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listopad

Drazí čtenáři farního časopisu, pokud dobře počítám, držíte v rukou 50. číslo
farního časopisu. Je to více než čtyři roky, co časopis začal ve farnosti vycházet.
Chtěl bych tedy při této příležitosti poděkovat všem, kdo stáli u jeho zrodu – ať
vymyšlením názvu, grafickou úpravou první stránky (především Martině Přibylové
a Petru Štěpánovi) …, tak také manželům Najbertovým, kteří se zhostili v počátku
služby šéfredaktorů.
Děkuji také těm, kteří se časopisu ujali v nelehké situaci – Kateřině Novákové,
Vladimíru Mrvíkovi a Patricii Červené. A děkuji také Lucii Konopíkové, která se
postupem času ujala především grafické úpravy současné podoby.
Děkuji všem, kdo do farního časopisu přispívají, ať už pravidelně, příležitostně,
či ojediněle. Díky všem, kdo farní časopis odebírají, čtou a vyjadřují vděčnost. Díky
všem, kdo ho podporují finančně dobrovolným příspěvkem. Díky všem, kdo mají
o farní časopis zájem, kdo chtějí, aby byl součástí naší farnosti, kdo ho využívají, aby
s ostatními sdíleli svůj život, své radosti, zkušenosti, kteří píší o tom, co zažili…
Lidský život je velmi pestrý. A nebojím se říci, že náš časopis mnohé z této pestrosti
ztělesňuje. Nejen ve svém obsahu, ale i svým životem. Nechci zamlčovat bolestné
období tohoto časopisu, ale nechci ani jitřit staré rány. Jen si při tomto jubilejním
číslu toto vše uvědomuji a znovu to svěřuji v modlitbě do Božích rukou.
Jistě je zajímavá otázka, co bude s farním časopisem dál, jaká bude jeho
budoucnost? To samozřejmě nikdo nevíme. Ale přál bych si, aby jeho budoucnost
byla pozitivní. Časopis je samozřejmě v první řadě jedním z nástrojů služby kněze.
Proto bych byl rád, aby byl nadále místem předávání informací a také prostorem,
který formuje naši katolickou víru i naše společenství. Vnímám ale odlišnost od
farního týdeníku. A proto bych si také přál a samotnému časopisu to přeji, aby byl
rovněž obecně vnímán a přijímán jako místo, kde můžeme sdílet svou víru, kde
můžeme druhé povzbuzovat a posilovat, kde můžeme s ostatními sdílet, co jsme
prožili.
V naší farnosti se toho děje mnoho. Je hezké, když farní časopis slouží třeba
k tomu, abychom tyto události sdíleli a uchovávali i tímto způsobem těm, kteří
přijdou po nás.
R.D. Martin Sklenář

Poslední přání
Až jednou umřu, já se tam vrátím,
kde prožila jsem svoje dětství.
Tam bylo milo, ach tam se žilo,
bez závisti a bez sobectví.
Tam na ten malý hřbitůvek,
navečer za červánků,
do klínu mého domova,
až s žitím budu hotova
složte mě k věčnému spánku.
Z mateřídoušky podušku
dejte mi pod moji hlavu
pár snítek polní metlice,
slzičky, kvítka zlatice
a obyčejnou trávu.
Za hlavu pomník žulový,
pár slov vyrytých do kamene.
Za pomník lípu voňavou,
by šuměla mi nad hlavou
až na mě každý zapomene.
HELENA KLEŇHOVÁ
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ODCHÁZENÍ
Smíření se smrtí
Když mi v sobotu 16. října zavolal otec Martin, abych napsala článek do farního
časopisu, dost mě to vylekalo. Pak jsem si ale vzpomněla na román Michaela
Viewegha Vybíjená: „Proč proboha pořád studujeme integrály, prvoky, anorganické
sloučeniny a podobné nesmysly, když pak nic z toho – na rozdíl od umírání – v životě
nepotřebujeme? Kdybychom se místo prvoků biflovali pravidla umírání, mělo by to
aspoň smysl.“
V naší společnosti je umírání zastřeno černým závojem a moc se o něm nemluví.
Někdo se dokonce bojí přiznat, že smrt je součástí života. Já ne. Je čas setí a sklízení,
rození a umírání. Život má začátek i konec. Jako děti si to vůbec neuvědomujeme.
Pak si to uvědomujeme, ale nepřipouštíme. A i když nakonec připustíme, že smrt
přijde, nechceme se s tím smířit. To je nejspíš ta nejtěžší věc z celé péče o milované
staroušky.
Potkalo mě velké štěstí, že jsem měla kolem sebe moudré lidi. První, kdo mě vyslal
na cestu smíření se smrtí, byla moje dcera, když řekla: „Mami, když sis vzala babičku
domů, musíš s tím počítat, že ti umře.“ Já jsem s tím tedy počítala, ale tak moc jsem si
přála, aby se to nestalo! Pokaždé, když maminku odvážela sanitka, prosila jsem Pána
Boha, ať se mi vrátí. V její poslední chvíli jsem ji chtěla držet za ruku, říct jí, že ji mám
moc ráda a poprosit za odpuštění.
Dalším kamínkem na cestě byla stručná věta bývalé kolegyně: „Jen žádné hadičky!“
Marta – maminy kamarádka, mi ukázala, jakou sílu má modlitba. A hlavně otec Martin,
který nás po té cestě smíření neustále provázel. Zvedal mě, když jsem klopýtala
a padala na hubu, držel mě nad vodou a ochotně nám sloužil. Přicházel kdykoliv
s eucharistií a maminku pokaždé rozzářil.
Doprovod nám dělaly zdravotní sestřičky z Domácí péče i z hospice Nablízku. Paní
doktorka Nekolná mi pomohla zdolat poslední skálu, která na konci cesty stála,
a mně se velmi ulevilo. Už mě neděsilo čekat na smrt maminky. Už nebyla hrozná,
ale milosrdná. A navíc jsem věděla, že nejsem sama. Že mám nablízku ruce ochotné
pomoci, uši, které mě vyslyší, ústa, která mě slovy i úsměvem potěší a oči, které na
nás stále hledí. Oči Pána Boha.
Přijala jsem Boží vůli a radostně plnila maminčino poslední přání. Dojela jsem
na Vysočinu, natrhala mateřídoušku, slzičky Panny Marie a lesní trávu. Ušila jsem
polštářek, naplnila ho bylinkami a v den pohřbu jsem jí ho vložila pod hlavu. Naposledy
jsem pohladila její vlasy roky splétané do copánku. Poprosila jsem, ať rozhoupou
zvony a klepala se, abych po mši svaté dokázala přečíst básničku, kterou maminka
před lety napsala. Zvládla jsem to! Díky Bohu, i vám všem!!!
