
 

Vánoce bychom mohli slavit novým 
způsobem 

 

Kdyby nebesa poslala na zem tři anděly, aby odstranili všechno, co může 
lidem znemožnit "slavit" Vánoce už před Vánocemi. 
 
Vánoce bychom mohli slavit novým způsobem … 
- kdybychom již v říjnu "necpali" do regálů vánoční pečivo;  
- kdyby v obchodních domech již dokonce v říjnu nezněly do omrzení mělo-

die srdce zahřívající koledy; 
- kdybychom v polovině listopadu ne-

instalovali světelné řetězy a vánoční 
efekty; 

- kdyby se vánoční stromky objevily 
až ve vánoční době; 

- kdyby v adventu - a ne v jiném čase 
- vypadly dětem z adventních kalen-
dářů čokoládové dobroty; 

- kdybychom si našli čas na adventní 
roráty; 

- kdyby nás adventní svíce a společná modlitba při ní naplňovaly kouzlem 
očekávání; 

- kdyby v televizních pořadech poukázali na to, že v minulosti byl advent 
v podstatě postní dobou. 
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Nezapomínejme na to, že vánoční písně jsou zpěvy o touze po tom, který přijde 
a přetvoří svět na zdravější a hezčí. Jsou to zpěvy radosti o začátku spásy pro 
lidi. Vnímejme je jako pozvání, abychom se stali vánočními lidmi. "Otevřete 
dveře dokořán! " - tak se nám ozývají. 

Historka Martina Bubera hovoří o rabínovi Mendesovi von Kozkovi, který 
jednou učené muže překvapil otázkou: "Kde přebývá Bůh?" 

Učenci se mu vysmáli: "Co to říkáte!? Vždyť svět je plný jeho slávy!" 

Rabín odpověděl: "Bůh přebývá tam, kde ho přijmou."  

Slavením Vánoc chceme Bohu otevřít nejen dveře, ale i srdce. Kéž by to o letoš-
ních Vánocích bylo po staru i ponovu zároveň! 

(podle KN) 
 
 
 

Magnificat jako návod  
na prožití Vánoc 

 

Když se blížily úplně první Vánoce, s napětím je očekávali pouze dva 
lidé na celém širém světě. Maria, dívka z Nazareta, a její manžel Josef. 
Bůh chtěl obdarovat jejich rodinu, národ Izraele, ale také všechny ostatní 
národy země. Maria se po tom, jak ji 
navštívil anděl, který jí tuto radostnou 
zvěst oznámil, ihned vydala na cestu ke 
své příbuzné Alžbětě. Před ní v krásné 
modlitbě známé jako Magnifikat vyznala 
svou radost z prvních Vánoc a dala nám 
příklad, jak prožívat všechny ostatní. 
 
Velebí má duše Pána 
Shon, stresy, toto třeba dovařit, tamto ukli-
dit, kapra osmahnout, děti pohlídat, dárky 
poschovávat… 

Během Vánoc se najde milion věcí, na které 
se dá soustředit. Cítíme odpovědnost za to, abychom dodrželi tradice, připravili 
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chutná jídla, nakoupili dárky, které se budou líbit, a vytvořili tu pověstnou 
atmosféru klidných a radostných svátků. Jsem si jist, že toto všechno má svůj 
smysl. Dvojnásobně to platí v případě, že v rodině máme děti. Vzpomínky na 
Vánoce bezpochyby patří mezi nejkrásnější z mého dětství - a tak to má být. 
Jenže proč toto všechno děláme? Jaký to má smysl?  

Tradice, jídlo a dárky mají odkazovat na skutečnou podstatu Vánoc - betlémské 
děťátko, které dává světu naději, pokoj a radost. Pokud všechny tradice dodrží-
me, uvaříme tu nejchutnější štědrou večeři v dějinách a vybereme nejvhodnější 
dary, ale ztratíme radost a pokoj, které Ježíš přinesl, tak nač to všechno bylo 
dobré? Co jsme tím oslavili? 
 
A můj duch jásá 
Panna Maria neočekávala narození svého syna se zamračenou tváří a v tiché 
zbožnosti. Když říkala, že její duch jásal, tak věřím, že to na ní i bylo vidět. 
Musela zářit. My křesťané jsme Ježíše už potkali. Dáváme to najevo? Vždyť 
když v kostele zpíváme některý z Davidových žalmů o radosti, mnozí ani brvou 
nehnou, natož aby ukázali nějaké emoce. Nejtěžší to mají kněží se smyslem pro 
humor. Pokud i během kázání zavtipkují, věřící strne v jakémsi křeči a bojí se 
dát najevo byť jen drobné pobavení. Nepopírám, že uctivé ticho a zbožné 
zamyšlení mají v duchovním životě obrovský význam. Jenže rovněž v něm mají 
místo i radost, smích, zábava a vtipy. Jen se zeptejte Filipa Neriho, Jana XXIII., 
nebo papeže Františka. Před Vánocemi si navzájem přejeme šťastné a veselé 
svátky, tak proč nedovolit duchovní radosti z Ježíšova příchodu, aby se projevila 
navenek. 
 
Velké věci mi učinil ten, který je mocný 
Život Panny Marie se od návštěvy anděla Gabriela musel obrátit naruby. 
Koneckonců, asi to tak bývá vždy, když se žena dozví, že čeká dítě. Ať už ji 
anděl navštíví nebo ne. Maria hmatatelným způsobem pocítila, že Bůh koná 
v tomto světě a dokonce i v jejím vlastním životě. Otec už nebyl vzdáleným 
Králem, ale spolupracovníkem na úžasném díle. 

Na to často zapomínáme - že Bůh má mnohé plány pro svět a v některých z nich 
je klíčová právě naše spolupráce, naše ochota podílet se na čemsi, co nás 
přesahuje. I když se toho možná bojíme. Vždyť co mohlo být hroznější, než 
neočekávané těhotenství v relativně nízkém věku, pro které mohl Marii opustit 
její snoubenec? 
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Vánoce mohou být časem, kdy přehodnotíme naše priority, zvážíme, do čeho 
nás sám Bůh zve a vyjdeme mu vstříc. 
 
Svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství 
Z Ameriky známe vánoční heslo "Let' put Christ back in Christmas". V češtině 
bohužel tato slovní hříčka nefunguje tak trefně jako v angličtině, smysl je však 
stejný - znovu udělejme z Krista součást Vánoc. A nejde jen o to, zda dětem 
řekneme, že u nás dárky nenosí ani Santa Claus, ani Děda Mráz, ale Ježíšek. Dá 
se od toho odrazit, ale důležitější bude, pokud půlnoční mše nezůstane jedinou 
součástí našich svátků, která se bude točit kolem Ježíše. Vánoční ozdoby, ba 
i mnohé tradiční zvyky mají s křesťanstvím často pramálo společného. Otevírá 
se příležitost pro naši kreativitu - udělejme z Krista nejdůležitější součást 
Vánoc! 
 
Mocné sesadil z trůnu a povýšil ponížené 
Nikdy se nám nepodaří dostat pod kontrolu každý detail. Vždy se něco pokazí - 
a podle zákonů schválnosti většinou v nejnevhodnějším možném čase. Podobá-
me se tak bojovníkům, kteří musí držet pevnou ruku nad svými panstvími, hasit 
i ten nejmenší problém, aby se celý systém nezosypal. Tímto způsobem si akorát 
tak vyrobíme šediny a vrásky navíc. Maria nás ve svém chvalozpěvu zve uvolnit 
se, přenechat vše Bohu - ponížit se, myslet více na druhé a méně na sebe. 
 
