený ve společnosti na-

šich blízkých. Abychom posilnili
nejenom ducha, ale i  tělo, prosí-
me všechny ochotné kuchařky
a  kuchaře, aby upekli něco
dobrého k  snědku a  přinesli
to  s   sebou.
Zváni jsou úplně všichni lidé
z  naší farnosti. Moc se na vás těší
všechna farní společenství.

▲ Máří a  Vašek Jíchovi
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nitářskému řádu a  tím také
jeho zakladateli Janu
z  Mathy za svou svobodu.
Také mnoho tisíc černoš-
ských otroků, především
černošských dětí, kteří
živořili za nelidských pod-
mínek, poznali teprve
prostřednictvím trinitářů
lepší život. Předpoklady
pro tento řád vytvořil ve-
dle Jana z  Mathy spoluza-
kladatel Felix z  Valois,
pravidla kongregace „Nej-
světější Trojice“ však po-
cházejí od Jana samotného.
Jan z  Mathy se narodil 23. června kolem
roku 1 160 ve Fauconu v  Provenci ve
Francii a  studoval pak v  Paříži teologii.
Okolo roku 1 185 přijal kněžské svěcení.
Při své primici měl vidění Nejsvětější
Trojice. Považoval tento zážitek za zna-
mení Boží, aby založil řád Nejsvětější
Trojice. Jan se dal hned do práce, sepsal
řádová pravidla a  předložil je papeži.
Jejich základem byla řehole sv. Augusti-
na a  získané výnosy řádu bylo roz-
hodnuto rozdělovat na tři díly: na zá-
kladní potřeby řeholníků, na pomoc
chudým a  nemocným a  poslední třetina
na vykupování křesťanských zajatců
z  rukou pohanů. Inocenc III. potvrdil
konstituci 17. prosince 1 198. Jan z  Mathy
založil první řádový klášter v  Cerfroidu
v  biskupství Meaux.
Trinitáři se rychle rozšířili v  celé Fran-
cii, ve Španělsku, Itálii, Německu, Por-
tugalsku a  dokonce v  Anglii. Po stale-
tích se řád uchytil i  v  Rakousku a
Polsku. Trinitáři soustředili celé své pů-
sobení na vysvobozování otroků v  ce-

lém světě. Tisíce členů
řádu se věnovaly brzy to-
muto úkolu. Trinitáři pů-
sobili také pastoračně
v  nemocnicích, ve vězni-
cích a  na křížových vý-
pravách. Andělé otroků
nosili jako řádový úbor
bílý hábit  s   červenomod-
rým křížem na škapulíři
a  na černém řádovém
plášti.
Vyčerpán uskutečňová-
ním svého velkého díla
zemřel zakladatel řádu
Jan z  Mathy 17. prosince

1213 v  Římě, přesně na den 15 let po tom,
co dostal od papeže Inocence III. povo-
lení pro své společenství. Jeho kult
21 .   10. 1666 potvrdil papež Alexander
VII. a  v  r. 1694 jej papež Innocent XII.
rozšířil na celou církev. Od 19. století
jsou jeho ostatky uchovány v  madrid-
ském trinitářském konventu.
Jan z  Mathy je znázorňován vždy v  řá-
dovém oděvu trinitářů: v  bílém hábi-
tu  s  červenomodrým křížem.
Řád trinitářů byl uveden také do Čech -
r. 1705. Nejdříve se usadili ve Slupi,
odkud přišli do Spálené ulice v  Praze,
kde jejich kostel Nejsvětější Trojice byl
posvěcen v  r. 1 713. Se sousoším zaklada-
telů řádu se setkáváme na Karlově
mostě, kde pod jejich nohama je žalář
hlídaný Turkem  s  bičíkem. Sousoší od
Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z  r.
1 714 zde za naši zem doplňuje postava
poustevníka Ivana.

▲ podle knihy Rok se svatými
a  internetu zpracovala Majka Dostálová
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Zrníčka z Bible
Jiné evangelium ovšem není; jsou jen
někteří lidé, kteří vás zneklidňují a
chtějí evangelium Kristovo obrátit
v  pravý opak.

Gal 1, 7

Kdo v  něho věří, není souzen. Kdo
nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil
ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Jan 3, 18

Tak bude i při skonání
věku: vyjdou andělé, oddělí
zlé od spravedlivých a hodí
je do ohnivé pece; tam bude
pláč a skřípění zubů.

Matouš 13, 49—50

Bázeň před Hospodinem je korunou
moudrosti, působí pokoj a dává zdraví.

Sír 1, 18

STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 1. )
Záznam z  exercicií, které vedl v  Národním centru Fatimského apoštolátu v  ČM Fati-
mě v  Koclířově u  Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z  Malty
Celý náš život je vlastně takovou bitvou
o  pokoj. Získat štěstí a  pokoj v  životě je
jistě cílem každého. A  častokrát se
snažíme získat toto štěstí způsoby, které
nejsou ty nejlepší. Ježíš nám dává ten
správný způsob. Říká: „Štěstí vám bude
dáno, když se budete chovat správně.“
Správně znamená: „Podle toho, jak vám
to říkám.“ A  co nám Ježíš řekl? „Amen,
amen, pravím vám, služebník není větší
než jeho pán. Ani posel není větší než ten,
který ho poslal.“ A  to Ježíš říká poté, co
učedníkům, svým apoštolům, umyl
nohy. „Říkáte mi rabbi a  skutečně jím
jsem. Říkáte mi mistře a  já jím skutečně
jsem. A  tak, když já dovolím, aby mi bylo
slouženo, je to i   pro vás. Já jsem nepřišel,
aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. “
Ježíš nám tu dává příklad. Je to příklad
toho, co On už udělal v  eucharistii.
„Dávám vám své tělo, abyste ho jedli,
a  svou krev, abyste ji pili. To čiňte na mou

památku.“ A  poté, co umyl apoštolům
nohy, říká ta stejná slova: „Dělejte ostat-
ním to, co jsem udělal já vám.“ Když nám
Ježíš dal své tělo a  krev, abychom ho
jedli, tak nám tím říká: „Dejte sami sebe,
aby vás mohli jíst a  pít.“ A  to nám moc
„nezní“. Co to znamená nabídnout sám
sebe, aby mne mohli jíst? V  semitském
jazyku dát své tělo nebo dát svou krev,
aby byla vypita, znamená dát sebe úplně
ostatním. Znamená to: můžeš mě využít,
já nebudu bojovat o  svá práva, ale budu
ti sloužit. Když se stáváme lidmi eucha-
ristie, stáváme se i  lidmi služby. Proto
Jan neopakuje ve svém evangeliu
ustanovení eucharistie, ale místo tohoto
příběhu nám vypráví příběh o  umývání
nohou. Pouze v  Lukášovi, Matoušovi
a  Markovi, když se vypráví o  ustanovení
eucharistie, oni končí slovy Ježíše: „Toto
čiňte na mou památku.“ A  Jan, poté co
vylíčil příběh o o  umývání nohou, říká