P.S. Věřím, že každý máme anděla strážného. Já jich mám několik. Jeden z nich se
jmenuje Martin a jeden Vendulka.
P. S. S: První domácí úkol jsem splnila. Dávám si další. Sestavím pravidla umírání…
BLANKA KALINOVÁ
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Já bych jen připojil, že kdo si pod jménem nikoho nepředstaví, tak se jednalo
o paní, kterou dcera, paní Kalinová, vozila do kostela na vozíčku. Paní Kleňhová prožila
značnou část svého života v Herinku u Říčan. Do kostela chodila v Popovičkách, kde
se také dlouhou dobu starala o kostel a byla zde kostelnicí. Závěr života prožila
u své dcery v Kounicích. Jak je patrné z druhé stránky tohoto čísla, její zálibou bylo
také psaní básní – věřím, že zde v časopise ještě některé otiskneme.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Zemřel pan Miloš Dlabal ...
Mnozí z vás se s ním setkávali o nedělích na mši svaté. Dovolte mi malou osobní
vzpomínku na pana Dlabala, našeho souseda, rodáka ze Štolmíře.
Jako malá jsem ho vnímala jako pana
učitele, jako otce, který se svým malým
synkem jezdíval na kole hrát fotbal na
hřiště a také jako chovatele chrtů. Více
jsem se s ním setkávala až v dospělosti, kdy
jsem se přestěhovala do jeho sousedství
a kdy nás pojilo každodenní dojíždění
do záměstnání v Kolíně. Pan Dlabal
zde byl ředitelem okresní pedagogicko
psychologické poradny, což pro něho
znamenalo vyvrcholení jeho pedagogické
kariéry. Pocházel z učitelské rodiny. Jeho
dědeček Karel Dlabal tu byl ustanoven ve
šk. roce 1918/1919 řídícím učitelem. Otec
mu tragicky zemřel v roce 1936. Měl staršího bratra Karla, který byl vyhlášeným
plastickým chirurgem. Miloš vystudoval pedagogickou školu a působil nejprve na
vesnických jednotřídkách, potom se dostal do Českého Brodu a zde učil na zvláštní
škole a stal se jejím ředitelem. Dlouhá léta byl i vyhledávaným logopedem. Už to
samo o sobě svědčí o tom, že měl rád děti a jejich výchovu bez trpělivosti, bez
znalosti dětských povah a bez lásky si nedovedl představit. V 90. letech se začal
více zajímat o dění ve městě, všeobecná známost ze svého dřívějšího působení
a oblíbenost jej v komunálních volbách koncem 90. let vynesla na přední místo
v městském zastupitelstvu. V té době již žil sám, manželka Mařenka zemřela už
v roce 1991.
Pan Dlabal byl vždy vstřícný, rád si popovídal, zastavil svůj zelený trabant, aby mě
svezl po cestě domů, zajímal se o mou práci, naše děti atd. Sám měl svou rodinu
velmi rád, často o ní vyprávěl. Vzorně se staral o dům, byl manuálně zručný. Rád
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pracoval na zahradě, kde potom odpočíval v altánku, často jej bylo vidět ve včelíně,
a to až do posledního času. Je to několik let, co se odstěhoval do penziónu Anna.
Stále jej to ale táhlo do Štolmíře, každou chvíli bylo vidět před domem zaparkované
vozítko a jeho zase na zahradě a u včel. V posledních letech patřil k pravidelným
návštěvníkům veřejného pečení chleba na návsi pod kostelem, nechyběl ani letos.
Těšil se ze setkání se známými, zavzpomínal, dal si něco dobrého.
Když jsem na zahradě, zabloudí mi oči ke včelínu, slyším i jeho typické pokašlávání
a jeho „dobrý den, sousedko!“
ZUZANA MIŠKOVSKÁ

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
V jedné z hodin náboženství jsme se s dětmi věnovali adventní době. Mluvili jsme
o jejím obsahu, co je vlastně jejím smyslem. Také jsme mluvili o délce adventní
doby, o stanovování jejího začátku. Přirozeně jsme se dostali i k tomu, s čím děti
mají advent spojený – adventní kalendář. A právě zde jsme viděli rozpor mezi
adventními kalendáři (mají 24 okének) a adventní dobou (ta letos bude delší).
Z různých návštěv si vybavuji, že některé rodiny adventní kalendáře nekupují,
ale vyrábí si vlastní. A tak mě napadlo, že by bylo opravdu krásné, kdybychom
si v domácnostech vyráběli „správné“ adventní kalendáře. A to nejen ve smyslu
správného počtu dní, ale také co do obsahu.
Adventní kalendář může být příležitostí k tomu, aby se propojovalo dění v kostele
s tím, jak prožíváme adventní dobu doma. Bylo by krásné, kdyby součástí adventního
kalendáře byly nejen „dobrůtky“ pro děti, ale také biblický úryvek daného dne.
Kdyby zde byl třeba také nějaký úkol odpovídající poselství daného dne, který
můžeme plnit. Otevírání adventního kalendáře by pak mohlo být příležitostí pro
společnou modlitbu…
Pokud by měl někdo zájem si takový kalendář vyrábět, můžeme jeho výrobu spojit
s výrobou adventních věnců. Tedy je možné se na slavnost Krista Krále (neděle
21. listopadu) sejít po mši sv. na faře. Někteří z rodiny mohou pomoci s věnci a další
členové rodiny zatím mohou připravovat adventní kalendář pro celou rodinu. Rád
vám pomohu s určitými idejemi, s biblickými úryvky, apod.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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SYNODA
Jdeme společně?
V sobotu 9. října byla zahájena světová synoda. Až vyjde tento text, budeme
o ní jistě vědět víc, například, jak se do ní případně zapojit. Budou tu nejspíš
instrukce, dotazníky… Mohlo by se však stát, že v množství nabízených aktivit
zapadne její hlavní smysl. Nedávno jsem měl možnost vyslechnout čerstvé dojmy
Anny Pohořalé, která se vrátila z Říma ze zahájení synody, kam byla vyslána jako
laický účastník. Udělalo to na mě velký dojem. Toto setkání mělo slavnostní ráz,
ale bylo též pracovní. Účastníci byli rozděleni do skupin asi po patnácti až dvaceti
lidech v pestrém složení: teolog, biskup, laik, řeholnice… s rovnocennými právy.