Hladové nasytil dobrými věcmi 
Cosi, co neodmyslitelně patří k vánočním svátkům, je charita. V amerických 
seriálech se často setkáváme s vývařovnou pro bezdomovce, kam během Vánoc 
chodí různí lidé vypomáhat s přípravou a vydáváním jídla. Určitě stojí za 
zamyšlení najít způsob, jakým bychom v naší životní situaci mohli podat 
pomocnou ruku těm, kteří mají méně než my. 

Františkův pontifikát začal radou od bratra kardinála, který mu řekl: "Nezapo-
meň na chudé. "Podobnou radu nám dává i Maria. 

 
Bohaté propustil s prázdnou 
Není špatné, pokud si svátky chceme užít a mít z nich cosi i pro sebe. Obohatit 
se - ať už duševně nebo materiálně. Podstatné je, abychom se neobohacovali na 
úkor druhých. Nemysleli více na to, jaké dárky dostaneme, než na to, jakým 
darem budeme pro naši rodinu a přátele. 
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Pamatuje na své milosrdenství, jak slíbil našim otcům 
Bůh k nám každé Vánoce přichází s novou nadějí. Tak jak navštívil národ 
Izraele, navštěvuje i naše rodiny a komunity. Nepřichází jen k jednotlivcům, 
stává se součástí našich společenství a proměňuje je. Dovolme mu proměnit nás. 

(podle Slovo+) 
 
 
 

Christos roždájetsja! 
Kristus se rodí! 

 

Je to zvláštní pozdrav, který zaznívá o vánočních svátcích v chrámech 
východních křesťanů: "Kristus se rodí!" 
A my odpovídáme: "Oslavujte Ho!" Jsou 
to věty ze slavného liturgického zpěvu – 
kánonu. 

Povšimli jste si, co je zde zvláštní? Ne-
říkáme - "Kristus se narodil", ale "Kristus 
se rodí". Slavnost Kristova narození není 
dobou nostalgických vzpomínek na dávné 
události. Naopak, je to svatý čas, v němž 
se stáváme očitými svědky narození Páně, 
jako živí účastníci se můžeme zapojit do 
všeho, o čem slyšíme a ještě uslyšíme. 

V liturgické oslavě padá bariéra mezi mi-
nulostí a přítomností a existuje jen Boží 
věčné TEĎ. Bůh nás zve, aby se Vánoce 
staly skutečnou událostí v našich vlastních životech, aby se Kristus narodil a stá-
le se rodil v NÁS. V tomto duchu se nyní musíme snažit srdcem vniknout do 
evangelijní zvěsti o příchodu Krista na zem a spatřit v jejím světle vlastní život. 

Nejprve slyšíme, že císař v té době nařídil sčítání lidu. Kvůli němu se celé 
zástupy vydaly na namáhavou cestu do svého rodiště, tam musely vystát 
dlouhou řadu, aby je nakonec zapsali do jakési knihy a poslali pryč. Z hlediska 
politiky to byl významný čin, ale pro běžného člověka to znamenalo právě jen 
hromadu ztraceného času a promarněných sil kvůli hloupé byrokracii. Není to 
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nádherný obraz dnešního světa? Lidská společnost se vyvíjí, ale v mnoha věcech 
se svět vůbec nezměnil. Ten popis věrně odpovídá životní realitě dnešního 
obyčejného člověka. Je důležité, abych si povšimli, že právě SEM chce přijít 
Boží Syn. Ne do romantických ulic, vyzdobených světelnými reklamami, ne do 
obchodů plných vánočních dárků, ne do pokojů vyzdobených zelenými větvemi, 
ale do naší tvrdé reality, do obtíží našich všedních dní, i do našich starostí 
s věčnou byrokracií. 

Chceme-li prožít tyto svátky a získat z nich něco užitečného, něco trvalejšího 
než jenom chvilkové zapomenutí na starosti, snad bude dobré, opustíme-li 
v mysli romantické výšiny vánoční idylky a sestoupíme dolů, k pravdě o sobě 
a svém hříšném životě. Nechť tato liturgická slavnost pro nás není útěkem ze 
života, ale naopak místem, kde můžeme svůj život postavit do osvobozujícího 
světla pravdy. Neutíkejme do prázdnoty života, ale dovolme Bohu, aby se do ní 
postavil, a tak jí naplnil. Nehledejme narozeného Boha ve snění, ale v naší 
realitě, osvětlené Božím slovem. Jen tak Ho můžeme najít tak, abychom se od 
něho opět nevzdálili, jakmile doznějí koledy. 

Císař římský tedy vydal příkaz ke sčítání lidu. Zkusme se nyní na chvíli vžít do 
situace běžného člověka, který se právě o tom dozvěděl. Máte starostí nad hlavu, 

a teď vám kdosi oznámí, že musíte 
všeho nechat a týden dva kamsi 
v horku daleko cestovat. Nějak by se 
to dalo zvládnout, ale co teď, když 
vaše manželka právě čeká dítě, ale 
žádného úředníka to nezajímá? Toto 
je situace Josefa s Marií. Neměli žád-
nou moc, aby to změnili. Vydali se 

tedy na namáhavou cestu. Aby to "potěšení" bylo úplné, v Betlémě se jim 
nepodařilo najít místo v hostinci, takže se museli ubytovat v jeskyni. A jaký byl 
výsledek? - Tato nesmyslná a ponižující situace, tato skutečnost, že Josef 
a Marie ji pokorně přijali, splnila předpovědi Písma a povýšila betlémskou 
jeskyni na rodiště Nejvyššího Krále.  

To je velice silné – a je to v nás! Máte v životě věci, které jsou těžké nebo 
nepříjemné a nedokážete je změnit! Zdá se vám nesmyslný a možná ponižující 
běh tohoto světa, do kterého se musíte zapojit, ať chcete nebo ne? Nezoufejte, 
ale důvěřujte Bohu a přijměte to v moudré pokoře, jako Josef a Marie. Není to 
výzva k pasivitě! Naopak, je to výzva obejmout svůj kříž. A Bůh svévoli jiných 
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přemění pro vás na nástroj k uskutečnění své svaté vůle. Situace, kterou vám 
vnutil tento svět, se vám stane místem narození Nejvyššího. Kdo Bohu důvěřuje, 
tomu všechno slouží k dobru. 

Ale neuvažujme jenom o svých životních situacích. Místem, kde se chce narodit 
Bůh, je především nitro každého z nás. Jsme stvořeni tak, abychom byli nositeli 
Boha. A jak to může být? - ptáme se. Evangelium o tom vypravuje: Josef s Marií 
hledali ubytování, a kdo by je byl přijal, u toho by se Kristus narodil. Podobně 
je to i s námi - i za námi přicházejí naši bližní, kteří potřebují naši pomoc anebo 
alespoň oporu, prostě hledají trochu volného místa v našich srdcích. A právě oni 
nám tajemným způsobem přinášejí Božího Syna, který se s nimi ztotožnil. 
Vzpomeňme na jeho slova: "Cokoli jste učinili jednomu z těchto maličkých, 
mně jste to učinili". Jestliže jsme dali v srdci místo jednomu z maličkých, dali 
jsme místo Bohu! Svatý Jan Zlatoústý nám také takticky radí: "Nehleď na 
postavení člověka ani na jeho vzhled, ale ber na vědomí, že v něm vítáš svého 
Boha". Otevřeme-li své nitro našim bližním, to budou pravé Vánoce. Láska, 
kterou projevíme bližním, je tím lůnem, z něhož se rodí v našem srdci Bůh. 

