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Nedávno se mi stalo, že za mnou přišla
jedna slečna  s  problémem. Rodiče ji za
mnou poslali, aby se mnou probrala své
rozhodnutí začít žít  s   partnerem „na
hromádce“, bez sňatku.
Během hovoru jsme se dostali k  bodu,
kdy mi říkala, že nejvíce ji překvapilo,
že její rodiče jsou „až tak věřící“, že toto
řeší… A  pak nemohla pochopit, proč tak
najednou začali řešit nějaké hodnoty,
které přináší víra… A  znova se podivila,
že jako prý do kostela chodí každou ne-
děli, ale nikdy by si nepomyslela, že to
rodiče berou až tak vážně…
A  tak jsem opět zjistil, jak málo
se komunikuje v  našich rodi-
nách o  otázkách víry a životních
hodnot. Ale bohužel to neplatí
jen o  otázkách víry, ale všeo-
becně o  vnitřním prožívání člo-
věka. Potvrdila mi to jedna dět-
ská psycholožka, která si všímá
jevu, že v  rodinách např. začínají
chybět společná jídla, při kterých
by se probíralo mnohé z  onoho
vnitřního prožívání člověka. Raději si
každý „zaleze“ do svého pokoje. Taky
komunikace pomocí emailů a sms moc
nenapomáhá umění vyjádřit se… Něco
ovlivnit nemůžeme, ale něco máme ve
svých rukách a svých rozhodnutích.
Ale vraťme se k  oné slečně. Moje otázka,
kterou si často kladu, zní, zda děti
dnešní doby mají vůbec nějaké prostře-
dí, kde by se setkaly  s  Bohem? Jestli se
o  Bohu nemluví v  rodině, jestli se o  Bo-
hu nemluví ve školním prostředí (kde
děti tráví většinu času), tak zbývá
opravdu jen pár desítek minut během
týdne, kdy je dítě v  hodině náboženství,

na dětské či jiné mši nebo na minist-
rantské schůzce (v  tom lepším případě).
Připadá mi to jako kapka v  moři!
Milí rodiče, nebudete-li  s   budoucí
generací mluvit vy, počítejte  s   tím, že
budou mluvit jiní — a to ne zrovna způ-
sobem, který se vám bude vždy líbit…
Problémem je možná smýšlení této do-
by, kdy se mnohými za nejvyšší hodno-
tu považuje humanismus — zabsolu-
tizování zaměření se na člověka. Být
dobrým člověkem není málo! A  dobře
žitá víra má k  tomuto přirozeně vést.

Ale je pravda, že toto není posledním
cílem křesťanského života. Takto přece
nelze víru redukovat. Všichni máme být
dobrými lidmi, ale v  křesťanství nám
jde ještě o  víc! Mít vztah  s  Tím, kdo nás
obrovsky přesahuje… a obrovsky milu-
je… A  kterého si „nepoužíváme“ jako
prostředek k  dosažení svých cílů.
Milí rodiče, mluvte, prosím, se svými
dětmi i  o  vztahu k  Bohu (aby nám z  víry
nezůstal jen křesťanský humanismus) a
mluvte  s  nimi o  hodnotách, které nám
přináší víra.

▲  o. Lukáš

Komunikace v  rodině



4

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

1 . února – neděle 4. neděle v  mezidobí
2. února – pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu
5. února – čtvrtek Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. února – pátek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8. února – neděle 5. neděle v  mezidobí
10. února – úterý Památka sv. Scholastiky, panny
15. února – neděle 6. neděle v  mezidobí
18. února – středa POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
22. února – neděle 1 . NEDĚLE POSTNÍ

▲  podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

MALÁ KATECHEZE

Vážení čtenáři, v  naší minisérii o  přijí-
mání budeme pokračovat představením
toho, jakým způsobem se v  historii tělo
a krev Páně přijímaly. Vývoj v  čase se
vyznačuje především rostoucí úctou ke
konsekrovanému chlebu a vínu.
V  prvních staletích církve si každý věří-
cí bral proměněný chléb z  oltáře sám,
jak dosvědčuje Klement Alexandrijský
(zemřel kolem roku 215). Později se pro-
sazuje zvyk, že proměněné dary podává
věřícím celebrující (předsedající) kněz a
pomáhají mu v  tom jeho pomocníci.
Prochází přitom řadami věřících nebo ti
sami přistupují k  oltářnímu prostoru a
posléze přijímají. Zajímavé je sledovat
vývoj u  kalicha, kde se velice brzy z  dů-
vodu úcty prosazují různá omezení.
V  naší západní církvi to postupně vedlo
k  tomu, že se od přijímání kalicha (z  ka-
licha) ustoupilo. Ve východních ritech
naopak přijímání z  kalicha zůstalo za-

chováno, většinou se praktikuje tak, že
se proměněná částečka chleba ponoří
do konsekrovaného vína a podává se
zčásti pomocí lžičky.
V  počátcích bylo běžné, že se přijímalo
„do rukou“. Jeruzalémské tzv. Mystago-
gické katecheze popisují, že věřící při-
stupují a berou od kněze svatou hostii
tak, že „levou rukou dělají trůn pro
pravou, která má přijmout Krále“.
Rossanský kodex z  doby okolo roku 500
uvedený postup dokonce zobrazuje.
Od 9. století se začíná prosazovat zvyk
podávání Těla Kristova přijímajícímu
přímo do úst a ne už na ruku. Od 1 1 .
století pak pomalu nastupuje trend
přijímat vkleče a v  16. století se defini-
tivně prosazuje.
Postupem časem se ovšem od této
praxe začalo opět upouštět a naopak se
začalo vracet k  přijímání kalicha. Zá-
roveň se, to už v  posledních letech,

Přijímání II.
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AKTUALITY Z FARNOSTI

SVATÝ MĚSÍCE

Jeroným Emiliani
O  dětství a mládí sv. Jeronýma Emi-
lianiho je známo velmi málo. Víme, že

se narodil v  Benátkách v  roce 1486
v  šlechtické rodině. Prvních dvacet let

v  naší zemi opět prosadilo přijímání na
ruku, což většina z  nás pamatuje, stejně
tak jako nejrůznější polemiky mezi vě-
řícími, které dosud úplně neustaly. Má-
me tedy možnost volby a přijmout buď
do úst, nebo na ruku. Podstatná je úcta
k  eucharistii vycházející z  vnitřního po-
stoje, který se odráží v  postoji vnějším.
Nejsou-li tyto dva v  souladu, pak bude

vzorné „technické“ přijetí Těla Kristova
jen pózou.
Při velkých svátcích bývá běžné, že se
podává pod oběma způsobami, a to tak,
že hostie se do proměněného vína
namáčí. Při svatbách či jiných význam-
ných událostech se užívá způsobu, při
kterém např. snoubenci přijímají Krev
Páně pitím z  kalicha.

