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Síla pramenícíze svátostí
Jelikož tento a příští měsíc mnozí farní-
ci přijmou svátosti do svého života, vě-
noval bych se tentokráte síle, která ze
svátostného života plyne. Snad každý
z  nás si pamatuje definici z  Katechismu,
že svátosti jsou „viditelná znamení ne-
viditelné Boží milosti“. Člověk přijímá
posilu na svou životní cestu, posilu Boží
milosti. Ale protože jsme lidé z  masa a
kostí, potřebujeme tu posilu alespoň
trošku „vidět“. Bůh nám vychází vstříc
v  tom, že tuto posilu můžeme vnímat
skrze různá znamení (očišťující voda,
posvátný olej, chléb a víno jakožto
pokrm etc.).
Rád bych zdůraznil ještě jeden aspekt –
svátosti totiž nejsou posilou jen pro
jednotlivce, který je přijímá, ale i  pro
celé společenství farnosti. Člověk by se
měl radovat, že přichází noví lidé, kteří
se chtějí stát součástí církve skrze křest,
kteří chtějí posílit svou víru skrze svá-
tost biřmování, dotýkat se Krista skrze
eucharistii či nechat se Kristem uzdra-
vovat a posilovat skrze svátost nemoc-
ných. Velice mě mrzí, když někdy slý-
chávám, že „mše svatá bude zase dlou-
há“, protože tam nějací lidé budou při-
jímat nějaké svátosti. Vím, že mnozí
lidé, kteří přistupují ke svátostem, nám
jsou možná anonymní, ale jsou tady,
abychom to  s  nimi prožívali a pokud
možno jim pomohli, aby do farnosti ně-
jak „zapadli“.
Jak říká papež Benedikt XVI: „Křtem je
každý přijímán do kruhu přátel, který je
nikdy neopustí – ani v  životě, ani ve
smrti... Tento přátelský kruh, Boží rodi-
na, je bude navždycky provázet, a to i  ve
dnech trápení, v  temných nocích života;

bude mu útěchou, příslibem a světlem.“
Tento měsíc budeme prožívat na Bílou
sobotu 4. 4. křest katechumenů. Kéž by
zakusili naši farnost jako tuto Boží ro-
dinu, jako kruh přátel.
Někteří farníci při té příležitosti při-
jmou poprvé svátost eucharistie, když
se 31 . 3. při kající bohoslužbě poprvé
vyzpovídají. Kéž by se nechali Bohem
pronikat i  nadále v  pravidelném přijetí
těchto svátostí.
O  měsíc později 17. 5. nás čeká svátost
biřmování. Víc jak 40 mužů a žen tato
svátost posílí v  tom, co dostali už při
křtu – v  darech Ducha. Pomozme jim
najít jejich místo ve světě i  v  církvi. Ta-
dy bych citoval kard. Johna Henryho
Newmana: „Jsem povolán k  tomu,
abych dělal to nebo byl tím, k  čemu ne-
byl povolán nikdo jiný. Mám své místo
v  Božím plánu na zemi, jaké nemá
nikdo jiný. Ať už jsem bohatý či chudý,
lidmi pohrdaný nebo vážený, Bůh mě
zná a volá mě jménem.“ Potřebujeme se
semknout dohromady v  budování Bo-
žího království na zemi a poznat, čím
můžu skrze své dary přispět i  já.
Na konci dubna 26. 4. nás čeká udě-
lování svátosti nemocných. A  opět jsem
rád, že bude probíhat při nedělních bo-
hoslužbách, protože tím můžeme dát
najevo, že lidé nemocní a staří nám
nejsou lhostejní. Že  s  nimi neseme je-
jich životní bolest a modlíme se za ně.
Svátosti jsou ustanoveny samotným
Kristem, a tudíž Bohem chtěné. Pojďme
se radovat zvláště  s  těmi, kteří je v  těch-
to týdnech přijmou poprvé!
Požehnané velikonoční svátky vám
všem přeje o. Lukáš.



4

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

2. dubna – čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
3. dubna – pátek VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
4. dubna – sobota BÍLÁ SOBOTA
5. dubna – neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
6. dubna – pondělí Pondělí v  oktávu velikonočním
7. dubna – úterý Úterý v  oktávu velikonočním
8. dubna – středa Středa v  oktávu velikonočním
9. dubna – čtvrtek Čtvrtek v  oktávu velikonočním
10. dubna – pátek Pátek v  oktávu velikonočním
11 . dubna – sobota Sobota v  oktávu velikonočním
12. dubna – neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
19. dubna – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23. dubna – čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,

hlavního patrona pražské diecéze
25. dubna – sobota Svátek sv. Marka, evangelisty
26. dubna – neděle 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29. dubna – středa Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,

patronky Evropy

▲  podle Liturgického kalendáře zpracoval Jarek Martykán

BI ŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI

Po krátké přestávce se opět vracíme k našim pravidelným rozhovorům. Tentokrát
jsme z naší farnosti vybrali ty, kteří se připravují na svátost biřmování. Oslovili
jsme je s poměrně intimními duchovními otázkami, proto jsme rádi, že někteří
našli odvahu a o své názory a zkušenosti se s námi podělili. Jedná se o pana Miloše
Martiníka, slečnu Anetu Cholevovou a slečnu Kláru Kociánovou.

Lidé v našífarnosti

Máte nějakou oblíbenou modlitbu, ke
které máte zvlášť pozitivní vztah?
Miloš Martiník: Mám takovou modlit-
bu. Je to ta, ve které se prosí „…dej mi
sílu, odvahu, moudrost a hlubokou ví-
ru…“ Je to proto, že v  ní je obsažen celý
náš život.   V  rodině, v  práci, prostě
v  životě se setkáváme  s  událostmi nebo

skutečnostmi, které musíme nějakým
způsobem ustát, vydržet, a na to po-
třebujeme sílu. Pak přijdou takové,
které můžeme nebo musíme změnit, a
na to potřebujeme jistou dávku odvahy.
Ale na to, abychom zjistili co vydržet a
co změnit, potřebujeme právě moud-
rost.   Zní to jednoduše, ale i  když se
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člověk pomodlí, rozhodne, nějak situaci
zvládne podle mu dané moudrosti - vý-
sledek se nedostaví hned anebo nelze
okamžitě ověřit. A  proto se neobejdeme
bez hluboké víry, abychom uvěřili, že
jdeme správnou cestou, i  když to není
hned nebo na první pohled zřejmé.

Aneta Cholevová: Moc ráda se modlím
Zdrávas jen tak, když někam jdu. Ale
jsou chvíle, kdy mám v  hlavě příliš
mnoho myšlenek a nedokážu se na
Zdrávas soustředit, protože je moc
dlouhé. Takže jsem znovu objevila Ko-
runku, ta je super krátká a i  když je
člověk ve shonu, na těch pár větiček se
vždycky soustředit dá. Pomáhá mi to
pročistit si hlavu a vzpomenout si na
ostatní a na chvíli se za ně pomodlit.

Klára Kociánová: Velmi ráda se modlím
prostřednictvím písniček a je v  podsta-
tě jedno jakou. Co se týče samotné
modlitby, tak to jsou velmi známé Otče
náš a Zdrávas Maria. A  nesmím zapo-
menout na modlitbu Anděle Boží, kte-
rou zpíváme v  autě  s  rodinou, když nás
čeká delší cesta.

Je naopak nějaká modlitba, ke které jen
obtížně hledáte cestu?
Miloš Martiník: Přiznám se, že je to
modlitba svatého růžence. Není mi blíz-
ké to neustálé opakování něčeho. Je to
asi deformace z  práce. Protože tam kaž-
dé opakování nebo návrat k  něčemu
znamená, že někde se stala chyba. Tzn.
něco chybělo v  projektu, rozpočtu,
někdo poslal reklamaci, v  průběhu
stavby se neudělala pořádně střecha,
izolace atd. Je tedy potřeba se k  dané

věci vrátit.   Řešení je v  lepším případě
jen nepříjemné, v  tom horším stojí ně-
jaké peníze. Proto mám asi radši, když
modlitba pěkně postupuje, každý verš
má svou hloubku, obrací se ke konkrét-
ní události, představuje jasně vyřčenou
prosbu.