Samozřejmě existuje ještě druhá možnost. Můžeme své srdce nechat zavřené, 
můžeme zůstat obráceni do sebe. Pak se však naše vánoční svátky stanou 
tragickou absurditou. Často se stává, že hledáme Boha kdesi ve výšinách 
a zároveň ho odmítáme, když k nám 
přichází v bratrech a sestrách. Tuto 
skutečnost nám odhalují otřesným 
způsobem mnohé známé pohádky, 
které se vypravují a dnes také vysílají 
v televizi právě o Vánocích. Snad si 
vzpomeneme na Andersenovu po-
hádku o děvčátku se zápalkami anebo 
na podobný příběh Dostojevského 
o chlapečkovi, který byl u Krista na Vánoce. Líčí se v nich, jak se lidé ve svých 
domech egoisticky noří do sváteční atmosféry, zatímco venku mrzne ubohé dítě. 
Ale právě ono mělo tu čest oslavit toho roku Vánoce u stromečku samotného 
Pána Ježíše. 

Tyto příběhy nejsou ničím jiným než jinak převyprávěným evangeliem. Prvními 
a nejdůvěrnějšími svědky Kristova narození nebyli náboženští hierarchové, ani 
přední občané té země. Nebyli to ti "slušní" lidé, kteří byli sice bezúhonní 
a vážení ve svém občanském životě, ale neměli srdce pro rodinu, která byla na 
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cestách. Byli to prostí pastýři, jimiž mnozí pohrdali a považovali je za spodinu 
a okraj společnosti. Pastýři sdíleli s Kristem jeho vyhnanství, a právě oni viděli 
jeho narození. 

A všimněme si ještě jiné krásné skutečnosti v evangeliu: Boží Syn nebyl 
vybíravý. Narodil se tam, kde ho přijali, a nevadilo mu, že to nebyl luxusní 
palác. Byl přijat do chléva, kde žijí zvířata a kde to asi nebylo nejčistší. On 
nepohrdl takovým ubytováním. Když se narodil, svou přítomností vyzdvihl 
právě toto místo nade všechny královské komnaty a nade všechny chrámy. 
Třeba si řeknete: Jak se může ve mně Bůh narodit, když jsem tak hříšný, a tak 
špinavý, plný zvířecích žádostí? Ale On od nás nežádá nemožné, je jen potřebí 
učinit to, co je v našich silách: obrátit se k němu právě teď a takoví, jací jsme. 
Bůh sám svou přítomností nás očistí a promění. Bůh přijde, otevřeme-li mu 
dveře, a přijde raději tam, kde je pokora než do srdce sice ozdobeného 
všelijakými ctnostmi, ale ohrazeného pýchou. Jen otevřete Bohu chlév svého 
srdce, Bůh přijde a učiní jej svatyní. 

Jen co se Boží Syn narodil, andělé vedou do jeskyně pastýře – prosté, ale 
upřímné lidi, schopné vycítit, že toto novorozeně není obyčejné dítě. Jestliže se 
v jeskyni našeho srdce narodí Bůh, bude to podobné. Očekávejme, že andělé za 

námi budou přivádět lidi, kteří 
hledají Boha a pocítí, že Bůh by-
dlí ve vás. Pamatujme však na to, 
že jsme jen ta jeskyně a že oni 
hledají ne nás, ale Toho, který je 
v nás. Budou to možná lidé, 
jimiž zbytek světa pohrdá, anebo 
lidé, jichž není lehké milovat, ale 
nepohrdněme jimi, neboť je 

posílá za námi Bůh. Na jedné straně jsme mluvili o tom, že Bůh se v nás rodí 
skrze otevření dveří lásce. Na druhé je třeba říci, že jestliže v nás přebývá Bůh, 
povede nás k tomu, abychom postupně celým srdcem objali celý svět. 

(Hlas pravoslaví) 
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Význam Vánoc vyjádřený 
v ikoně Narození Páně 

 

Ikony jak sakrální obrazy na dřevě ukazují postavy svatých a biblické 
motivy. Charakter ikony vychází z tradiční byzantské spirituality a esteti-

ky. Představujeme ikonu Narození 
Páně, která zachycuje podstatu 
Vánoc. 
 
Smysl svátku Narození Páně, tak jak jej 
vnímá Řeckokatolická církev, nám 
vedle bohoslužebných textů odkrývá 
i jeho ikona. V jejím středu je Kristus, 
hlavní postava svátku a střed celých 
lidských dějin. Leží v obdélníkové 
jakoby rakvičce v černé jeskyni ovinutý 
bílými plachtami. Černá barva znázor-
ňuje temnotu, v níž byl svět. Kristus 
přišel do této temnoty jako Slunce. 
Jeskyně je zároveň předobrazem hrobu, 
do kterého bude Ježíš pohřben. Kromě 
toho, že je Kristus uložen jakoby v rak-
vičce, je také zabalen podobně jako 

mrtvola pásy bílého plátna. To vše odkazuje na to, že Ježíš přišel na svět, aby se 
za nás obětoval na kříži. 
 
Boží Syn "v jeslích bezslovesnych"  
Jesle pro dobytek ukazují, že Kristus se ponížil, a to mezi zvířata. Člověk se 
totiž hříchem ponížil na úroveň zvířete, proto se Kristus k němu snižuje - je 
položen mezí zvířaty. Na mnoha ikonách je Ježíšovo ponížení zvýrazněné i tím, 
že Ježíš je nejmenší postavou na ikoně. 

V církevněslovanským bohoslužebných textech byzantského obřadu je pěkně 
zachována slovní hříčka, která používá protiklady termínů Slovo a bezslovesnyj. 
Bezslovesnyj označuje toho, kdo nemá rozum (zvířata a také člověk v hříchu), 
ale i toho, co nemá slov, neumí mluvit (tedy Ježíše - maličké dítě). Kristus - 
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Boží Slovo se stává bezslovesnyj (nemluvně), aby se přiblížil k nám, kteří jsme 
se hříchem stali bezslovesnými (tedy nerozumnými). Kristus - Boží Slovo se 
dává uložit "v jeslí bezslovesnych" - do jeslí nemoudrých, jeslí dobytka. 
V jeskyni jsou zobrazena zpravidla dvě zvířata - vůl a osel, která odkazují na 
Izaiášovo proroctví: "Vůl zná hospodáře a osel jesle svého pána; Izrael nezná, 
můj lid nepochopí" (Iz 1, 3). 
 
Bohorodička, andělé, mudrci 
Bohorodička je často znázorněna v polosedě nebo sedě, což naznačuje, že rodila 
bez bolestí. Není zničena z porodu, protože na tento porod se nevztahovala slova 
knihy Genesis (3,16): "Velmi rozmnožím tvé trápení a těhotenství; v bolesti 
budeš rodit děti…" podle jednotné tradice celého křesťanství Marie porodila 
Ježíše bez jakýchkoliv bolestí. 

V horní části ikony jsou znázornění andělé, někteří zvěstují pastýřům radostnou 
zvěst a jiní se klanějí novorozenému Božímu Synu. Někdy mají andělé na 
znamení úcty zahalené ruce. Kromě toho jsou na ikoně znázornění mudrci – 
mágové, často jsou na koních a na hlavách mají perské čepice. Traduje se, že 
když perská vojska plenila Svatou zemi, vtrhli i do chrámu Narození v Betlémě, 
když však spatřili na ikoně Narození Páně mudrce s perskými čepicemi, chrám 
nezničili. 
 
Hvězda jako symbol přesvaté Trojice  
Hvězda, která ukazuje shora na novorozeného Božího Syna, má zpravidla tři 
paprsky jako symbol přesvaté Trojice. To nás poučuje, že naše spása je dílem 
celé přesvaté Trojice. V souvislosti s hvězdou je zajímavé poukázat na další 
fakt. Ve starověku si mnozí mysleli, že osud každého člověka je určen konstelací 
hvězd, při které se narodí (i dnes bohužel někteří těmto pověrám věří a řídí se 
tzv. horoskopy). Ale když se narodil Kristus, tak se i hvězdy pohnuly a musely 
se přizpůsobit – jedna "sjela" do Betléma, což dosvědčuje, že Ježíš je ten, kdo 
určuje běh dějin světa. 

