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Časopis římskokatolické farnosti Ostrava–Třebovice

Symbolika loga Národního eucharistického kongresu
Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem – ženichem a církví – nevěstou.
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu.
Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb a víno.
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená
připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie –
střed našeho života.

Foto na titulní straně:
Dvanácté zastavení křížové cesty z našeho kostela od mistra řezbáře Jana Floriana ze Staré Říše.

Rok eucharistie
V současné době vždy jednou za čtyři
roky probíhá v naší církvi „Mezinárodní eucharistický kongres“. Tentokráte už to bude padesátý prvý a bude se odehrávat v lednu 2016 v Cebu na
Filipínách. Historie těchto kongresů
sahá do Francie do druhé poloviny 19.
století, kdy vznikla myšlenka posílit
úctu a vnímání eucharistie i prostřednictvím těchto setkávání.
Slovo „kongres“ je už dnes bohužel politicky zatíženo. Původní význam
ovšem vychází z latinského „congredior, congredí, congressus sum“ = sejít se
dohromady, setkat se.
Smyslem je tedy zabývat se spolu tématem eucharistie. V naší zemi probíhaly
takovéto kongresy i na národní či diecézní úrovni. V městě Ostravě se tato
setkání uskutečnila naposledy v roce
1930 a 1936 jako snaha o duchovní probuzení a povzbuzení. Vrcholila průvodem z kostela Božského Spasitele do
přívozského kostela.
V našem životě dáváme na některé věci
větší důraz, jiné už nám pomalu zevšedňují. Toto nebezpečí hrozí i v přijímání (či nepřijímání) eucharistie. Proto
je dobré tu a tam reflektovat, jaké má
v mém duchovním životě místo. Reflektovat můžeme každý sám v tichu svého
nitra, ale i společně – v rodině, ve farnosti etc.
Proto i v naší farnosti bude příležitost
nořit se do tajemství eucharistie. Rád
bych tyto příležitosti připomněl:
Modlitba
G

po mši sv. je krátká
adorace, při které se modlíme litanie
či korunku k Božímu milosrdenství.
Poslední pátek v měsíci proběhne
místo korunky adorace vedená
některým ze společenství farnosti.
G Po nedělní mši sv. můžeme po
modlitbě k archanděli Michaelovi
připojit předtištěnou modlitbu a
znělku vydanou u příležitosti pořádání kongresu.
G Každý pátek

Vzdělávání
G
G
G
G

G
G

Jednou měsíčně se dotkneme tajemství eucharistie při promluvě ve mši
svaté.
Část nástěnky „Ze života farnosti“ je
věnována tomuto roku eucharistie.
Ve farním časopise Mana vznikla
rubrika, kde budou jednotlivá témata probírána.
V hodinách náboženství budou děti
vedeny k eucharistické úctě a k tomu,
aby se naučily adorovat a chápaly tento
druh hlubokého setkání s Pánem.
V rámci Noci kostelů bude letos toto
téma taktéž prohloubeno, abychom
o něm mluvili i s lidmi hledajícími.
Záleží na vás, zda toto téma otevřete
a podpoříte i ve svých rodinách.
Příležitostí se najde dost – např. při
společné večeři dětem povyprávět,
jak jste prožívali první svaté přijímání či první zpověď… Kdy jste měli
krizi a jak jste ji překonali… A vůbec
co pro vás osobně eucharistie
znamená…

Ve farnosti probíhají každý čtvrtek Vše by mělo směřovat ke společnému
tiché adorace hodinu před mší sv.
setkání (= kongresu) při slavení mše
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svaté v sobotu 17. října 2015 v Brně na
Zelném trhu v 10.30 hod . Po této mši

svaté bude následovat velmi bohatá nabídka doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu je třeba si
předem ve farnostech zajistit bezplatné
vstupenky, podobně, jako tomu bylo

například při návštěvě papeže.
Věřím, že i na tuto slavnost pojedeme
v hojném počtu a že Rok eucharistie
přinese obrovské požehnání pro naši
farnost. Ať nás přijímání eucharistie
sjednocuje a posiluje.
+ o. Lukáš

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. března – neděle
8. března – neděle
13. března – pátek
15. března – neděle
19. března – čtvrtek
22. března – neděle
25. března – středa
29. března – neděle

2. NEDĚLE POSTNÍ
3. NEDĚLE POSTNÍ
Výroční den zvolení papeže Františka
4. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
5. NEDĚLE POSTNÍ
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
▲ podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI
Víkend biřmovanců
Za necelého čtvrt roku přijme v našem
chrámu více jak čtyřicet lidí pečeť Ducha svatého. Mezi biřmovanci jsou
farníci z Třebovic, Pustkovce, Plesné,
ale i vzdálenějších vesnic, jako jsou
Hrabyně, Mokré Lazce a Těškovice. Bezpochyby tady každý má své důležité
místo a není podstatné, odkud přichází,
ale kam směřuje. A to velká většina zažila na vlastní kůži i duši na lednovém
víkendu v Zátoru. Ten byl rozdělen na
čtyři části. V pátek večer jsme si řekli
něco na téma „Farnost jako místo, kde
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jsem doma“. Sobotní ráno bylo věnováno tématu „Duch svatý v liturgii“,
podvečer tématu „Dary Ducha svatého
v praxi“, no a v neděli jsme se zamysleli
nad tím „Jak připravit sebe (a své děti)
na nedělní mši svatou“. Nejsilnější zkušeností byla asi přímluvná modlitba
v sobotu večer, kdy jsme se v jednotlivých skupinách spontánně přimlouvali za sebe navzájem. A zde je svědectví
jedné z účastnic:
Když jsem poprvé uslyšela o víkendu biřmovanců, nastala otázka zda jet, anebo

ne. Ještě než jsem vůbec udělala rozhodnutí, tak jsem si naplánovala další aktivity, které jsem musela chtě nechtě
splnit. Jelikož mám dvě děti, tak jsem jim
musela zajistit hlídání, ale to nebyl až takový problém. Ještě že existují babičky ☺ .
Vše bylo zajištěno, a tak už nebylo cesty
zpět. Tak jsem tedy vyrazila na víkend
biřmovanců a vůbec jsem nevěděla, co
mám očekávat. V obavách, co se bude dít
a co se po mně bude chtít, jsem spolu
s dalšími lidmi nastoupila do vlaku a vyrazili jsme.
Mé obavy se rázem rozplynuly, když jsme
dojeli na překrásné místo v obci Zátoru,
kde bylo tak ticho a nádherná příroda.

Během těch pár dní jsem zjistila, že lidi,
které potkáváme běžně při mších svatých,
ba i v přípravách pro biřmovance, nejsou
už tak neznámí. Během víkendu jsme zažili mnoho krásných chvil a načerpali
energii do dalších dnů.
I když byl víkend náročný, teda aspoň pro
mě, tak jsme všichni odjeli domů s pocitem
spojenosti, úžasnými zážitky a vzpomínkami a plni Ducha svatého.
Nezbývá mi nic jiného, než jen poděkovat
všem, co se o nás vzorně starali a připravovali program, což se asi dlouho zase
nepoštěstí ☺ . Zvláštní dík pak patří našemu otci Lukášovi a tamějšímu otci Radimovi.