Aneta Cholevová: Dnes ne. Ale kdysi se
mi strašně špatně modlil růženec, vůbec
jsem se nemohla soustředit a do pátého
Zdrávas jsem většinou usnula :D

Klára Kociánová: Musím říct, že určitě
neznám všechny modlitby a také jsem
se mnoho z  nich ještě nemodlila, nebo
jsem neměla příležitost se je modlit. Ale
modlitby, které mi úplně nevyhovují,
jsou žalmy a breviář. Breviář, který už
jsem si mohla vyzkoušet, není pro mě
úplně to pravé ořechové, ovšem jako
výhodu bych brala, že se modlí v  kolek-
tivu a čte se společně.

Má podle vás tiché rozjímání nějaký
význam v  životě moderního člověka?
Miloš Martiník: Otázka je, co nebo kdo
je to moderní člověk. V  dnešním pojetí
se mi zdá,   že   moderní člověk je ten,
který aspoň trochu kouří trávu, určitě
cvičí jógu, umí debatovat o  východních
náboženstvích nebo   je přímo vyznává.
Myslím, že takového moderního člově-
ka asi nemyslíte. Dnešní společnost
může jen těžko chápat křesťana jako
moderního člověka, když vyznává a
rozjímá nad věcmi starými tisíce let,
hlásá jakési „desatero“, které dnešní
obecně uznávané a schvalované morál-
ce v  podstatě odporuje. Ale abych se
vrátil k  Vaší otázce.   Pokud člověk - a to
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MALÁ KATECHEZE

Vážení čtenáři Many, v  našem povídání
o  přijímání, které, jak jsem již slíbil, bu-
de dosti podrobné, se dnes zaměříme na

to, jak ho vidí jeden z  významných
dokumentů, a to Katechismus katolické
církve. Nebudeme samozřejmě vše opi-

Přijímání IV.

platí v  každé době i  té dnešní tzv.
moderní -   trochu zdravě uvažuje, má
rodinu, má práci, tak je nucen tiše rozjí-
mat. Všechny věci se nedají ře-
šit  s   halasným pokřikem a vytrubová-
ním do světa.   Tiché rozjímání   má tedy
velký význam a nezastupitelné místo
určitě v  tom, že o  určitém problému,
starosti mohu rozjímat ve ztišení se
s  Bohem.  To je právě to místo, ta
chvilka, kdy se řešení jakoby   nabídne a
je třeba úplně nečekané, protože člověk
třeba jen zábleskem uvidí věc z  druhé
strany. Myslím si, že pro dnešního
(moderního) člověka má velký význam
a je těžší tiché rozjímání – hledání od-
povědí –   s  Bohem, než samotné rozjí-
mání o  Bohu.

Aneta Cholevová: Neuvěřitelný. A  taky
nedocenitelný. Je to něco, co, když chy-
bí, tak jakoby chyběla část „já“. Najít si
chvíli, kdy je člověk sám jen  s  Bohem, je
podle mého názoru zásadní nejen pro
každodenní duševní klid, ale především
v  okamžicích, když člověk musí dělat
rozhodnutí. O  to více je toto tiché rozjí-
mání důležité pro moderní lidi, kteří
musí rozhodovat často. Navíc jen těžko
si dokážeme dnes představit dopady
svých rozhodnutí v  budoucnu, takže ti-
ché rozjímání je hodně dobré.

Klára Kociánová: Myslím si, že ano.
Člověk má možnost se alespoň na chvíli
zastavit a oddechnout si od běžného
ruchu života a přitom si popřemýšlet.

Máte nějakou hezkou zkušenost  s  ti-
chým rozjímáním, o  kterou byste se
rád(a) podělil(a)?
Aneta Cholevová: Zkušeností má asi
každý spoustu a každý má rád ty své.
Pro mě je nejhezčí ten klid, který ona
chvíle  s   Bohem přináší do duše. Ta-
kovou staronovou stabilitu a začátek,
na kterém se krásně staví.

Klára Kociánová: Já si zatím  s  tichým
rozjímáním zrovna netykám. Tím ne-
chci říct, že ho nemám ráda, ale není to
úplně moje parketa. Co mám na něm
ale ráda je to, když probíhá v  kolektivu,
nikdo tam sice nic neříká, ale stačí, když
tam prostě jen jsou. Má to pro mě
zvláštní kouzlo. Takže na hezkou zku-
šenost si budu muset zatím počkat.

Děkujeme za rozhovor, přejeme
úspěšné ukončení přípravy na biř-
mování a samozřejmě hojnost darů
Ducha svatého!

▲ za redakci se ptal Lukáš Volný
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AKTUALITY Z FARNOSTI

sovat, ale dotkneme se jen některých
vybraných témat.
Nepřekvapí nás, že Katechismus na
několika místech zdůrazňuje význam
přijímání eucharistické svátosti. Odvo-
lává se přitom např. na Ježíšova slova:
„Amen, amen, pravím vám: Když nebu-
dete jíst tělo Syna člověka a pít jeho
krev, nebudete mít v  sobě život“ (Jan
6,53). Přijímání je natolik intimní a
život člověka ovlivňující akt, že k  němu
nemáme přistupovat bez řádné pří-
pravy. Mimo obvyklé podmínky Ka-
techismus připomíná také eucharis-
tický půst a dokonce i  chování a oděv,
ve kterém k  přijímání přistupujeme
(Srov. KKC 1387). Zde jistě neměli autoři
na mysli drahé kostýmy či značkové ob-
leky, ale setkáváme-li se  s   Kristem v  ša-
tech, v  nichž jsme trávili večer předtím
na Stodolní ulici či absolvovali nějakou
horskou túru, není to asi právě nej-
vhodnější. Je samozřejmě pochopitelné,
že jsou okolnosti, kdy se tomu nevy-
hneme, ale máme-li jen trochu času,
mohli bychom se na vrcholné se-
tkání  s   živým Bohem připravit i  vnějš-
kově.
Katechismus také vřele doporučuje, aby
věřící přijímali eucharistii ve sváteční
dny a v  neděli, ale nejlépe mnohem

častěji, i  každý den (Srov. KKC 1389).
Církev sice stanoví povinnost přijmout
eucharistii alespoň jednou za rok, nej-
lépe v  době velikonoční, ale máme-li
Ježíše upřímně rádi, tak jakápak „po-
vinnost“?
Velmi hezky srovnávají autoři Ka-
techismu přijímání jako pokrm pro náš
duchovní život a pokrm hmotný pro
náš život tělesný (Srov. KKC 1392). Oba
jsou určeny k  tomu, aby posilovaly,
udržovaly při životě. Podstatné pak je,
že eucharistie udržuje a oživuje lásku,
která, jak máme jistě všichni zku-
šenosti, pokud se o  ni nepečuje, začíná
se vytrácet.
Poslední, a považuji to za jednu ze sku-
tečně stěžejních věcí, je závazek, který
na sebe přijímáním eucharistie bereme
(Srov. KKC 1397). Je to závazek ve vztahu
k  chudým, ale můžeme dnes tuto ka-
tegorii směle rozšířit na další potřebné
v  naší farnosti a v  našem okolí. Přijí-
máme-li Kristovo tělo, musíme Ho po-
znávat ve svých sestrách a bratřích! Na
závěr tak můžeme připomenout známý
text sv. Jana Zlatoústého: „Chceš uctít
Kristovo tělo? Nedopusť, aby se jím po-
hrdalo v  jeho údech, to je v  chudých,
kteří se nemají čím přikrýt.“