Zajímavým výjevem na ikoně Narození je postava Josefa sedícího v rohu ikony. 
Sedí zamyšlený a v pochybnostech se skloněným pohledem. Josef je na křesťan-
ském Východě, ať už na ikonách nebo v bohoslužebných textech, vykreslen jako 
normální muž s pochybnostmi. Na některých ikonách je Bohorodička otočena 
k Josefovi, a ne k Ježíšovi, což naznačuje, že Maria je vždy tam, kde jsou 
problémy či pochybnosti ve víře, ona stále stojí při nás. U Josefa je postava 
starce, který s ním mluví. Podle některých tato postava představuje pokušitele. 
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Většina teologů je však proti tomuto výkladu. Spíše jde o proroka Izaiáše, který 
přichází Josefovi pomoci objasnit tajemství Ježíšova vtělení a narození. Izaiáš 
mu vysvětluje naplnění jeho proroctví o Panně, která porodí syna Emanuela, což 
znamená "Bůh s námi" (srov. Iz 7,14n). 
 
Ježíš přijal lidskou přirozenost 
V pravém dolním rohu jsou dvě ženy, porodní asistentky, které koupou malého 
Ježíše. Tímto výjevem se zdůrazňuje, že Ježíšovo lidství je skutečné a nejen 
zdánlivé, jak to tvrdili někteří bludaři. Ježíš přijal lidskou přirozenost v její 
celistvosti a úplnosti, proto musel být vykoupán, tak jako všechny novorozené 
děti. 

Pozadí ikony je spíše schematické, bez zbytečných detailů, tak jak je to 
příznačné pro byzantské ikony. 

Ikona Narození Páně nás skrze svou bohatou symboliku učí lépe chápat 
a prožívat tento svátek. Nesnaží se vyvolávat povrchní emoce, ale odkrývá nám 
hluboké teologické pravdy a význam Ježíšova narození v kontextu celého díla 
naší spásy. 

(podle KN) 
 
 
 
 

Co řekl prorok Micheáš o prvních 
Vánocích 

 

V Evangeliu podle Matouše parafrázují Micheášovo proroctví velekněží 
a zákoníci před židovským králem Herodem Velkým (39-4 před Kr.) 
a před mudrci, kteří právě přišli do Jeruzaléma, Proroctví lokalizuje místo 
narození vladaře, židovského krále, do Betléma: "A ty, Betléme, v zemi 
judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde 
vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele." (Mt 2,6). 
 
Venkovský prorok Micheáš z vesničky Morasti (hebr. Moréšet) předpovídá, že 
venkovské sídlo Betlém se kvůli narození Mesiáše stane velkým; Pán ho 
vyzvedne, protože paradoxně si často volí to, co je nevýznamné a nepatrné. 
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Prorok Micheáš (hebr. Miká = kdo jako /Pán?/) Působil ve zlatém věku proroctví 
v Izraeli, v 8. století před Kr., konkrétně v letech 
740-700 před Kr. Byl současníkem takových 
velikánů, jako prorok Izaiáš z Jeruzaléma a Oze-
áš v Severním království Izraele. 

Micheášův prorocký spis patří do celku knih 
dvanácti malých proroků co do rozsahu. Micheáš 
je velký Boží muž, který se štítí proroků zpo-
volání a kritizuje je (srov. Mich 3,5-8). Zvedá 
svůj hlas proti korupci, která prorůstá společ-
nost, demaskuje utlačování chudých a pokrytec-
tví ve službě Bohu, odsuzuje modlářství. Ale 
není pouze diagnostikem nešvarů, nabízí i účin-
nou terapii, kterou Bůh daroval Izraeli v Zákoně; 
Micheáš ji aktualizuje: "Člověče, bylo ti ozná-

meno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, 
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem" (Mich 6,8). Micheáš 
je také inspirovaným vizionářem, který předpovídá budoucí události. Nejvíce se 
tento "geograf" mezi proroky proslavil právě prognózou zaostřenou na místo 
narození Mesiáše. 
 
Betlém, rodiště vladaře  
Micheášovo původní proroctví, ve kterém po popisu ztrápeného Jeruzaléma 
prorok najednou zaměří pozornost na Betlém, zní: "A ty, Betléme efratský, 
ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem 
v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných" (Mich 5,1). Prorok ve 
své výpovědi přímo oslovuje městečko Betlém, rodiště krále Davida, prvního 
z Davidovské dynastie, odkud má vzejít "nový David". 

Micheášovo upřesňující označení "Betlém, Efrata" je důležité: otec Davida 
Jesse, byl Efratejec z Betléma (srov, 1 Sam 17,12 atd.); Efrata označuje klan 
v rámci kmene Judy, Betlém místo jeho bydlení (srov. Rút 1,2). Důležité je to 
však zejména proto, že existuje i Betlém na území kmene Zabulon v Galilei 
(srov. Joz 19,15). 

V označení "Betlém, Efrata" jméno "Betlém" znamená "dům chleba", "Efrata" 
odkazuje na "plodnost". 



Farní zpravodaj 

 
 - 13 - 
 

Přídavné jméno "příliš malý" na začátku Micheášovy prorocké předpovědi při-
tahuje pozornost, protože tuto skutečnost zdůrazňuje. Důsledkem malého rozsa-
hu se přitom spojuje až s opovrže-
ním (srov. Ž 119,141). Označení 
kmene či místa za malé pouka-
zovalo na jeho bezvýznamnost 
(srov. Sdc 6,15; 1 Sam 9,21). 
A právě z takového prostředí sli-
buje Bůh nového vládce. Spojitost 
mezi bezvýznamným místem 
a významnou osobností ještě zvý-
razňuje použité zájméno "z tebe". 
Než se v proroctví začne mluvit o přislíbeném vladaři, je v něm uvedeno, pro 
koho tento vladař vzejde - je to Pán, pro kterého "vyjde ten, co má vládnout". 

Sloveso "vyjít" se v proroctví Micheáše při osminásobném použití až sedmkrát 
váže na Pána a jeho činy: Pán vychází ze svého místa (1,3); vysvobozený lid 
v prvním přislíbení vychází bránou na čele s Pánem (2,13); ze Sionu vyjde 
Pánova nauka (4,2) a odtud vychází i dcera Sionu, aby ji Pán vysvobodil 
a vykoupil (4,10); v závěru knihy Pán vyvádí na světlo (7,9) a nakonec slibuje 
zázraky jako u odchodu z egyptské země (7,15). Tedy i vyjití vladaře z Betléma 
- jehož původ je "odpradávna, ode dne věčnosti" (5,1) - patří k rozhodujícím 
událostem dějin Pána. 

Časové pojmy "odpradávna, ode dnů věčnosti" neoznačují vzdálenou minulost, 
ale sahají k původnímu Božímu času, v němž vládl Boží řád, což je představa 
dokonalého rajského života na začátku biblických dějin. Tím se poukazuje na 
výjimečnost nové Boží skutečnosti, se kterou se příslib vladaře spojuje. bude to 
něco tak nového, že se to váže na prvopočáteční ideální svět, a nebude to nutné 
obnovovat ani opakovat, protože bude konečným završením. 
 
Malá kostka v rozsáhlé mozaice 
Citované proroctví (Mich 5,1) zapadá do velkého textového celku (Mich 4,1-
5,48), jehož tématem je Sionská teologie s těmito tématy: národy putují na Sion, 
kde se dočkají proměny a univerzálního pokoje (4,1-5); Izrael se vrátí z národů 
(4,6-7); Sion zakusí nouzi, ale i záchranu; záchrana přijde jako za pradávných 
dní z malého Betléma, z něhož vzejde nový pastýř (4,8-5,5); Izrael získá nové 
poslání mezi národy (5,6-8); nastane proměna celého Izraele (5,9-14). 
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Proroctví o narození vladaře v Betlémě je tedy součástí rozsáhlého Božího 
plánu. 