▲  Lukáš Volný

2. Hromnice – při mši sv. modlitba za všechny zasvěcené
3. Svatoblažejské požehnání
4. Po mši sv. svědectví sester Boromejek z  Pustkovce o životě řeholní sestry
7. Kino pro koledníky, kteří sloužili na Tříkrálové sbírce

Večer ples v  orlovně
15. Sbírka „Svatopetrský haléř“
18. Popeleční středa
21 . Velký úklid na faře

Setkání hnutí Modlitby otců na sv. Hostýně
22. Sbírka na rekonstrukci fary s  pozváním do farní Kavárny na staré faře

Rezervujte si prosím čas pro postní duchovní obnovu – sobota 14. března od 9.00 h.

Tříkrálová sbírka 2015
I   letos u  nás proběhla již tradiční Tří-
králová sbírka. Koledníci se tentokrát
vydali do ulic ve dnech 2.—3. ledna.
A  protože se koledníků sešlo opravdu
mnoho, mohli kromě Třebovic zavítat
také do Poruby a popřát tak všem oby-

vatelům mnoho dobrého do nového
roku. Výtěžek Tříkrálové sbírky činil
v  Třebovicích celkem 70 603  Kč. Moc
děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapo-
jili nebo přispěli.

▲  Máří Jíchová
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Zrníčka z Bible

Každý ať má na mysli to,
co slouží druhým, ne jen
jemu.

Filipským 2,4—5

jeho života je pro nás velkou neznámou.
Lze však předpokládat, že si vybral
vojenskou dráhu jako skoro všichni
mladí šlechtici v  té době. Stal se velite-
lem pevnosti v  Castelnuovo u  Trevisa
v  severní Itálii. Zde hájil
Jeroným benátské zájmy
jako zkušený válečník.
Pak ho ale spojenci zajali
a zavřeli do temné kobky
ve věži. V  žaláři došlo
k  jeho obrácení. Jeroným
již dříve zbožně uctíval
Pannu Marii. Nyní se k  ní
obrátil o  pomoc a slíbil, že
jí zasvětí svůj život, po-
daří-li se mu dostat se na
svobodu. Brzy na to byl
skutečně z  vězení propuštěn. Pochopil
to jako znamení, že má změnit život, a
vystoupil z  vojenské služby.
Po svém obrácení se věnoval chudým,
nemocným a sirotkům. Začínal péčí
o  děti jednoho bratra, který předčasně
zemřel, a pak i  o  děti druhého. Jeho
dům v  Benátkách se stal útulkem
chudých. Staral se o  sirotky, kterým po-
skytoval nejen náboženskou výchovu,
ale umožnil jim také vyučit se nějaké-
mu řemeslu, aby se později sami uživili.
Budoval pro ně domy a založil spo-
lečnost, která se jim dále věnovala. Síd-

lo měla v  Somasce, v  severní části Itálie.
Svou lásku obdivuhodně prokazoval
zejména za hladomoru v  letech 1528—9,
kdy sbíral sirotky po ulicích a sloužil
nemocným. Sám se také nakazil mo-

rem, ale v  důvěře v  Boží
pomoc se uzdravil.
Kromě sirotků Jeroným
Emiliani zahrnul svou lás-
kou i  opuštěné dívky, kte-
rým tehdy říkali „kajícnice“.
Byly to bývalé prostitutky,
které chtěly začít spořáda-
ný život. Zřídil pro ně ústa-
vy ve Veroně, Bresci, Ber-
ganu a Comu.
Neobešlo se to bez dalších
spolupracovníků z  řad kně-

ží i  laiků. Z  nich vytvořil "Společnost
služebníků chudých", řád Somasků. Ten
později potvrdil papež Pavel III. Jero-
ným zatím neúnavně pracoval a pomá-
hal, kde bylo zapotřebí. Při další mo-
rové ráně v  roce 1537, tentokrát v  So-
masce u  Bergama, se při službě druhým
znovu nakazil a zemřel.
Za svatého jej vyhlásil v  roce 1767 papež
Klement XIII. Papežem Piem XI. Byl pak
v  roce 1928 vyhlášen za patrona sirotků
a opuštěné mládeže.

▲  podle knihy Rok se svatými
a internetu zpracovala Majka Dostálová

Nerozumný si dělá liché a klamné naděje,
sny budí v  pošetilcích falešné představy.
Jako člověk lapající stín a honící se za
větrem je ten, kdo se drží snů.

Sírachovec 34,1—2
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 3. )
Záznam z  exercicií, které vedl v  Národním centru Fatimského apoštolátu v  ČM Fatimě
v  Koclířově u   Svitav Fr. El ias Vel la, O.F.M. Conv., exorcista z  Malty
V  listu Efezským, pátá kapitola, sv.
Pavel říká: „Buďte naplněni Duchem.“ To
je přikázání! My se často díváme na při-
kázání jako na těch deset bodů, které
máme ve Starém zákoně. Ale je spousta
dalších přikázání, zvláště v  Novém zá-
koně. A  toto je jedno z  nich. Buďte na-

plněni Duchem svatým. To je přikázání!
A  znamená to, že pokud nejsem na-
plněn Duchem svatým, tak nemohu
přijít k  Bohu a být mu blízko. Být na-
plněn Duchem svatým znamená i  to, že
když k  vám chci mluvit a jsou mezi ná-
mi zavřené dveře, je potřeba ty dveře
nejdříve otevřít a pak teprve spolu mů-
žeme mluvit. A  jestliže chci mluvit  s   Bo-
hem, tak nejdříve musím odstranit pře-
kážku, která je mezi mnou a Bohem.
A  pamatujte, že On je stvořitel a já jsem
stvoření. On je Bůh a já jsem jenom
tvor. On je nekonečný a já jsem ko-
nečný. Je bariéra mezi mnou a jím. Jak
mohu dosáhnout až k  němu? A  jak On
dosáhne ke mně? Jediný, kdo může od-
stranit každou bariéru, je Duch. Jedině
když jsem v  Duchu, mohu se dotknout
Boha a Bůh mne. Proto sv. Pavel stále
opakuje: „Buďte naplněni Duchem sva-