Každý zodpověděl v určeném čase dvě otázky. Jdeme v církvi společně? (co tomu
brání?, co se daří?) Co očekávám od synody? Po chvíli ztišení odpověděl každý na
otázku- Co z toho, co členové skupiny řekli, pokládám za důležité, inspirované.
Tento způsob komunikace mě zaujal, neboť umožňuje otevřít se, sdělit se, zároveň
vede k naslouchání druhému, hledání toho, co je v jeho výpovědi dobré. Současně
vylučuje hádku, obviňování, rozvláčnost. Jak řekl papež, nejde o vymýšlení konceptů,
o teoretizování, ale o otevřenost Duchu svatému a jeho impulzům. Teolog Piero
Coda mluví o historické chvíli, neboť žádná synoda nezačínala nasloucháním lidu.
Toto naslouchání by mělo začít na základní úrovni, tedy ve farnostech.
Jak by dopadla odpověď na otázku, zda jdeme společně v té naší? Jsme nepochybně
dobrou, živou farností, ale jdeme společně? Jsme přitažlivým společenstvím?
Spíše se mi zdá, že je náš “peloton“ značně roztrhaný. Jen malá hrstka borců stačí
vysokému tempu lídra závodu. Mnozí si jedou v malé skupince svojí rychlostí,
někteří to už úplně vzdali a sedí někde v hospodě u silnice, jiní vyměnili dres
a vybrali si tým, kde nejsou pod takovým tlakem. Myslím, že volání synody po církvi,
která bude, spíše než náboženskou institucí, přívětivým domovem pro všechny,
se nás velice týká. Mám v sobě však otázku, zda do toho procesu vstoupit. Jestli
mám potřebnou odvahu a víru. Ještě mám v paměti hořkost a zbytečnost polemik,
které jsme kdysi vedli. Na druhou stranu si myslím a věřím, že jsme něčím prošli
a alespoň trochu dozráli. Hlavní však je příhodnost a milost této chvíle. Papež synodu
svolává proto, že toto je problém celé církve. Dělá to nepochybně z vnuknutí Ducha
svatého, s jehož pomocí lze počítat. Takže jde o jediné, dát prostor Jemu.
PETR ŠTĚPÁN
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Spolu
Nevím, jak vás, ale mně se celkem dotklo téma letošní synody. Do této doby jsem ani
nevěděla, o co vlastně jde, ale titulky v Katolickém týdeníku přitáhly mou pozornost.
VYKROČIT SPOLU NA CESTU – ROZKOL SPOLEČNOSTI JE HLUBOKÝ – MÍR VE SVĚTĚ
ZAČÍNÁ V SRDCÍCH LIDÍ – ZAPOJTE SE – VYUŽIJEME, CO NÁM BŮH PŘIPRAVÍ – NEJSOU
TO JEN „MODLÍCÍ BABIČKY“
To jsou zhruba názvy článků jednoho čísla novin. Uznejte, to už je článek skoro
napsaný. Dovolte mi nechat vás nakouknout do mého vnímání slova „spolu“. Před
několika lety, když jsem vstupovala do katolické církve, nevěděla jsem, co to církev je.
Zní to teď skutečně hrozně, ale tak to prostě je. (Mimochodem o co lépe víme, co je
to manželství, co si slibujeme na desítky let, co o tom víme…?). Zhruba dva roky jsem
byla součástí farnosti v Praze – Kbelích. Byli tam milí lidé, úžasný pan farář, spousta
aktivních lidí a řada aktivit. Přestože jsem v této společnosti prošla přípravou na svátost
křtu, obřadem samotným i počátky vrůstání mých dětí do farního společenství, cítila
jsem se tam spíš jako host. Pak jsme se přestěhovali do Rostoklat a přišel velký boj.
Dlouho jsem dojížděla do Kbel a nebyla schopná přijít do českobrodské farnosti. Když
už jsem se odhodlala sama, nejstarší dítko (nejstarší a v tu dobu jediné rozumné, resp.
již trochu uvažující) se cizího kostela bálo. Strach jsme překonali, zvykli si na pohodlí
mší „za rohem“ a bylo i příjemné tu a tam přijít do farního centra na kávu. A to bylo
překvapení, že i tady jsou milí lidé, úžasný pan farář, spousta aktivních lidí a řada aktivit.
 Toto se stalo před několika lety. A i teď trvám na tom, že českobrodská farnost je: milí
lidé, úžasný pan farář, spousta…
Tak a teď jak v tom hraje roli pojem „spolu“? Jednou mě překvapilo a vlastně
i pozitivně nabilo zjištění, že církev jsme my všichni. A mně bylo dobře, usmívala jsem
se, chodila na mši, na kávu do Oranžovky, věděla jsem, že jsem součástí toho VIP spolku,
houpala se na nadýchaném obláčku a letěla si přímo do nebe. Jenže pak nám poslali
nového kněze. Z několika možných vybrali jednoho konkrétního. Už za tím je možné
sledovat záměr. Záměr otce biskupa inspirovaného Duchem svatým bezpochyby.
S novým knězem přijde i jeho nový pohled na věc, jeho jiné nápady, jeho další plány
s konkrétním farním týmem. Aha, já můžu taky něco dělat, zjistila jsem. Já se taky mám
zapojit, slyšela jsem v jednom kázání, aha! Rozjely se nové aktivity a zapojili se noví lidé.
Ne noví jen proto, že se třeba zrovna přistěhovali, nebo vstoupili do církve. Ale noví
i proto, že se třeba v konkrétní aktivitě našli. Někdo rozumí vizuální stránce akce, tak
přispěje tím, někdo umí psát, jiný má dobré připomínky, někdo dělá výborné svačiny,
někdo dokáže vytvořit skvělou náladu, někdo už toho za svůj dlouhý život vykonal tolik,
že teď odpočívá, nechává pracovat ty mladší, raduje se z jejich zápalu a podporuje je
modlitbou. Všechno se počítá, všechno je potřeba. A výsledkem je například báječná
výstava, nebo spolupráce na nových celoměstských slavnostech. Výsledek je třeba
i to, co není zase až tak úplně vidět – respektování farnosti jako partnera při plánování
dalších celoměstských aktivit. A tady mi poprvé zasvítilo slovo „spolu“. Už to nebude
„my“ a „oni“. Už to bylo alespoň nakrátko „my spolu“ jsme pro vás milí českobroďáci
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připravili super program v rámci posvícení. My spolu právě připravujeme adventní
akce, na kterých se město a církev představí jako tým. Aha efekt se nedostavil jen
u mne, ale i u města, kde konkrétně na kulturní komisi zaznělo „Aha, církev není jen pan
farář a jeho kostelnice?“
Tím to nekončí. Pak jsem onemocněla. Byla jsem vyčerpaná, přestala jsem jíst.