V židovském prostředí se naplnění proroctví spojovalo od začátku s příchodem 
Mesiáše. Historický moment naplnění pro-
roctví, čili příchod Mesiáše, však pro Židy zů-
stává sporný dosud; křesťané naplnění pro-
roctví ztotožnili s příchodem Ježíše Krista na 
svět. 

Křesťané si uvědomovali následující teolo-
gické pravdy spojené s proroctvím: univer-
zální pokoj se zakládá na Boží iniciativě, 
neboť základem pokoje je učení vycházející 
ze Sionu; univerzální pokoj se nedosahuje 
násilím, ale utvoří ho Hospodinovo učení 
obsažené v Zákoně; pokoj je pokojem na ze-

mi, ne mimo svět; Izrael přitom sehrál důležitou roli jako nositel a uskutečňo-
vatel tohoto učení. 

Ve 2. kapitole evangelia podle Matouše lze v pouti mudrců do Jeruzaléma 
vedených hvězdou vidět putování národů na Sion. Evangelista Lukáš zase 
událost putování národů na Sion spojil s událostí Letnic v Jeruzalémě, když 
v 2. kapitole Skutků píše, že cizinci srozumitelně slyší velké věci, které ohlašují 
apoštolové: "každý je slyšel mluvit svým jazykem" (Sk 2,6 ). 

Micheášovo proroctví o Betlémě zaznívá v kostelích v rámci liturgického čtení 
Mich 5,1-4 na čtvrtou adventní neděli v roce C a na svátek Narození Panny 
Marie 8. září ve spojení s Ježíšovým rodokmenem (Mt 1,1-16.18-23), čímž se 
klade Ježíšovo narození z Marie do souvislosti s celými dějinami spásy. 
 
Vědět nestačí … až poklona postačí 
Evangelista Matouš s oblibou cituje starozákonní pasáže z prorockých knih. 
Dělá to především v prvních dvou kapitolách svého evangelia, kde hovoří 
o Ježíšově narození a dětství. Micheášovo proroctví (Mich 5,1) uvádí 
v evangeliu takto: "A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi 
knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, 
Izraele." (Mt 2,6). Tento citát vložil do úst velekněží a zákoníků, čímž zdůraznil, 
že i sami židovští představitelé za místo narození Mesiáše pokládali Betlém 
(srov. Jn 7,41-42, kde totéž tvrdí obyvatelé Jeruzaléma). 
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Na Matoušově citátu Micheášovo proroctví je několik nápadných změn. 

První změnou je chybějící označení "Betlém, Efrata" - Matouš ho nahradil slovy 
"Betlém, země Judské" (doslovný překlad), Čím zdůraznil Mesiášův původ 
jednak z kmene Judy a také z judského 
Betléma. Matoušem přidáno slova "ni-
jak ne" účinně v proroctví zdůrazní, že 
nepatrný Betlém díky narození Krista 
nabývá zásadní význam.  

Matouš doplnil text Micheášovo pro-
roctví i o parafrázi řeči lidu k Davidovi, 
která zní: "Ty pas můj lid, Izrael, a ty 
budeš vévodou nad Izraelem" (2 Sam 
5,2), Poukázal tím na úlohu Mesiáše 
vládnout nad Izraelem ne tyransky jako Herodes Veliký, ale podle Davidova 
způsobu – jako pastýř (srov. Mt 9,35n; 11,28; 21,5). 

Zprávu o narození Mesiáše v Betlémě dotváří v příběhu o putování mudrců 
i obraz rodičky; v knize proroka Micheáše následuje bezprostředně za cito-
vaným místem o Betlémě (Mich 5,3). 

Matoušův citát Micheáše - který je centrální výpovědí scény o mudrcích před 
Herodem (Mt 2,l-12) - nepatří k "úvahovým citátům", typickým pro evangelium 
podle Matouše; proroctví totiž neuvádí formulace: "aby se splnilo…" Boží slovo 
proroka vypovězené ústy zákoníků a kněží zní indiferentně, protože ačkoli znají 
proroctví o Mesiáši, lhostejně přehlížejí znamení jeho příchodu. Hledat ho do 
Betléma nakonec odešli pouze poutníci od východu, které na cestě za Kristem 
původně spolehlivě navigovala jen zjevená hvězda; v Jeruzalémě však slyšeli 
Bohem zjevené slovo, které upřesnilo hledané místo narození nového krále. 

Teologicky upravené Micheášovo proroctví je pro mudrce jakýmsi "Božím 
GPS" - globálním lokalizačním systémem; je Božím určením místa narození 
Mesiáše ve Svatých písmech Izraele. Poznání z Božího zjevení, které vlastní 
Izrael, mudrcům upřesnilo jejich částečné, rozumové poznání o Mesiáši, získané 
sledováním hvězdy. 

Pouť do rodiště Ježíše absolvují právě tito moudří muži, kterým Boží slovo 
pomohlo dorazit na přesné místo určení a poznat královskou hodnost Mesiáše. 
Dokonce i hvězda jim zazářila nanovo, aby svou pouť mohli završit poklonou 
Božímu dítěti s dary hodnými krále. Nakonec se vrátili jinou cestou domů. 
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Výraz "jinou cestou" naznačuje nový rozměr jejich života – proměnu, kterou 
setkáním s Pánem tito "svatí pohané" zakusili. 

Starozákonní Micheášovo určení rodiště Mesiáše mudrcům zapadá v evangeliu 
podle Matouše do kontextu poutě pohanů na Sion, kde zažijí Boží proměnu, jak 
to prozřetelně předpověděl Micheáš v kapitolách 4 – 5 své knihy. 

(podle KN) 
 
 

Páter ŠARBEL: 
Vánoční zázrak 

 

Přesně na Štědrý den, roku 1898, skonal jeden z nejpozoruhodnějších 
světců. Páter Šarbel léčil na potkání, modlitbami zaháněl hejna kobylek 
a podivuhodné věci nepřestal konat ani po své smrti. 
 
Asketa, mystik a léčitel strávil celý život v libanonských horách. Přestože se 
nikdy nenechal fotografovat, existuje jeho sní-
mek. Zvěčnit se však nechal až více než půl sto-
letí po svém skonu. Výčet jeho mimořádných 
skutků je přitom mnohem delší. 
 
Když hoří voda 
Na svět přišel v roce 1828 jako páté dítě chu-
dých rolníků. Dostal jméno Jusef Machlúf a br-
zy začal projevovat nezvyklou zbožnost. Chtěl 
se stát mnichem, jenže rodina mu to dlouho 
nechtěla dovolit. Do kláštera nedaleko libanon-
ského města Aannaya vstoupil až ve 23 letech 
a přijal jméno po starokřesťanském mučed-
níkovi Šarbelovi. 

Jeho snem byl dokonale asketický život a tak 
žádal o co nejtěžší práce. Opat mu vzhledem k jeho pevnému zdraví vyhověl. 
V létě i v zimě Šarbel pracoval ve stejném oděvu, na nohou měl jen sandály. 
Přes kutnu si přehazoval vydřenou kožešinu pouze na výslovný příkaz 
představených. Maso nejedl, většinu nocí věnoval modlitbám. 
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Večer chodil do kuchyně prosit o olej do lampy, aby mohl v noci číst. Sluha mu 
jednou z legrace dal jen vodu. Nic netušící mnich ve své cele lampu zapálil 
a pokračoval v práci. Světlo k údivu všech vydrželo hořet čtyři hodiny, než šel 
Šarbel spát. 