▲ Lukáš Volný

2. 4. Zelený čtvrtek
9.00 Missa Chrismatis v  kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu

18.00 Mše svatá
19.00—22.00 Adorace v  Getsemanské zahradě
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SVATÝ MĚSÍCE

František z  Paoly
František z  Paoly založil řád „nejmen-
ších bratří“ nebo též paulánů. Původně
se tato společnost nazývala „poustevní-
ci sv. Františka z  Assisi“. Její členové
chtěli být ještě méně než „menší bratři“.
Narodil se asi 27. 3. 1416 (dle některých
pramenů až 1436) v  Paole u  Neapole
v  jižní Itálii, v  Kalábrii. Dlouho bezdětní

rodiče si jej vyprosili na přímluvu sv.
Františka z  Assisi a dali mu jeho jméno.
V  dětství onemocněl, hrozila mu slepo-
ta. Aby rodiče splnili slib, který dali Bo-
hu v  jeho nemoci, byl již ve třinácti le-
tech dán do františkánského kláštera
v  San Maroco. Tam pomáhal v  kuchyni
a vykonával další různé práce. Asi po

3. 4. Velký pátek
8.00 Ranní chvály a četba

16.00 Křížová cesta městem
18.00 Velkopáteční obřady

19.00—18.00 Adorace u Božího hrobu

4. 4. Bílá sobota
8.00 Ranní chvály a četba

do 18.00 Možnost návštěvy kaple s Božím hrobem
20.00 Vigilie se křtem katechumenů, po ní agapé na faře

5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.30 Mše svatá se žehnáním pokrmů
9.30 Mše svatá se žehnáním pokrmů

6. 4. Pondělí vel ikonoční
7.30 Mše svatá
9.30 Mše svatá

9. 4. V  19.00 hod. biblická hodina a v  19.30 hod. příprava na biřmování
17.—19. 4. Mikrochaloupka v  Třemešné. Cena: 500 Kč, sraz bude v  pátek 17.   4.

v  1 5.45 hod. v  prosklené hale nádraží Svinov, příjezd v  neděli 19. 4.
v  18.06 hod. tamtéž. S  sebou: spacák, přezůvky, šátek, baterku, te-
plé oblečení, kartu pojišťovny, hygienické potřeby a jednu buchtu
na rodinu.

26. 4. Udělování svátosti nemocných na obou mších svatých
1 . 5. Ministrantský den v  Kněžském semináři v  Olomouci
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roce byl  s   rodiči na pouti v  Římě, v  Assi-
si, Spoletě a Monte Cassině. Po návratu
se rozhodl pro asketický život
poustevníka. Zprvu poustevničil blízko
rodiště ve skalách pod Paolou a pak,
aby nebyl rušen návštěvami, vyhloubil
si jeskyni v  roklinatém moř-
ském břehu. Asi po šesti le-
tech přísně asketického živo-
ta vytvořil kolem sebe pou-
stevnickou družinu. Kolem
Františka se začalo shromaž-
ďovat stále více stejně smýš-
lejících, kteří byli při-
tahování asketických způso-
bem života mladého muže.
Počet poustevníků byl rok od
roku větší. Původně se scházeli v  malé
svatyňce, kterou si zbudovali a kam do-
cházel z  blízké osady kněz sloužit mši
svatou. Členové společnosti kolem
Františka z  Paoly časem přešli ke kláš-
ternímu životu a roku 1454 zřídili v  Co-
senze první klášter a kostel. Řeholí jim
byla práce, noční bdění, modlitba a
půst. Heslem rodícího se řádu byly tři
ctnosti: láska, pokora a kajícnost.
Původní název „poustevníci sv. Františ-
ka z  Assisi“ se změnil na řád „nejmen-
ších bratří“, minimů nebo též paulánů.
Brzy následovaly další kláštery. Hnutí
se rychle šířilo v  jižní Itálii. Zakladatel
František z  Paoly zavázal své žáky a
spolubratry ke stálému postu. Požívání
masa a všech živočišných pokrmů, jako
je mléko, máslo a vejce, jim bylo co
nejpřísněji zapovězeno. Sebezápory
všeho druhu patřily k  asketickému způ-
sobu života minimů.
Chtěli tak odčiňovat hříšné chování
druhých, vyvažovat jejich hříšnost. Ko-

nali nejrůznější asketické skutky z  lás-
ky jako smír za celý svět. Příklad měli
ve svém Spasiteli, který sám bez hříchu
vzal na sebe hříchy za všechny.
Nejdůležitějším Františkovým heslem
byla láska, bez ní by i  kajícnost ztratila

svůj smysl. Jen láska dává
všem skutkům pokání hod-
notu. Měli bychom dělat vše
z  lásky k  Bohu. Co této lásce
neodpovídá, tak to nedělat.
František konal misijní cesty,
na nichž zakládal kláštery,
které svým kajícím životem
měly být příkladem svému
okolí. Těšil zarmoucené, učil
nevědomé, radil chybujícím

a hříšníky přiváděl na cestu pokání.
František časem také získal pověst
divotvůrce, který uzdravoval nemocné.
Francouzský král Ludvík IX. si ve své
nemoci prostřednictvím papeže Sixta
IV. nechal zavolat Františka k  svému
lůžku v  Plessis u  Tours. Spíše jak
o  uzdravování tělesném, dá se mluvit
o  duševní úlevě panovníkově, který měl
zatížené svědomí, a o  jeho přípravě na
smrt. Jeho nástupce na trůn, syn Karel
VIII., nechtěl ztratit Františkovu blíz-
kost, ale využívat ho jako rádce, proto
mu dal postavit v  Plessis-les-Tours
klášter.
Dle legendy už Karlův předchůdce
Ludvík IX. chtěl dát Františkovi peníze
na klášter. František mu však řekl, aby
je vrátil chudým, ze kterých je vydřel.
Vzal prý peníz, rozlomil jej a vymáčkl
z  něj kapku krve.
Kláštery Františka z  Paoly se brzy šířily
po Francii i  ve Španělsku. Na přelomu
století byly paulánské kláštery už
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Zrníčka z Bible
Záměry Hospodinovy platí věčně,
úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bo-
hem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Žalm 33,11—12

Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi
dal národům poznat.

Žalm 77,15

Tvoje milosrdenství, Hos-
podine, sahá až k  nebi,
tvoje věrnost se dotýká
mraků.

Žalm 36,6

Utíkám se k  tobě, Hospodine, kéž nikdy
nejsem zahanben!

Žalm 71,1

i  v  Čechách u  Krumlova a další pak
u  Nové Bystřice.
Řehole byla zprvu jen ve Františkově
příkladu a ústních pravidlech. Teprve
v  roce 1493 prý dostala písemnou formu

a ta byla do schválení ještě trochu poz-
měňována.
František z  Paoly zemřel 2. dubna 1507
v  Plessis-les-Tours. Skonal na Velký pá-
tek.