▲ Lucka Onderková

MALÁ KATECHEZE
Přijímání III.
Vážení čtenáři, dnes pokračujeme opět
tématem přijímání. Všimněme si, že
nám zrovna tato část mše svaté spadá
do období příprav na Národní eucharistický kongres. Proto se u přijímání zdržíme déle než u jiných částí mše svaté a
možná se vrátíme také k tématu eucharistie obecně. Vyplývá z toho, že i v několika příštích číslech Many se budeme
setkávat s Kristovým Tělem a Jeho Krví.
Dnes bych však rád poněkud odlehčil a
věnoval několik poznámek přijímání
z „technicko-organizačního“ hlediska.
Způsob, jak přistupovat k přijímání, je
v naší farnosti poměrně ustálený, i když
některé drobné úpravy se samozřejmě
čas od času (farář od faráře) vyskytují.
Příkladmo lze uvést zvonění před přijímáním a při ukládání hostií do sva-

tostánku. Osobně pamatuji několik
verzí od „úsporných“, kdy se nezvonilo
vůbec, přes ty, kdy se zvonilo či zvoní
v obou případech. Mám-li vyjádřit svůj
soukromý názor, pak zvonění před přijímáním i při uložení hostií do svatostánku považuji za lepší variantu.
V hlavní lodi kostela se při každé mši
svaté, tedy nejen v neděli, když podává s knězem i akolyta, přistupuje
k přijímání ve dvojstupu. Není to z důvodu vyžadování takřka vojenské disciplíny, ale z toho důvodu, že se jedná
o časově a prostorově nejlepší způsob.
Je škoda, pokud se některý z přijímajících obává přistoupit k podávajícímu
blíže, tedy na dosah. Vzniká tak chvilka
napětí, kdo nakonec vykročí do onoho
volného prostoru, aby mohlo být přijí5

mání podáno. Velmi komplikovaně se
přijímání vkládá do úst lidem, kteří je
otevírají jen minimálně. Stejně nepříjemný je opačný extrém, když někteří,
promiňte mi ten výraz, ústy po hostii
doslova „chňapnou“. Někdy ani podávající s vynikající reakční schopností nedokáží včas zareagovat. Rovněž ne zcela
optimální je, pokud se přijímající ve
chvíli, kdy je mu hostie vkládána do úst,
v dobré vůli pokusí o jakousi úklonu či
doslova „pukrle“. V posledních letech
pak pozoruji, že mnozí nejprve přijmou
Tělo Páně a až „s plnými ústy“ odpovídají amen. Ano, správný je opačný po-

stup. Nejprve na výzvu podávajícího
Tělo Kristovo odpovíme amen a až poté
přijmeme.
Přijímání na ruku může pro podávajícího vypadat jako snadnější, ale i zde je
někdy potřeba řešit dilema, na kterou
dlaň hostii položit, když jsou obě vedle
sebe. Je skutečně lepší, pokud je pravá
dlaň pod levou, na kterou se hostie
vloží. Následně ji přijímající pravou rukou uchopí a vloží si ji do úst.
Ano, tyto technikálie nejsou nijak zásadní, nicméně i maličkosti přispívají
k vnímání eucharistie jako největšího
tajemství církve.
▲ Lukáš Volný

AKTUALITY Z FARNOSTI
Program postní doby
Nacházíme se na začátku postní doby,
která je chápána jako doba očisty, návratu k Bohu a intenzivní přípravy na
Velikonoce. K tomu má pomoci následující program:
1. Modlitba: Jak obnovit a zintenzivnit
během postní doby svůj vztah k Pánu?
● V postní době budou pobožnosti
křížové cesty vždy v pátek v 16.15
hod. a v neděli v 17.00 hod. Zájemci či společenství, kteří chtějí
křížové cesty vést, se mohou napsat na arch papíru za lavicemi.
Ministrantské schůzky budou
v postní době začínat křížovou
cestou v kostele v 17.00.
● Znova připomínám důležitost
adorace v životě křesťana
(čtvrtky, pátky).
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● Osobní modlitba může být obohacenou četbou Bible (např.
Denní tichá chvíle pro biřmovance či v Katolickém týdeníku).
● Papež František vyhlásil novou
tradici, že před 4. nedělí postní
bude možnost alespoň v jednom
kostele v diecézi prožít adoraci s možností přistoupit k sv.
smíření čili „24 hodin pro Pána“.
V naší diecézi se této iniciativy
ujmou salesiáni v kostele sv.
Josefa. My v naší farnosti budeme mít možnost přijít na adoraci
po mši sv. v pátek 13. března od
17.00 do 22.00 h. Při té příležitosti
bude možnost přistoupit ke sv.
smíření nebo k duch. rozhovoru.
● V sobotu 14. března pak budeme
pokračovat postní duchovní

obnovou, kterou povede o. Josef

kostela v Jindřichově. Více se dočtete
Červenka, farář z Lidečka a spona vnitřní nástěnce u zpovědnice.
lukoordinátor hnutí Modliteb
● Můžete přispívat jednak doma do
matek a Modliteb otců. Začátek
„postniček“, jednak můžete přibude v sobotu v 9.00 h, ale tenspět vzadu v kostele do pokladtokráte v kulturním zařízení Alničky „na misie“.
tán v třebovickém parku!
● Na 4. neděli postní čili „radost2. Půst: Z lásky k Bohu si něco odříct
nou“ bude Kavárna na staré faře,
(zvláště to, co mě od Boha nějak odkde si můžete zakoupit koláče i
vádí), abychom se naučili oběti, sebebuchty. Výtěžek půjde taktéž na
kázni a skromnosti (zvláště v dnešní
farnosti o. Jana. Sbírka v kostele
době, kdy můžeme mít mnoho matebude na rekonstrukci naší fary.
riálního). Půst je formou modlitby,
kterou vykonáváme svým tělem. A ● V pátek 20. 3.—21. 3. bude v Místku
pokud jsme tím ušetřili nějaké fidiecézní setkání mládeže s o. biskunanční prostředky, je možno je věnopem tzv. „Biscup“. Bližší info u Movat na almužnu.
niky Balíkové.
3. Almužna: Tuto postní dobu budeme ● V pátek 27. 3. navštívím nemocné
vybírat na podporu farností o. Jana
místo prvního pátku, protože první
na Osoblažsku. Konkrétně na opravu
pátek v měsíci dubnu je Velký pátek.
Program Svatého týdne
29. 3. Květná neděle

7.30
9.30
14.00—17.00
14.00
17.00

mše sv.
mše sv. s průvodem
možnost zpovědi před Velikonocemi (3 zpovědníci)
velikonoční dílnička pro děti (rodiče se mohou jít v klidu vyzpovídat)
křížová cesta dětí

2. 4. Zelený čtvrtek

9.00 Missa Chrismatis v kostele Sv. Ducha, ministranti mohou jet s o. Lukášem
18.00 mše sv. s umýváním nohou 12 mužům
19.00—22.00 adorace v Getsemanské zahradě

3. 4. Velký pátek

8.00
16.00
18.00
19.00—18.00

ranní chvály a četba
křížová cesta městem
velkopáteční obřady
adorace u Božího hrobu (celou noc i následující den)
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4. 4. Bílá sobota

8.00
do 18.00
20.00
22.30

ranní chvály a četba - zpívané
otevřený Boží hrob
vigilie se křtem šesti katechumenů a 1. sv. přijímání dospělých
slavnostní agapé na faře

5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.30 mše sv. se žehnáním pokrmů
9.30 mše sv. se žehnáním pokrmů

6. 4. Pondělí velikonoční

7.30 mše sv.
9.30 mše sv.