Ztratila jsem chuť cokoliv tvořit, do čehokoliv se zapojit. Jak kdysi říkal pan farář v jedné
homilii, že by bylo dobré, kdyby církev nebyla spolkem lidí ležících na zemi s nataženou
rukou, já jsem sama sobě musela přiznat: teď jsem v téhle roli. Nechtěla jsem, aby to
někdo věděl, nechtěla jsem, aby to někdo řešil, začala jsem se vyhýbat lidem. Ve městě
jsem vyřídila jen to nejnutnější a utíkala pryč. Přestala jsem být součást společenství,
přestala jsem být „spolu“. Jenže to nejde, s tím nejde přestat.
Ve farnosti jsem se najednou necítila dobře (paradoxně jsem ji teď vlastně nejvíc
potřebovala). Zrovna teď muselo moje tělo vyhlásit stávku? Je posvícení! Mnoho lidí
pracovalo, těšilo se, slavilo. Já ne, ležela jsem doma a cítila se mizerně. Potřebovala
jsem okolo sebe mít blízké, ale nedokázala jsem jim zavolat a poprosit je o pomoc.
Nebudou mít čas, vypomáhají, slaví… Už jsem jim nestačila, a tak jsem se z farního
společenství sama vystřihla. Jako by být členem znamenalo jet ve stejném tempu, jako
ti zrovna aktivní. Jako by být farníkem znamenalo makat na stejný výkon, jako ostatní.
Vůbec mi nedošlo, že o výkon tady vůbec nejde. Církev jsme my všichni. Ne my všichni,
kteří dokážeme něco vymýšlet, něco dělat, ale i ti, kteří momentálně plyn nesešlapují,
i ti, kteří jsou zrovna na dně. Ti, kteří právě teď mohou dávat, ale i ti, kteří teď potřebují
brát. Jsme přece rodina – a tu tvoří malé děti, které nic neumí a učí se, rodiče, kteří
vše táhnou, vymýšlejí, pracují, prarodiče a praprarodiče, kteří podporují, sdílejí své
zkušenosti z doby, kdy vše táhli, vymýšleli, pracovali a Bůh, který to takto vymyslel,
raduje se s námi, když jsme nahoře, pláče s námi, když jsme dole. Dal nám svobodu
– sami si můžeme rozhodnout, do čeho se pustit, na co se necítíme. Nesoudí nás.
A zrovna takovou atmosféru jsem našla v naší farnosti. Sama můžu zhodnotit všechny
výzvy, rozhodnout se, do čeho se pustím, na co se necítím, ale zkusím, co odřeknu. Být
spolu neznamená dělat všechno stejně, jako ostatní. Je nás hodně, čím dál víc, každý
máme vlohy na něco jiného a každý se nacházíme v jiné situaci. Máme možnost svěřit
své rozhodování, váhání, pochybnosti Pánu, ten zná naši cestu a odhadne naše rezervy.
A tak jsem se mu svěřila i já. A následně pocítila velkou touhu být ve společenství,
i když momentálně v pozici toho, který nic nedělá, ani telefon nezvedne. Zafungovalo
to. Každý den za mnou přijelo několik farníků, každý pomohl tím, co uměl – někdo
přivezl jídlo, někdo modlitbu, někdo objetí.
Teď už je po všem. Ale vlastně není. Vydýchávám tuto novou zkušenost. A hodně
to ve mně pracuje. Fakt, že jsem v těžkostech opouštěla společenství (aby to nikdo
nevěděl, aby mě nikdo neviděl…) svědčí o mé slabé víře. O tom, že v církvi jsem prašivý
začátečník, který vůbec netuší, o co v ní vlastně jde.
Děkuji Bohu za tuto lekci a všechny, kteří by se někdy mohli dostat do podobné
situace ujišťuji, že JSME SPOLU!
KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO
První tři události
Ježíšova veřejného působení
V tomto čísle farního časopisu bychom se věnovali třem událostem počátku
Ježíšova veřejného působení.
Když čteme jednotlivá evangelia, můžeme sledovat různé příběhy, Ježíšovy
výroky, události Ježíšova života… A můžeme sledovat, že o některých nám píše
jen jeden evangelista, o některých třeba všichni tři synoptičtí evangelisté a jsou
i události, které můžeme nalézt u všech čtyř evangelistů. Z této shody je patrné, že
taková událost patří k podstatným prvkům Ježíšova života, jeho učení a poselství.
K takovým událostem patří počátek Ježíšova veřejného působení. Zatímco
o Ježíšově narození hovoří „pouze“ dva evangelisté (a ještě můžeme zmínit vyjádření
evangelisty Jana – A Slovo se stalo tělem…), o počátku jeho činnosti u řeky Jordánu
hovoří všichni čtyři evangelisté. Tento počátek představují tři události – vystoupení
Jana Křtitele a Ježíšův křest; pokušení na poušti (o něm nám ale nevypráví sv. Jan);
a povolání prvních učedníků.
Vystoupení Jana Křtitele a Ježíšův křest
Podle tradice můžeme rozlišit Ježíšův život na dvě
části. Skrytý život a jeho veřejné působení. Za bod
zlomu považujeme Ježíšův křest, ke kterému podle
tradice došlo v 30. roku Ježíšova života. Toto určení
věku nemáme nikde v evangeliích zaznamenané, ale
30. rok byl časem, kdy se židovský muž měl postavit
„na vlastní nohy“. Ježíš opouští „rodný“ dům a začíná
jeho veřejné působení.
Při Ježíšově křtu dochází ke třem událostem.
Otevírají se nebesa, z nebe zaznívá hlas a na Ježíše
sestupuje Duch svatý jako holubice.
Ježíš je „pomazán“, respektive naplněn Duchem
svatým. V biblické tradici se můžeme setkávat
s tím, že když na někoho sestupoval Duch Hospodinův,
že tím byl člověk vybaven k vykonávání služby (kněží, králové, respektive soudci
a následně proroci…). I na Ježíše sestupuje Duch a Ježíš tak v jeho moci začíná své
poslání.
Neznamená to, že by do té doby Duch svatý v Ježíši nespočíval, nebo že by ho
přijal až teď – stal se adoptivním Božím Synem. Při křtu došlo ke změně modality
pneumatického vybavení, tedy ke změně toho, jak se Duch svatý v životě Ježíše
projevuje. Ono sestoupení Ducha svatého v souvislosti křtu můžeme vnímat jako
jakousi „investituru“.