▲ podle internetu a knihy V jednom společenství: životní
příběhy světců zpracovala Majka Dostálová

STODESÁTÉ VÝROČÍ

Milí farníci,  
protože se blíží výročí 1 10 let od ustanovení samostatné správy v Třebovicích
(30.   srpna 1905 bylo  zřízení duchovní správy v Třebovicích potvrzeno arcibiskupskou
konzistoří,   18. listopadu 1905 byla farnost potvrzena zemskou slezskou vládou  a
5.   srpna 1906 přišel do Třebovic první farář P. Jan Kotrš), jsem velice rád, že nám
historik Pavel Březinský zmapoval kontext vzniku třebovické farnosti. Bude
vycházet v Maně v několika článcích na pokračování. Zde je tedy první:

Obec Třebovice, od roku 1957 část města
Ostravy, současná farnost ostravsko-
opavské diecéze původně náležící olo-
moucké (arci)diecézi, pravděpodobně
vznikla v  1 . polovině 14. století. Již
v  průběhu 14. století mohly být Tře-
bovice pravděpodobně sídlem duchovní

správy. S  určitostí to ale tvrdit nelze
z  důvodu neexistence důkazního pra-
mene. Obec však vždy samostatnou
farností nebyla a musela o  ustanovení
samostatné duchovní správy na počát-
ku 20. století intenzivně usilovat. Svého
snu nakonec třebovičtí věřící dosáhli

Dějiny třebovické farnosti (1. díl)
Okolnosti obnovenísamostatné duchovnísprávy
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díky nevyčerpatelné touze po přítom-
nosti duchovního pastýře v  obci. K  ob-
sazení fary došlo v  roce 1906 a konti-
nuita nepřetržitě trvá doposud, kdy je
místním farářem P. Lukáš Engelmann.
Roku 1906 však předcházel v  Třebovi-
cích složitý náboženský vývoj, který je
nutno připomenout.
Za první písemnou zmínku o  zdejším
knězi je tradičně považován záznam
z  roku 1450, ve kterém je připomínán
farář Petr Gloria. (Pamětní kniha tře-
bovické farnosti z  let 1906—1960  s  re-
trospektivními zápisy je pravděpodob-
ně ztracena a  s  ní také potvrzující in-
formace o  prvním místním faráři z  pra-
mene ze staršího období.) Samotný ko-
stel je zmiňován k  roku 1553, a to v  sou-
vislosti  s   úmrtím majitele Třebovic, ry-
tíře Jindřicha Bzence. O  vlastní du-
chovní správu Třebovice přišly v  dů-
sledku událostí odehrávajících se bě-
hem 1 . poloviny 17. století. Panství pře-
vzal rod Vlčků, který dosazoval na fary
v  rámci ovládaného území místo kato-
lických kněží protestantské kazatele.
Třebovice byly následně v  roce 1619
prodány luteránu Janu Václavu Sed-
lnickému z  Choltic. Ten nicméně po
prohře české stavovské armády v  bitvě
na Bílé hoře v  roce 1620 přestoupil na
katolickou víru. Vojenské vpády protes-
tantů na panství Sedlnických během
třicetileté války (1618–1648) nezlepšily
celkovou situaci a jejich majetek byl
dán pod úřední správu. A  právě v  tomto
období byly Třebovice přifařeny k  Po-
rubě. Porubskou farnost tak tvořily
vesnice Poruba, Třebovice, Vřesina a
svinovská tzv. Malá strana na levém
břehu Porubky (od roku 1783 také tzv.

Velká strana, do té doby náležící
k  farnosti v  Klimkovicích). Tento dů-
ležitý mezník v  církevním vývoji Tře-
bovic byl doprovázen faktem, že místní
vrchnost neplatila desátky. Zajímavostí
ale je, že se kostel  s   farou v  Třebovicích
vedl v  úředních zápisech ještě k  roku
1663. Kdo dále užíval faru, není známo a
z  farského obročí (příjmu) zbyl pouze
název Mešník (dodnes existující ulice
V  Mešníku). Tak se v  minulosti podle
místního názvosloví nazývaly louky a
pole směrem k  Porubě, které byly sou-
částí záduší (nemovitého majetku).
Důležitou událostí bylo v  roce 1713 zís-
kání Třebovic sňatkem Jiřím Rudolfem
Wiplarem z  Ušic. Prvním pokusem
o  častější konání bohoslužeb v  dřevě-
ném třebovickém kostele za dob nové-
ho majitele panství bylo v  roce 1721 za-
ložení fundace (nadačního fondu) po-
klasným (hospodářský pracovník spra-
vující stodoly statku) Matějem Wilkem
(Wolfem), na kterou složil 200 slez-
ských tolarů. Účelem tohoto fondu bylo
častější sloužení bohoslužeb v  Třebovi-
cích  s  tím, že pokud by byl místní fili-
ální kostel zničen, konaly by se mše
svaté v  Porubě do té doby, dokud by
nebyl v  Třebovicích vybudován nový
kostel. V  roce 1737 zemřelo v  porubské
farnosti jednasedmdesát farníků a
mnozí byli právě z  Třebovic. Od dob
třicetileté války to byl nejsilnější zásah
do životů zdejších obyvatel. Jako podě-
kování za konec úmrtní pohromy bylo
v  roce 1738 za Jiřího Rudolfa Wiplara
z  Ušic přikročeno ke stavbě nového
zděného kostela, vystavěného na místě
původního dřevěného kostelíka a opět
zasvěceného úctě k  Panně Marii Nane-
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STŘÍPKY

Setkánís  Ježíšem jako s naším přítelem (část 5. )
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
1 . způsob modlitby v  jazycích: Ten na-
cházíme ve Sk (2, 3—8 ). A  je to zázrak,
který se stal o  letnicích, když apoš-
tolové přišli plni Ducha svatého, začali
mluvit svým vlastním jazykem, bylo to
v  den letnic, a to byl sváteční den pro
Židy. A  tak se sešlo mnoho Židů, kteří
žili v  okolních národech, a přišli na ten-
to svátek do Jeruzaléma. Když apoš-
tolové vyšli z  večeřadla plni Ducha sva-
tého, začali k  nim mluvit a bylo tam
spoustu lidí z  různých národů. Oni byli
prostí rybáři z  Galileje a mluvili svým
vlastním jazykem, pravděpodobně ara-
mejsky. Ale lidé je slyšeli, jakoby mluvi-
li jejich vlastním jazykem. Řekové je
slyšeli mluvit řecky, Římané je slyšeli

mluvit latinsky, ti, co přicházeli z  Ale-
xandrie, je slyšeli mluvit egyptsky atd.
To je zázrak jazyků a to nemá co dě-
lat  s   modlitbou v  jazycích. Může se to
stát, ale je to zázrak. V  historii Církve se
to stalo a je to zázrak. Ale modlitba
v  jazycích je jiná věc.
2. způsob modlitby v  jazycích je, když
vyslovujeme nějaké slabiky během
modlitby  s  modlitební skupinou, neví-
me co říkáme, ale ve skutečnosti mlu-
víme cizím jazykem. A  skrze toto po-
selství chce Bůh hovořit k  někomu
konkrétnímu, kdo je přítomný. Můžu
vám dát příklad: Před mnoha lety jsem
byl na modlitebním setkání v  Římě. Bě-
hem toho setkání vstal nějaký člověk a

bevzaté. V  nově postaveném kostele byl
po své smrti v  roce 1740 pohřben maji-
tel panství Jiří Rudolf Wiplar z  Ušic. Na
konci 18. století měli třebovičtí obyva-
telé výstavnější kostel než sousední Po-
ruba  s  farním chrámem sv. Mikuláše a
tento stav se stal důvodem výsměchu
přifařených farníků na adresu po-
rubských. Po získání Třebovic hrabě-
tem Antonínem Wengerským bylo v  ro-
ce 1795 nařízeno, aby se ve zdejším ko-
stele sloužily častější bohoslužby, jako
v  minulosti. Dopomoci tomu měl dochá-
zející kněz z  Poruby, vydržovaný z  fondu
Náboženské matice. Ten měl dvanáct-
krát ročně ve významných dnech sloužit

mši svatou. Tento stav občasných boho-
služeb nevyhovoval místním věřícím,
kteří v  roce 1857 přistoupili k  aktivnímu
jednání  s   církevními úřady. Ve zmíně-
ném roce zaslali třebovičtí farníci žá-
dost olomoucké konzistoři ve věci
obnovení samostatné duchovní správy.
Třebovice dostaly negativní odpověď,
protože obec nedisponovala finančními
prostředky, aby si mohla dovolit zřídit
farní obročí. To však třebovické obyva-
tele neodradilo a vše směřovalo k  pře-
lomovým událostem na počátku 20.
století. Tehdy započala nová etapa v  zá-
ležitosti zřízení farnosti v  Třebovicích.