SVATÝ MĚSÍCE
Jan z Boha
Pocházel z Portugalska. Narodil se roku
1495 v Montemór o Novo. Jeho otec byl
chudý řemeslník, matka Terezie ho
vedla ke zbožnosti. V osmi letech se
u nich zastavil a přenocoval španělský
poutník, který uměl poutavě vyprávět
o svých cestách, líčil krásy Madridu, až
z toho byl Jan tak očarovaný, že za ním
odešel do světa.
Zatoužil po poznání cizích zemí a po
životě plném nebezpečí. Nejdříve byl
pastýřem, pak sedlákem, potom dlouhou dobu vojákem, nato znovu pastýřem ve Španělsku, později pomáhal
otrokům v Africe, po návratu se živil jako pouliční prodavač v Gibraltaru a nakonec zakotvil v Granadě, kde začal
prodávat knihy a svaté obrázky.
Roku 1539 uslyšel horlivé kázání španělského misionáře a askety Jana z Avily. Jeho slova o lásce, pokoře a skromnosti změnila přes noc Janův život.
8

Ihned začal chodit
bos a svůj
majetek
rozdával
po částech chudákům na ulicích. Lidem
se zdálo, že se pomátl na rozumu.
A proto ho zavřeli do blázince.
Ale právě tam v blázinci či v nemocnici,
neboť tehdy bývalo obojí pohromadě,
Jan pochopil své pravé poslání. Tím posláním bylo udělat z nemocnice skutečné místo a prostředek ošetřování
potřebných pacientů, kde by vše bylo
založeno na přísných hygienických
pravidlech, spolehlivých lékařských
znalostech a zejména na opravdové lásce.
Janovi, řečenému z Boha, se v několika
málo letech podařilo přeměnit jeho
ústav na první příklad nemocnice podle
moderních měřítek. V této nemocnici

Jan vykonával všechna možná zaměstnání a funkce. Byl zakladatelem,
organizátorem, lékařem, ošetřovatelem, vychovatelem. Pravidelně také
chodil žebrat o milodary. Byl stále v pohybu a vždy ke všemu ochotný.
S opravdovou láskou vytvořil pokrokovější typ nemocnice. Postupně se
k němu připojili další spolupracovníci,
a tak vznikl začátek řádu Milosrdných
bratří.
V roce 1547 se mu v Granadě podařilo
vybudovat větší nemocnici s léčebnou
péčí, která byla průkopnickým dílem.
V roce 1548 svou činnost Jan rozšířil založením další nemocnice v Toledu.
Zrníčka z Bible
Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a
hledejte ho upřímným srdcem.

Kniha Moudrosti 1, 1

Naslouchejte, kdo ovládáte davy a pyšníte se množstvím pronárodů.
Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší.

Kniha Moudrosti 6, 2—3

Jan z Boha zemřel ve svých 55 letech.
Při záplavách se vrhl do studených vln,
aby zachránil tonoucího. Následkem
toho onemocněl a zemřel.
Po jeho smrti velmi vzrostl počet jeho
duchovních synů nejen ve Španělsku.
Jeho spolupracovníci brzy začali všude
zakládat nemocnice, ošetřovny, útulky
pro malomocné, dětské domovy atd.
Jan z Boha, zasluhující si zařazení mezi
velké sociální světce, byl svatořečen
v roce 1690 Alexandrem VIII. a r. 1930
Piem XI. prohlášen za patrona všech
nemocnic, tedy nemocných a nemocničního personálu.
▲ podle knihy Rok se svatými
a internetu zpracovala Majka Dostálová
Moudrost září a nevadne,
ochotně se dává spatřit
těm, kdo ji milují, a najít
těm, kdo ji hledají.
Kniha Moudrosti 6, 12

Máte-li tedy ve vážnosti své trůny a svá
žezla, vy vládcové nad lidem, musíte
ctít moudrost, abyste kralovali navěky.

Kniha Moudrosti 6, 21

STŘÍPKY
Setkání s Ježíšem jako s naším přítelem (část 4. )

Záznam z exercicií, které vedl v Národním centru Fatimského apoštolátu v ČM Fatimě
v Koclířově u Svitav Fr. Elias Vella, O.F.M. Conv., exorcista z Malty

Jak už bylo řečeno, v Bibli máme pří- Vidíme, jak sv. Pavel říká toto: „Tak také
klad toho, co znamená modlit se v Du- Duch přichází na pomoc naší slabosti,
chu, je to v listu Římanům (8, 26—27). vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit,
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ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním. Ten, který zkoumá
srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť
Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.“ Takže zkusme zopakovat věci, kte-

rých jsme se už dříve dotkli. Tady apoštol Pavel říká, že často nevíme, za co se
máme modlit. Není na tom tedy nic
divného, když říkáme: „Já nevím, jak se
modlit, neumím se modlit a nevím za
co.“ Ani apoštol Pavel nevěděl, jak a za
co se modlit. Takže na tom opravdu
není nic divného, když nám to taky
nejde, když máme takovou slabost.
A Pavel nám říká, že Duch přichází na
pomoc mé slabosti. A přichází nám na
pomoc, protože my skutečně nevíme,
jak a za co se modlit. Takže já se obracím k Duchu a mohu mu říct: „Duchu
svatý, já nevím, jak a za co se modlit,
tak tě prosím, abys mi pomohl.“ A přichází Duch sv., který mi pomůže v mé
modlitbě. Zkusme si to představit. Ne,
nepomůže mi kniha, ani mi nepomůže
svatý obrázek, z kterého čtu modlitbu,
ani žádná jiná technika mi nepomůže,
abych se v té chvíli mohl modlit. Ani má
mysl mi nepomůže v modlitbě tím, že
budu meditovat. Ani mé emoce mi nepomohou v modlitbě, ať už je to pocit
pokoje, radosti, ani tyto pocity mi nebudou pomáhat. Ale teď je to přímo
Duch svatý osobně, který mi pomáhá.
Jak mi pomůže? Pomůže mi tím, že On
sám se za nás bude přimlouvat. Pavel
říká, že sám Duch svatý se za nás přimlouvá. Proto volám Ducha svatého a
říkám mu: „Ty sám se teď za mě přimlouvej. Ty sám se přimlouvej za mě
u Otce.“ Je to, jako bych poslal někoho,
kdo bude mluvit a přimlouvat se za mě
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u někoho jiného. Jestliže ten člověk,
který se za mě bude přimlouvat, je
mocný, tak si mohu být jistý, že
dostanu, co potřebuji. A kdo by mohl
být mocnější, než Duch sám, který se za
mě přimlouvá u Otce. A Pavel říká:
„Otec ví, o co ho Duch prosí.“ Protože,
jak už jsme řekli, my častokrát nevíme,
za co se modlit a za co se přimlouvat.
Dám vám takový příklad: Nejsem si jistý, zda mám jít cestou, která mě povede
do manželství, nebo cestou k řeholnímu
životu. Nevím, co mám dělat. Mám syna, který je daleko od Boha, a nevím, co
mám udělat, aby se vrátil k Ježíši. A nebo například nevím, zdali mám odejít
ze zaměstnání, nebo tam mám zůstat.
Častokrát se dostáváme do těchto
situací, kdy nevíme, za co se modlit.
Nevím, co je v daný moment pro mě
nejlepší. A já to tedy můžu zanechat
v rukou Ducha. A tak mohu říct: „Duchu
svatý, já nevím, za co se mám modlit, ale
Ty to víš, a tak se přimlouvej za to, co je
pro mě nejlepší. Požádej ty sám Otce, aby
mi dal to nejlepší pro mě.“ A Pavel říká:
„Otec zná to, co si Duch přeje.“ A dá mi