▲ vybrala Štěpánka Vitásková
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totéž: „Opakujte a znova dělejte to, co
jsem udělal já vám.“ Celé mé štěstí, celá
má radost záleží na tom, že budu sloužit
jiným. Vše záleží na tom, abychom vě-
děli, jak umývat nohy lidem. Tady Ježíš
obrací všechno naruby. V běžném životě
je potřeba poslouchat pána, který dává
rozkazy. Zatímco v Ježíši máme služeb-
níka, kterému je slouženo. Je to úplně
naopak, než jak člověk běžně myslí.
Člověk si myslí, že jeho štěstí závisí na
tom, že rozkazy bude dávat on, že bude
vést ostatní. Že mu bude slouženo a že
nechá druhé, aby mu umývali nohy. Ale
v Ježíšově službě je to úplně naopak.
Musíme se stát malým dítětem bez zá-
bran. Bez toho, abychom bojovali o svá
práva. A to je divné. Nemluvil bych o
tom, kdyby to nebylo v rámci semináře,
kde mám před sebou lidi, kteří chtějí
opravdu následovat Ježíše, protože toto
je srdcem služby. Ježíš přichází ve chvíli,
kdy může skutečně položit život za ty,
které miluje. Sloužit ostatním znamená
být jim k dispozici ve všem, co od nás
mohou potřebovat, ale bez toho, aby-
chom očekávali chválu. Bez toho,
abychom očekávali díky. Aniž bychom
čekali něco na oplátku. Jinak bych slou-
žil sám kvůli sobě a ne pro dobro druhé-
ho člověka. „Žádný služebník není větší
než jeho pán.“ Nemůžeme předstírat, že
následujeme svého mistra, pokud to
myslíme jinak než On. Jestliže máme ji-
nou mentalitu a chceme to dělat jiným
způsobem: „Žádný posel není větší než
ten, kdo ho poslal.“ Jak můžu sloužit Bo-
hu a Kristu, když nejednám podle něho?
A Ježíš nám to říká skutečně naléhavě:
„Amen, naléhavě vás prosím.“ Ježíš na ta-
to slova, která říká, klade opravdu dů-

raz. A toto je skutečné štěstí Ježíšova
učedníka. Je to ta stejná věc, která při-
vedla k úžasu žalářníka, který slyšel
Pavla a Silase jak zpívají ve vězení. A
tenhle moment pomohl onomu žalářní-
kovi k obrácení a následně také celé je-
ho rodiny. Pavel byl zbičován, ale ne-
myslete si, že v těch dobách ho uvrhli do
vězení poté, co by vyléčili jeho rány. A
nemysleme si, že to vězení, do kterého
byli uvrženi, bylo přitažlivé a pohodlné.
Ale oni přesto zpívali. Nebyli zoufalí,
nenadávali ani neproklínali ty, kteří jim
ublížili. Všechno to utrpení a bití nesta-
čilo na to, aby zničilo radost v jejich
srdcích. A to bylo svědectví, které v té
chvíli dávali dál. Někdy si myslíme, že
můžeme obrátit druhého člověka skrze
diskuze a argumenty, ale lidé se budou
obracet a uvěří, že Ježíš je skutečný Pán,
když uvidí světlo v nás. Když mě uvidí
radostného i uprostřed utrpení. Když
mě uvidí, jak sloužím, místo toho, aby
viděli, jak mi slouží ostatní. Když mě
uvidí pokorného, tak jako byl pokorný
Ježíš, když umýval učedníkům nohy.
Toto svědectví lidi přesvědčí, že Ježíš je
opravdu ten pravý. A je tu něco, co mohl
říct jenom Ježíš, a nacházíme to pouze v
křesťanském náboženství. Ale věřím, že
to je středem naší křesťanské víry: „Na-
podobujte mě, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem.“ Je to jednoduché? Ne. Ale ten
výsledek bude úžasný. Budeme mít
opravdu šťastné srdce a nepůjde to
jinak, než mocí Ducha svatého. A Duch
svatý je připraven, aby přišel a dal tu
sílu, kterou potřebujeme, a na nás je
otevřít své srdce.

▲ připravil Radim Prokop
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Sv. Jan Marie Vianney (část 2. )
Dvacet pět let žilo dílo z  almužen, kte-
rých se mu dostávalo. Na počátku kou-
pil Vianney za málo peněz, které vyžeb-
ral, pole pro sirotky a  sám je obdělával.
Později, když se mu nedostávalo času,
pronajal je za roční nájem. Leč důchod
nedostačoval na výživu šedesáti neb
osmdesáti dívek, které byly vždy při
chuti, a  Vianney se musel spolehnout
i  na Prozřetelnost Boží. A  ta nezapo-
mněla, co učinil, než opatřil útulek
opuštěným dětem. Byla k  němu ne-
výslovně štědrá, jako byla štědrou ke
svatému Kajetánovi a  Vincenci z  Pauly
a  ke všem světcům, kteří mají hrdinnou
lásku k  chudým: nesčetnými, tajemný-
mi cestami mu posílá, čeho potřeboval.
Jednou pravil farář arský abbému
Tailhadovi, jenž byl jeho kaplanem po
několik měsíců: „Jsem na tom špatně,
mám zaplatit tři tisíce franků. Ach, jak
je třeba vystříhat se dluhů!“
„Nuže,“ odvětil kněz, „buďte jen klidný,
pane faráři, dobrý Bůh vše zařídí.“
Druhý den odcházeje z  katechizmu
pravil Vianney kaplanovi: „Jdu platit
dluh.“ Za chvilku k  němu přispěchal,
záře radostí: „Máme peníze, moc peněz.
Měl jsem jich tolik, že jsem jenom stěží
šel. Kapsy se mi trhaly. Musel jsem je
podchycovat oběma rukama.“ A  když se
ho kaplan tázal, kde sebral tolik peněz,
dostal odpověď: „Našel jsem je.“
Jeho dobrodinci ho uprosili, aby nesdě-
lil jejich jmen. Snad jich ani neznal, ne-
boť často ruce vpravdě křesťanské
dávaly mu almužnu. Nechtěly být zná-
my ani jemu, který miluje ve své
skromnosti skromnost jiných, netoužil
nikdy poznat jich, když mu nebylo pří-

mo sděleno jméno šlechetného dárce.
Často mu posílala Prozřetelnost nezná-
mými dárci vše, čeho potřeboval, a  tak
přes svou skromnost musí doznat, když
mu připomínali, co vykonal: „Ano, jsme
děti, které Bůh poněkud zhýčkal.“
Z  událostí, které zde vypravujeme, jed-
na je zvlášť význačná. Farář arský vy-
pravoval často o  této události, poněvadž
v  hlubinách své pokory viděl v  ní ne
odměnu za svou lásku, nýbrž trest za
nedůvěru. Jde o  toto. Nedostávalo se
chleba, nedostávalo se obilí, nedostá-
valo se konečně i  peněz. Osoby, na které
se obracíval v  těžkých chvílích, nepo-
mohly — neměly, nebo nechtěly pomo-
ci. Měl se za opuštěna Bohem a  cítil se
nešťastným, jak byl jen jednou v  životě,
tehdy totiž, když po krátké době studií
se zdálo, že jich bude musit zanechat. Ve
svém zármutku si vzpomněl, že tehdy
se obrátil k  sv. Františku o  pomoc. Vzal
tedy ostatky světcovy, vešel na sýpku
a  ukryl je v  hrstce obilí, které ještě zbý-
valo. Druhého dne přišly k  němu ředi-
telky  s  nářkem, že není z  čeho vařit.
„Musíme tedy propustit ubohé děti“ —
pravil jim  s  pláčem. Nicméně šel znovu
na sýpku provázen Johanou Marií Cha-
neyovou. Otevřel úzkostlivě dveře.
Sýpka byla plna obilí.
Je-li pokora známkou, podle níž po-
znáváme svatost člověka, kterou
projeví při obdržení velikých milostí
Božích, pak ukázal farář Vianney
v  tomto okamžiku, že jest opravdovým
světcem. Rozradostněn, že má obilí pro
svou rodinu, sklonil hlavu jako dítě,
které jest dopadeno při zlém činu. Sám
sdělil sirotkům, že mají co jíst, a  místo,
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Svatomartinská pouť v  Bohušově

aby se chlubil činem, který ukázal, jak
ho Bůh miluje, vyřknul slova, která se
spíše podobají zpovědi: „Nedůvěřoval
jsem dobrému Bohu, mé drahé děti.
Chtěl jsem vás propustit. Bůh mě po-
trestal.“ Byl jediným, který soudil, že
jest potrestán. Všichni vešli na sýpku
a  jejich údiv byl ohromující. Zázrak,
jímž zbavil Bůh faráře arského, svatého
Vianneye, těžkých starostí, naplniv
sýpku jeho obilím ve chvíli, kdy nebylo
v  jeho sirotčinci sousta k  nasycení ubo-
hých dětí jeho ochraně svěřených, do-

brota Boží často opakuje. Sta a  tisíce si-
rotčinců mohlo by o  tomto dojemně
vyprávět. Pán Ježíš vstoupiv na nebesa
přestal konat svou všemocnou rukou
zázraky před zrakem lidí, bezpro-
středně a  viditelně, ale koná je právě
v  těch sirotčincích neviditelně a  pro-
střednictvím dobrých lidí, jichž dobro-
činné ruce propůjčují se Kristu, aby za
Něho konaly, co On ve své lásce vyko-
nat chce, aby přinášely nenadále pomoc
a  záchranu.