tým.“ Proto potřebuji neustále volat Du-
cha, aby na mě sestoupil. Jinak si budu

prostě hrát jenom v  prachu a nikdy se
nenamočím v  řece.
Být v  Duchu znamená také to, že budu
v  Boží přítomnosti spontánní. Při-
cházím před Boha jako syn, jako dcera.
Nepřicházím k  němu jako k  soudci,
který posuzuje, jak jsem na tom a co mi
chybí. Duch je radost. Ovoce Ducha je
radost. To znamená, že jestli jsem
v  Duchu, raduji se. Ano, přestože jsem
hříšník. Nejsem hříšník, který musí jít
k  Ježíši se strachem, ale  s   radostí, pro-
tože vím, že ten, ke kterému přicházím,
mi odpouští. On mi chce odpustit víc,
než já po tom toužím. On je více
nadšený z  toho, že mi může odpustit,
než já, že přijímám odpuštění. Proto
nám příběh o  marnotratném synu říká,
že když otec uviděl svého syna, jak se
vrací, vyběhl, aby ho mohl obejmout.
Běh, to je výraz strachu nebo radosti.
Mohu utíkat, protože se bojím, nebo
mohu utíkat, protože jsem plný radosti.
A  tady v  tomto příběhu otec utíká ke
svému synovi, protože je plný radosti.
Byl nadšený, když mu mohl dát od-
puštění. A  to je i  radost, kterou po-
třebuji cítit, když jsem v  Boží přítom-
nosti. Je to radost z  toho, že mohu běžet
k  tomu, který mě skutečně miluje. Tak-

Hospodinu se líbí, když se vyvaruješ
nešlechetnosti, a odpustí ti, když se od-
vrátíš od své nepravosti.

Sírachovec 35,3

Hospodin pozvedá duši, rozjasňuje oči,
dává zdraví, život i požehnání.

Sírachovec 34,17
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Farnost sobě
Všichni, kteří měli zdravé ruce a nohy,
malí, velcí, staří, mladí i  mimina, přišli
v  čase adventním do orlovny v  Třebovi-
cích, aby byli u  toho. U  čeho? Přece
u  prvního setkání naší farní rodiny pod
názvem FARNOST SOBĚ. Setkalo se nás
mnoho — kolem stovky — klobouk dolů.
Každé společenství si připravilo malý
program. Scénku, taneček, příběh, pís-
ničku — tím vším jsme chtěli ostatní
potěšit, pobavit, ukázat co v  nás je a ta-
ky možná odlehčit předvánočnímu sho-
nu a stresu, který panoval kolem. Pro
ty, co tam nebyli, malá rekapitulace. Vše
to začalo 20. 12. 2014 v  16.30 úvodním
přivítáním všech zúčastněných mode-
rátorskou dvojicí paní Jiřkou Mordin-
skou a panem Tomášem Táborským. Po
jejich úvodu otevřel podvečer slovem
i  otec Lukáš. Po něm nás pobavilo rů-
žencové spolčo scénkou  s  názvem „Jak
to u  nás chodí“ — samozřejmě při mod-
litbách růžence. Za nimi ihned vcházejí
na scénu miláčci celého kostela a zvlášť
pana faráře. Ano, jsou to malí minist-
ranti se svým vystoupením „Jak můžu
využít dovednosti z  ministrování
v  praktickém životě“. Další v  řadě jsou
velcí ministranti, vběhli na pódium ja-
ko „Rychlé šípy“. První část uzavřelo
spolčo mladých — jejich výstup byl pro
mne osobně moc hezký — pojal život,
jaký ve skutečnosti kolikrát je, se svými

dobrými i  špatnými stránkami, a pak
ještě přiblížili a rozebrali modlitbu
„Otče náš“.
O  přestávce jsme se občerstvili sva-
řeným vínem, ovocným čajem, voňavou
kávou, výbornými buchtami — díky
patří všem, kteří je přinesli! !   Nemůžu
nevzpomenout ani společenství modli-
teb matek, které připravilo slané
dobrůtky — také díky, holky!! ! ;-)  A  šup
do druhé půlky. Scholička předvedla
tanečky ze známých muzikálů a zazpí-
vala koledu. Otec Lukáš se změnil v  en-
tomologa a představil nám  zajímavý
„živočišný druh“, který se vyskytuje
téměř na celém světě  - Parochus paro-
chus — farář obecný. Výborně otce do-
plňoval náš bohoslovec Lukáš Mocek
(Djuček), který jednotlivé typy a po-
vahy „parochů“ parodoval. A  až se „en-
tomolog“ opět změnil na otce Lukáše,
nastalo velké děkování lidem pracují-
cím ve farnosti — oběma radám,
kostelníkům, všem společenstvím, var-
haníkům,… no prostě všem. Úplně na
závěr vystoupilo spolčo starší a střední
generace se svým programem — scén-
kou, písní a meditací na téma láska.
Všude byla tma, svítily jen malé svíčky
v  rukou účinkujících a některých lidí
v  obecenstvu a na stolech, za dveřmi
Vánoce…
V  této pokojné atmosféře jsem si vzpo-

že i  když pláču, i  když jsem plný hříchu,
jít k  Bohu je něco radostného vždycky,
protože já vím, že mě Bůh nezradí a ne-
zavrhne, ale přijme mě a bude mě mi-
lovat. A  toto znamená modlit se v  Du-

chu, modlit se v  radosti. Vložit sám sebe
do jeho přítomnosti, takového, jaký
jsem se všemi svými slabostmi, ale ta-
ké  s  celou tou láskou, kterou chci dát
Ježíši.

▲ připravil Radim Prokop



9

mněla   na známý výrok z Písma „…vy
jste světlem světa a solí země…“. Ať nám

toto poselství vydrží i v novém roce!
▲ Janka Šolcová

Děti u hasičů
O  vánočních prázdninách byly děti
z  naší farnosti pozvány k  návštěvě ha-
sičské stanice v  Ostravě — Porubě. Do-
zvěděly se, jak hasičské záchranné sbo-
ry v  Ostravě fungují, na co se jednotlivé
stanice specializují a jak správně nahlá-
sit případnou událost.
Součástí exkurze byla i  prohlídka celé
hasičské stanice včetně zázemí pro ha-
siče a samozřejmě i  ukázky hasičské
techniky. Děti si mohly vyzkoušet ha-
sičskou výstroj, prohlédnout si zásaho-
vá vozidla i  jednotlivou techniku.