opravdu to, co potřebuji. To znamená
modlit se v Duchu. Je to krásná modlitba. Naslouchám Duchu, jak volá k Otci:
„Abba, Abba.“ Pavel tam má jeden takový výraz a nad tím se teologové
pořádně zapotili: že se za nás přimlouvá
vzdechy příliš hlubokými, že je nevystihnou slova. V češtině pro ně máme
výraz: nevyslovitelným lkaním. Co to
znamená, to nevyslovitelné lkaní?
Mnozí teologové tomuto výrazu rozumějí jako modlitba v jazycích. Nad tím
bych se chtěl maličko zamyslet, co to
znamená „modlit se v jazycích“. Často to

bývá modlitba, kterou se lidé modlí Podle Bible a mystických pramenů mův charismatických společenstvích. Ale žeme najít čtyři druhy modlitby v jamodlitba v jazycích je něco biblického, zycích.
co může být pomocí pro každého z nás.
▲ připravil Radim Prokop
Návštěva třebovického betléma
Opět po roce navštívily děti z Dia- příběh o Josefovi a Marii, jak došli
gnostického rehabilitačního stacionáře k městu Betlému, a o zrození Ježíška.
Ostrava—Poruba při ZŠ a MŠ, Ukrajin- Děti pak dostaly papírové zvonečky, na
ská 19 v doprovodu ošetřujícího perso- kterých byla napsána různá „poselství“.
nálu, učitelů a rodičů třebovický kostel Otec nám jimi chtěl sdělit, že každý
Nanebevzetí Panny Marie.
člověk na světě je důležitý a má tady
Šestého ledna byl svátek Tří králů, tak svůj úkol. Dospělí dětem každému jeho
jsme si s dětmi zašli prohlédnout také poselství přečetli. Když jsme se nad nibetlém do kostelní kaple. Betlém se mi zamýšleli, tak i když si každý vybral
skládá ze zasněžené malebné vesničky, své poselství náhodně, vždy v něm napostav, které přicházejí k jesličkám, po- lezl pro sebe kousek pravdy. Na závěr
stav Svaté rodiny, pastýřů a mudrců – každému dítěti dal otec křížek na čelo a
třech králů. Všichni jsme si společně zaměstnanci dostali požehnání.
u betléma zazpívali vánoční koledy a Děkujeme za vlídné přijetí a těšíme se
vánoční písně. Otec Lukáš nás doprovo- na další návštěvu.
dil na bongo a děti hrály na Orffovy ná▲ kolektiv zaměstnanců a dětí
stroje. Také jsme si poslechli vánoční z oddělení Jahůdek, Berušek a Sluníček
Douška. . .
Víte, že k jedinečné posvátné atmosféře letošních Vánoc přispěla i nádherná
květinová výzdoba našeho svatostánku? Zvláštně vybarvené růžové karafiáty
vyrostly v Holandsku (některé kvetly až do Popeleční středy) a přenádherné
starorůžové orchideje byly letecky dovezeny až z Kolumbie. Díky Bohu ze vše!
▲ Božena Musialková
Čtení pro malé i velké
Kája půjde ke svaté zpovědi

Zpovídání! Když jdou tatínek s maminkou ke svaté zpovědi, dlouho se večer modlí, a když druhý den přijdou
z kostela, tatínek říkává: „To se člověku
uleví, když ty pavučiny z duše vymete.

Ani se nezdá,
ale tuhle si
udělá v duši
čmouhu a tuhle druhou a
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za chvíli se na ně přilepí kus saze — a
když to všechno ve zpovědnici složí do
rukou kněze, jako by člověk omládl.
Ten osvobozující kříž rozhřešení moc
pomáhá.“
Pan farář jim to všechno krásně vysvětlil, že přijmou svátost Krista Ježíše, který se pro spasení všech lidí v Betlémě
narodil, byl ukřižován na Golgotě, vstal
z mrtvých a vstoupil na nebesa. Že to je
ten nejvzácnější host, který k člověku
zavítá a nechce ani pohoštění, ani dary,
jen čisté, úplně čisté a upřímné srdce,
aby do něho mohl vložit svou milost.
Taky jim ve škole povídal, co je hřích.
Něco škaredého. Protivného Bohu, něco, nad čím anděl strážný pláče. Něco,
co zohyžďuje lidská srdce.
„Po svatém přijímání budeš na duši
zrovna tak běloučký, jako jsi byl, když
tě křest zbavil hříchu dědičného. A pamatuj si, že v té chvíli je tvoje modlitba
nejmocnější. Modli se za všechny,“ poučoval je pan farář před svatým přijímáním.
Snad žádné z dětí nemělo dušičku tak
čistou, jako Kája. Přesto se doma mamince kajícně svěřoval: „Maminko, je
zle. Já mám duši černou jako uhel. Budeme se zpovídat. Bože na nebi, to aby
byl pan farář jen pro mě, co toho napíšu,“ vzdychal. Pak našel papír, tužku a
zpěvník a začal zpytovat. Ale nějak

nemohl myšlenky soustředit. Najednou
se usmál. Jak to řekl pan farář? Nejdříve
se pomodlete! Sepjal drobné ručky,
klekl si a modlil se. A za chvíli už tužka
lepila slovo za slovem, seznam rostl.
Když konečně udělal hodně velkou tečku na konci — všechno psal v jedné
dlouhé větě — oddechl si: „Pane Bože, to
jsem si sám nemyslel, že jsem takový
darebák.“
Druhý den ráno před odchodem Kája
rodiče odprosil: „Prosím vás, maminko
a tatínku, odpusťte mi, čím jsem vás
pohněval.“ A tatínek i maminka řekli:
„Odpusť ti Pán Bůh.“ Pak ho pohladili a
udělali mu křížek na čele.
Kája šel váhavě a každého, koho potkal,
odprošoval. Co ho tak tížilo? Ten papírek s hříchy je přece tak lehký. Kapsička
netížila. To byla jistě dušička. To ty
čmouhy na ní, jak říká tatínek. Co řekne
pan farář?
Ve zpovědnici Kája dočetl. Schoval
papírek do kapsy a zadíval se na kněze.
Myslí mu proběhlo: „Teď to začne.“ Ale
oči kněze byly plny vlídnosti a dobroty.
Pan farář se k němu naklonil a tiše
hovořil. Kája ukládal do otevřené dušičky každé slovo. A když pak kněz
udělal velký kříž na znamení rozhřešení a odpuštění, Kája vroucně zašeptal:
„Já už budu hodný.“
▲ úryvky z knihy Školák Kája Mařík
vybrala Jarka Lasoňová

Fünf persona fuč, disciplina
Rádi se ve vzpomínkách vracíme k požehnané pouti farníků ze Třebovic do
Říma s otcem Václavem Altrichtrem
před 23 lety ve dnech 23.—28. 2. 1992.