▲ Jana Svobodová

Nedávno jsem se  s  ostatními farníky
zúčastnil svatomartinské pouti v  Bohu-
šově. Po příjezdu jsme hned šli do
kostela na poutní mši sv. Před začátkem
mše sv. jsem si všiml ohleduplnosti ke
starším lidem, která se jinde hned tak
nevidí. Kostelní lavice
byly již obsazeny a  stále
ještě přicházeli další lidé,
i  starší, a  ti mladší uvol-
ňovali nebo hledali těm
starším místa k  sezení.
Tady je vidět příklad, že
lidé při sobě ještě drží,
tedy alespoň v  oblasti
Bohušova. Oblast je to
materiálně a  ekonomicky
chudší, ale morální bo-
hatství a  kulturu bychom
tady ještě našli. Při mši
sv., kterou celebrovalo více kněží, tedy
i  otec Jan Mazur, se hlavní celebrant
v  homilii dotkl nádherných myšlenek:
„Věřím v  Boha, to říká i  ďábel. Důleži-

tější je věřit Bohu, věřit, že se o  mně
postará.“ A  ještě jedna zajímavá myš-
lenka: „Říká se, že je jiná doba. Ale
principy jsou stále stejné. Doba není ji-
ná, jinou ji dělají lidé.“ Dle mého názoru
třebovičtí farníci podpořili tuto misijní

farnost už svou přítomností na této
pouti a  jsou samozřejmě ještě další
možnosti, jak tuto farnost podpořit.

▲ Jarek Martykán
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Bůh ví, co potřebujeme, a dá nám to v  pravý čas…
Když jsem zjistila, že se u  mne neod-
vratně a  urputně hlásí projevy stáří,
děsila jsem se, co bude dál. Nohy již ne-
chtěly bezbolestně sloužit a  také oči vy-
povídaly službu. Nohy dostaly pomoc-
níky — dvě francouzské berle a  očím již
nestačily brýle a  lupa, proto dostaly na
pomoc elektronickou „čtečku“. Musela
jsem se přizpůsobit skutečnému stavu
a  omezit některé činnosti. Nezajdu již
do kostela i  ve všední dny, jak jsem byla
zvyklá. V  neděli a  svátky mne odvezou
na bohoslužbu synové, ovšem modli-
tební knížku ke zpěvu již nemohu pou-
žívat, nevidím na ni. Od známých jsem
často slýchávala, že na rozhlasové
stanici Proglas bývají přenášeny mše
svaté z  různých chrámů. Bohužel se mi
ale nikdy nepodařilo najít signál. Tiše
jsem „záviděla“ těm, kdo signál měli.

Koncem letošního léta se i  na mne
„usmálo štěstí“ — bylo vyslyšeno mé
tajné přání. Dozvěděla jsem se o  po-
zemním digitálním vysílání televize
Noe. Nový vysílač Ostrava-Hošťákovice
umožnil „chytit“ toto vysílání také na
našem televizoru. Nyní jsem vděčna, že
mohu být účastna prostřednictvím te-
levize Noe přenosům mší svatých také
během týdne. Pravidelně v  pondělí,
středu a  pátek vždy v  poledne bývá
přenášena z  kaple Telepace mše svatá
a  ve středu večer ve 20 hodin adorace
před Nejsvětější svátostí. Děkuji všem,
kteří nám tuto službu poskytují. Přibli-
žují nám také možnost sledovat i  nadále
život v  církvi na celém světě a  tím vyu-
žít smysluplně zbytek života. Patří to
také k  lidskému štěstí.

▲  Štěpánka Vitásková

Kdysi dávno, za sedmero horami a  sed-
mero řekami, až v  daleké Číně, žila jed-
na stará žena. Měla dva veliké hliněné
džbány zavěšené na dřevěné tyči, kte-
rou si dávala na ramena, a  chodila  s   ni-
mi každý den pro vodu ke vzdálené
studni. Jeden ze džbánů měl prasklinu,
a  tak po dlouhé cestě od studny
k  domovu byl vždy napůl prázdný. Žena
takto chodila pro vodu celé dva roky
a  vždy přinesla jenom jeden a  půl
džbánu vody. Dokonalý džbán byl
samozřejmě na svůj výkon patřičně hr-
dý, zato ten děravý se za svoji nedoko-
nalost velmi styděl a  trápilo ho, že
dokázal vykonat jen polovinu toho, na
co byl určen. Po těch dvou letech, která

mu připadala jako hrozné selhání, řekl
džbán ženě: „Velmi se stydím za svoji
trhlinu, z  níž uniká voda po celou cestu
až ke tvému domu, odpusť mi moji ne-
dokonalost.“ Stařenka se jen usmála
a  pravila: „Nevšiml sis, že na tvé straně
cesty kvetou nádherné květy a  na
druhé straně cesty ne? Zasela jsem na
tvé straně cesty semena květin, protože
jsem o  tvé trhlině věděla. Pokaždé, když
jsme se vraceli domů, jsi je zaléval. Celé
dva roky jsem tak mohla trhat čerstvé
květy a  zdobit si jimi stůl v  našem
domě. Kdybys svoji nedokonalost ne-
měl, náš dům by nebyl tak krásně
upravený a  útulný jako je teď…“

▲  z internetu převzal Dalibor Vitásek

Trhlina ve džbánu
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V  sobotu 8. 1 1 . 2014 proběhl druhý
ročník florbalového turnaje „Orlovna
cup“. Mladí členové domovské jednoty
Orla společně  s  třebovickými minist-
ranty vytvořili dva sportovní týmy –
„Třebovice A“ (Vašek B., Farmík, Mařen,

Tom N., Marek Z., Šimon, Jaryn) a  tým
„Třebovice B“. (Vašek J., Davka, Tom M.,
Honza K., Filip, Somík). Soupeře tvořily
ministrantské týmy z  Mariánských Hor,
Zábřehu, Plesné, Pustkovce, Ludgeřovic
a  orelský tým ze Staré Bělé. Po úvodním
přivítání starostou místní jednoty Orel
bylo celému turnaji požehnáno o.   Luká-
šem a  mohlo se začít. Tým „Třebovice  B“
měl velké štěstí při losování skupiny,
protože ve své skupině všechny zápasy
vyhrával, a  tak postupoval z  prvního

místa. Tým „Třebovice A“ tolik štěstí při
losu neměl, přestože mu chyběl jenom
kousek od postupu ze skupiny. Ve vzá-
jemných zápasech o  pořadí se tým
„Třebovice A“ nakonec umístil na šes-
tém místě. Do semifinále postoupil již
jen zbývající domácí tým „Třebovice B“,
kde narazil na velmi silný tým  z  Plesné.
Jednalo se o  soupeře, který byl velmi
houževnatý, ale snad až příliš přemo-
tivovaný. Naštěstí byla „Plesná“ zasko-
čena precizní obranou a  rychlými
brejky domácího týmu. Čtyři minuty
před koncem hrací doby byli domácí ve
vedení 4:3 a  míček byl vyhazován co
nejdál. Tento bodový stav setrval až do
konce hrací doby. Po závěrečném
hvizdu propukla velká radost. Byli jsme
ve finále! Nástup do finále byl spojen se
spokojeností  s   předchozími úspěchy a
s  vědomím, že ve finále lze jen pře-
kvapit. Nestalo se tak. Finále bylo pro-
hráno se Starou Bělou 2:10. Přes drtivou
finálovou porážku se domácí tým cítil
jako pravý vítěz. Poděkování patří
členům Orla jednoty Ostrava-Třebovice
za organizaci turnaje a  za zázemí, které
vytvořili pro všechny hráče i  diváky.