V  závěru se mohly ty nejhodnější z  nich
svézt hasičským autem. A  protože byly
hodné všechny, jízdu si opravdu užily!
Exkurze byla určena především dětem,
ale samozřejmě se jí zúčastnili i  dospělí.
Myslím, že by tohle společně strávené
odpoledne zhodnotili všichni stejně ja-
ko Šimon, který řekl:
„U  hasičů to bylo super. Nejvíc se mi líbila

projížďka hasičským autem. Určitě bych

se rád na toto pracoviště podíval znova.

A  kdo je patronem hasičů? Patronem ha-

sičů je svatý Florián.“

▲ Alena Reichertová

Mé osobnísetkánís Bohem
Sestry a bratři v  Kristu, rozhodla jsem
se, že se  s   vámi, čtenáři našeho farního
časopisu, podělím o  vzpomínku na ob-
dobí, které navždy změnilo mou víru a
můj život… Kdo mě zná, ten ví, že jsem
nikdy nebyla příkladnou ovečkou a že
má víra byla jako na houpačce —
jednou nahoře, jednou zase dole. I   přes
tyto výkyvy mohu  s  čistým svědomím
říci, že jsem nikdy nepřestala věřit a
nikdy jsem svou víru nezapřela. Pro
mou víru byl zásadní rok 2013, ale tím
zlomovým byl rok uplynulý.
V  červenci 2013 jsem poprvé přijela na
Katolickou charismatickou konferenci
do Brna. Narazila jsem na ni úplnou
náhodou díky kamarádovi, který na ní
pravidelně pracuje jako dobrovolník.
Na konferenci pomáhá obrovská parta
dobrovolníků — „Citrusů“, kteří se dělí

na dvě skupiny. První a největší skupi-
nu tvoří „Citróni“, kteří mají na starosti
velkou konferenci. Druhá skupina jsou
„Pomeranči“‚ ti se naopak starají o  dět-
ské účastníky konference, a že je jich
požehnaně ☺.
Sotva jsem přijela na brněnské vý-
staviště, kde každoročně konference
probíhá, ujal se mě vedoucí citrónové
sekce  s   dotazem, zda jsem ochotna při-
ložit také ruku k  dílu. Ani chvíli jsem
neváhala a už jsem měla na sobě or-
ganizátorskou visačku a žluté triko.
Mottem konference roku 2013 bylo: „On
je hostem u  hříšného člověka.“ (Lk 19,7)
Tuto konferenci si vybavuji již jen
matně, byla plná krásných setkání a
úžasných rozmluv, zejména  s   otcem
kardinálem Miloslavem Vlkem. Konfe-
renci jsem opouštěla a byla jsem tak



1 0

nadšená, že jsem okamžitě volala své-
mu tatínkovi se slovy: „Tatínku, příští
rok musíš jet taky.“
A  tak se rok  s  rokem sešel a do Brna jel,
kromě dalších tisíců věřících, z  Ostravy
můj tatínek a z  Prahy já. Tatínek se veli-
ce těšil na svou premiéru coby „Citrón“
a já na další kolo dobrovolnického ma-
ratonu, který mimo jiné znamenal, že
spát jsme šli daleko později než účastní-
ci konference a vstávali jsme přibližně
o  dvě hodiny dříve než všichni ostatní,
abychom halu připravili na další den
konference.
Mottem loňské konference bylo: „Pane,
nauč nás modlit se!“ (Lk 1 1 ,1 )
Po skončení konference jsem si připa-
dala, jako bych opustila pomyslný
inkubátor. Nikdy bych nevěřila, že
někdy tak intenzivně ucítím působení
Všemohoucího Boha. Poslouchám a
zpívám si často křesťanské písničky, ale
zpívat je spolu  s   dalšími cca 7 tisíci lidí
je něco jiného. Při některých mi do-
slova nabíhala husí kůže. Nejin-
tenzivněji jsem Boha cítila, když jsme
se všichni společně modlili modlitbu
Páně. Nedokážu popsat ten pocit, který
ještě teď cítím v  srdci. Takový klid a
pohodu mi do srdce žádný člověk nikdy
nevnese.
Ke karmelitánům tíhnu již od roku
1997, kdy se nás během povodní ujali na
táboře a my jsme nemuseli podstoupit
evakuaci. Na jejich pohostinnost a du-
chovní podporu nikdy nezapomenu.
V  pátek večer po mši sv. jsem se mohla
setkat při soukromé duchovní obnově
a svátosti smíření  s   výborným otcem
Marianem z  řádu karmelitánů, který
mi v  mnohém pomohl a posílil ještě

více mou víru, protože během konfe-
rence mě napadlo tolik otázek, se kte-
rými jsem si nedokázala poradit. Když
nade mnou na závěr pronášel modlit-
bu, najednou jsem cítila, jakoby mě
někdo pohladil na duši a řekl: „Neboj
se, já jsem tady  s   tebou a nikdy tě ne-
opustím. Povedu tvé kroky.“ Dovoluji si
říct, že otec Marian je pro svou farnost
v  Olomouci stejně úžasným pastýřem,
jako pro tu naši v  Třebovicích otec
Lukáš, kterému děkuji za posílení a
duchovní podporu.
I   když jsem v  rámci svých organizá-
torských povinností nemohla být pří-
mo v  místě sobotní přednášky, přesto
jsem si francouzského otce René-Luc
moc užila. Když na konci vzal kytaru a
rozbalil to  s   místní kapelou, podlomila
se mi kolena i  na druhé straně konfe-
renční haly.
Největším a nejsilnějším setkáním byla
(i  když krátká) rozmluva  s   P. Vojtěchem
Kodetem, rovněž karmelitánem, který
při sobotních večerních chválách uká-
zal, že je výborným exorcistou. Nevy-
mítal z  nás ďábla jako takového, ale vše
zlé a špatné, co nás tíží a brání nám na-
plno otevřít se Bohu. Stála jsem tam se
sklopenou hlavou, po celém těle mi bě-
hal mráz a nebyla jsem schopna se po-
hnout. Jeho slova na mě působila tak
mocnou silou, že jsem dosud nic tako-
vého nezažila.
Dovolte mi tedy, abych se rozloučila
veršem, který je na úvodní straně v  mé
Bibli a který mi do ní napsal P. Marian
z  řádu karmelitánů.

„Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
osvěcuje moji stezku.“ Ž 1 19,105
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11. února 2015 — XXIII. Světový den nemocných
Téma letošního roku je vybráno z  Kni-
hy Job (29,15) „Slepému jsem byl okem a
kulhavému nohou“.
Svatý otec František v  poselství u  pří-
ležitosti tohoto dne mimo jiné říká:
„Přestože nemoc, samota a neschopnost
nabývají převahy nad naším životem
prožívaným jako dar, může se zkuše-
nost bolesti stávat přednostní možností
pro zprostředkování milosti a zdrojem
pro získávání a posilování moudrosti
srdce. Proto chápeme, že Job, když se na
konci své zkušenosti obrací na Boha,
může prohlásit: „Jen z  doslechu o  tobě
jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil
vlastním okem“ (42,5). I   lidé ponořeni
do tajemství bolesti a utrpení, jež je při-
jímáno ve víře, se mohou stávat živou-
cími svědky víry, která jim umožňuje
setrvávat v  samotném utrpení, i  když
ho člověk svým vlastním rozumem ne-
dokáže pochopit do hloubky.“

Teta Fanka
Od dětství byla náruživou čtenářkou,
četla na louce při pasení krav i  dlouho
do noci při světle baterky pod peřinou,
aby jí rodiče nehubovali, že bude ráno
nevyspalá. Přání stát se učitelkou se jí
nesplnilo. Postihla ji totiž těžká oční
choroba. Rovněž si nikdy nenašla život-
ního partnera.
Poznala jsem ji vlastně až v  jejím stáří,
kdy žila sama „na výměnku“ v  malém
domečku bez vody a elektřiny, se su-
chým záchodem na dvorku. Tehdy už

byla úplně slepá. Aby trefila k  oné bud-
ce na dvorku, vedl k  ní ode dveří nata-
žený provaz. Zavěsila na něj hůlku (na-
zývala ji svoji kamarádkou) a tak ji
provaz bezpečně dovedl tam i  zpět. Zní
to neuvěřitelně, ale chovala i  kozu a
měla malou zahrádku se zeleninou. Pro
vodu chodila  s   kbelíkem k  nedaleké, jak
říkávala, studénce. Nákupy jí obsta-
rávali dobří sousedé a vždy pro ně měla
za odměnu z  mizerného důchodu při-
pravenu nějakou tu krabičku Partyzá-
nek (cigarety). Návštěvy u  ní mě vždy
fascinovaly. Sama si zatápěla v  kam-
nech, sama si přepírala drobné prádlo.
Na okenním parapetu stálo v  přesném a
nezaměnitelném pořadí několik krabi-
ček léků, na stole byly rozloženy všech-
ny nezbytné věci denní potřeby. Když
chtěla zjistit, kolik je hodin, otevřela
sklo velkého budíku a nahmatala po-
stavení ručiček. Dokonce si sama vařila.
Jedla skromně, většinou brambory a
vařené maso, chléb a bílé kafe nebo ko-
zí mléko. Jestli voda vaří, zjišťovala tak,
že do ní ponořila prst (nechápu). Mívala
i  napečené jednoduché buchty, mouku
odměřovala na hrsti. S  přibývajícím
věkem přibývalo i  neduhů, říkávala, že
mívá „velké bolešči“, ale nikdy jsem ji
neslyšela, že by si na svůj osud postě-
žovala. Brala život takový, jaký je. Bez
jakéhokoli náznaku zloby konstatovala,
že nemusela být úplně slepá, že se
vlastně stala nějaká chyba u oční ope-
race. Na doktora se nezlobila, neudělal

Přeji vám, drazí bratři a sestry v  Kristu,
aby i pro vás byl Bůh tím světlem, které

bude po celý život svítit na vaši cestu.
▲ S láskou Kristina Helena Kudlová
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ROZHOVOR

Lidé v  našífarnosti — bývalí spolupracovníci

to přece schválně, prostě se mu to ne-
povedlo. Za všech okolností si až do
konce života do svých jednadevadesáti
let zachovala optimistickou a veselou
náladu, poslouchala tranzistorové rá-
dio, zajímala se o dění v  široké rodině,
smála se vysokou fistulí a občas prones-
la v  legraci i nějaké to nepublikova-
telné slovo ☺. Měla tradiční víru v  Bo-
ha, jednou za rok se nechala odvézt ke
zpovědi a jedna ze sousedek se s  ní
chodila modlit a předčítala jí z  Bible.

Proč o ní píšu? Protože dokázala při-
jmout všechna protivenství života s  ta-
kovou silou a tak vyrovnaně, že nám
může být příkladem. Vždycky jsem
říkávala, že teta Fanka by si zasloužila,
aby o ní někdo napsal knížku. Nenapsal.
Nikdo o ní neví. A takových lidí mezi
námi žije bezpočet a všichni si zaslouží
naši úctu a obdiv. Život každého člo-
věka je svým způsobem originální ro-
mán o mnoha dílech…

▲  Broňa Volná

Dnes na tomto místě obvyklý rozhovor
nenaleznete. Je to výjimka, příště už na
stránkách Many chybět nebude. Stále
jsme ještě na začátku roku 2015, a tak se
naskýtá příležitost poděkovat těm, kte-
ří se na tvorbě našeho farního zpravo-
daje v  minulosti podíleli a dnes, třeba
z  časových důvodů, se již podílet ne-
mohou.
Na prvním místě patří poděkování otci
Ladislavu Kozubíkovi, který myšlenku
Many přijal za svou, její vydávání
umožnil a sám poctivě přispíval úvod-
níky. Otec Jan Mazur v  této praxi po-
kračoval a také on nás svými myšlen-
kami v  úvodnících každý měsíc oboha-
coval.
Na mnoha číslech Many se výrazně po-
dílela paní Margareta Špoková, která
měla na starosti „knižní okénko“. Ob-
rovský kus práce odvedl také Kamil Je-
roným Pálka, jehož nezapomenutelné
rozhovory  s  biblickými postavami za-

motaly hlavu nejednomu čtenáři, který
si naivně myslel, že Boží slovo už dobře
zná.
Děkujeme i  mnoha autorům, kteří
v  průběhu minulých let zaslali celou
řadu článků a dnes již přispěvateli ne-
jsou. Slyšíte tu nenápadnou výzvu, milí
autoři? Rádi Vaše články zase otiskne-
me…
Na závěr patří jedno speciální podě-
kování osobě stále poctivě spolupracu-
jící, která měsíc co měsíc dává Maně její
tvář. Ondřej Bartusek sice zůstává ve
skrytosti, ale jeho práce je nepřehléd-
nutelná, protože vytváří grafickou po-
dobu Many tak, jak ji důvěrně znáte.