▲ Pavel Březinský
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začal říkat slova, kterým nikdo nerozu-
měl. Ano, on sám nevěděl, co říká. Pro
něho to byly slabiky, které neměly
žádný smysl, ale po chvíli vstala sestra
z  Afriky a řekla: „Ty mluvíš jazykem
mého kmene z  Afriky a říkáš poselství,
které chce Bůh říci konkrétně mně. A  to
je další druh zázraku. Může se to stát,
ale neděje se to každý den. Tak jako Bůh
může udělat zázrak uzdravení, zázrak
proroctví, může dělat i  takové zázraky.
On má všechny možnosti a způsoby, jak
mluvit k  člověku. A  on chtěl mluvit
k  této sestře právě tímto způsobem. To
je další druh modlitby v  jazycích. Ale
i  v  tomto případě mluvíme jako o  zázra-
ku, nikoli o  běžné modlitbě.
3. způsob je modlitba v  jazycích, o  které
mluví Pavel v  1Kor (12, 30). Lukáš ve
Skutcích apoštolů mluví o  zázraku jazy-
ků, ale tady Pavel mluví ke křesťanům
o  modlitbě nebo zpěvu v  jazycích. Sv.
Augustin dává vysvětlení skrze takový
příklad: Představte si pole, kde ženy ko-
sí obilí, neznají se navzájem a na začát-
ku, kdy se neznají, tak spolu ani nemlu-
ví. Ale jak běží čas, začnou spolu roz-
mlouvat. A  čím více času uběhne, tím
více jsou v  tom rozhovoru spontánnější.
A  jak jsou čím dál tím více spontánnější,
tak začnou společně i  zpívat. A  po-
stupně, jak spontánnost roste a dosáh-
ne vrcholu, tak přestanou zpívat nor-
mální písně a začnou k  tomu přidávat
další noty, slabiky. Je to vyjádření jejich
emocí. Je to, jako když žena pere prádlo
a začne si nad tím zpívat, ne však píseň,
kterou by znala, ale prostě jen tak něja-
ké „ lalala“. Takže tato žena nezpívá
normální píseň, ale skrze tyto slabiky
vyjadřuje svoje emoce, ať už je to smu-

tek, nebo radost. A  tak je to i  s   modlit-
bou v  jazycích. Stáváme se malými dět-
mi, které přicházejí k  Bohu a říkají:
„Bože, já nemám slova, abych mohl vy-
jádřit to, co chci, a tak stojím prostě před
tebou jako malé dítě a žbrblám si nějaké
slabiky.“ Jedna vedle druhé nemají svůj
význam, ale ukazují srdce malého dítě-
te před Bohem. Je to jednoduchá mod-
litba. Není tam potřeba používat svoji
mysl, ale prostě být před Ním a nechat
se Bohem prostě houpat.
Je opravdu krásné dovolit Duchu, aby se
modlil za nás k  Otci. A  v  té chvíli může-
me začít vyslovovat ty slabiky. „Pane
tady jsem a udělej se mnou, co chceš,“ to je
význam těch slabik. „Já vím, že ty mě ne-
zneužiješ, já jen vím, že mi dáš to nejlepší,“
a to je zpěv a modlitba v  jazycích.
4. způsob. A  je  s   tím spojena ještě jedna
věc, o  které mluví apoštol Pavel, a to je
výklad jazyků: Když ve společenství,
kde se lidé modlí, vstane člověk a začne
vyslovovat ta slovíčka, o  kterých neví,
co znamenají, Duch svatý může osvítit
dalšího člověka, aby dal výklad k  tomu,
co ten první skutečně říká. Je to jiné než
ten první zázrak, kdy jsme mluvili
o  člověku, který mluvil cizím jazykem.
Tady nejsou jazyky jako takové, nemlu-
víme o  jazykovém systému, ale ten
člověk dostane takové osvícení, že po-
rozumí tomu, co Bůh dává říkat tomu
shromáždění, a dá výklad k  té modlitbě
v  jazyku. A  to je také modlení se v  Du-
chu. Znamená to dovolit Duchu, aby se
ve mně modlil. Je to jen otázka toho,
abychom byli spontánní před Bohem.
Intimita nemůže být strukturovaná,
intimita a spontánnost je něco velmi
blízkého. A je krásné, když jsme oprav-
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Sestry a bratři v  Kristu. V  únorovém
čísle časopisu MANA vylíčila moje
dcerka Kristinka své zážitky z  Katolické
konference v  Brně v  letech 2013 a 2014.
Dovolte mi, abych svou troškou k  to-
muto přispěl i  já.   Nikdy Kristince ne-
přestanu být zavázán  a vděčný  za to, že
mne v  roce 2014 přesvědčila, abych
jel  s   ní a také se zapojil do činnosti po-
řadatelů citrusů, konkrétně  citrónů.
V  té partě krásných mladých lidí jsem
i  já omládl a cítil jsem se jako nikdy
předtím.   Přestože bylo v  celkem malém
prostoru přítomno cca 7 000 lidí, nikdo
se na nikoho nemračil a neslyšel jsem
dohadování stylu: „Kam se cpete?“,
„Máte málo místa?“ nebo ironické „Ne-
překážím vám náhodou?“ Nic takového.
Lidé se na sebe usmívali a byli milí a
úslužní. Já však nikdy nezapomenu na
dvě příhody, které mě na této konfe-
renci potkaly. První byla v  sobotu ráno,
kdy jedna sestra nám nabízela papírové
ruličky  s  tím, že to jsou SMS od Pána
Boha. Vybral jsem si jednu z  nich a po
přečtení jsem se zmohl je na povzdech:
Jak nás má Pán Bůh přečtené. Moje ba-
bička vždy říkávala, že Bůh do nás vidí
„jako do hubené kozy“. Na tom papírku
totiž stálo: „Neoplácejte zlým za zlé,
naopak žehnejte; vždyť jste byli povo-
láni k  tomu, abyste se stali dědici
požehnání.“ (1 Pt 3,9). Vím totiž, jak rea-
guji na špatné příhody, jak si vždy
říkám: „Však já ti to jednou vrátím

i  s  úroky!“ I  když se podle toho nikdy
nechovám, protože na špatnosti vůči
mně rychle zapomínám. Druhá mě po-
tkala opět v  sobotu po obědě. Byl jsem
unaven a nevím z  čeho i  trochu mrzutý.
Proto jsem se odebral do vedlejšího
pavilónu, kde byla kaplička  s  vysta-
venou Nejsvětější svátostí. Tam jsem si
chtěl odpočinout, uklidnit a znovu „na-
bít baterky“. Neseděl jsem tam ani 5
minut, když přišla skupinka asi osmi až
desetiletých dětí se svou patronkou -
pomerančkou. Klekli si do kroužku a
dělali si navzájem křížky na čela. Zeptal
jsem se jednoho chlapce, který byl kou-
sek ode mne, zda-li by mi také udělal
křížek. Ten klučina vyskočil na nohy,
přiběhl ke mně a ten křížek mi vskutku
udělal. V  tom okamžiku mi bylo, jako
bych znovu ožil.   Baterka byla opět nabi-
tá! Nejsilnější zážitky však mám z  ran-
ních a večerních Zpěvů díků a chval.
Hudební skupina Chapela z  Frýdku-
-Místku to dokázala vskutku rozpálit, a
protože texty písní byly promítány na
projekční plátno, zpíval i  ten, kdo neu-
měl. O  sobě můžu říct jen toto: „Zpívám
strašně rád, ale opravdu strašně!“ Ale
tady jsem zpíval  s   chutí a z  plných plic.
Snad mi Pán Bůh odpustil nějaký fa-
lešný tón, když určitě poznal, že můj
zpěv jde od srdce. V  roce 2014 jsme
se  s  Kristinkou mohli Katolické cha-
rismatické konference zúčastnit jen od
pátku do neděle. Letos chceme jet už

Vzpomínka na Katolickou charismatickou konferenci

du spontánní v Boží přítomnosti. Ta
spontánnost může být něco duchovní-
ho, a pak to musí být v Duchu. Dovolit

Duchu, aby se modlil ve mně a skrze
mne.