Druhý ročník florbalového turnaje — Orlovna cup

▲  Vašek Jícha

Proč nová fara?
Milí čtenáři Many, pokud patříte k  těm,
kteří si stále pokládají otázku, zda je zá-
měr rekonstrukce budovy naší tře-
bovické fary na  místě, pak si Vám dovo-
lujeme předložit pár argumentů.
Církev se uskutečňuje ve farnosti —
farní rodina je základní jednotkou cír-
kevního společenství. Právě ve farnosti

se odehrávají největší události našich
životů — křty, svatby, pohřby, přijímání
svátostí a  mnoho dalších. Ale chceme-li
být jako skutečná rodina, nestačí pouze
život uzavřený v chrámě a  bezpro-
středně spojený s liturgií. Setkávání
společenství, výuka náboženství, schůz-
ky ministrantů a  scholy, knihovna,
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oslavy, přednášky, hry, promítání, jed-
nání a mnoho dalšího musí být ne-
dílnou součástí života farnosti, jinak

budeme moci jen těžko hovořit o sku-
tečném životě. A je zřejmé, že to všech-
no nelze konat bez kvalitního zázemí.

Chceme faru bez bariér — aby se mohli farních aktivit účastnit i senioři, lidé se
zdravotním postižením, aby se na faru dalo jednoduše vjet s kočárkem, aby se Ti,
kdo mají sníženou pohyblivost, mohli důstojně dostat na toaletu…
Chceme faru s nízkými náklady — aby se do provozu, zejména do vytápění, in-
vestovalo co nejméně prostředků a aby se tyto prostředky mohly investovat do ak-
tivit pro farníky...
Chceme faru pro všechny — aby bylo na faře dostatek prostoru a vybavení pro
všechny typy společenství, modlitebních skupin apod.
Chceme faru estetickou — aby fara nebyla luxusním domem, ale hezkým objektem
ve středu obce, objektem, který bude mít svůj půvab a svého ducha…
Chceme faru funkční — aby vnitřní dispozice odpovídala moderním trendům a
byla zároveň účelná…
Chceme faru opravenou — na faře se v průběhu let mnoho vykonalo a s pomocí
farníků opravilo, ale čas se na ní začíná přece jen neúprosně podepisovat. Na konci
své životnosti se podle odborných posudků nachází střešní plášť i elektroinstalace.
Dílčí opravy toho mnoho nevyřeší a v konečném důsledku se vše prodraží a pro-
blémy se jen odsunou…

Velmi bychom si přáli, aby naše fara by-
la vždy místem, kde se nikdo nebude cí-
tit cizincem či nezvaným hostem. Ne-
chceme, aby se rekonstrukce stala před-
mětem zájmu několika vyvolených ve
farní radě či jakékoliv jiné skupiny osob.
Naopak rádi bychom, aby byla věcí nás
všech, aby byla skutečně "rodinnou" zá-
ležitostí. Před rekonstrukcí, v jejím prů-
běhu, ani po jejím skončení nebude nic
utajováno a nic nebude tabu. Žádná
dobře míněná připomínka nebo rada
nebude pominuta.

Na tomto místě připomínáme, že vítě-
zem výběrového řízení na zhotovitele
projektu pro stavební povolení se stala
firma Grygar. Nabídková a zároveň ko-
nečná cena je 76.800 Kč. Pro úplnost
dodáváme, že soutěže se dále zúčastnily
tyto firmy: Kubinová + partneři, s.r.o. a
Ing. arch. Jan Siuda. Zástupci firem se
fyzicky seznámili s objektem fary, za-
dávacími podmínkami a následně každá
z firem zaslala v  určeném termínu svou
nabídku.

Členové ekonomické rady farnosti

Je možné podpořit rekonstrukci fary i j inak než příspěvkem do sbírky při mši?
Rekonstrukce fary si vyžádá značné fi-
nanční náklady. Budeme usilovat o to,
abychom na zateplení budovy a výměnu
oken získali státní dotace, ale moderniza-

ce vnitřních prostor fary bude vyžadovat
další nemalé finanční náklady.
Proto se na Vás s  blížícím se závěrem
roku obracíme s  prosbou o finanční
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ROZHOVOR

Lidé v  našífarnosti
Máme velkou radost, že můžeme v  tom-
to čísle představit rozhovor  s  panem

Stanislavem Svobodou, který je
takříkajíc podepsán pod květi-

příspěvky ve vyšší míře, než jen při
pravidelných měsíčních sbírkách. Vý-

hodou je možnost využít slevu na dani
z  příjmů!

Jak na to?
● Dar na opravu farní budovy se pře-

dává buď přímo knězi nebo jej lze
poslat na  farní účet u ČSOB:
1 10314588/0300.

● Aby bylo možné vystavit darovací
smlouvu pro potřeby doložení odčita-
telné položky, je nutné předat panu fa-
ráři tyto podklady: jméno a příjmení,
adresu a částku, kterou darujete.

● Kněz pak vystaví darovací smlouvu a
příjmový doklad, obojí odevzdáte ve
mzdové účtárně v  lednu následující-
ho roku a zaměstnavatel je použije
k  propočtu snížení základu daně „ze
závislé činnosti“.

● Podnikatelé využijí darovací smlouvu
pro snížení základu daně z  příjmů
a  přiloží ji k  Přiznání k  daním z  příjmů.

● Podle zákonných ustanovení obdrží
zaměstnanci vrácení daně z  příjmů
ve  výplatním termínu v  březnu a
podnikatelé buď v  dubnu nebo v  čer-
venci (pokud jim daňové přiznání
zpracovává daňový poradce).

● Podle rozpočtového určení daní se
sražená daň z  příjmů (daň ze závislé
činnosti — u zaměstnanců) převádí do
státního rozpočtu a do rozpočtů obcí.
Pro  účely náboženské, pro regis-
trované církve, lze uplatnit snížení zá-

kladu daně darováním finančních
prostředků a státní rozpočet (ev. obec-
ní) tím bude krácen. Provedeme tedy
„přerozdělení“ daní sami a nebudeme
své sražené daně platit do centrálního
státního rozpočtu v  plné výši.

Fara v blízké budoucnosti?

Fara v roce 1956

Fara v roce 2014
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novou výzdobou kostela. Ale samozřej-
mě nejen pod ní. Patří mezi ty nejak-
tivnější členy naší farní rodiny. Jeho
odpovědi jsou nejen zajímavé, ale také
poučné. Pojďme se do nich společně za-
číst.
Ve spojení  s  Vámi se většině farníků
vybaví především nádherná květinová
výzdoba kostela. Jak dlouho se již
vlastně této službě věnujete?
Je to již 25 let. Nejdříve jsem pomáhal
paní Božce Bártové, která zdobila kostel
květinami do svých 80 let (skoro 60 let).
Ta pomoc spočívala nejdříve se za-
jištěním řezaných květin ze školního
zahradnictví v  Nové Vsi. Později jsem
začal aranžovat obětní stůl. Pak přišly
primice v  naší farnosti, biřmování, svě-
cení zvonů a  jiné církevní slavnosti,
které si vyžádaly slavnostní výzdobu a 
tím i  větší potřebu řezaných květin.
Zpracování si vyžadovalo profesní pří-
stup, a  proto jsem přizval na pomoc flo-
ristku ze zahradnické školy Oldřišku
Grygarovou. Abych ušetřil na fi-
nančních nákladech, tak jsem na farní
zahradě začal ve vlastní režii pěstovat
venkovní květiny k  řezu (pro  letní
a  podzimní výzdobu).

Mnozí obdivují konečný výsledek Vaší
práce, ale skrývá se za tím množství
pečlivé práce. Dokážete pro představu
čtenářů odhadnout, kolik času Vám za-
bere příprava opravdu velké slavnosti?
Podotýkám, že nejsem profesně florista
ani aranžér květin. Učili jsme se za po-
chodu. Velkou motivací a  podporou
nám byl otec Ladislav a  Vítek. Květi-
nové aranžmá zhotovuji většinou vypi-
chováním do keramických misek, které

jsem si nechal zhotovit v  keramické
dílně ve Fryčovicích. Misky využívám
na hlavní oltář. Mám je přizpůsobené
rozměrově tak, aby se daly vložit do
keramické vázy a  mohly se umístit i  do
prostoru před ambon nebo obětní stůl.
Dříve jsme hojně používali velkou
mramorovou vázu, která byla určená
před obětní stůl. V  poslední době se
používá jen výjimečně při mimo-
řádných slavnostech. Běžná květinová
výzdoba na neděli, včetně přípravy
materiálu a  úklidu, vyžaduje průměrně
4 až 5 hodin. Na slavnost nebo svatbu je
to i  8 hodin.