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Je zajímavé, že všichni evangelisté doprovází Ježíšův křest také vystoupením
Jana Křtitele. A mnohdy tomuto vystoupení věnují značnou pozornost. Nejen, že
je přípravou na příchod Mesiáše, ale také v jistém slova smyslu představuje hlavní
obsah Ježíšova poselství a jeho poslání.
Pokušení na poušti
U synoptických evangelistů bezprostředně následuje vyvedení Ježíše do pouště.
První čin po Ježíšově investituře je čtyřicetidenní půst a následné pokušení od ďábla.
Evangelista Marek nám o tom vypráví velmi krátce, Matouš a Lukáš předkládají
známou trojici pokušení, se kterými se pokušitel na Ježíše obrací. Jestliže jsme
zmínili, že Janovo vystoupení představuje určitý obsah Ježíšova poselství, pak
Ježíšovo pokušení ukazuje jeho trvalý zápas, jeho trvalý boj, který během svého
působení povede a který vyvrcholí v okamžiku jeho smrti.

Povolání učedníků
Třetí událostí je povolání prvních učedníků. Zde každý evangelista přistupuje
k této události osobitým způsobem. U této události můžeme vidět ukázkový příklad
toho, jak evangelisté pracují – že jim nejde jen o zaznamenání nějaké historické
události, ale že provádějí její „relekturu“ (novočtení), tedy že ji představují jako
aktuální pro svého čtenáře.
Marek a Matouš
Tato evangelia byla sepsána kolem roku 70, jsou tedy nejstarší. K povolání u nich
dochází u Genezaretského jezera a odehrávají se v „okamžiku“. Ježíš kráčí podél
jezera a povolává učedníky, kteří rybaří. Učedníci reagují ihned – ihned opustili sítě,
lodě, společníky, otce… a šli za Ježíšem. Evangelisté se tedy snaží svým adresátům
zdůraznit, že povolání je jen okamžik a že je třeba reagovat ihned – naléhavost
událostí spojených s rokem 70 a se zánikem Jeruzaléma.
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Lukáš
Evangelista Lukáš píše své evangelium věřícímu Theofilovi. Jeho adresátem je
tedy člověk, který již následuje Ježíše a miluje Boha. Zprávu o povolání prvních
učedníků tomu tedy uzpůsobuje. Snaží se svému adresátovi zdůraznit, že povolání
není něco, co už má za sebou (já už Ježíše následuji), ale jako něco, co je aktuální –
musí se nechat znovu povolat.
Ježíš káže. Tlačí se na něj lidé, a tak Ježíš usedá do lodě. Ta patří Šimonovi (později
označenému v příběhu jako Šimon Petr). Jedná se tedy o loďku církve, ve které
učedník sedí a naslouchá Ježíšovu kázání (přesně to dělá Theofil). Následně Ježíš
vyzve Šimona, aby zajel na hlubinu a spustil sítě k lovení. Šimon vyjadřuje – na tvé
slovo spustím sítě. Povolání je zde tedy představeno jako jednání na Ježíšovo slovo!
Dříve sterilní život (marný rybolov) se v důsledku poslušnosti Ježíšově výzvě stává
plodným (zahrnuli velký počet ryb).
Evangelista k povolání ještě připojuje rozhovor o hříšnosti Šimona. Povolání není
jen jednáním na Ježíšovo slovo, ale je to také zakoušení Božího milosrdenství (jak
ostatně bude Lukáš v evangeliu mnohokrát ukazovat a opakovat).
Jan
Evangelista Jan píše své evangelium kolem roku 100. Je to doba, kdy většina
pamětníků Ježíšova života je již po smrti. Současná generace křesťanů je tak
tvořena těmi, kteří uvěřili skrze působení učedníků – jsou povoláni prostřednictvím
učedníků, nejen samotným Ježíšem.
A jak se to odráží v Janově evangeliu? U Jana dochází k povolání v oblasti Judska
a především, není to jen Ježíš, kdo povolává, ale i povolaný učedník se stává tím,
kdo přivádí k Ježíši další. Je to nejprve Jan Křtitel, který ukáže na Ježíše a jeho
učedníci jdou za ním. Je to Ondřej, který po tom, co pobyl s Ježíšem (viděl, jak Ježíš
zde „bydlí“), jde za svým bratrem Šimonem a přivádí ho k Ježíšovi. Je to Filip, který
přivádí Natanaela.
Závěr
Závěrem dnešního okénka se ještě zmiňme, kde můžeme tyto události
v evangeliích najít. Odpověď je vcelku logická. Protože jsou to události počátku
Ježíšova veřejného působení, budou tedy v úvodu evangelií. U Marka a u Jana se
bude jednat o první kapitolu. U Matouše a Lukáše to bude později. Ti mají v prvních
dvou kapitolách události spojené s Ježíšovým narozením a dětstvím. Proto píší
o těchto událostech až od třetí kapitoly dál. U Matouše kapitoly 3 a 4 a u Lukáše
dokonce kapitoly 3, 4 a 5.
R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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Z MÉDIÍ
Eucharistie, eucharistický zázrak
aneb koho (co) vlastně přijímáme ve svatém přijímání?
V říjnovém vydání časopisu jsme vám v rubrice „Knižní putování“ představili
knihu „Blahoslavený Carlo Acutis“. Tento „Boží ajťák“ byl známý mimo jiné jako
autor webových stránek, na kterých zdokumentoval eucharistické zázraky. Dnes
vám přinášíme přepis promluvy P. Dominika Chmielewského proneseného v rámci
Slovenského dohovoru za rodinu, ve kterém o jednom z eucharistických zázraků
hovoří:
„Za dva tisíce let trvání církve máme potvrzených okolo tří set eucharistických
zázraků. Většina se stala v Evropě, mnoho v Itálii, poslední dva v Polsku.
Co to je eucharistický zázrak? V některých případech, které jsme nazvali zázrakem,
došlo v okamžiku proměňování v proměnu nekvašeného chleba v lidskou tkáň
a trocha vína v kalichu se proměnila v živou, skutečnou krev.
Každý takový zázrak podléhá vědeckému zkoumání. Věnují se tomu tzv.
histopatologové, kteří vědecky zkoumají, co se vlastně v daný okamžik stalo. A co
tito lékaři zkoumají? Co vidí? Zkoumají fragment srdcového svalu člověka, který je
úplně zničený utrpením, který strašně trpí. Odkud o tom vědí? Poznají to proto, že
srdce obsahuje velmi mnoho bílých krvinek. Proč to nazýváme eucharistický zázrak?