▲ připravil Radim Prokop
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▲ Majka Dostálová

v  úterý, abychom se mohli zapojit do
činnosti už ve středu od rána. Oba se na

Katolickou charismatickou konferenci
velice těšíme!  

▲ S láskou a úctou Rostislav Václav Kudla

Stavět svůj život na skále znamená nau-
čit se věřit i  v  to, co nevidíme, a pustit
Boha do všech oblastí svého života. Do
těch dobrých a skvělých, i  do těch prů-
měrných, které nepovažujeme za dů-
ležité, ale především do těch špatných a
temných. Prostě do každé chviličky,
kterou máme, ať už během ní prožívá-
me nebo řešíme cokoli.
Vše, na čem člověk lpí, se prakticky dá
označit za písek. Lpíte na své práci? Na
své rodině? Na názoru ostatních lidí?
Nebo na čemkoli jiném? Bohužel, tohle
všechno jsou pomíjivé věci.
Jak poznám, že na něčem lpím? Dvěma
způsoby. Buď se o  to bojím. Bojím se, že
to či ono, ho nebo ji, ztratím. Nebo jsem
ve stresu a napětí, zda to či ono dosta-
nu. Stres a strach jsou důkazem našeho

lpění na pomíjivých věcech a měly by
nás varovat, abychom se zastavili a nad
svým jednáním zamysleli. Všechny tyto
věci se totiž mohou rozpadnout. O  věci
můžeme přijít. Lidé mohou odejít. Co
tedy získáme lpěním? Nic. Nic si tím
neužijeme. Daleko více získáme a to, co
máme, budeme schopni ještě stokrát
rozmnožit, pokud to vše darujeme Bo-
hu a  s  ním to prožijeme.
Pak se nebudeme muset o  nic bát nebo
se něčím stresovat. Stejně není v  naší
moci všechny tyto věci a události
ovlivnit. Snažme se tedy konat dobro a
radujme se z  toho, co máme. Vše je totiž
dočasné, ale jen Jediný trvá. A  právě na
Něm, který trvá, bychom měli stavět
veškerý svůj dnešek i  budoucnost.

▲ Aneta Cholevová

Písek nebo skála

Žalm 63
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě
hledám, má duše po tobě žízní,...

Chvála a sláva Tobě Nejvyšší, Trojjedi-
ný, Všemohoucí Bože za tuto žízeň. Ne,
není ukojitelná žádným člověkem, byť
by byl sebeskvělejší, byť měl všechen

obdiv lidí — je to jen marnost. Ty, Pane
Ježíši Kriste, j i ve mně vzbuzuješ. A  já
vím, že Ty sám nejvíc ve mně žízníš.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych

viděl tvou moc a slávu...
Nádherou a Vznešeností svou Bože

odpovídáš na touhu. Věru podivně se

dáváš zahlédnout... Skláníš se k  ubo-
hým, obdarováváš chudé, miluješ děti,
propouštíš vězně a nestydíš se za ně,

nezapíráš nikoho z  těch, které Ti Otec
dal. Ale nejvíc... nejvíc, Pane můj, když

trpíš a umíráš na kříži. Tobě je cizí
žaloba, výsměch, msta. Tvá smrt za
všechny je bránou do slávy a moci.
Bože, Tvé milosrdenství proměnilo

vodu ve víno.
Ježíš Kristus vstal z  mrtvých! Aleluja!

Má duše lne k  tobě....
Ty jsi Alfa a Omega mého života!
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Biblická hádanka
Dokážete vyjmenovat všech dvanáct apoštolů?

Odpověď na bibl ickou hádanku z  minulého čísla

MODLITBA

Farizeové byli v  Ježíšově době mezi Židy zvláštní kastou. Židé totiž nebyli jednotní;
existovaly tři náboženské skupiny. Kromě farizeů to byli ještě saduceové a eséni.
Farizeové přísně lpěli na Mojžíšově zákoně, bděli nad jeho zachováváním a mohli
jej jako jediní vykládat. Libovolně také mohli vykládat tradice, které znali jen oni,
takže byli „víc než zákon“. Nebyla to příliš početná skupina, Josephus Flavius uvádí,
že jich bylo asi něco přes šest tisíc. Učení farizeů stálo na třech hlavních přikázá-
ních — zachovávání sobotního klidu, předpisů o  čistotě a předpisů o  obřadech. Byli
laickou skupinou, slovo farizej pravděpodobně vzniklo z  aramejského výrazu peri-
shajja, což znamená oddělení, hebrejsky perushim.
V  Novém zákoně se objevuje slovo farizeové 98 krát, většinou ve spojení „zákoníci
a farizeové“. Ježíš před farizeji na mnoha místech v  evangeliích varoval, např.:
„Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.“ (Lk 12,1 ) „Bě-
da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!…“ (viz. Mt 23,13—36) atd.

▲ připravila Broňa Volná

Ty jsi Věčný! Ty jsi Láska!
Tvá milost je lepší než život, mé rty tě

budou chválit...
Ve Tvém Jménu povznesu své dlaně k

modlitbě!
Dáváš mi lásku vzácnou

Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi
přátelství,

vždyťmám teď touhu jasnou,
jít na Tvé nádvoří.

Chválit Tvé Svaté Jméno,
přebývat v Tvých hlubinách,

v srdci mít lásku Tvou, jenom s Ní žít.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky

a na věky věků.
Amen

▲ Margareta Špoková

Modlitba za jednotu
Pane, litujeme všeho, co nás rozděluje.
Litujeme nelaskavých slov nebo myš-
lenek, ať jsou jakkoli nepatrné, protože
mohou zničit naši jednotu.

Chceme přijít k  tobě, Pane, sjednoceny
v  srdci i  mysli, proto tě prosíme, sjed-
noť nás nyní svou láskou. Děkujeme ti.

Amen

▲ z  materiálů hnutí Modliteb matek
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OKÉNKO PRO DĚTI

Je jaro, sluníčko jasně svítí, vítr čechrá
na kopcích vlnící se louku trávy a jarní-
ho kvítí, kolem kterého létají motýlci a
včelky. Krásnou přírodou kráčejí z  Je-
ruzaléma dva poutníci. Co se jim stalo?
Jdou, jakoby krásu kolem neviděli.
V  jejich srdcích je bolest a smutek. Bolí
je zrada, které se dočkali v  posledních
dnech. Židé křivě obvinili Ježíše a vyda-
li ho Římanům. On je ujišťoval, že krá-
lovství Boží je blízko. Zatím ale vítězí na
světě bezpráví, násilí, sobectví. Nejra-
ději by plakali. My už ale víme, jakou

chybu dva učedníci udělali.
Zapomněli na Písmo. Tam
je psáno o  utrpení, ale také
je napsáno, jak to bude po-
kračovat. Kdo zapomíná na Písmo, zů-
stává bez tepla a bez světla.
Pojednou ti dva nejsou sami. Jsou tři.
„O  čem tak smutně rozmlouváte?“ zní
otázka cizince. Z  jeho tváře svítí radost
a pokoj. Jdou cestou spolu a povídají
o  prorocích, o  Písmu svatém a z  našich
poutníků padá smutek. Když se muž,
který se k  nim připojil, začne loučit,

zvou jej dále: „Zůstaň  s  ná-
mi. Stmívá se, za chvíli bu-
de večer.“ Až při večeři
učedníci poznávají Pána
Ježíše Vzkříšeného a vzpo-
mínají, jak jim hořela srdce,
když  s  nimi povídal o  Pís-
mu svatém. Už nemají
strach vrátit se do Je-
ruzaléma, kde jejich Pán
zemřel, protože ví, že neu-
mřel navěky.