Ve 36 letech požádal o povolení k poustevnickému životu. Představený kláštera 
mu však nevyhověl a pověřil ho návštěvami v rodinách a službou nemocným. 
Šarbel se stal putujícím mnichem a brzy se roznesly zvěsti o jeho zázračných 
léčitelských schopnostech. 
 
Záhadná tekutina 
Do poustevny, která byla vzdálená asi půl hodiny chůze od kláštera, směl odejít 
až po dalších jedenácti letech. V nadmořské výšce kolem 1400 metrů žil jen se 
dvěma dalšími pomocníky. V roce 1885 za ním přišli vesničané s tím, že jim 
mračna kobylek pustoší úrodu. Šarbel zjednal nápravu za pomoci modliteb, 
větvičky zimostráze a svěcené vody, kterou pole pokropil. 

Páter zemřel přesně na Štědrý den roku 1898. Poustevna byla v té době odříznuta 
od okolního světa hlubokými závějemi a zbylí dva mniši si lámali hlavu, jak tělo 

zemřelého dostanou do kláštera. 
K jejich překvapení po čase při-
spěchali lidé z údolí a cestu odhá-
zeli. Prý se jim Šarbel zjevil a oni 
poznali, že potřebuje pomoc. 

Páterovo tělo bylo pochováno na 
klášterním hřbitově. Hned první 
noc poté se nad údolím objevila 
jasná záře, která podle .svědků 
trvala 45 nocí. Po 23 letech hřbitov 

zpustošily lijáky a při exhumaci ostatků mniši s překvapením zjistili, že 
Šarbelovo tělo je zcela neporušené. Znovu jej pohřbili, tentokrát v klášterní 
kryptě. V únoru 1950 si jeden mnich všiml, že mezi kameny prosakuje hustá 
světle červená tekutina. Po otevření hrobu bylo zjištěno, že tekutina vytéká ze 
Šarbelova těla, které stále nejevilo známky rozkladu. 

K místu zázraku začaly proudit davy poutníků. Uvádí se, že slepí po návštěvě 
hrobu viděli, hluší slyšeli a ochrnutí chodili. O případ se začali zajímat i vědci. 
Libanonský profesor medicíny Georgio Sciukrallah tělo zkoumal v průběhu 
dalších 17 let, během nichž z těla neustále vytékala podivná tekutina. 
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„Z vědeckého hlediska nenabízí tato skutečnost žádné vysvětlení, protože lidské 
tělo tolik tekutin neobsahuje. Je záhadou, kde se bere," uvedl. 

Za zmínku stojí i událost z května 1950. Tehdy se u hrobky fotografovalo 
několik misionářů. Po vyvolání snímku s úžasem zjistili, že je na něm i neznámá 
postava vousatého mnicha. Když snímek ukázali pamětníkům, jednoznačně se 
shodli, že duch na fotce je Šarbel. V roce 1968 papež Pavel VI. prohlásil pátera 
za blahoslaveného a v roce 1977 jej uvedl mezi svaté. 

(podle Rovnost) 
 
 

Vánoční litanie 
 

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.    Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
 

Bože, náš nebeský Otče,   smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu Svatý, 
Bože v Trojici jediný, 
 

Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené,  smiluj se nad námi. 
Ježíši, Slovo v čase tělem učiněné, 
Ježíši, Mesiáši Otcem slíbený, 
Ježíši proroky předpovídaný,  
Ježíši počatý z Ducha Svatého, 
Ježíši z Panny Marie narozený, 
Ježíši, jednorozený Synu Otce, 
Ježíši plný milosti a pravdy, 
Ježíši, Bože silný a nesmrtelný, 
Ježíši, Synu Boží a Synu člověka, 
Ježíši v chudobě betlémské stáje narozený, 
Ježíši přivítaný chvalozpěvy andělů, 
Ježíši velebený jako dárce pravého pokoje, 
Ježíši bdícím pastýřům andělem zvěstovaný, 
Ježíši v městě Davidově nalezený, 
Ježíši poznaný jako Spasitel světa, 
Ježíši zástupy andělů chválený, 
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Ježíši, pravé Světlo, každého člověka osvěcující, smiluj se nad námi. 
Ježíši, Slovo věčné mezi námi přebývající, 
Ježíši zrozený, abys zrušil kletbu a dal požehnání, 
Ježíši zrozený, abys vzal na sebe naše nepravosti, 
Ježíši zrozený, abys nás vyučil v pravé víře,  
Ježíši zrozený, abys v nás posílil důvěru v Boha, 
Ježíši zrozený, abys v nás roznítil lásku, 
Ježíši zrozený v „Domě chleba”, abys nás živil chlebem života, 
Ježíši zrozený v ovčíně, abys nás pobloudilé ovce v Církvi shromáždil, 
Ježíši zrozený, abys nám v Církvi zanechal prostředky ke spáse, 
Ježíši zrozený, abys slávu Otce rozmnožil po celé zemi, 
Ježíši zrozený, abys lidem dobré vůle svůj pokoj zanechal, 
Ježíši zrozený, abys zcela vůli svého Otce rozmnožil po celé zemi, 
Ježíši zrozený, abys nás naučil plnit vůli svého nebeského Otce, 
Ježíši zrozený, abys nám otevřel nebeskou bránu, 
Ježíši, pro tajemství svého vtělení, 
Ježíši, pro své milostiplné zrození, 
Ježíši, pro poctu Tobě anděly a pastýři vzdanou, 
 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  smiluj se nad námi. 
 

Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. 
 

Hymnus: 
 Kriste, světa Spasiteli, než se hvězdy rozhořely, Tys už v slávě, kráse a 
moci od věků byl roven Otci. 
 Ač Syn Boží pravý, Světlo od věčnosti, pro nás přišel, aby nám byl 
bližší. Vzal na se z lásky naše lidství. 
 Pojďme, pokloňme se Ježíši! 
 Pěj, sbore andělský, radostně a zvučně, a zní vždy tvou chválou nebe 
nejvyšší: Buď Bohu Otci sláva na výsosti. 
 Pojďme, pokloňme se Ježíši! 
 Amen, Pane nejdražší, jenž jsi nyní přišel na svět od Otce, Ježíši, Tobě 
dobrořečíme za spásu, buď na věky chválen. 
 Pojďme, pokloňme se Ježíši! Amen. 
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Slovo se stalo tělem    a přebývalo mezi námi. 
I viděli jsme slávu jeho, 
 slávu Jednorozeného od Otce  plného milosti a pravdy. 
Sláva na výsostech Bohu   a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 
 

Modleme se: 
Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby Tvůj jednorozený Syn, který se narodil 
v lidském těle, vyvedl nás z otroctví hříchu a obdařil svobodou Tvého synovství. 

Všemohoucí Bože, který jsi ustanovil radostné vánoční svátky, abychom si 
vděčně připomněli narození Tvého Syna z nejblahoslavenější Panny Marie: Dej 
nám, prosíme, tu milost, aby tento náš milý Spasitel zavítal ve svatém přijímání 
i do našeho srdce očištěného pokáním a vytvořil si z něho příjemný příbytek. 

Popřej Bože, věčný Synu Otce, abychom se přispěním Ducha Svatého bránili 
hříchu a dobrými skutky dokazovali svou lásku k Tobě. 

Ježíši, při jehož narození andělé vzdávali Bohu slávu na výsostech a přáli pokoj 
lidem dobré vůle, dej, abychom se varovali nepravostí a také i my Tebe 
bezúhonným životem chválili a s bližními žili v míru. 

Zachovej, Bože, v naší mysli stálou památku milostivého narození Tvého Syna, 
abychom po příkladu Rodičky Boží Tvá slova v srdci zachovávali a očekávali 
Tvou příští slávu. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 
 
 

Adventní homílie 
 

V homiliích během adventní doby zaznívá ústřední myšlenka: člověk je 
hříšný, potřebuje Spasitele. S tím souvisí výzva k pokání a smíření se 
s Bohem i lidmi. Kněží předkládají vzor Panny Marie, listy sv. Pavla 
a slova sv. Jana Křtitele či proroka Izaiáše. 
 