Na závěr vyhlašujeme malou tipovací
soutěž:
Pokuste se odhadnout, kolik osob
v  průběhu existence Many do ní při-
spělo alespoň jedním článkem nebo
příspěvkem. Malou nápovědou může
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Biblická hádanka
Proč se nejmladším říká benjamínci?

Odpověď na bibl ickou hádanku z  minulého čísla

VESELÝ
Inzerát: Vyměním vteřinové lepidlo za
třívteřinové. Zn: Nestíhám lepit.

Člověk se plazí po poušti a najednou
uvidí studnu. Zvolá: „Voda!“ A  ze studny
se ozve: „Kde?“

Povídají si dva kamarádi: „Dneska jsem
spadl z  desetimetrového žebříku!“ „Jak
jsi to mohl přežít?“ „Naštěstí jsem stál
teprve na první příčce.“

Přijde kostra do řeznictví a prohlíží si
maso za pultem, až ji osloví prodavačka:
„Tak co to bude?“ A  kostra na to: „Nic,
jenom se tak koukám, co se teďnosí.“

Potápí se Titanic. Přijde pasažér ke
kapitánovi a povídá: „Pane, jak je daleko
nejbližší pevnina?“ Kapitán: „Asi dva
kilometry.“ Pasažér se zaraduje a poví-
dá: „A  kterým směrem?“ Kapitán odpo-
ví: „Dolů.“

MODLITBA

Deuterokanonickými knihami jsou na-
zývány spisy Starého zákona: Tóbijáš,
Júdit, Přídavky k  Ester, Kniha moudro-
sti, Sírachovec, Báruk, Přídavky k  Da-
nielovi (Tři muži v  rozpálené peci, Zu-
zana, Bél a drak), První Makabejská,
Druhá Makabejská.
Římskokatolická církev tyto knihy pro-
hlásila za deuterokanonické v  roce 1546
na tridentském koncilu. Byly tedy za-

řazeny do kánonu Písma. Starý zákon
v  biblích římskokatolických tyto knihy
obsahuje, přestože se až do sedmdesá-
tých let dvacátého století chápaly jako
druhotné. Jedním z  hlavních důvodů
bylo, že nebyly psány hebrejsky, ale
řecky (zjednodušeně vysvětleno). Pro-
testantská vydání Písma tyto knihy ne-
obsahují.

▲  připravila Broňa Volná

být to, že první číslo spatřilo světlo svě-
ta v  listopadu roku 2005. Správnou od-
pověď naleznete v  březnovém čísle. Tak

schválně, jak blízko se svým tipem do-
stanete?

▲  Lukáš Volný

Modlitba za ochranu
Pane Ježíši, pomoz nám, abychom v  tomto měnícím se světě zůstávali věrni
hodnotám, které jsi nám dal.
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OKÉNKO PRO DĚTI

Ahoj kamarádi, č tete pohádky?

Před časem jsme dětem povídaly po-
hádku O  veliké řepě. Určitě ji znáte.
Dědeček poryl zahrádku, okopal, zasel
semínko řepy, přikryl hlínou, zaléval a
čekal. Sluníčko svítilo až pálilo. Děde-
ček už už chtěl odejít do chladu stínu,
ale velmi mu záleželo na tom, aby se-
mínko sílilo, zapustilo kořeny a rostlo
ke světlu, proto zůstal a trpělivě zaléval.
Když pršelo až lilo, hromy duněly a

blesky létaly po nebi, dědeček svou péči
o  rostlinku nevzdával. Po čase se z  hlíny
protlačily dva malinké zelené lístečky a
ty skutečně sílily a tlačily se ke světlu.
Zakrátko si v  záhonku seděla velikán-
ská řepa. Dědeček řepu chytil a věřte,
že to byl veliký silák. Táhl, potahoval,
ale řepu vytáhnout nedokázal. Zavolal
na pomoc babičku… (dále doplňte sami).

Ochraň nás přede všemi nebezpečími duše i  těla a daruj nám jistotu poznání, že
skrze tvou lásku k  nám jsme osvobozeni od úzkosti a strachu z  toho, co má přijít.
Daruj nám důvěru a sílu vyvarovat se hříchu, abychom si uchovali čisté srdce
i  mysl a mohli tak navždy stát blízko tebe.
Ochraňuj nás a naše rodiny od veškerého zla.

Amen

Pohádka může být obrazem církve. Pán
Bůh stvořil krásný svět a dobré pod-
mínky k  životu přírodě i  nám lidem.
Církev zasévá dobrá semínka a pečuje
o  ně v  horkém poledni i  bouřlivých no-
cích. Nikdy se nevzdává. Když budeme
táhnout spolu, sklidíme dobré veliké
plody. Proto je církev jednou rodinou a
součástí Pána Boha. Ty jsi také církev,
tvoji rodiče, ministranti, scholička,
otec, biskup, papež, křesťané v  Africe
i  Grónsku. Pán Bůh tady na světě chtěl
církev mít a chtěl, aby tady žil právě teď
takový človíček, jako jsi ty. Jsi důležitý,
přestože jsi malinký jako myška v  po-
hádce, nebo větší jako pejsek. Budeš dů-

ležitý, i  když budeš starý jako babič-
ka  s  dědečkem. Buďstatečný. Nejsi sám!

Každá pohádka může
nést poselství dobra a
zla. Zadívej se na obráz-
ky a zakroužkuj správ-
nou odpověď, vyjde ti
tajenka. Obrázky si mů-
žeš vybarvit.