kaput!
Autobus řídili nonstop p. Gatnar a
p. Moravec, kteří trasu tehdy jezdili
opakovaně a znali všechny detaily.
Pamětníci, vzpomeňte, o naše stravo-
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vání se starala Maruška Pejhovská,
zpravidla na parkovištích, když vybalila
svou polní kuchyň. Jednou ve Vatikánu
jsme měli u autobusu dokonce řízky!!!
Dodnes k nepochopení. Při
pohledu Italů na nás jsme
museli vypadat opravdu
jako exoti. Nám to ale nevadilo, bylo o nás dobře
postaráno a zájezd byl tím
pádem i cenově levný.
Paní Janička Svobodová nás měla na
starosti organizačně, a když nám bylo
zle, mohli jsme se obrátit na Vítka a
Evičku.
Poslední den v pátek 28. 2. po nočním
přesunu jsme se ráno probudili na parkovišti v Ravenně. Zde je nutno zdůraznit, že řidič p. Gatnar věděl, kde nemusí
platit parkovné. Parkoviště bylo prázdné a patřilo tamní nemocnici. Vycházka
městem začínala kolem kostela BASILICA METROPOLITANA (napsáno velkým
písmem pod římsou). Protože bylo moc
brzy, byla i bazilika San Vitale se
skvostnými mozaikami ještě zavřená.
Zde si čtyři Musialci pod vedením pedagoga Jana umínili, že se odpojí a individuálně bez mapy jen podle městských
ukazatelů najdou klasicistní mauzoleum zvané Tomba di Dante. Ke hloupému nápadu se přidala i seniorka paní
Ing. Vavříková. Nebylo to tak složité,
vždyť nás vedl sebevědomý pan učitel a
cestou srandičkoval, ať je legrace a je na
co vzpomínat. K cíli jsme došli, u Danta

jsme se poklonili. Pak nastala hrůza! Do
srazu scházelo 20 minut. Začali jsme
zmateně paprskovitě pobíhat i s paní
Vavříkovou, marně. Parkoviště s naším
autobusem nikde na dohled nebylo. Poslední záchrana — zeptat
se na policejní stanici. Naši
prosbu německy a anglicky odmítli, chtěli italštinu nebo francouzštinu. Z naší strany úplná
tma. Poté jsme se pokoušeli internacionálně: Ravenna karta (mapa Ravenny) neměli. Parking Basilica metropolitana
- neznali. Chlapci napovídali Zona militionare — také nereagovali. Na to se
starší náčelník rozhodl vyslat svého
mladšího podřízeného do města objet
parkoviště a hledat český autobus.
Mladý úkol splnil, ale autobus nenašel.
A minuty běžely! Už očividně naštvaný
náčelník vzal p. Musialka do policejního
vozu a hledali sami. Našli. Vraceli se. Za
policejním vozem jela úzkými uličkami
Ravenny česká Karosa s p. řidičem Gatnarem, který nevěděl, oč se jedná.
Myslel si, že ho budou pokutovat za neplacené parkování. Na svou obhajobu ze
sebe pouze dostal: Fünf persona fuč,
disciplina kaput! Nikoho nepokutovali,
ani nás trapné trosečníky. Mávli rukou
a byli rádi, že se nás zbavili. Omluvili
jsme se posuňky. Zájezd jsme zdrželi
o celou hodinu. Je pravdou, že potom až
do Třebovic byla disciplína excelentní.
Chvála Pánu Bohu!
▲ zavzpomínala Božena Musialková

Světový den modlitby, zamyšlenía činů proti obchodu s lidmi
V rámci roku Zasvěceného života byla která připadla na 8. 2., světovým dnem
liturgická památka sv. Josefiny Bakhity, modlitby, zamyšlení a činů proti ob13

chodu s lidmi. Tato řeholnice (*hh1 869,
†hh 1 947) pocházela ze Súdánu a zemřela
v Itálii. Její život byl velmi pohnutý,
protože se jako dítě několikrát stala
obětí obchodu s lidmi. Dokonce zapomněla jméno, které jí dali rodiče;
Bakhita sice znamená „šťastná“, ale takto ji pojmenovali její únosci, kteří ji ponižovali a způsobili jí veliké fyzické
i mravní utrpení. Slušného zacházení se
jí dostalo od italského konzula, který
z politických důvodů musel opustit
Súdán. Bakhitě bylo dovoleno odcestovat s ním do Itálie. V Itálii se 9. ledna
1890 stala křesťankou, přijala jméno
Josefina a 8. prosince 1896 se zasvětila
Bohu jako řeholnice.
Papež František označuje obchod s lidmi za nejrozšířenější otroctví v 21. století, za zločin proti lidskosti, za ránu na
těle současného lidstva. V prosinci 2014
došlo k podpisu Deklarace náboženských představitelů proti modernímu
otroctví, jejímiž signatáři jsou kromě
katolické církve také zástupci hinduistů, buddhistů, židů, muslimů a anglikánů. Uvádíme text deklarace, který
je převzatý z webových stránek vatikánského rádia:

„My signatáři jsme se zde dnes shromáždili k této historické iniciativě mající inspirovat duchovní a praktické konání
všech náboženství světa a lidí dobré vůle,
aby bylo do roku 2020 odstraněno moderní otroctví. V očích Božích je každá lidská bytost - ať dívka či chlapec, žena či
muž — svobodnou osobou, jíž je určeno žít
v rovnosti a bratrství pro dobro všech.
Různé formy moderního otroctví, jako je
obchod s lidskými bytostmi, nucené práce
a prostituce, obchod s lidskými orgány a
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jakákoli praktika popírající základní pojmy rovnosti, svobody a stejné důstojnosti
každé lidské bytosti, musejí být považovány za zločin proti lidskosti. Tady a
dnes přijímáme společný závazek učinit
uvnitř našich věřících obcí i mimo ně vše,
co lze, aby se dostalo svobody tomu, kdo je
obětí otroctví nebo obchodu s lidmi, a byla mu vrácena naděje v budoucnost. Dnes
máme možnost, vědomí, moudrost, nové
prostředky i technologie potřebné k dosažení tohoto lidského a morálního cíle.“

Na webových stránkách vatikánského
rádia je možné najít řadu souvisejících
zpráv, které ukazují, jak je obchodování s lidmi rozšířené a velmi výnosné,
ale také co podnikají misionáři pro
prevenci a záchranu obětí apod. Podle
Mezinárodní organizace práce je obětí
této kriminality 2,4 milionů lidí na celém světě a zločinci na nich každoročně
inkasují 32 miliard dolarů.
V této souvislosti je potřeba připomenout také poselství papeže Františka
k letošnímu Světovému dni míru, kde
např. v závěrečné části, poté co připomněl život sv. Josefiny Bakhity, píše:

„S takovouto perspektivou si přeji vyzvat
všechny, aby každý podle své úlohy a specifické zodpovědnosti vykonával skutky
bratrství vůči těm, kdo jsou drženi ve
stavu zotročení. Ptejme se jako společenství nebo jako jednotlivci, cítíme-li nějakou výzvu, když se během svého všedního
dne setkáme nebo máme co do činění s lidmi, kteří mohou být obětí obchodu s lidskými bytostmi, anebo když se
rozhodujeme o nákupu výrobků, které by
mohly reálně pocházet z vykořisťování
druhých lidí. Někteří z nás, buď
z lhostejnosti, nebo proto, že jsou omezeni

každodenními starostmi či ekonomickými
důvody, zavřou oči. Jiní se však rozhodnou
vykonat něco pozitivního a zapojí se do
občanských sdružení nebo budou konat
malé každodenní skutky — které mají velkou hodnotu! — jako je prohodit pár slov,
popřát „dobrý den“ nebo se usmát. Nic
nás to nestojí, ale může to dodat naději,
otevřít cestu a změnit život člověku, jenž
žije v utajení, a také to změní i náš život
ve vztahu k této skutečnosti.
Musíme si přiznat, že se ocitáme před celosvětovým jevem, který přesahuje schopnosti jediného společenství nebo státu.
Pro jeho odstranění je třeba se zmobilizovat v dimenzích, srovnatelných se samotným takovýmto jevem. Z tohoto důvodu naléhavě vyzývám všechny muže a
ženy dobré vůle a všechny, kdo — i na
úrovni těch nejvyšších institucí — jsou
blízkými nebo vzdálenými svědky této rá-