Vážená redakce, 
během adventu přichází do našeho kostela více lidí než jindy. Tato skutečnost 
vyjadřuje touhu lidí po duchovní přípravě na Vánoce. Myslím, že je to šance pro 
kněze, aby oslovili věřící zejména v homilii. Čím by se měly adventní homilie 
vyznačovat? 

Helena 
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Milá Heleno,  
adventem začíná nový liturgický rok. Liturgie má tu vlastnost, že nejen připo-
míná spásné události ze života našeho Pána, ale také 
je tajemným způsobem zpřítomňuje. Dělá to bez 
historického rámce, ve své vnitřní podstatě. Během 
liturgického roku ve formě svátků prožíváme celý 
pozemský život Ježíše Krista od jeho narození přes 
umučení, smrt na kříži až po zmrtvýchvstání a na-
nebevstoupení. Tímto způsobem se účastníme jeho 
díle spásy. 

Zvláště se na setkání s Pánem připravujeme během 
adventní doby. Na něj jsou orientována všechna bi-
blická čtení, která jsou základem adventních homilií. 
Hlavními adventními biblickými kazateli jsou prorok 
Izaiáš, sv. Jan Křtitel, sv. Pavel, Panna Maria a sám Ježíš Kristus. V adventních 
homiliích se kazatelským způsobem prezentují hlavní teologické pravdy: pád 
člověka a Boží záchrana. Bůh nás vykoupil tím, že poslal svého Syna, který se 
stal člověkem a za Adamovu vinu obětoval svůj život. Na tuto událost Bůh 
připravoval lidstvo. Už v ráji přislíbil narození Spasitele a během dějin 
prostřednictvím proroků zjevoval skutečnost, která naznačovala příchod Ježíše 
Krista na tento svět. I když Ježíš už naplnil své poslání, oznámil nám, že se ještě 
vrátí na konci světa, když v duchu jeho obrazu oddělí koukol od pšenice (srov. 
Mt 13,24-30). Přijde jako "Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé … 
Tehdy se před ním shromáždí všechny národy a on oddělí jedny od druhých, 
jako pastýř odděluje ovce od kozlů" (Mt 25,31-32). 

Adventní liturgie a homilie nám přibližují podstatná teologická témata, vedou 
nás k duchovní přípravě, v níž je přítomna nejen radost z historického narození 
Ježíše Krista, ale i příprava na jeho příchod do našich srdcí. Kazatele i dnes 
inspiruje sv. Jan Křtitel, aby – podobně jako on – s nadšením pomáhali lidem 
připravovat cestu Pánu. V adventních homiliích nechybí mariánsky motiv. 
Matka Boží je tou "Hvězdou jitřní", která oznamuje konec tmy a příchod světla. 
Panna Maria nás jedinečným způsobem učí, co máme dělat, aby se její Syn 
narodil v našich srdcích. Kazatel povzbuzuje a vysvětluje věřícím hluboké 
teologické myšlenky i z listů sv. Pavla. 

V adventních homiliích zaznívají konkrétní výzvy k pokání a smíření. To je 
bolestivější, ale nejdůležitější stránka adventu. 
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Bez smíření s Bohem a lidmi by bylo vánoční setkání s Ježíšem Kristem jen 
vnější formalitou bez vnitřního významu. Kazatel citlivým způsobem reaguje 
i na některé projevy, které znesvěcují adventní dobu, abychom se 
v předvánočním čase nestaly otroky kolosálního obchodního byznysu. 

Adventní doba je také časem duchovní obnovy našich rodin (jaké by to byly 
Vánoce, kdybychom se při štědrovečerním stole setkali jako štvanci?). Společně 
očekáváme příchod Ježíše Krista. První křesťané se modlili: Maranatha, přijď, 
Pane Ježíši! Byl to křesťanský pozdrav i rozeznávací znamení na ulicích, 
v domech a katakombách. Nechť je toto zvolání i naší adventní modlitbou, která 
vyjadřuje postoj připravenosti na setkání s Kristem. Věřím, že nám v tom 
pomohou i hodnotné adventní homilie. 

(podle KN) 
 
 
 

Jaký je rozdíl mezi 

požehnáním a magií 
 

Při požehnání domu, věcí nebo činností jde o modlitbu, kterou je 
svěřujeme Bohu a zároveň očišťujeme od moci Zlého. Ti, kteří sahají po 
magii nebo pověrách, čekají pomoc od samého úkonu, a nikoli od Pána 
a jeho milosti. 
 
Vážená redakce, 
v rozhlase se jeden odborník vyjádřil, že tradice požehnání domů během 
vánočních svátků - tzv. koleda – patří také mezi magii, kterou si lidé v rámci 
tradic ještě vždy uchovávají. Pochopitelně, že s tím nesouhlasím, a proto bych 
chtěla poprosit, abyste objasnili, jaký je rozdíl mezi požehnáním a magií, a jaký 
význam má požehnání příbytků knězem. Děkuji. 

Kristýna 
 
Milá Kristýno,  
děkuji vám za otázku, z níž cítíme lásku k Církvi a pravdě. Možná vás to 
překvapí, ale vámi zmíněný názor odborníka je nebo spíše může být zčásti 
pravdivý. Proč? Nepravdivý je v tom, že požehnání domů není v principu magie. 
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Pravdivý je zase v tom, že za jistých okolností mohou věřící tento úkon brát jako 
magii nebo pověru. 

Katechismus Katolické církve (KKC) v bodě 
2111 připomíná: "Pověra je úchylka nábo-
ženského cítění a úkonů, které člověku uklá-
dá. Může také zasahovat do kultu, který 
vzdáváme pravému Bohu, např. když se jis-
tým, jinak oprávněným nebo potřebným 
úkonům přikládá důležitost nějakým způso-
bem kouzelná. Přikládat účinnost pouze 
hmotné stránce modliteb nebo svátostným 
znamením bez ohledu na vnitřní postoje, 
které vyžadují, znamená upadat do pověry." 
Tedy pokud si někdo myslí, že požehnání 
domu ho ochrání před nemocemi, nehodami a jiným zlem, ale přitom vnitřně 
nepřijímá Boží milost, žije ve stavu hříchu, nemodlí se nebo nepřistupuje k svá-
tostem, tento obřad bere jako magii nebo pověru. Pomoc nečeká ani tak od Boha, 
ale od samotného úkonu. 

Mezi požehnáním domu, což je vlastně svátostina, a magií, je podstatný rozdíl. 
V KKC se o svátostinách píše: "Jsou to posvátná znamení, kterými se … 
naznačují a na přímluvu Církve dosahují zejména duchovní účinky. Svátostiny 
připravují lidi na přijetí hlavního účinku svátostí a posvěcují různé okolnosti 
života". Při magii se však nadpřirozená moc připisuje samotným předmětům, 
gestům, znamením, symbolům nebo úkonům. 

Takže o co jde při požehnání? Vše, co existuje, stvořil Bůh jako dobré: "A Bůh 
viděl všechno, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré" (Gn 1,31). Tato pozemská 
dobra svěřil Bůh člověku: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji 
a panujte" (srov. Gn 1,28). Člověk však svou pravomoc zneužil. Otevřel se pro 
hřích a zlého ducha. V důsledku toho se i věci, nad nimiž panoval, dostaly pod 
moc zla a zlého ducha. Při požehnaní domu, věcí nebo činností tedy jde 
o modlitbu, kterou je znovu svěřujeme Bohu. Vyznáváme, že jsme jen 
nájemníky, ale skutečným vlastníkem je Bůh. 