Dědeček byl
H) líný
K) vytrvalý
J) nemocný

Řepa byla
A) veliká
B) shnilá
C) f f f fmalinká
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▲ Majka Dostálová

Budulínek byl
M)ffneposlušný
N) poslušný
O) nenávistný

Liška byla
A) lstivá
E) kamarádská
O) hodná

Karkulka byla
R) ochotná pomoct
S) sobecká
T) uvztekaná

Mysl ivec byl
Á) statečný
U) nepřátelský
Y) beze zbraně

Ježibaba byla
B) milá
C) štědrá
D) zlá

Tatínek byl
I) milující
J) stresovaný
K) lhostejný

Ve středu 18. 2. během jarních prázdnin zveme všechny kamarády na odpoledne
plné pohádkových postav — na výstavu loutek s  tvořením a spoustou zábavy, po té
na mši svatou. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Těšíme se na vás Alenka a
Lenka.

Chraň Ježíši, dobrý Pane,  
kamarády i mé známé.  

Dej, ať lidé nejsou zlí 
a druhému neškodí.  

Modl itba za l idi kolem mne 
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Nové knihy z  farníknihovny
KASPER, Walter:
Evangelium o  rodině
Mnoho rodin dnes řeší
velké potíže. Drama-
ticky stoupl počet těch,
kdo se obávají založit
rodinu nebo při realiza-

ci svého životního projektu ztroskotají.
Roste počet dětí, které nemají to štěstí
vyrůstat v  úplné rodině. Jak na tyto
jevy, které se křesťanům nevyhýbají,
reaguje církev? Kardinál Kasper se ne-
zdráhá vznést ani obtížné a kontroverz-
ní otázky, například problematiku roz-
vedených a znovu sezdaných. Má v  úctě
tradici, zná ji jako málokdo, ale odvážně
konfrontuje současné církevní učení a
praxi církve  s  evangeliem a  s  výzvami
současnosti.

BOSCO, Teresio:
Život Dona Boska
Už v  druhé polovině roku
2014 vstupujeme do roku
Dona Boska, v  jehož rám-
ci si roku 2015 připome-
neme 200 let od jeho na-
rození. Při té příležitosti

vychází malý ilustrovaný životopis toho-
to světce, určený především pro mladé
čtenáře. Ti se v  krátkých kapitolkách se-
známí  s  mládím Giovannina, jeho slav-

nými sny, cestou k  duchovnímu povo-
lání, se začátky jeho práce  s  mládeží,
která vyvrcholí založením salesiánů.
Knížku ocení všichni mladí zájemci
o  život a dílo Dona Boska a (nejen) sa-
lesiánští pracovníci, kteří díky ní mohou
šířit povědomí o  svém zakladateli.

RICCARDI, Andrea:
Století mučedníků
Autor přináší v  histo-
rických souvislostech
příběhy křesťanů, kteří
ve 20. století zemřeli pro
svou víru, a analyzuje
příčiny jejich utrpení a
smrti. Historické kontexty jsou různé:
pronásledování za druhé světové války,
snaha zničit náboženství v  rámci poku-
sů o  nastolení komunistické společnosti
v  SSSR a východní Evropě či v  asijských
zemích v  čele  s   Čínou, antiklerikalis-
mus v  nově se utvářejících laických
státech jako Mexiko nebo Španělsko,
společensko-politické proměny na af-
rickém kontinentě, těžkosti a před-
sudky v  misijní práci. Všem těmto pří-
běhům je však společné jedno: jejich
protagonisté jsou lidé, kteří zůstali
věrni své křesťanské víře i  za cenu
vlastního života.

KN IŽN Í OKÉNKO

Kéž Tě každý z lidí pozná,  
přijme Tě a hříchy vyzná.  

Smutným dětem radost dej,  
všem potřebným pomáhej.  

Amen

▲ připravila Majka Dostálová

▲ připravila Lenka Volná
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Duchovníživot jako cesta
Milí čtenáři, název mého dnešního pří-
spěvku je totožný  s  názvem knihy, kte-
rou jsem přečetl o  Vánocích. I  ona mi
pomohla, že jsem je přes všechen shon a
rodinné i  pracovní starosti prožil také

duchovně. A  pomohla velmi výrazně.
Knihu ani autora (Henri J. M. Nouwen)
jsem neznal, ba dokonce jsem nikdy
neslyšel ani jeho jméno. Dostal jsem se
k  ní náhodou - při svátosti smíření.

OKÉNKO PRO RODIČE

Budeme-li pěstovat rostlinu jen ve skle-
níku, nebude odolná proti venkovním
vlivům. Budeme-li držet dítě v  přísně
sterilním prostředí, nevytvoří si vlastní
imunitu. A  stejně tak se někteří rodiče
mylně domnívají, že u  dětí vypěstují
pevnou víru tím, že je budou izolovat
od nevěřících kamarádů a veškerý vol-
ný čas budou trávit jen v  tzv. „nezávad-
ném“ prostředí věřících.
Svět kolem nás je takový jaký je, nelze
jej dítěti idealizovat vytvářením jakési
uzavřené buňky. Když si dítě musí hájit
u  vrstevníků svoje zásady, právě tehdy
jeho víra může růst a prohlubovat se.
(Vím o  čem mluvím, za totality jsem si
poznámek od spolužáků kvůli své víře
užila dost.) Podstatné je, aby dítě bylo
pevně zakořeněné především ve vlastní
rodině. To je základ. Pokud tam cítí bez-
meznou oporu a zázemí, dokáže snáze
odolávat různým negativním vlivům
okolí, které na ně dnes útočí ze všech
stran. Je dobré, když má kamarády stej-
ného smýšlení a stejné víry, to je beze-
sporu důležité a přínosné, pro dítě po-
vzbuzující, ale není to samospasitelné.

Nemám ráda rozdělování dětí na věřící
a nevěřící. Znám spousty dětí, které
nikdy nebyly v  kostele, nikdy se nezají-
maly o  náboženské otázky, přesto jsou
skvělými kamarády, umí se hezky
chovat, mají smysl pro povinnost, po-
řádek a ohleduplnost, je na ně spoleh-
nutí, jsou zkrátka slušně vychované. Na
druhou stranu existují děti, které sice
znají příběhy z  Bible, chodí do kostela
i  náboženství, umí odříkat otčenáš
rychlostí blesku, ale… klidně dokážou
lhát, neumí zdravit ani při příchodu na
faru, úcta k  jiným a dodržování běž-
ných pravidel slušnosti jsou jim na ho-
ny vzdálené, někteří teenageři nepo-
hrdnou alkoholem stejně jako jiní.
Nechci nikoho odsuzovat, není to cílem,
nemám k  tomu žádný mandát a každý
máme své hříchy a chyby. Chci tím
vším říci jen jedno. Učme děti respektu
ke všem okolo bez rozdílu vyznání či
barvy pleti, nevymezujme se a nedělej-
me z  dětí věřících „někoho lepšího“. Jak
se zpívá v  jedné hezké písni — všichni
jsme děti Boží. A  o  to tu jde.