Protože lékaři zkoumají něco, co je šokuje, a nedokážou to vysvětlit. Protože to
srdce, které zkoumají pod mikroskopem, toto srdce žije!!! V čase zkoumání žije. To
není kousek srdce někoho, kdo zemřel a jeho srdce je zkoumané pod mikroskopem,
ale toto zkoumané srdce žije, a právě v tuto chvíli umírá zničené utrpením.
A proto vědci říkají, že toto nedokážou vysvětlit. Rozumíš tedy tomu, co se děje ve
chvíli proměňování? Ježíš právě v této chvíli za tebe reálně umírá na kříži. Přijímáš
tedy žijící, bijící srdce Boha, který vlastně právě teď umírá pro tebe na kříži a ty
ho přijímáš do svého srdce. Jeho srdce do tvého srdce. Eucharistie je mimo čas
a prostor. Ježíš chtěl, aby každý člověk do konce světa, měl účast na nejdůležitější
události celého světa – vesmíru: Na umučení, smrti a zmrtvýchvstání Boha.
Když zpíváme hymnus Svatý, Svatý, Svatý…
Preface, která končí větou: „…proto s anděly a všemi svatými zpíváme píseň
ke tvé chvále a neustále voláme: Svatý, Svatý, Svatý Pán…“. Svatí a mystici viděli
eucharistii duchovním zrakem… řekli, že ve chvíli, kdy zpíváme tento hymnus se
otevírá nebe nad oltářem a sestupují zástupy andělů a v tuto chvíli jsme my všichni
přeneseni na Golgotu a oltář se ztrácí a je tu kříž Ježíše Krista. Nejen svatí a andělé
jsou přítomni u kříže Ježíše Krista, ale také celá církev, která se očišťuje v očistci.
Jsou to miliardy a miliardy lidí, kteří se v očistci očišťují. A konkrétně ten, za koho je
sloužena mše svatá (můžeme o něm říct, že on je nejblíže kříži), prožívá smrt Ježíše
Krista za jeho hříchy a Kristova krev, která kane z jeho ran ho obmývá. Dochází
tedy k očištění skrze krev Ježíše Krista. On už si to nepředstavuje, on už to vidí...
Hledí na zničeného, mučeného Ježíše, který za něj umírá na kříži. Okolo kněze jsou
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všichni svatí, kteří zvítězili v Ježíši Kristu a celá církev, která se očišťuje v očistci i celá
bojující církev, která zde na zemi bojuje o spásu.
Když kněz dává své ruce nad kalich a paténu
a modlí se, aby skrz jeho dlaně sestoupil Duch Svatý,
v tomto okamžiku se nekvašený chléb přeměňuje
(přepodstatňuje) na bijící, mučené, trpící, umírající
srdce žijícího Ježíše Krista, který právě umírá na kříži.
A malé množství vína se přepodstatňuje v krev Ježíše
Krista. Když kněz bere do svých dlaní Eucharistii,
bere do dlaní bijící srdce Ježíše Krista a ukazuje nám
ho. Vidíme Ježíše právě umírajícího za nás na kříži.
Ježíše, který je zmordovaný, zmučený, vražděný skrz
naše hříchy. Ježíše, který z lásky chce vzít na sebe
všechny naše hříchy a také všechno prokletí a zlo,
které nás ničí a v jeho ranách právě teď dochází
k uzdravení. Písmo svaté hovoří o tom, že v jeho
ranách je naše uzdravení. A proto ve chvíli, kdy ti
kněz ukazuje Eucharistii, tělo Ježíše Krista – srdce,
které je zničené, v tuto chvíli odevzdávej všechno,
co tě ničí, Ježíši Kristu. Všechno zlo, nemoci a prokletí, všechno zlé a špatné v tvém
životě vkládej do jeho ran. On chce všechno toto zlo vzít na kříž a na výměnu ti dává
pokoj, radost, požehnání. On chce, abys byl šťastný.
Když kněz bere do svých rukou kalich s krví Ježíše Krista v těchto chvílích obejmi
ve svém srdci kříž a dovol, aby krev z jeho ran začala splývat na tebe a celého
tě obmyla, protože krev Ježíše má moc obmýt tě z každého hříchu. Ježíšova krev
dokáže zničit každý hřích v tvém těle. Jeho krev má moc zničit každý útok satana na
tebe. Krev Ježíše tě činí neviditelného pro zlo. Všechno, co je ponořeno do Ježíšovy
krve, je neviditelné pro zlo, pro satana. A díky Ježíšově krvi můžeš milovat Boha bez
strachu, pocitu viny a pocitu hanby.“
Pozn.:
Poslední potvrzený eucharistický zázrak, ke kterému došlo na Slavnost Narození
Páně 25. prosince 2013 v kostele sv. Jacka v dolnoslezské Lehnici (Legnica): Hostie,
která upadla na zem, a po zvednutí byla vložena do nádoby s vodou, se zbarvila
do červena. Její fragment byl předán lékařské laboratoři v Sadowej, která uzavřela
lékařskou charakteristiku s tím, že výsledky se „nejvíce podobají tkáni srdečního
svalu“ se změnami, které „často provázejí agonii“.
Originál promluvy naleznete na adrese: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/
clanky/dominik-chmielewski-koniec-casov-eucharistia-a-maria/
Slovenský překlad: Jozef Kutny
Zapsala: JANA STRNADOVÁ
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OKÉNKO SVĚTCŮ
Svatý Saturnin
29. listopadu slaví církev památku sv. Saturnina, prvního biskupa z Toulouse
a jednoho z nejctěnějších světců Francie.
O sv. Saturninovi (franc. Serninovi) toho bohužel, stejně jako o mnoha dalších
světcích starověku, mnoho nevíme. Staré legendy nám nabízejí řadu verzí.
Saturnin byl patrně jeden z misionářů, které vyslal k francouzským Galům
sv. Fabián, římský biskup v letech 236-250. Působil v jižní Francii, v oblasti
Languedoku a Gaskoňska. Je považován za horlivého a úspěšného misionáře.
Jeho smrt je historicky zasazována někde do časů 50. let, do Deciova či Valeriánova
pronásledování křesťanů. Po odmítnutí obětování pohanským bohům byl odsouzen
a zemřel usmýkán býkem.
V Toulouse sv. Saturnina připomínají dva kostely: Notre Dame du Taur, stojící na
místě, kde se býk podle legendy zastavil s jeho tělem, a velkolepá bazilika.