Všechno znal i ,
nepoznal i ,
j istota jim oči halí.
Třetí na to praví:
Jak jste nechápaví!
Cožpak všichni proroci
nemluví a nepíší
o vel iké Boží moci,
o vítězství nad smrtí?

10.
8.

1 ., 16.

7.

5.

12.

Poskládejte tajenku z pís-
menek (číslo na konci řádků)
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Nové knihy z  farníknihovny

KN IŽN Í OKÉNKO

▲ Lenka Volná

KŘIVOHLAVÝ, Jaro: Dvě lásky
Jaro Křivohlavý se stal ve svém oboru
uznávanou autoritou. Publikoval bez-

mála čtyřicet odbor-
ných a popularizačních
knih, přednášel na vy-
sokých školách v  ČR
i  v  zahraničí. Tři vo-
lební období — tedy
maximální počet — byl
členem nejužšího ve-
dení evangelické cír-

kve. Miloval hudbu, cestování — a po-
chopitelně svou rodinu. A  protože ho-
voříme  s  psychologem, dozví se pozor-
ný čtenář nejen mnoho o  něm, ale také
něco o  sobě samém.

DOLISTA, Josef — Tůma, Jiří: Proble-
matika a prevence „nových nábožen-
ských hnutí“
Tato publikace představuje současnou
náboženskou scénu
v  ČR, snaží se pomo-
ci pochopit konflikty
a změny, které v  této
oblasti vznikají mezi
většinovou společ-
ností a novými ná-
boženskými hnu-
tími.

MARTY, Martin: Křesťanský svět
Americký historik náboženství Martin
Marty podává v  této knize stručný pře-
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Buďdobrý, nebo zmiz!
Milí čtenáři, již několikrát jsem na
stránkách Many uvedl pár textů, které
měly souvislost  s   rockovou či metalo-
vou hudbou. Ta je obecně v  katolických
kruzích ne vždy přijímána  s  pochope-
ním a někteří ji dosud považují za
téměř neslučitelnou  s  křesťanskou ví-
rou, zejména jedná-li se o  některé její
reprezentanty. Tyto postoje pravdě-
podobně často vychází ze zjednodu-
šeného vidění a někdy jsou možná vý-
sledkem neochoty dát si práci s  po-
chopením této svébytné kultury. Přesto
jsem si tentokrát opět dovolil inspi-
rovat se světem „tvrdé“ hudby, kde,
jak  s  léty zjišťuji, je překvapivě mnoho
jemných srdcí, byť zahalených do

„heavy slupky“.
Jeden z  bývalých členů doprovodné
kapely Ozzyho Osbourna (již toto jmé-
no může mnoha lidem stačit k  tomu,
aby měli ihned hotový negativní názor),
a to fenomenální kytarista Zakk Wylde,
se otevřeně hlásí ke katolické víře.
Přesto nepatří k  těm, kteří by se snažili
aktivisticky vystupovat a dávat to
okázale najevo. Při rozhovoru pro jeden
rockový časopis to zdůvodnil takto:
„Víra není o  slovech, ale o  činech. Měla
by nás učit uvědomovat si své chování a
snažit se být dobrým a laskavým
člověkem.“ Na otázku redaktora, co pro
něho znamená být křesťanem, odpově-
děl veskrze stylově: „Buď dobrý, nebo

hled o  celosvětových
dějinách křesťanství
od jeho vzniku až po
20. století. Synte-
tickým a velice čti-
vým způsobem se
věnuje šíření, roz-
květu, problémům a
zvláštnostem křes-

ťanství na jednotlivých kontinentech a
v  různých dějinných epochách. Kniha je
vynikající studijní příručkou, jež pomá-
há pochopit i  současnou situaci křes-
ťanských církví.

LEONARD, André-Mutien: Slyší Bůh
naše modlitby?

Belgický biskup nabízí
nejen mladým čtená-
řům poctivou odpověď
na otázku, kterou si
klademe všichni. Jed-
noduchým jazykem
uvádí do hluboké prav-
dy o  prosebné modlit-
bě. Komentuje postoje

biblických postav, které Ježíše o  něco
prosily, vysvětluje Boží reakce. Dotýká
se otázky modlitby za zemřelé,
prostřednictví svatých i  Ježíšova pře-
hánění. Upozorňuje na některá nebez-
pečí, odhaluje problematické způsoby
křesťanského uvažování. A  spolehlivě
posílí vaši víru.

▲ Majka Dostálová
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Téma pro BŘEZEN
Eucharistie a solidarita
Láska Kristova nás spojuje, Caritas Christi
urget nos
I   v  sociální angažovanosti následujeme
Krista, který „nepřišel, aby si dal slou-
žit, ale aby sloužil a dal svůj život jako
výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Ježíš
hlásá radostnou zvěst, vyzývá k  pokání,
uzdravuje nemocné, léčí chromé, sytí
hladové. On také vštěpuje apoštolům do
srdce starost o  druhé (srov. Lk 9,13).
Před svým nanebevstoupením Ježíš
Kristus dává svým učedníkům příkaz:
„Je mi dána veškerá moc na nebi i  na
zemi. Jděte ke všem národům a zís-
kávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno
Otce i  Syna i  Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. A  hle, já jsem  s  vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.“
(Mt  28,18b—20).

Svědectví prvotní církve
Když sledujeme Skutky apoštolů, jak
prvotní církev uváděla v  život tento
Kristův příkaz, nemůžeme přehléd-
nout, že tím prvním a zásadním rozmě-

rem je vedení Duchem, Duchem Kris-
tovým. Duchem lásky. O  Letnicích
přijmou Kristovi učedníci dar Ducha
svatého, přestanou být uzavřeným a
bojácným společenstvím a je z  nich vy-
tvořeno dynamické společenství, které
hlásá Ježíše Krista ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého  s  neohrožeností a
velkou působivostí všem lidem. Nej-
ranější popisy života začínající církve
ve Skutcích (2,42—47; 4,32—35) si vší-
mají několika znaků, které jsou dnes
nejčastěji popisovány ve čtveřici: koi-
nonia (společenství) – martyria (hlásání
a svědectví) — diakonia (služba) — lei-
turgia (bohoslužba). Církev je spole-
čenství mužů a žen, kteří uvěřili v  Ježíše
Krista ukřižovaného a zmrtvých-
vstalého, kteří se scházejí k  bohoslužbě,
neohroženě hlásají evangelium a starají
se o  chudé. Vedeni Kristovým Duchem
si jsou vědomi, že „jsou rozdílná obda-
rování, ale tentýž Duch; (.. .) Každému je
dán zvláštní projev Ducha ke společné-
mu prospěchu“ (1 Kor 12,4 nn). Církev
zvěstuje Boží spásu. Spásu celého

ROK EUCHARI STI E

zmiz!“ Když jsem se nad zdánlivě
příkrou větou dlouze zamýšlel, musel
jsem si přiznat, že je přesně v Ježíšově
stylu. Buď dobrý, nebo zmiz, to nezna-
mená buď dokonalý. Znamená to, že
není možné dělat kompromisy, sloužit
dvěma pánům. Buď se budu poctivě
snažit být dobrým člověkem a křes-

ťanem, nebo jím být nemohu. Nelze
hrát dvojí hru. Bože, jsem Tvůj, ale ne
úplně celý, tady ten malý kousek mám
jen pro své vlastní úmysly. Co na tom,
že jsou špinavé, vždyť navenek vypa-
dám celkem čistý. Člověče, chceš být
křesťanem? OK, je to jasné. Buď dobrý,
nebo zmiz!