ny, jíž je současné otroctví, aby se nestávali spoluvinnými za toto zlo a neodvraceli svůj zrak od utrpení bratří a sester
v lidstvu, zbavovaných své svobody a důstojnosti, ale aby měli odvahu dotýkat se
těla trpícího Krista (Evangelii gaudium,
24; 270). On se zviditelňuje skrze bezpočetné tváře těch, které sám nazývá „těmito
mými nejmenšími bratry“ (Mt 25,40.45).
Víme, že Bůh se bude každého z nás ptát:
„Co jsi udělal svému bratru?“ (srov. Gen
4,9-10) Globalizace lhostejnosti, která
dnes zatěžuje životy tolika sester a bratří,
vyžaduje od nás všech, abychom vytvářeli
globalizaci solidarity a bratrství, která
jim může navrátit naději a pomoci k tomu, aby se odvážně znovu vydali na cestu,
vedoucí skrze problémy naší doby, a získali nové perspektivy, jež má v sobě Bůh a
které vkládá do našich rukou.“

▲ přeposílá o. Lukáš

Několik čísel, která by vás mohla zajímat
Na podzim minulého roku se konalo celonárodní sčítání návštěvníků nedělních
bohoslužeb. Ne každý si mohl přečíst konečné výsledky, proto zde uvádíme stručný
přehled, jak byl oficiálně prezentován:
České diecéze

České Budějovice .......... 25 834
Hradec Králové ..............43 549
Litoměřice ........................11 403
Plzeň ..................................10 526
Praha ................................ 45 643
celkem ............................ 136 955

Moravské diecéze

Brno ................................106 803
Olomouc .........................109 754
Ostrava ............................. 65 678
celkem ........................... 282 235

Průměrný počet návštěvníků nedělních bohoslužeb byl v České republice 420 000 ,
průměrný věk 47,32 let. (Nejvyšší věkový průměr 50,77 let má českobudějovická
diecéze a nejnižší 43,47 roků Praha.)
Pro srovnání připomínáme situaci v naší třebovické farnosti:
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V neděli při sčítání bylo sesbíráno celkem 333 lístků.
Z toho na ranní mši sv. 145 a na velké mši sv. 188.
Mužů bylo 133 a žen 200.
Výdělečně činných 115, ostatních 218.
Průměrný věk v naší farnosti je 51,2 let.
Výsledek malé tipovací soutěže
V minulém čísle Many jsme vyhlásili lem celých společenství apod. Ale přesto
soutěž, kdy jste se měli pokusit od- se nám podařilo dopracovat k výsledku,
hadnout, kolik osob v průběhu existen- byť zřejmě není zcela přesný. V celé hisce Many do ní přispělo alespoň jedním torii Many od jejího vzniku do lednovéčlánkem nebo příspěvkem. Ani jsme ho čísla roku 2015 do ní přispělo přes 90
netušili, jaký bič si tím na sebe šijeme. autorů — jednotlivců. Všem děkujeme a
Nejsou to vůbec jednoduché počty. Ně- věříme, že tento počet se v nejbližší době
které články jsou podepsány jen iniciá- výrazně rozroste.
lami či „naše farnice“, některé jsou dí▲ redakce
Biblická hádanka
Kdo byli farizeové?
Odpověď na biblickou hádanku z minulého čísla

Nejmladším se říká benjamínci podle Benjamína, který byl synem Ráchel a
nejmladším z dvanácti synů Jákoba.
▲ připravila Broňa Volná

MODLITBA
Modlitba ctihodného otce Cyrila od Matky Boží, bosého karmelitána (1590—1675), prvního ctitele Pražského Jezulátka

Ó Ježíšku, k tobě se utíkám, skrze tvou Matku tě žádám, vysvoboď mě z této mé
nouze (možno konkrétně vyjádřit), neboť ti pevně a upřímně věřím, že tvé božství
mě může ochránit. S důvěrou doufám v tebe, že najdu tvou milost. Z celého srdce a
duše tě miluji, s bolestí lituji svých hříchů a na kolenou tě prosím, Ježíšku, vysvoboď mě z nich.
Mým předsevzetím je polepšit se a již tě znovu neurážet. Proto se ti odevzdávám a
chci vše trpělivě snášet a vždy ti opravdově sloužit. A svého bližního jako sebe sama chci kvůli tobě ze srdce milovat.
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Ježíšku, Dítě, klaním se ti, ó mocné Dítě, prosím tě, vysvoboď mě z této mé nouze
(možno vyjádřit slovy), abych se věčně mohl těšit z tebe, s Marií a Josefem tě viděl a
se všemi anděly se ti klaněl.
Amen

OKÉNKO PRO DĚTI
Postní doba trvá čtyřicet dní, začíná Popeleční středou a na jejím konci, po
prvním jarním úplňku, přijdou Velikonoce. Postní doba je příprava na příchod toho nejvzácnějšího pro lidský život, a to je Vzkříšení. Vzkříšení je vítězství nad smrtí a hříchem. A to chce
pořádnou oslavu, ne?
Jak se na oslavu připravujete? Koupíte
a zabalíte dárek, upečete něco dobrého,
pořádně se umyjete, hezky se obléknete
a vyrazíte na cestu. Stejné je to v postní
době. Koupit dárek znamená, že použiješ našetřené úspory. A v postní době
můžeš některé své úspory darovat těm,

kteří jich nemají tolik, jako
ty. Může to být i hračka,
sladkost… Upéct něco dobrého a darovat to, znamená, že věnuješ čas něčemu pro druhé. V postní době to může
být využitý čas, který trávíš na úkor
něčeho dobrého, třeba doba trávená
u počítače nebo televize místo čtení
knížky, hry s kamarády, večeře s rodiči.
Umýt se a obléci se znamená v postu se
očistit. Přijít ke svátosti smíření, nebo,
pokud jsi ještě u svátosti nebyl, odprosit za odpuštění, napravit bolesti. A pak
se vydat na cestu životem s tím, který
nám život dal a zachránil.

Najdi a počítej dárky na obrázku.

Holčička se chystá na oslavu a bojí si, že
zabloudí. Pomož jí najít cestu. V každo denní chvíli můžeš být průvodcem svým
kamarádům i své rodině.
Přemýšlej, jak.
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Ranní modlitba

Sluníčko i ptáčci vstali, Pánu Bohu chválu vzdali.
I já z lože svého vstávám, tobě, Bože, díky vzdávám,
žes mě chránil, zdraví dal a mé drahé zachoval.
Přeji vám hodně síly v postní době.
Nezapomeňte na každoroční velikonoční dílničky a křížovou cestu dětí na Květnou neděli.