K jeho hrobu začali postupně putovat věřící a počátkem 4. století se začal stavět
kamenný a cihlový kostel. Karel Veliký daroval kostelu mnoho cenností a místo se
stávalo poutním místem také proto, že tudy vedla cesta do španělské Compostely.
Kolem roku 1075 se začalo se stavbou současné baziliky. Je to největší zachovalá
románská bazilika a od roku 1998 patří ke kulturnímu dědictví UNESCO.
Za francouzské revoluce byla kapitula zrušena a její budovy z velké části rozbořeny.
Rekonstrukce se ujal slavný architekt Eugéne Viollt-le-Duc. Zásluhu na zachování
baziliky má především spisovatel Prosper Mérimée, který roku 1838 prosadil, že
byla zapsána do seznamu národních kulturních památek, což ji zachránilo.
Mimo Francii, kde sv. Saturnin působil, se jeho kult rychle rozšířil především do
Španělska, Itálie a jižního Německa, neznámý není ani v Polsku.
Saturnin je vzýván při bolestech hlavy a závratích, smrtelné úzkosti a za dobrou
hodinu smrti.
Patron: Toulouse, Sardinie,
Navarry, Cagliari, Weissenau
a Minderau
Atributy: biskupský šat, mitra,
býk

JARKA PŘIKRYLOVÁ
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ODPUSTKY
Získávání plnomocných odpustků
přičitatelných duším v očistci
Jednou z věcí, která patří k mému dětství, je gramofon. Měli jsme ho
v obývacím pokoji, ve třetí poličce nad televizí. Pro nás malé bylo tak velmi
obtížné se k němu dostat – bylo třeba přisunout křeslo a lézt po nástěnné skříni.
Doma jsme měli několik desek, které jsme pouštěli stále dokola. Deska Hany
Zagorové (tu jsme vyhráli na pouti), hymna Dukly Praha, Perníková chaloupka
od Ringo Čecha, píseň Zde Alfons… A jednou z nich byla také deska Karla Gotta,
na které byla píseň Musica.
Vzpomínám si, jak ve mně tato píseň vyvolávala smutek. Nebyl jsem ještě
schopen vnímat celý text písně, a tak mě vždy zraňovalo jedno vyjádření. Když
jsem slyšel slova: „Já nechci růži na rakev“, tak jsem to vnímal tak, že na Karla
Gotta všichni zapomenou a že až bude mít pohřeb, že nikdo nedorazí a že
nebude mít ani tu růži na rakvi.
Vstupujeme do měsíce listopadu, ve kterém hned na začátku prožíváme
tak zvaný dušičkový oktáv. Osm dní, ve kterých můžeme získávat plnomocné
odpustky našim zemřelým a intenzivněji se s nimi spojovat.
Častokrát dostávám otázku, jak to s těmi odpustky je, ve smyslu, když mí
předci jsou již před Boží tváří (už jsem jim odpustky vyprosil v předchozích
letech...), k čemu mé snažení případně je, jak to Bůh využije. Ano, zdůrazňoval
bych, že je nanejvýš vhodné, abychom ve svém úsilí o získávání plnomocných
odpustků přičitatelných duším v očistci byli konkrétní – získávali je pro naše
předky, pro lidi, kteří pro nás byli důležití (rodiče, prarodiče, případně děti,
partneři, kamarádi…). Ale zároveň je třeba si uvědomovat, že naše jednání,
získávání odpustků, není obchodem, do kterého vstupuji s Bohem – za můj
skutek (já platím) je následující produkt – osvobození toho a toho.
Možná si tedy můžeme klást otázku, zda to má cenu, nebo proč to dělat
konkrétně. Je dobré si uvědomit následující, totiž že získávání odpustků
přičitatelných duším v očistci nemá za cíl jen tuto jednu věc. Ale že je také
projevem naší víry a že má vztah také k našemu vlastnímu životu.
Projevování naší víry ve vzkříšení
Když čteme příběh o prvním hříchu (Gen 3), tak nám tam svatopisec také
zaznamenává, co hřích přináší do lidského života. Je to narušení vztahů,
a to s Bohem (člověk se skrývá), s druhým (vytváří si oděv), se sebou samým
a se stvořeným světem (kožená suknice – smrt zvířete). Smrt člověka je pak
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extrémním vyjádřením této narušenosti.
My křesťané pak konáme úkony, kterými vyjadřujeme, že toto extrémní
vyjádření narušenosti vztahů není definitivní. Vyjadřujeme, že tento vztah
chceme nadále udržovat, bojovat proti této propasti. Vyprošujeme člověku
Boží milosrdenství, získáváme ony odpustky (bojujeme proti narušenosti vztahu
s Bohem). Chováme se k ostatkům člověka uctivě, vymezujeme mu i po smrti
konkrétní místo, které zdobíme, ke kterému chováme úctu – nechodíme po
tomto místě (bojujeme proti narušenosti vztahu se stvořením) a na toto místo
přicházíme a pokládáme květiny (bojujeme proti narušenosti vztahu s druhým
člověkem, udržujeme s ním vztah). Abych trochu parafrázoval citovaná slova
z písně Musica, jsme těmi, kteří nezapomínají a dávají růži na rakev nejen při
pohřbu, ale neopouštění dotyčného zemřelého i nadále.
Samozřejmě není dobré, když takto činíme pouze v době „dušiček“, ale přesto
je dobré si uvědomovat, že toto je zvláštní čas. Je to čas, kdy se na to soustředí
celá církev a kdy toto jednání dělá také „společně“.

Odpustky jako jednání prospěšné i nám
Získávání odpustků přičitatelných duším v očistci je ale trochu paradoxně
jednáním, které je zaměřeno také k našemu dobru. V Matoušově evangeliu
čteme v jednom z Ježíšových blahoslavenství: Blahoslavení milosrdní, neboť
oni dojdou milosrdenství. Naše jednání ve prospěch druhých se stává pro nás
místem školy, kde se sami něčemu učíme a sami něčemu otevíráme.
Tím, že projevujeme v těchto dnech milosrdenství, jsme těmi, kteří si toto
milosrdenství sami osvojují. Víme dobře, že člověk, který neumí odpouštět
druhým, neumí odpouštět ani sám sobě (mnohdy to řeší tak, že není schopen ani
připustit, že by udělal něco špatného). Tím, že projevujeme zcela konkrétními
skutky a třeba i namáhavým způsobem (získávání odpustků každý den tohoto
oktávu) lásku našim zemřelým, sami se proměňujeme.