▲ Lukáš Volný
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člověka, nejen jeho duše. Proto slovo
o  Kristu je vždy doprovázeno starostí
o  celého člověka, zvláště tehdy, kdy je
v  situaci hladu a bídy (srov. Jak 2,14—18).
Církev následuje Krista, který se stal
chudým, abychom my zbohatli z  jeho
chudoby (srov. 2 Kor 8,9). Příchod Boží-
ho království v  Ježíši Kristu znamená
nejen osvobození od nadvlády hříchu,
ale také od ostatních forem útlaku.

Znaky angažovanosti církve
Pozornost vůči potřebným a ochota po-
máhat, dělit se a nasazovat své síly pro
ně, je podstatným rysem života křesťa-
na. Lidé jsou vždy v  pokušení pomáhat
jen těm, kdo jsou jim nějak příbuzní,
sympatičtí, kdo jim mohou pomoc opla-
tit. Křesťané motivováni silou Kristovy
lásky a posílení Eucharistií vycházejí
vstříc všem lidem. Církev má ve své so-
ciální činnosti dvoutisíciletou tradici.
Vychází z  osobního a svobodného roz-
hodnutí každého křesťana sloužit a po-
máhat. Zároveň je však také společným
úsilím, protože součinnost více lidí
umožňuje pomáhat účinněji. Velké
množství charitativních církevních or-
ganizací, škol a sociálních děl je toho
svědectvím. Láska a jednota mezi křes-

ťany je znakem pravdivosti Kristova
evangelia. Proto i  sociální činnost, kte-
rá je výrazem lásky k  člověku, směřuje
vždy ke křesťanům. Křesťané si mají
navzájem pomáhat. Skutky apoštolů
mluví o  sbírce mezi křesťanskými ob-
cemi na církev v  Jeruzalémě (srov.
Sk  1 1 ,27—30). Už Tertulián v  3. st. zazna-
menává, že pohané, když viděli, jak
křesťané odcházejí ze svých shromáž-
dění, o  nich říkali: „Pohleďte, jak se mi-
lují!“ Sv. Pavel, apoštol pohanů, si je
dobře vědom, že dobro je třeba
prokazovat všem, přesto povzbuzuje
křesťany, aby si pomáhali navzájem:
„A  tak dokud je čas, čiňme dobře všem,
nejvíce však těm, kteří patří do rodiny
víry“ (Gal 6,10).

Obecně se říká, že křesťané patří
k  chudší části společnosti. Kam byste se
zařadili vy? — Znáte ve svém okolí ně-
koho, kdo potřebuje materiální pomoc?
Dovedli byste popsat příčinu jeho/jejich
chudoby? Lze příčinu jejich chudoby
odstranit? — Jakou formou jste schopni
konkrétně pomoci?

▲   z metodických materiálů NEK
vybrala Broňa Volná

Téma pro DUBEN
Eucharistie a evangelizace
Pojem evangelizace a jeho souvislost se
slavením eucharistie: O  významu jed-
notlivých částí a dějů ve mši svaté nám
může mnoho říci to, co sice není vidět,
ale k  čemu dochází uvnitř skupiny věří-
cích, kteří se sešli k  jejímu slavení
(jedná se o  tzv. dynamiku skupiny).

Hlavním hybatelem změn je Duch sva-
tý. Víme, že Bůh, když něco koná pro li-
di, tak je zároveň zve ke spolupráci.
Pokusíme se tedy porozumět konání
Ducha svatého a tomu, jak  s  ním může-
me spolupracovat. Ještě je důležité říci,
že pohyb, nebo spíše celý proces, který
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budeme sledovat, zahrnuje všechny zú-
častněné, tedy i ty, kteří se většinou po-

hybují a  sedí v  presbytáři (kněžišti):

Příchod do kostela

Úvodní obřady – 1 . část
(vstupní průvod, zpěv, znamení kříže,
pozdrav, úkon kajícnosti).

Společná modlitba a naslouchání Boží-
mu slovu
(chvála Boha, vstupní modlitba, na-
slouchání Božímu slovu, homilie vy-
zývající k  odpovědi na něj, společné
vyznání víry, přímluvy).

Zpřítomňování Ježíšovy smrti a  vzkří-
šení a svaté přijímání
(přinášení darů, eucharistická modlit-
ba, modlitba Otče náš, pozdravení
pokoje a svaté přijímání).

Vyslání
(závěrečná modlitba a vyslání: Jděte ve
jménu Páně).

Bůh shromažďuje svůj lid. Přicházíme
ke slavení mše svaté.

Z  jednotlivců se stává společenství bra-
trů a sester, kteří se za sebe navzájem
přimlouvají.

Společenství věřících se sjednocuje ve
svých modlitbách a komunikuje růz-
ným způsobem  s  Bohem.

Ježíš obnovuje smlouvu se svou církví,
naše spojení  s   ním se prohlubuje, při-
náší nám jistotu jeho lásky, posiluje ví-
ru a lásku k  Bohu, a  také mezi námi,
protože patříme do Boží rodiny, jsme
bratry a sestrami. Prožíváme Boží blíz-
kost mezi námi.

Jsme posláni evangelizovat — předávat
radost, lásku a poznání všem lidem.

Abychom my mohli svým životem na-
plňovat a šířit radostnou zvěst evange-
lia, je třeba otevřít se  s   důvěrou Ježíši,
který nám v  Eucharistii dává sám sebe.
Jeho mocí a silou jsme posilováni a
proměňováni v  člověka, který se učí od
Ježíše osvojit si jeho postoj, jeho smýš-
lení, jeho jednání. On nám pomáhá
„rozlámat“ sami sebe, tedy odložit
všechnu nepoddajnost před Bohem,
vzpurnost vůči němu nebo vůči
bližním, svou pýchu, sobectví. On nám

pomáhá sklonit se a říci až do důsledků
„ano“ ke všemu, co ode mne Bůh žádá.
On nám pomáhá  s  důvěrou zopakovat
jeho slova: „Tady jsem, Bože, abych
plnil tvou vůli! Ode mne nechceš tolik –
chceš mne, a já ti říkám „ano“!
Předávání evangelia nemá být ojedině-
lou „akcí“ nebo úmorným výkonem
křesťana. Kéž je to náš životní styl pra-
menící v  radosti ze setkání  s   Kristem,
kterého přijímáme jako velké nevy-
čerpatelné bohatství. Toto bohatství,
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RECEPTÁŘ

Uvaříme 30 dkg uzeného bůčku a ½ kg vepřového
plecka.
Pokrájíme na malé kousky, odlijeme trochu
polévky (vody, ve které se maso vařilo) a namočíme v  ní 10 rohlíků, které
vymačkáme a přidáme k  pokrájenému masu.
Přidáme sůl, pepř, majoránku a trochu česneku.
Na kousku másla podusíme několik lžic kopřiv, lístky fialek a sedmikrásek.
Přimícháme do směsi a nakonec přidáme 5 žloutků a sníh z  5 bílků.
Hmotu vlijeme do vymaštěného pekáče, pokapeme máslem a upečeme.

▲   Dobrou chuť o velikonočním pondělí přeje Broňa Volná

Velikonočnísekanice

▲   z metodických materiálů NEK
vybrala Broňa Volná

tuto radost dostáváme nejen pro sebe,
ale také pro druhé.
Nejlepší evangelizací je dobré svědectví
vlastního života pramenící ze sjedno-
cení  s   Ježíšem v  Eucharistii. Tak se ra-

dostná zvěst evangelia naplňuje, stává
živou, proměňuje osobní i  společenské
vědomí lidí, činnost, které se věnují,
i  jejich vlastní život a prostředí.

Ty jsi, Pane, na*e pomoc, daruj sv.tlo temnot#m, aby
jitro Velikonoc rozednilo se i n#m. Aleluja, aleluja!

Na*i mil% -ten#/i a spolufarn%ci,
redakce Many V#m v*em

p/eje radostn$ a po+ehnan$ sv#tky slavn$ho
Zmrtv,chvst#n% P#na Je+%*e Krista.



Vel ikonoce očima našich dětí
SáraŠolcová

AdélkaHudcová