▲ Lenka Volná

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Mistr Jan
Milí čtenáři, v tomto roce uplyne 600
let od mučednické smrti Mistra Jana
Husa. Tato významná postava našich
dějin je zároveň citlivým tématem, které je poznamenáno mnoha ranami, jež
si křesťané za uplynulá staletí navzájem
způsobili. Dlužno říci, že Jan Hus na
tom vinu nenese. U příležitosti zmíněného výročí je plánována celá řada akcí,
přednášek, seminářů apod. Jednu z přednášek jsem navštívil v sobotu 14. května. Konala se v budově biskupství v Ostravě a přednášejícím byl profesor Martin Weis z Teologické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
Úroveň přednášky byla vynikající a nudit se bylo nemožné. Stejně tak jako za
šest hodin není možné postihnout šest
století trvající odkaz Mistra Jana, tak je
nemožné na několika řádcích popsat vše,
co přednáška obsahovala. Proto uvedu
jen krátce několik zajímavých poznámek.
Hlavní roli v úvodu sehrála cibule. Ano,
ta všem známá cibule, nezbytná to součást našich kuchyní. Na ní prof. Weis
demonstroval to, jak mnohovrstevna18

tou je postava Jana Husa. Chceme-li se
dostat k Husovi historickému, musíme
nejprve oloupat jednotlivé slupky. Zjistíme však, že nám zůstane jen malinký
kousíček, jádro toho, čím, nebo spíše
kým, Hus byl. Okamžikem jeho smrti se
na jádro začaly nabalovat jednotlivé
vrstvy interpretací, pohledů apod. Hus
„posloužil“ mnoha idejím, ale také
ideologiím. Jedni jej vykreslovali jako
kacíře, jiní jako světce. Ale to již tak
úplně nebyl ten Mistr Jan, jehož „první“
život skončil v Kostnici 6. července roku
1415. Druhým životem žije dodnes, a jak
dokládají nové studie, odborné komise
a mnoho dalších aktivit, tento druhý
život jen tak neskončí. A je to jen a jen
dobře. Jan Hus je inspirativní postavou
pro nás všechny.
Profesor Weis během přednášky opakovaně vyjádřil pevné přesvědčení, že
Jan Hus je v Boží přítomnosti, že na nás
shlíží z nebe společně se světci a našimi
blízkými. Vždyť zemřel vyzpovídán a
rozhřešen jako věrný kněz Kristův, a to
i přesto, že musel podstoupit potupný
„obřad odsvěcení“. Nemá cenu na tomto

místě rozepisovat důvody tohoto přesvědčení, které s prof. Weisem beze
zbytku sdílím. Jen krátce lze uvést, že
při podrobném studiu Husových spisů
lze nalézt jen několik málo vět, o kterých je možno říci, že nejsou v úplném
souladu s učením církve. To mnozí,
dnes uctívání a titulem učitel církve
označení světci, jsou na tom z tohoto
pohledu mnohem hůře. Zásadní zlom,
který vedl k Janovu nešťastnému konci,
byla kritika odpustků. Král Václav IV.,
který byl až do té doby Husovým příznivcem a ochráncem, se od něho zcela
odvrátil. Důvod byl jasný. Z placení odpustků mu plynula nemalá "procenta".
A když šlo o byznys, jednoduše neznal
bratra. Ostatně, od těch dob jsme se
v tomto ohledu jako společnost nikam
dále neposunuli.
Když byl na závěr přednášející dotázán,
čím by Hus mohl být pojítkem mezi lidmi napříč vyznáními i ateisty, odpověděl, že nelhostejností ke zlu okolo nás.
Mistr Jan Hus měl dobře "rozjetou" kariéru, mohl si žít nerušený život váženého rektora univerzity, přítele královské rodiny. Ale on to nedokázal,

protože se nedokázal smířit s tím, že
tato cesta byla v rozporu s tou, kterou
nám ukázal Kristus, jemuž zůstal věrný
až do smrti.
▲ Lukáš Volný
Husovo poslední písemné osvědčení
v kostnickém vězení, že odvolat nemůže. Napsáno dne 1. července 1415, pět dní
před mučednickou smrtí:

Já Jan Hus v naději kněz ježíše Krista. Pro
bázeň, že bych urazil Boha a křivě přísahal, nemohu se článků, z kterých mne
křiví svědkové obviňují, odpřisáhnouti,
nebot jsem jich nekázal, netvrdil, nehájil.
Co se týká kusův, z mých spisů podle
pravdy sebraných, zamítám nepravý jejich
smysl, jestli že co do sebe mají, ale každého článku nesmím odpřísáhnouti, což
by se nedělo bez urážky Boží a bez úrazu
doktorův svatých. A kdyby možná bylo,
aby hlas můj po všem světě byl slyšán, jako každá lež a každý hřích můj v den
soudný zjeven bude, chtěl bych milerád
vše křivé a bludné, což jsem kdy myslil neb
mluvil, před celým světem odvolati. Tak
dím a píšu o své vůli a bez nátlaku. Psáno
vlastní rukou 1. července.

ROK EUCHARISTIE
Téma pro LEDEN

Eucharistie – svátost jednoty

Nejhlubším smyslem eucharistického
slavení je vertikální sjednocení věřících s Bohem a horizontální sjednocení
mezi křesťany navzájem. Tato eucharistická jednota uskutečňovaná Kristem

není pouze vnitřní skutečností církve,
ale dotýká se celého světa trpícího rozdělením. Myšlenku jednoty znovu zdůraznil II. vatikánský koncil: „Církev je
v Kristu jakoby svátost neboli znamení
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a nástroj vnitřního spojení s Bohem a
jednoty celého lidstva“ (Lumen gentium 1).
Když slavíme mši svatou, Kristus nás
vyvádí z vězení vnitřní samoty a spojuje se s námi v jednotě lásky. Takto
Ježíš vytváří z izolovaných jedinců svou
církev. To ovšem znamená, že ti, kteří
přijímají Krista v eucharistii, si nemohou být lhostejní, nebo dokonce žít ve
vzájemné nenávisti. Naše mezilidské
vztahy jsou skutečností velice křehkou
a často velmi komplikovanou, v eucharistii však nacházíme uzdravení a posílení naší slabé lidské lásky. Naše lidské
soužití v církvi zde na zemi neprožíváme jako trvalý stav harmonie, ale jako
cestu plnou napětí i sporů. Na této cestě
nás však eucharistický Pán provází a
stále znovu a znovu nás mezi sebou
smiřuje a sjednocuje.
Eucharistická jednota ovšem nemá být
omezena pouze na vnitřní život církve,

ale má vyzařovat do světa trpícího nejednotou. Slavení eucharistie má především zabránit, aby se „globalizace
lhostejnosti“ rozšířila do srdcí křesťanů. Každý člověk, který zakusil Boží
blízkost darující se v Kristově eucharistickém těle, se má sám stávat bližním
všem těm, kdo potřebují jeho zájem, jeho modlitbu a jeho konkrétní pomoc
(srov. Lk 10, 30—37).
Otázky k zamyšlení

Co pro mě znamená liturgické gesto
pozdravení pokoje?
Je pro mě mše svatá jako privilegované
„místo“ setkání s Bohem také „cestou“
k druhým křesťanům, i k těm nesympatickým?
Jak se bránit lhostejnosti vůči utrpení
druhých lidí? Je pro mne mše svatá také
„připomenutím“ mého poslání chovat
se jako bližní vůči bližnímu?