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Se získáváním odpustků je navíc spojena nutnost slavit svátost smíření. Tu
samozřejmě můžeme slavit i povrchním způsobem – zpovídám se, protože je
to podmínka. Ale můžeme ji slavit také jako svátost našeho obrácení, a pak
získávání odpustků skutečně znamená prospěch i pro nás samotné.
A v neposlední řadě je dobré si také uvědomovat, že jednoho dne nastane to,
že my sami budeme možná těmi dušemi v očistci a budeme velmi vděční za to,
když nám někdo bude vyprošovat Boží milosrdenství. A jak budeme vděčni za to,
že jsou zde naši potomci, kteří to budou dělat. Ti potomci, které jsme to během
svého života učili, a to jak svým příkladem, tak také tím, že jsme tento oktáv
prožívali s nimi. Získávání odpustků je v tomto ohledu jeden z nejprozíravějších
kroků a také jeden z projevů dobré sebelásky.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků
Je asi vhodné v tuto chvíli znovu připomenout podmínky pro získání
plnomocných odpustků.
Při získávání odpustků obecně platí splnění tří základních podmínek.
• slavení svátosti smíření (někdy v blízkém okruhu těchto dní – má se na
mysli měsíční perioda slavení této svátosti). Připomínám, že je vhodné
slavit tuto svátost jako svátost našeho obrácení
• v den získávání odpustků přistoupit k eucharistii
• modlitba na úmysl Svatého otce
A v tomto období k tomu jsou přidány následující podmínky
- ve dnech 1. a 2. listopadu se k obvyklým podmínkám připojuje návštěva
kostela, při které se pomodlíme modlitbu Otčenáš a Vyznání víry.
- ve dnech 1. – 8. listopadu se k obvyklým podmínkám připojuje návštěva
hřbitova (návštěva může být i přes zavřenou bránu, když přicházím v pozdních
večerních hodinách) a zde se alespoň v duchu pomodlit za zemřelé.
Připomínám, že odpustky je možné získávat po celou dobu oktávu. Nikoli
jednou za dané období, ale každý den právě jednou.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JEN CHLEBEM
Zelené fazolky s vajíčkem
V dnešním vydání časopisu Vám přinášíme recept od Rusiany Němcové. Jedná
se o arménský recept na zelené fazolky s vajíčkem.

Budeme potřebovat:
500 g čerstvých příp. mražených fazolek
trocha oleje
1 ks středně velké cibule
1 ks vejce
čerstvý koriandr (příp. oregano)
sůl
Postup:
Fazolky povaříme v osolené vodě na skus. Uvařené slijeme a ihned propláchneme
studenou vodou pro zachování barvy.
Na pánvi si na oleji do růžova osmahneme cibuli, přidáme fazolky, necháme je
chvíli prohřát. Přisypeme nasekaný koriandr (příp. kdo nemá, použije oregano)
a nakonec vmícháme rozšlehané vejce.
Takto připravené fazolky můžeme podávat jako přílohu k masu (např. vepřové
panence) či jako lehkou večeři s pečivem.
JANA STRNADOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Dnes jsem se vracela z návštěvy a poslouchala v autě rádio Proglas. Zrovna tam
povídali o tom, abychom Bohu předkládali vše, co děláme, případně co bychom
chtěli dělat. Co cítíme, vše, z čeho se radujeme i jsme smutní. Pozvat Ho do všeho.
Už jsem to slyšela tolikrát, to přece znám a dělám. Zvu Ho do všeho. Opravdu?
Pozvala jsem Boha i do svého rozhodování co dnes udělám a co mohu nebo bych
měla vypustit? Už si tak jistá nejsem.
Poslední dobou jsem vypustila čtení knih ze svého seznamu nebo podle svých
přání. Zůstala občasná společná čtení dětem a přípravy na domškolácké projekty.
Věřím, že tuto absenci chápete. Vím, že jsem se rozhodla správně, když jsem volné
chvíle nevěnovala čtení.
Někde v koutku však hlodá myšlenka: „Nevyhrábneš nebo nenaškrábneš
aspoň cosi malého?“ A během návštěvy knihovny, kde jsem si nabrala spoustu
dětských knih od švédské autorky Astrid Lindgrenové, jsem narazila na magazín
– Knihkupec. Prolistovala jsem si ho a oslovilo mě hned několik knižních titulů či
rozhovorů zejména s našimi současnými spisovateli. Nepřečetla jsem tedy žádnou
knihu, ale rozrostl se MŮJ seznam knih
plánovaných. Například od Jaroslava Rudiše
– „Winterbergova poslední cesta“ (Pečovatel
Jan se stará o umírající v Berlíně a na požádání
se vypraví s téměř stoletým klientem na jeho
poslední cestu střední Evropou. Společně
cestují vlakem z Berlína do Sarajeva podle
starého baedekeru pro Rakousko-Uhersko
z roku 1913). Listovala jsem dál a rozesmál
mě titul knihy od tzv. stand-up komika Pavla
Tomeše – Až na ten konec dobrý. Předchozí
kniha se jmenovala Tohle lidi hodně berou.
Nečetla jsem ani jedno, ale bavím se při čtení
už jen samotných názvů.
Nechte se pobavit a kdyby vás něco
podobného rozesmálo, dejte mi vědět. Ráda
se zasměji znovu.
PETRA MARHOUNOVÁ
Winterbergova poslední cesta
Jaroslav Rudiš
Labyrint, 2021
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PRO DĚTI
Ahoj kamarádi,
se začátkem listopadu přichází i svátek všech svatých. Nám se na tuto stránku
všichni svatí nevešli, ale pár těch českých se nám tu objevilo. Abyste to neměli tak
jednoduché, jejich jména jsou rozdělena na slabiky. Věřím, že ke spojení správných
slabik nebudete potřebovat žádnou nápovědu, nebo jenom malou.
Tak ať jsou s vámi všichni svatí a skládání zdar!
MAJDA

FČAS - Farní časopis a společník • vydává Římskokatolická farnost Český Brod • Husovo náměstí 78,
282 01 Český Brod • Redakce: M. Sklenář, K. A. Nováková, P. Červená. Grafika: L. Konopíková
• tel.: +420 604 935 797 • email: farnicas@gmail.com • č. ú. 4040404040/2700 • foto: P. Červená,
Pixabay • vychází v Českém Brodě 31. října 2021 • náklad 40 výtisků • dop. cena/náklady na tisk 10
Kč • NEPRODEJNÉ •
20 FČAS 11/2021