Již delší dobu můžeme pozorovat, že
máte několik šikovných pomocníků.
Kteří jsou těmi nejzdatnějšími, můžete
nám to prozradit?
V  současnosti je mým hlavním po-
mocníkem a  aranžérem Peter Galvas,
který mi nabídl ochotně pomoc ještě za
působení otce Ladislava. Jemu patří
velký dík za krásná a  moderní květi-
nová aranžmá na obětním stole nebo
květinové vázy před ním. Dříve
o  velkých svátcích, slavnostech a  svat-
bách mi pomáhala ochotně také děvčata
z  naší farnosti (Lada, Monika, Maruška).
Příležitostně podle potřeby a  nároč-
nosti výzdoby i  další farníci. Bez jejich
pomoci a  dobrého rodinného zázemí
bych to nedokázal fyzicky ani časově
zvládnout.

Zahrada, rostliny, příroda — to Vás
provází zřejmě po celý život. Zasvětil
jste tomu také svou profesní kariéru.
Čtenáře by určitě zajímalo, kde jste
působil?
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Je pravdou, že jsem byl už z  domova ve
svých 14 až 15 letech nasměrován na ze-
mědělský a  zahradnický obor. Mým stá-
lým a  dlouholetým profesním půso-
bištěm se stala Střední zahradnická
škola v  Ostravě, kde jsem působil jako
odborný učitel teorie i  praxe od r. 1961
až do r. 2005 . Vyučoval jsem hlavně
maturitní předměty: dendrologii, sa-
dovnictví a  sadovnickou tvorbu.

Pro mnohé to tajemství není, ale pro
mnohé jistě ano. Jste autorem nebo
spoluautorem několika knih. Které to
jsou a  o  čem pojednávají?
Abych to uvedl na správnou míru, tak
jsem knihy jako pojednání apod. nena-
psal a  ani nevydal. Byl jsem jen
spoluautorem některých kapitol do
učebnic pro střední zahradnické školy.
Jsou to tyto učebnice: Sadovnictví 1
(Praha 1984), Zahradnická a  vinohrad-
nická praxe (Bratislava 1987), Sadov-

nická tvorba (Mělník 1994), Tvorba ze-
leně (Mělník 201 1). Nejvíce jsem se
věnoval projektování a  realizaci sa-
dovnických úprav průmyslové a  ve-
řejné zeleně, rodinných a  školních za-
hrad. Příležitostně jsem publikoval
odborné a  pedagogické články v  od-
borných časopisech Zahradnictví a  Ze-
mědělská škola.

Chrám a  květiny, to nejen v  našich ze-
měpisných šířkách prostě patří k  sobě.
Čím si myslíte, že je tato sounáležitost
dána? Proč zdobíme naše kostely zrov-
na květinami?
Květiny nás svou krásou a  vůní do-
provázejí prakticky po celý život
u  všech slavnostních příležitostí, a  to
nejen dnes, ale i  v  dávné minulosti. Již
ve starověku v  Egyptě, později i  v  Řecku
a  Římě se žádná slavnost neobešla bez
vázaných květin. Tato tradice se také
dostala k  nám. Ve středověku se květi-
ny pěstovaly v  klášterních zahradách.
Na našem území se největší rozmach
v  pěstování květin uskutečnil v  období
baroka, tj . až koncem 17. a  počátkem 18.
století. Různé druhy květin se k  nám
dostaly ze všech světadílů, a  to nejdříve
do botanických a  zámeckých zahrad
a  pak už byl jen krůček k  tomu, aby se
květiny dostaly také do chrámových
prostor. Aranžování květin - floristika
je nyní zahradnický obor, který kromě
manuální zručnosti rozvíjí vkus a  este-
tické cítění. Aranžérská tvorba souvi-
sí  s   kulturní a  životní úrovní společ-
nosti a  je součástí našeho každoden-
ního života. Má důležitou úlohu v  ci-
tovém i  duchovním životě člověka,
a  tudíž i  v  liturgickém slavení mše svaté.
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Biblická hádanka
Co jsou synoptická evangelia?

Odpověď na bibl ickou hádanku z  minulého čísla

VESELÝ

„Jak jste se letos připravili na zimu?“ ptá
se reportér v  depu posypových vozů.
„Výborně,“ povídá hlavní technik, „utěs-
nili jsme v  kanceláři všechna okna.“

Baví se dva: „Tak co, taky
u  vás v  práci vládne morálka
jako na robinsonově ost-
rově?“
„Jak to myslíš?“ „No, jestli
taky každý čeká, až přijde
pátek?“

Jde takhle parkem výrostek
a  najednou zahlédne něja-
kou babku sedící na větvi

stromu. Nedá mu to a  drze ji osloví:
„Tak co, babi, Red Bull, Red Bull?“
A  babka na to: „Ale kdepak, synáčku,
pitbull, pitbull.“

„Jak můžete vydržet takový
hluk?“ ptá se pán člověka,
který na ulici pracuje se sbí-
ječkou. „Jsem zvyklý, před-
tím jsem učil na základní
škole.“

▲  vybral Dalibor Vitásek

Kniha Moudrosti patří mezi deuterokanonické spisy, je psána řecky. Má 19 kapitol
a domnělým autorem knihy je Šalomoun. Skutečný autor však není znám, je to ale
s  určitostí Žid, plný víry v „Boha otců“, ale Žid pořečtělý.

▲  Broňa Volná

A  na závěr tady máme už tradiční krát-
ký dotazník.
Je nějaký svatý (světice), který Vás
v  životě zvlášť inspiruje?
Apoštol národů — Sv. Pavel.

Oblíbená kniha a  film?
Kouzelná lampa (Jaroslav Durych, 1958),
film Ben Hur.

Kterou píseň či skladbu byste si pustil,
kdybyste se cítil opravdu mizerně?
Barokní varhanní hudbu (J. S. Bach).

A  jedna otázka speciálně jen pro Vás.
Jaká je Vaše nejoblíbenější květina?
Růže.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mno-
ho inspirace pro Vaše další květinová
díla.

▲  za redakci se ptal Lukáš Volný
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OKÉNKO PRO DĚTI

MODLITBA

Milí kamarádi,

vítám vás na začátku liturgického

roku.

Pojď, nech stranou svou každodenní námahu, uteč na chvíli od neklidu svých myš-
lenek, odlož své starosti, nech svoje trápení čekat, otevři se Bohu a  zůstaň na chvíli
v  Něm.
Vstup do vnitřní komnaty své duše, ponech venku vše kromě Boha a  toho, co ti
může pomoci v  Jeho hledání, a  když zavřeš dveře, hledej Ho.
Nyní celé mé srdce říká Bohu: „Hledám tvou tvář, Pane, tvou tvář hledám.“

Úvaha sv. Anselma

Byl i jste někdy v  jeskyni?
Jeskyně je moc důležitá a vždycky byla.
Do jeskyně lidé ukládali své poklady a
jiní lidé je zase nacházeli. Když ještě lidé
neuměli psát, psali si vzkazy pomocí
obrázků. A toto první písmo se taky
našlo v  jeskyni. Lidé se v  jeskyních cítili
v  bezpečí a tam se také ukrývali.

Místo Božího narození je také v  jeskyni
(nebo ve stáji). Ježíšek se tak stává
vzácným pokladem. Slovo Boží se stalo
tělem a tím tělem je Ježíš. U Pána Ježíše
se můžeme cítit v  bezpečí.
Jeskyně je moc důležitá.