Téma pro ÚNOR

Eucharistie a společenství

Když slyšíme slovo „společenství“, musíme si hned na začátku dát pozor,
abychom nezabředli do nějakého nedorozumění. Jde totiž o zvláštní slovo,
které běžně vlastně moc nepoužíváme.
Proto si ho každý z nás překládá po
svém. Někdo si myslí, že společenství je
totéž co parta. Dobrá parta je k nezaplacení, špatné partě se vyhneme a modlíme se, aby totéž dokázaly i naše děti.
Pro někoho je společenství nějaká formalita, instituce, sdružení. K tomu se
stavíme spíše s nedůvěrou, pokud nezjistíme, že se vlastně jedná o nějakou
dobrou partu, která se rozhodla např.
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postavit hřiště nebo vyčistit místní potůček a podél něj zřídit přírodní
chodník. Kvůli formalitám si pak začnou říkat „sdružení“ nebo „spolek“.
Pak jsou tu ještě další a další druhy
společenství, které potřebujeme k životu, ale o kterých většinou vůbec nepřemýšlíme. Nejdůležitější z nich jsou
rodina a stát, ale může to také být
školní třída, vesnice nebo obytný blok
na sídlišti. Kdyby ve všech těchto
místech, ve kterých se odehrává náš
život, nebylo ani stopy po společenství,
lidé v nich by rychle začali být nešťastní. Tak se potom stává, že lidé žijí v na-

prostém nezájmu o dění ve státě, děti
chodí za školu a mládež i dospělí utíkají
od svých rodin. Konečně se tedy dostáváme ke společenství v tom významu, v jakém se obvykle používá mezi
teology, kteří se snaží blíže popsat podstatu církve. Zvláště minulé století přineslo velikou popularizaci starobylých
i novějších označení: Mystické tělo
Kristovo, Boží lid, Boží dům. Tak se také
znovu začalo mluvit o tom, že církev je
communio, což česky nejspíš přeložíme
právě slovem „společenství“.
Když se katolík v neděli vypraví do
kostela, může mít dva důvody. Ten
první je účast na mši sv. a ten druhý je,
že se setká s lidmi, kteří jsou mu milí.
Někdo by mohl mít sklon zdůrazňovat
spíš tento společenský a kulturní rozměr, zvláště když musí vysvětlit nevěřícím známým, proč vstává v neděli tak
brzy. Pojmy jako oběť, vykoupení, milost, svátost průměrného občana spíš
poděsí, než aby přispěly k pochopení.
A to ani nemluvíme o transsubstanciaci. Také následující výrok Jana Pavla II.
se zdá být na hony vzdálený běžnému
chápání: „Eucharistie, spásná přítomnost Ježíše ve společenství věřících a
jejich duchovní pokrm je to nejcennější,
co může církev mít (…).“ Eucharistie a
ostatní svátosti se tradičně označují za
„příčinu církve“. Řekli jsme před chvílí,
že Eucharistie není myslitelná bez
církve. Nyní vidíme, že to platí i obráceně, tedy, že církev není myslitelná bez
Eucharistie. Nenechme se proto vystrašit několika nezvyklými slovy a
pojďme nyní aspoň částečně prozkoumat cesty, po kterých se ubíralo myšlení církevních učitelů, když se snažili

tajemství Eucharistie a církve pochopit
a přiblížit je lidem své doby. Eucharistie
se popisuje tak těžko především proto,
že se děje. Samozřejmě i děj se dá vyprávět, ale už to nikdy není přesně to,
co se doopravdy stalo. Tak také když se
slouží mše sv., je to vzpomínka, památka, zpřítomnění toho, co se stalo ve večeřadle, na kříži a u prázdného hrobu.
Když chceme pochopit, co je Eucharistie, postavme si před oči obraz Krista na
kříži, u kterého stojí Maria a milovaný
učedník. Možná si řeknete, vždyť tam
není žádný chléb ani víno, tak co to má
společného se mší? Nebo snad je nedělní liturgie jenom neustálým připomínáním nehumánního způsobu popravy a všemožných krutostí starověku? Nespoléhejme se však jen na svou
fantazii, mnohdy značně přikrmenou
sledováním akčních filmů, a pojďme
dále. Obraz ukřižovaného Ježíše, jak
nám jej vykresluje Janovo evangelium,
má totiž mnoho co říci. První a zcela
zásadní věc je, že Ježíš předpovídal své
oslavení slovy „budu povýšen“, takže
jeho smrt je zároveň vstupem do slávy a
kříž je zároveň znamením vítězství.
Druhou věcí je statečnost Ježíšovy
matky, která, i přes neskutečnou bolest,
kterou prožívá, se nehroutí zoufalstvím
a nebere zpět své jednou dané slovo —
Staň se, fiat.
A konečně je tu milovaný učedník, který rovněž, tak jako Matka boží, mlčí a
přijímá, co mu Ježíš dává. Středověká
zbožnost opatřila tuto scénu textem,
který se vznáší k výšinám básnické obraznosti a usiluje o vtažení diváka či
posluchače do popisovaného děje. Nemáme pouze přihlížet této srdceryvné
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scéně, ale máme se solidarizovat s trpící
matkou. Důležitá je také výzva k lítosti
nad vlastními hříchy. Ale to zcela hlavní
přichází nakonec: celý výjev má být obrazem lásky Boha k člověku, a tedy výzvou, abychom tuto lásku opětovali.
V tom nám může být vzorem Maria
i onen učedník, či vlastně oba tito
učedníci věrní až k smrti. Vždyť ta, která právem milovala Krista láskou mateřskou, hořela k němu ještě více láskou
učednickou, když uchovávala jeho slova
ve svém srdci. Tímto zbožným rozjímáním ovšem nemůžeme přesvědčit
své smysly, aby vnímaly něco jiného,
než co mají před sebou, totiž zmar
všech nadějí, nespravedlivé utrpení,
zbytečnou smrt a vítězství zla. Jenže – a
to je právě tajemství Eucharistie – Kalvárie je ve skutečnosti triumfem lásky a
nenásilí, je oslavou Boží svrchované
moci, je ohlášením smíření a odpuštění
hříchů. V naší souvislosti je neméně důležité, že právě i Kalvárie patří k okamžikům, ve kterých se rodila církev. Je
proto zcela pochopitelné, že krev a voda, která vytekla z Kristova boku, se od
nejstarších dob vykládá jako znamení
církve, která ze zrodila z Krista jako
nová Eva z nového Adama. Nyní se
vraťme k dvojí motivaci běžného katolíka, o které byla řeč před chvílí: jde do

kostela, aby se účastnil mše sv. a aby se
setkal s bratry a sestrami ve víře. Je podivné, jak málo si tyto dvě věci spojujeme. Někdo chodí do kostela jen ze
společenských důvodů a bývá označen
nálepkou matrikového křesťana. Ale
zrovna tak by nebylo správné pěstovat
si v kostele svou zbožnost a ignorovat
všechny kolem. Vždyť i u farního kafe
můžeme aspoň vyslechnout svého bližního, poznat jeho životní těžkosti a už
tím mu ulevit, když už nejsme s to pomoci jiným způsobem. Na závěr této
části bychom si mohli udělat malý kvíz.
Co vám připadá těžší?

1) Uvěřit, že to, co se jeví jako chléb, je
Kristovo tělo, a víno že je ve skutečnosti
Kristova krev,
2) uvěřit, že Kristus na kříži je vítěz a
Boží Syn,
3) budovat církev jako společenství založené na nenásilí, ochotě pomoci i odpustit a proniknuté láskou, která je
připravená dát život?
Asi se shodneme, že ve srovnání s třetím bodem jsou ty předchozí dva celkem snadné. Na druhou stranu, pokud
zůstaneme jen u prvních dvou, moc
nám to ke spáse nepomůže. Vždyť víra
bez skutků je mrtvá (Jak 2, 26).
▲ z metodických materiálů NEK
vybrala Broňa Volná
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