▲ Broňa Volná

Všechny děti jsou děti Boží
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Když ke mně zpovědník po vyznání
mých vin promlouval, několikrát z  této
útlé publikace použil určité pasáže
a  myšlenky.
Zaujal mě již samotný ná-
zev knihy, který evokuje
křehkost duchovního ži-
vota a připomíná potřebu
neustálé péče o  něj. Du-
chovní život totiž nepro-
bíhá tak, že „najedeme“
na určitou vlnu a na ní se
již „vezeme“ po zbytek ži-
vota. Cesty jsou nevyzpytatelné, mohou
na nich být křižovatky, mohou být zrád-
né, mohou nás zavést i  do slepé uličky.
Být na cestě znamená být stále ve stře-
hu, hledat ukazatele směru, mnohdy
spolupracovat s  mapou. Znamená také
být otevřen neustálým překvapením,
zastavovat se v  úžasu nad scenériemi
okolní krajiny. Být na cestě znamená za-
stavovat se jen proto, abych mohl zase jít
dál. Tento koncept duchovního života
potažmo celé víry je mi velmi blízký.
Autor vystavěl vnitřní strukturu knihy
a zároveň svůj model cesty duchovního
života na třech „přechodech“. Tím
prvním je přechod od osamělosti k  sa-
motě. Druhý směřuje od nepřátelství
k  pohostinnosti. Tyto dva přechody
jsou cestou k  dosažení nejvnitřnějšího
já. Cesta k  dosažení Boha (při vědomí
naší lidské omezenosti Boha definitivně
dosáhnout) vede přes přechod od iluze
k  modlitbě.
Nechci zde podávat podrobný výklad,
k  tomu je nejlepší knihu si přečíst. S  je-
jími 163 stranami a  srozumitelným ja-
zykem to není nedosažitelné ani pro
sváteční čtenáře. Zastavil bych se však

alespoň krátce u  prvního přechodu,
který Henri Nouwen zmiňuje: Od osa-
mělosti k  samotě. Stali jsme se lidmi

obávajícími se osamě-
losti. Ať už sociální ne-
bo té vnitřní. Snažíme
se proto svůj vnitřní
prostor vyplnit myš-
lenkami, soudy a mno-
ha dalšími zdánlivými
„cennostmi“, které však
nepřináší řešení. Jsme
plní a přitom tak

osamělí. Jak rozdílná je oproti tomu
samota, která je otevřená novým
možnostem, která se nesnaží za každou
cenu odpovědět na všechny otázky,
která vytváří prostor pro přijetí něčeho
nového. Podobně to funguje, když se
snažíme změnit druhé k  obrazu svému
a ono to nejde. To je pak síla osamělosti
a pocitu nepochopení! Možná by to
chtělo nabídnout jim prostor, kde pak
třeba sami naleznou odvahu odložit své
vlastní zbraně.
Hezkým příkladem smyslu pohybu od
osamělosti k  samotě je příběh, který
autor v  knize uvádí:
„Nan-in, japonský mistr období Meidži
(1868—1912), přijal univerzitního profe-
sora, který se přišel vyptávat na zen.
Nan-in přinesl čaj. Lil jej do návštěvní-
kova šálku a pokračoval, i  když byl šálek
plný. Profesor to pozoroval, a když se již
nemohl udržet, zvolal: „Dost, vždyť se
tam už víc nevejde!“. „Jako ten šálek,“
řekl Nan-in, „i  vy jste plný vašich názorů
a spekulací. Jak vám mohu ukázat zen,
když svůj šálek nejprve nevyprázdníte?“

▲ Lukáš Volný
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Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com

Náklady na výrobu a  tisk jsou 10 Kč

Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2015

RECEPTÁŘ

250  g hladké mouky, 250  g polohrubé mouky, 2 žloutky,
1   kostka kvasnic, 150  g másla, 100  g cukru moučka, 250 ml
vlažného mléka, kůra z  1 citronu, 1 vanilkový cukr, 1 lžička
soli, 80  g rozinek, 2-3 lžíce rumu, plátkové mandle, nasekané
vlašské ořechy
na potření žloutek + trochu mléka, špejle

Vánočka

Kvásek — do misky dáme vlažné mléko
+ rozdrobíme kvasnice + trochu mle-
tého cukru + lžička mouky = necháme
vzejít (nakynout).

Do mísy dáme máslo + žloutky + cukr =
utřeme do pěny (mixérem na stupeň 1),
přidáme vanilkový cukr + rozinky na-
močené v  rumu + lžičku soli + kůru
z  1   citronu.
Střídavě přidáváme do vyšlehané pěny
trochu kvásku + trochu mouky + trochu
kvásku. Umícháme (spíše provzdušňu-
jeme) v  hladké těsto a pak dáme kynout
na teplé místo cca 2 hodiny (mezitím
ještě 2f fx provzdušníme).
Na pomoučený stůl rozdělíme těsto na
3  větší, 3 menší a 2 nejmenší bochánky.
Z  nich vyválíme válečky, každý obalíme
v  nadrobno nasekaných vlašských oře-

ších a pleteme 3 copy. Po prvním uple-
teném copu z  největších válečků ho
trochu zploštíme, aby si tam ten druhý
copánek z  menších válečků hezky sed-
nul, totéž uděláme  s  druhým copem a
navrch položíme zatočené 2 nejmenší
válečky. Propíchneme špejlí na krajích
a uprostřed, posypeme mandlemi a ne-
cháme ještě 30 minut odpočinout.
Mezitím si předehřejeme troubu na
200ff°C. Po odpočinutí vánočku potřeme
vejcem  s  mlékem, dáme do trouby a
ztlumíme ji na 180f f°C. Po 15—20 minu-
tách ještě ztlumíme troubu na 150f f°C a
pečeme dozlatova.
Vánočku po vyjmutí z  trouby ještě hor-
kou potřeme máslem — bude se krásně
lesknout.
Přeji dobrou chuť!

▲ Kristina H. Kudlová
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