Zkuste si projít cestu do jeskyně →
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Advent
je prvním obdobím liturgického roku.
Je časem přípravy na Vánoce, kdy se na-
rodí Ježíšek. Proto, abychom ve skále
vytvořili jeskyni, musíme vytesat díru
a  všechno, co tam nepatří odnést pryč.
Představte si své srdíčko jako skálu.
Každý den zkusíme hezkým slovem, po-
mocí kamarádům, modlitbou odsek-

nout kus tvrdosti našich srdcí a  při-
pravit tak místo pro Boží narození.
K  tomu nám může sloužit malý advent-
ní kalendář v  kostele. Je to betlémská
krajina, do které se každý den nalepí
samolepka (ovečky, hvězdičky, pastýři
a  nakonec Svatá rodina).

Pro starší děti je tady hádankový adventní kalendář podle časopisu Duha. Na každý den
jedna hádanka.
1 . Čtyři týdny před Vánoci vlastní ná-

zev mají, patříš k  těm, kdo jej znají?
2. Napřed, když byl vojákem, o  plášť

rozdělil se  s   žebrákem, později pak
biskupem se stal, jméno jeho roznes-
lo se v  dál.

3. Napřed nástroj na broušení, písmen-
ka dvě v  prodloužení, výsledkem
vánoční je nadělení.

4. V  tenhle den pak větve uříznuté a  do
vody zasunuté, do vánočních svátků
květy obalí, jak pak je jen lidé nazvali?

5. Kdo jsou ti tři, co dnes večer chodí
městem, dobroty a  překvapení ne-
sou dětem?

6. Čím byl světec, co má dneska svátek,
kdo to ví? Mitra  s  berlou, ty to napo-
ví.

7. Dnešního dne světce jméno, název
šperku jakby zakončeno, zkratkou
Ameriky zahájeno.

8. Čemu se dnes chvála vzdává? Víš to?
Sláva!

9. Pro ruku je to stan, jenž jí chrání ze
všech stran.

10. Rozbít si mě napřed musíš, dobrou
chuť pak zakusíš.

1 1 . Už to voní celým domem, co pak br-
zy mlsat budem.

12. Ač jsou někdy ráno mlhy, na náměstí
vánoční jsou …

13. Dnešní světice noci prý upije, kdo to
její jméno zná, ví je?

14. Shůry padá, neublíží nic, jenom stu-
dí, už vím víc.

15. Odstraňuje sněhy z  cest, aby auta
zboží, lidi mohla vézt.

16. Hrnec mám já místo čepice, mrkev
místo nosu. Kdo jsem, ví jich více.

17. Kdo byl první u  jesliček poklonit se
Pánu, ještě dřív než bylo k  ránu?

18. U  jesliček dvě zvířátka vidíme, která
jsou to, od tebe se dovíme.

19. Kdo dal pastýřům zas vzkaz, do Bet-
léma jít v  ten čas?

20. Nad Betlémem andělská se chvála
vzdává, začínajíc slovem…

21 . Země, kde ten Betlém ležel, dvě má
jména. Jedno bys měl vědět.

22. O  té noci, k  níž naděje se vzpíná, že
tichá je a  … v  koledě se zpívá.

23. U  Ježíška v  chlévu vůbec nestál,
k  nám se všude o  Vánocích dostal.

24. Čí že to narození slavíme a proto se
veselíme?

25. Kdopak přišli z dáli, aby Ježíškovi
vzácné dary dali?



21

Nové knihy z  farníknihovny
Řeholní život v  českých zemích
Druhé vydání této knihy představuje všechny řády, kongregace, in-
stituty zasvěceného života a  společnosti apoštolského života, které
působí v  České republice. Texty o  jednotlivých společenstvích byly
aktualizovány, aby odpovídaly současné situaci. Doplněny byly
o  nové ilustrace řeholních oděvů.

KN IŽN Í OKÉNKO

WENZL, Roy — HEYING, Travis: Nejsilnější zbraň
Otec Emil Joseph Kapaun (1916—1951), americký vojenský kap-
lan  s  českým jménem i  českými kořeny, je jednou ze světlých postav
korejského konfliktu v  50. letech minulého století. S  jeho ne-
všedním příběhem se konečně mohou seznámit i  čeští čtenáři.

Odpovědi:
1 . Advent, 2. sv. Martin, 3. Brusle, 4.
Barborky, 5. Mikuláš, 6. Biskupem, 7.
Ambrož, 8. Neposkvrněnému Početí
Panny Marie, 9. Rukavice, 10. Ořech, 1 1 .
Vánoční cukroví, 12. Vánoční trhy, 13. sv.
Lucie, 14. Sníh, 15. Sněhový pluh, 16.

Sněhulák, 17. Pastýři, 18. Osel a vůl, 19.
Andělé, 20. Sláva, 21 . Palestina, Izrael,
22. Svatá, 23. Vánoční stromek, 24. Ježíše
Krista, 25. Mudrci z východu, svatí Tři
králové.

Všechny děti zveme na RORÁTY, kdy se budeme setkávat s  lidmi, kteří putují do
Betléma.

▲  Lenka Volná

BERÁNEK, Josef— VACEK, Václav: Měl jsem štěstí na lidi
Křesťanství nabízí cestu, jak se stát svobodným a  dospělým
člověkem, říká nonkonformní kněz Václav Vacek. Životopisný roz-
hovor sleduje jeho životní cestu od dětství v  podhůří Orlických
hor, postupné hledání životního povolání v  nesnadných letech ne-
svobody a  především jeho kněžské působení a  objevování nových
cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího — hlubokých
mezilidských vztahů a  dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází
v  pozorném naslouchání lidským radostem i  bolestem a  v  podobně
citlivém čtení bible. Jeho pohled je díky tomu prost složitých

teologických obratů a  povzbuzuje mnohé lidi k  důvěře, že Bůh i  dnes  s   námi počítá,
že chce spolu  s  námi pečovat o  svět, abychom v  něm mohli žít my i  další generace.
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RECEPTÁŘ

Potřebujeme:
vaničku tvarohu, zarovnanou lžičku
jedlé sody, lžičku másla

PARSONS, Rob: Deset tipů pro táty
Řada událostí nás přinutí pracovat přesčas, vracet se domů zcela
zničený a  na druhý den to celé opakovat. S  takovými obdobími
svého života nemůže nikdo z  nás moc udělat. Problém nastává
tehdy, pokud se pro takový životní styl sami rozhodneme.
Když přijdeme domů, hned se ptáme: „Nevolal mi někdo?“ Rádi
jsme aktivní, a  přestože se neodvažujeme si to přiznat, sami si
vytváříme důvody k  vlastní zaneprázdněnosti. Právě to je klíč
k  celému problému. Mnozí z  nás potřebují být zaneprázdnění,
chceme, aby nás druzí potřebovali.
Příliš často pak ti z  nás, kdo říkají „ano“ celému světu, mají jen „ne“ pro své nej-
bližší, kteří nás přitom potřebují víc než kdokoli jiný.

▲  Majka Dostálová

Na tvaroh z  vaničky nasypeme zarov-
nanou lžičku jedlé sody, zamícháme
a  necháme 10 minut působit.
Do kastrůlku dáme lžičku másla, přidáme
tvaroh se sodou a  zahřejeme (k  varu).

Vznikne roztavená hmota. Lze ochutit
bylinkami, drceným kmínem, šunkou,
česnekem, paprikou apod.

▲  Pavla Volná

OKÉNKO PRO RODIČE

„A  zítra bude pod tou poznámkou pod-
pis jednoho z  rodičů,“ zahřměl kanto-
rův hlas. Průšvih. Strach z  reakce rodi-
čů byl veliký. A  pocit zodpovědnosti,
aby tam podpis zítra byl, také. Co teď?
Klučina byl příliš malý na to, aby do-
kázal podpis zfalšovat; učitel by okam-
žitě poznal, která uhodila. Navíc věděl,

že napodobovat něčí podpis je podvod.
To by přece nikdy neudělal! Ale přiznat
rodičům poznámku také nedokázal. Po
usilovném přemýšlení, jak z  toho ven, to
vyřešil „originálně“. Prostě pod po-
známku přilepil matčin autentický pod-
pis, který vystřihl z  jakési listiny…

▲  Broňa Volná

Chytrost nejsou žádné čáry aneb malý podvodník

Domácítavený sýr z  tvarohu
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…a blízko, blizoučko Štědrý den…
Světci v  adventu
Období adventu prý původně trvalo
šest týdnů a  teprve někdy v  8. století se
ustálilo na čtyřech týdnech. V  advent-
ním období, kdy se především připra-
vujeme na příchod Spasitele,oslavuje-
me také některé světce. S  těmito svátky
se pojily i  lidové tradice, z  nichž někte-
ré se udržely dodnes. Mnohé měly svůj
původ již v  dobách předkřesťanských.
Již v  předadventním období (25. 1 1 .) sla-
víme sv. Kateřinu. Tehdy se naposledy
mohly konat slavnosti, svatby a  zábavy
a  pak již následovalo období adventní
usebranosti.
Na svátek sv. Ondřeje (30. 1 1 .) věštili
mladí z  různých úkazů svoji budouc-
nost.

Pokud na Štědrý den vykvetla dívce ve
váze třešňová větvička uřezaná na sv.
Barboru (4. 12.), znamenalo to brzkou
svatbu.
Sv. Lucie (13. 12.) je předzvěstí zimního
slunovratu — jméno v překladu zna-
mená světlá, nebo zářící. Děvčata v  ten
den chodila po domech
a přinášela pozdravy.
Dětem, které se po-
modlily, dávala dáreč-
ky, ostatním pohrozila
metlou.

Určitě nejznámějším
světcem adventního

období je ale sv.
Mikuláš (6. 12.)

Svatý Mikuláš — co vypráví legendy…
„Když se naplnily Mikulášovy pozem-
ské dny a  Bůh již chtěl světce povolat
k  sobě do nebe, tu Pán na Mikulášovu
prosbu pro něj vyslal své anděly.“
„Námořníci uctívají svatého Mikuláše
jako svého patrona. Pověst říká, že jed-
na plachetnice se dostala do velké bou-
ře a  lodi hrozilo potopení, neboť ná-
mořníci nemohli pohnout lanovím
ovládajícím loď. Tu se jim zjevil sv.
Mikuláš a  ukázal na zadrhnutá lana,
mezi kterými seděl čert.“

Zde možná můžeme najít jedno z  vy-
světlení, proč spolu  s  postavou Mikulá-
še chodí také anděl a  čert.
Obě tato „tvrzení“ jsou jen legendami,
ale památku svatého Mikuláše jako
laskavého, soucitného a  štědrého bis-
kupa rádi slavíme dodnes.
Ostatky tohoto biskupa z  Myry jsou
uloženy v  bazilice San Nicola v italském
městě Bari.

▲  Broňa Volná

Otec, Syn a  Duch svatý spolu večeřeli,
dívali se na svět a  viděli, v  jakém je ne-
pořádku a  zmatku. Trochu je to roze-

smutnělo a  sklíčilo. „Co  s  tím budeme
dělat?“ řekl Otec. Duch se na chvíli za-
myslí a  říká: „Už jsme jednou zkusili

Vánočnípříběh ústy malého dítěte



24

odstranit zlé lidi — vzpomínáte si na
potopu? Ale nefungovalo to a  zahynulo
při tom plno lidí i  zvířat.“ Syn řekl:
„Vzpomínám si, že jsme pak posílali
proroky, aby lidi varovali před špatným
chováním, ale ani to nefungovalo —
většinou je pozabíjeli. Zkusili jsme je
i  potrestat, aby se probudili — pama-
tujete se na babylonské vyhnanství?
Chvíli to pomáhalo, ale většina se brzo
po návratu domů zase zkazila.“
Otec řekl: „Vypadá to beznadějně, ale
přece je v  té mizérii nenecháme! Vždyť
jsme je stvořili k  našemu obrazu a
podobě. Chci, aby byli šťastní jako my.
Určitě je zachráním, ať to stojí cokoli.“
Chvíli bylo ticho a  pak Syn řekl: „Co
kdybych se stal jedním z  nich? Ukázal
bych jim, jak správně žít. Musel bych jít

v  přestrojení, abych je nevyděsil,
a  chvíli by jim trvalo, než by pochopili,
kdo jsem, ale pak bych je přivedl sem
zpátky domů!“ Otec řekl: „Synu, dobře
si to rozvaž, mohlo by tě to stát život!
A  kdyby tě zabili, zlomilo by mi to srd-
ce!“
Následovalo ještě delší ticho a  pak Duch
plaše zakašlal a  řekl: „Myslím si, že má
Syn pravdu. Bude-li chtít jít, půjdu
s  ním. Víte, jak působí infekce, a  tohle
bude jako nakažení dobrem! Bude to
práce zevnitř a  bude trvat dlouho, ale
měli bychom do toho jít.“ Tak se spoji-
li  s   Marií a  ta byla skvělá. Řekla: „Jo,
pomůžu vám, jak budu moct.“
A  tak se před dávnými časy o  Vánocích
v  Betlémě narodil Ježíš.

▲  z  internetu

Bez rodiny
Všimla si komety, když na prahu obydlí
vyhlížela zákazníky a  čekala, koho při-
vábí světlo červené lucerny. Znenadání
sama pocítila, že naopak ji, prostitutku
Ruth, k  sobě vábí mihotavé světlo
z  údolí. Cestou se divila, co ji k  tomu
světlu tak táhne.
Radši se zastavila opodál a  zahalila se
závojem. Věděla, že by ji podle vy-
zývavých šatů ženy pastýřů poznaly na
první pohled. Hřálo ji, že může aspoň
zpovzdálí sledovat život, který nepo-
znala, ale moc po něm toužila: narození
dítěte v  rodině. Byla aramejského pů-
vodu. Nešlo jí ani tak o  miminko v  jes-
ličkách (o  Mesiášovi a  víře izraelského
lidu mnoho nevěděla). Spíš ji zaujaly
něžně nejisté pohyby rodičů, jejich
rozechvělost z  narození dítěte a  snaha

poskytnout mu láskyplný domov. Srdce
ji nesvírala závist, ale touha po něze
a  opětované lásce.
Najednou ji cosi zatahalo za lem šatů.
Byl to malý chlapeček  s  černými
kudrnatými vlasy. Ještě se stěží udržel
na nohou, a  proto se jí přidržoval, aby
mohl stát.
Ruth se vylekala. Až to uvidí matka
toho dítěte, vynadá jí, že už nekrade jen
muže, ale i  děti. Co teď? Nechtěla dítě
odstrčit, aby si jí někdo nevšiml; poprvé
v  životě cítila, že ji někdo potřebuje
a  důvěřuje jí.
Nejlepší bude zůstat stát. Ruth se raději
ani nehnula. Právě tím však dítě po-
vzbudila, aby se k  ní přimklo pevněji.
Objalo jí lýtko oběma rukama a  v  jeho
teple po chvíli usnulo vestoje, jak se to
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malým dětem stává, když je zmůže
únava nebo štěstí.
Kometa ponenáhlu vyhasínala, pastýři

se rozcházeli a  u  jesliček zůstala jen
Ruth a  její malé závaží. Nevěděla, co si
počít. Sebrala všechnu odvahu a  zavola-
la na ženu u  jesliček.
Očekávala, že se jí dostane hrubé odpo-
vědi. Místo toho se na ni tmavá
a  drobná žena obrátila  s   láskou a  poro-
zuměním v  očích: „Co mám pro tebe
a  tvé dítě udělat?“
Ruth se neodvažovala promluvit. Ona
a  matka? Dojetím se jí roztřásly nohy.
Maria měla velké temné oči, kterými jí
pronikala do nitra, ale nezraňovala, nic
nežádala. Byly temné jako med a  vešlo
se do nich celé noční nebe. Ruth v  živo-
tě neslyšela tak příjemný hlas.
Mladá matka se tolik lišila ode všech
žen, které Ruth dosud poznala. Přišla až
k  ní a  zašeptala jí do ucha slova, o  kte-
rých se Ruth odvážila jen snít: „Vím, že
se nenarodil z  tvé krve, ale z  nejhlubší
a  nejčistší touhy. Není to snad totéž?“
Obě se na sebe navzájem dlouho dívaly.
Ticho rušil jen tlukot jejich srdcí
a  klidný dech obou spících dětí.

„Co mám dělat, matko?“ zeptala se
Ruth, šťastná a  vylekaná zároveň.
„To je jednoduché,“ odvětila jí mírným
hlasem Maria, „vezmi si to dítě. Po-
třebuje tě a  ty potřebuješ jeho. Buďte
jedna rodina.“
„Ale,“ váhala Ruth, „čí je?“
„Je tvoje. Je to dar, který ti můj syn
chtěl o  dnešní svaté noci dát.“
Ruth se vrátila domů  s  drahocenným
pokladem v  náručí.
Byla plná radosti, jako byla ona noc
plná divů. Trochu se však bála: dokáže
sama vychovávat dítě, které jí bylo svě-
řeno?
Ano, cítila, že to zvládne. Celý svůj ži-
vot si nic jiného nepřála. Láska nechodí
vždy po těch nejpříjemnějších cestách.
Může tě zastihnout i  na klikaté pěšině.
Ani té noci, ani nikdy poté už Ruth ne-
vyvěsila před dveře červenou lucernu.
Na prahu sedávala jen proto, aby viděla,
jak si její syn hraje a  vyrůstá v  muže.
Když jí ve třiceti letech oznámil, že od-
chází z  domu, protože chce následovat
Ježíše z  Nazareta,   s   láskou odevzdala
svůj dar do rukou tomu, kdo jí ho oné
zázračné noci poskytl.

▲  z  knihy GRIBAUDI, Piero: Příběhy
vánoční noci vybrala Majka Dostálová

Na okamžik se sotva znatelně zachvěl
a  pak se lehounce snesl do připravené-
ho popelníku. Šedavý kousek popela.
Zpocená a  chvějící se mužova ruka
uchopila cigaretu, oklepla zbytek zu-
helnatělého tabáku a  přenesla cigaretu
k  ústům. Mocné, přitom však nervózní
potáhnutí rozžhavilo konec cigarety do

jasně oranžova. Muž se na něj zahleděl.
Kdysi dávno vygoogloval, že při potáh-
nutí z  cigarety je teplota na jejím konci
700d d°C. Takové množství teploty
a  energie koncentrované do necelého
centimetru čtverečního. Křečovitě se
pousmál. Cítil se velmi podobně. V  jeho
hlavě pulsovalo obrovské dilema. Příliš

Předvánoční„psychopovídka“
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mnoho negativní energie na jednu
hlavu, pomyslel si. Nervózně polkl a  po-
hlédl na otevřenou láhev domácí ko-
řalky. Zklamala ho, snažil se jí otupit
své smysly natolik, aby byl schopen vy-
konat to, proč přišel. Ale úleva v  podobě
tichého cvaknutí v  mozku nepřicházela.
Pokračovat v  pití by sice znamenalo
uvést se do kýženého stavu, ale zase by
nebyl schopen činu, který se od něho
vyžadoval. Opět položil cigaretu na její
místo na okraji popelníku. Ruce si
nervózně otřel o  gumovou zástěru. Ne-
snášel pohled na krev. Při představě
toho, že mu stéká po gumovém povrchu
zástěry a  pomalu skapává na podlahu,
musel zvrátit hlavu dozadu a  pomalu
trhaně dýchal.
Slabá žárovka z  dob, kdy o  těch ús-
porných ještě nebylo ani slechu, jakoby
vycítila mužovo rozpoložení, zapraskala
a  několikrát zamrkala. Chabě osvětlený
sklep se v  tu chvíli stal ještě mnohem
pochmurnějším místem. Pavučiny visící
ze stropu a  trámů byly náhle výraznější.
Pavouci se na krátký okamžik stali mý-
tickými postavami děsivých bohů shlí-
žejících na dění pod sebou. Nečisté stě-
ny, svědkyně mnoha činů, se pomalu
přiblížily k  sobě. Muž jasně vycítil, jak
se prostor, kde mělo dojít k  zásadnímu
zlomu jeho života, zmenšil a  doslova se
ho dotkl svou hustotou a  elektrizujícím
napětím. Přestože ve skutečnosti se stě-
ny nepohnuly, cítil, že nic už není tak,
jak bývalo.
Zamžourání žárovky vykreslilo krátký,
ale intenzivní odlesk na čepeli ostrého
nože, který tiše a  pokojně spočíval na
dřevěném stole připraven posloužit
muži v  jeho díle. A  ještě něco vystoupilo

při tom krátkém zaváhání zdroje světla
do popředí. Místo, kde svoboda je jen
prázdným pojmem, místo, kde se vy-
strašeně choulí nic nechápající vězeň.
Muž se naklonil. Pohled věznitele
a  vězně se na nekonečně dlouhý
okamžik setkaly. Pohled do tmavých
a  chladných, už předem téměř mrtvých
očí, to bylo to, co muže od počátku vy-
silovalo nejvíce. A  pak to ticho. Ticho
přivádějící ho k  šílenství. Jeho oběť
prakticky neprotestovala, jen několik
neobratných pohybů, když se pokoušela
uniknout. Tento odpor sice snadno
překonal díky své obrovské fyzické
převaze. Ale vše se odehrávalo v  mlčení,
které chtěl-li muž přetrhnout, musel to
učinit sám. A  několikrát to skutečně
udělal, když vzduch prořízla některá
z  jeho nadávek.
Nyní tady však sedí chvějící se, zmítaný
pochybnostmi a  jeho odhodlanost
„udělat, co musí“ je rozdrcena napadrť
těmi tenzemi v  hlavě, vnitřním třasem
a  ostnem pochybnosti, který se zarývá
snad do všech částí jeho těla. Ví, že ro-
dina to očekává, rodina čeká, že splní
svou povinnost. Ale rodina netuší nic
o  jeho obrovském boji. Žárovka opět
zapraskala a  sklepní kobka na chvíli
zcela potemněla. Když se děsivé panop-
tikum obklopujících ho věcí se světlem
opět vrátilo, zoufale pohlédl na bez-
mocného vězně. Měl jim zaplatit. Měl
jim zaplatit, aby to udělali ONI. Stálo by
ho to více peněz, to ano, ale co je to ve
srovnání  s   mukami, jež prožívá. ONI by
to udělali za tebe, opakoval si v  duchu
a  bezděky mačkal cigaretu v  sevřené
ruce. Až dotek žhavého popela jej vy-
mrštil zpět do reality. Prudkým po-
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hybem nedopalek zamáčkl a  pohodil do
popelníku. Razantně vstal a  j istým
krokem odcházel po schodech vzhůru.
Potřebuje čas, potřebuje si oddechnout.
Udělá to ráno, do rána se rozhodne. Ru-
kou nahmatal vypínač. S  pohasnutým
světlem zmizel i  svírající pocit hrůzy.
Když zavřel dveře a  vstoupil do svého
známého světa nenásilí, hlasitě vydechl.
Záhy však pochopil, že svým démonům
neunikne. Marně se snažil usnout, za-
tímco zbytek rodiny poklidně dřímal
a  za okny se tiše snášel sníh. Tu noc vů-
bec nespal. Kolem čtvrté hodiny ranní

vstal, oblékl se a  vyrazil do sklepa. Pro-
hrál. Svůj boj se sebou samým prohrál.
Vězeň byl stále na svém místě. Jakoby
tím muž byl překvapen, i  když mu bylo
zřejmé, že uprchnout za žádných
okolností nemohl. Vztáhl své ruce
a  přinutil oběť vydat se do mrazivého
vzduchu  s  ním. Ulice byly liduprázdné
a  cesta k  řece trvala jen chvíli. Tady se
jejich oči naposledy setkaly. Nevyřeší to
nůž, ale voda. Tohle vánoční dilema
skončí. A  muž pustil kapra po proudu
řeky.

▲  Lukáš Volný

Na prahu adventu a v�no&n�ch sv�tk) p'eje redakce Many v#em
sv%m &ten�')m a jejich mil%m �sty sv. Pavla:

"…a( va#e l�ska v�ce a v�ce roste, aby se rozhojnila do prav�ho
pozn�n� a jemn� vyt'�benosti, kter� v�m umo$n� rozpozn�vat to
nejlep#� a st�t se &ist%mi a bez�honn%mi pro Krist)v den…!
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Vánoce podle Adélky Hudcové