Požehnání má i charakter exorcismu. Pokud na nějakou věc nebo místo měl vliv 
ďábel, po požehnání ho ztrácí. Vycházíme přitom z Rituálu exorcismu, v němž 
se říká, že přítomnost ďábla a jiných démonů se objevuje a také projevuje nejen 
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v pokušení nebo posedlých osobách, ale i ve věcech a na místech, která nějakým 
způsobem pronikl svým působením. 

Na závěr bych čtenářům doporučoval, aby se nebáli ptát se na smysl úkonů, 
které mají své místo v křesťanství, protože pokud ho pochopíme, poroste tím 
i naše víra a duchovní užitek, který nám může Katolická církev zprostředkovat. 

(podle KN)  
 
 
 

Biblické drobečky 
 

Slovní spojení, která se z Bible dostala 
do našeho jazyka 

 

Silný jako Samson 
 

Kdysi se pro vyjádření neobyčejně velké fy-
zické síly kromě jiných přirovnání používalo 
i vyjádření "silný jako Samson", Kdo byl 
Samson? Samson patří do skupiny izraelských soudců, kteří žili před dobou 
králů. Samson se v Izraeli proslavil zejména svým bojem s Fílišťany (Pelištejci). 
Boj proti nim vedl individuálně, protože ho jeho krajané velmi nepodporovali. 
Různými způsoby útočil na nepřátele a projevoval tak svou sílu, která souvisela 
s jeho zasvěcením Bohu pro nazirejskou službu. Vnějším znamením zasvěcení 
mimo jiné bylo i to, že si nesměl stříhat vlasy a holit vousy. To se nakonec 
obrátilo proti němu samotnému. Zamiloval se do filištinské ženy Dalily, která 
dostala od pelištejských knížat nabídku, že pokud se jí podaří zjistit, co je 
příčinou jeho velké síly, dostane štědrou finanční odměnu. Dalila se po několika 
pokusech nakonec dozvěděla pravdu a Samsona ve spánku ostříhala. Zavolala 
Pelištejce, kteří přišli, Samsona přemohli, oslepili a uvěznili. 

O Samsonově velké síle svědčí zejména jeho poslední velký čin. Pelištejská 
knížata ho nechala přivést na velkou oslavu na počest konečného vítězství nad 
ním s cílem, aby Samsona před všemi pozvanými lidmi zesměšnili a potupili. 

Postavili ho mezi dva sloupy domu, který byl plný mužů žen, "Pak Samson 
pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti 
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nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. A řekl: „Ať zhynu zároveň 
s Pelištejci!“ Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata 
i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, 
které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které 
usmrtil zaživa." (Sdc 16,29-30). Tak zahynul Sam-
son izraelský bohatýr. 

Co nám všem chce odkázat tento biblický příběh? 
Samson, heb. "Šamšon", čili sluneční nebo nepře-
hlédnutelný muž, byl nezaměnitelný s jinými mu-
ži, kvůli svému vzhledu, postavě a síle. Ačkoli od 
Boha dostal mnoho duchovních darů a milostí, 
nezůstal věrný Bohu. Zamiloval se do pohanské 
ženy a byla jen otázka času, kdy o všechny své 

přednosti přijde. 

Jeho životní příběh nám všem připomíná, že ani výběr ani formace, ani 
zasvěcení pro specifickou službu nemusí být vždy zárukou mravní velikosti 
a ušlechtilého charakteru. Člověk si potřebuje každý den svého života vždy 
nanovo vyprošovat všechny potřebné milosti, aby dokázal zůstat věrný svému 
poslání. Ale navzdory Samsonovým mravním nedostatkům Bůh dokázal použít 
i tohoto muže pro své záměry, vysvobodit vyvolený izraelský lid a obdařil ho 
i "samsonovskou" silou. 

(podle Růženec) 
 
 

 

Kdo je kdo v Církvi 
 

V církevním prostředí se můžeme setkat s mnoha tituly, ale co zna-
menají? Objevit jejich nositele nám chce pomoci tato rubrika. 
 
spirituál – duchovní vůdce a zpovědník v kněžském semináři; 

diecézní organolog – odborník pověřený péčí o varhanní nástroje; 

diecézní kampanolog – odborník pověřený péčí o zvony;  

generální představený, generál – nejvyšší řeholní představený, u maltézských 
rytířů se jmenuje velmistr; 
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opat-primas je představený sdružení klá-
šterů (např. francouzské Cluny v 10. stol.) 

opat-otec – představený význačného 
kláštera, z něhož byly založeny kláštery 
dceřinné (např. premonstráti)  

provinciál – představený řeholní provincie 
(u maltézských rytířů velkopřevor, u pre-
monstrátů cirkátor, u salesiánů dříve inspektor); 

opat – představený samostatného kláštera volený mnichy na několik let nebo 
doživotně (např. benediktini, cisterciáci, premonstráti); 

abatyše – představená ženského kláštera; 

převor 
a) představený samostatného kláštera (např. kartuziáni, dominikáni, u salesiánů 
se nazývá ředitel);  
b) představený převorství, tj. nižší organizační jednotky než opatství (např. be-
nediktini); 

komtur – představený komendy, tj. řeholního domu maltézských rytířů; 

kvardián – představený františkánského konventu;  

provizor – má na starosti hospodářské záležitosti kláštera (např. řeholní kanov-
níci sv. Augustina), u premonstrátů se nazývá kapitulár, u jezuitů prokurátor; 

novicmistr – řeholník, který vede nové členy kláštera, tzv. novice; 

profes – řeholník se slavnými sliby; 

scholastik – člen řeholní společnosti, který dosud studuje;  

konvrš – laický řádový bratr s řeholními sliby (např. benediktini); 

oblát 
a) laický řádový bratr bez řeholních slibů;  
b) věřící praktikující řádovou spiritualitu, ale nežijící v klášteře, obdoba tzv. 
třetího řádu;  
c) název členů některých řeholních společností (např. obláti Neposkvrněné 
P. Marie, obláti sv. Františka Saleského). 

(podle Světla) 
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Zadáno pro ženy 
 

Když už máš dost návštěv a hostů... 
 

Svatá Lýdie, prodavačka purpuru 
 
Naslouchala nám také jedna bohabojná žena 

jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města 

Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel 

říkal, a tak se i s celou domácností nechala 

pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud mě máte za 

věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak 

nás přemluvila. (Sk 16,14-15) 

 
Být pohostinným není vždy jednoduché. Jako 
matky neustále naplňujeme potřeby členů své 
rodiny a jsme ustavičně v jednom kole. Pozvat si 

domů další lidi, které je třeba obskakovat a starat se o ně, je nezřídka to posled-
ní, po čem bychom toužily. Naše vlastní mláďata nás přece zásobují dostatkem 
špinavého nádobí, nepořádku a znečištěného prádla! Hosté přinášejí práci 
navíc, umí narušit životní rytmus a vykolejit celý chod domácnosti. 

Ve chvílích, kdy bychom nejraději odmítly hosty, kteří by u nás chtěly přespat, 
a poradily jim, aby raději šli do hotelu, můžeme se obrátit na Lydii, Pavlovu 
první konvertitku ve Filipech, která je známá tím, že Pavla a jeho společníky 
přijala ve svém domě. Právě odtud svatý Pavel pracoval na založení prvního 
křesťanského společenství v Evropě. 

Hosté sedící u nás v obýváku pravděpodobně nemají takový vznešený cíl. Ale 
i my můžeme založit v naší rodině jakési malé křesťanské společenství, když jim 
budeme trpělivě a s láskou sloužit, i když se nám do toho příliš nechce. Tak 
budeme moci být tomuto malému společenství vzorem křesťanských hodnot. 
Když naše děti uvidí, že se vlídně usmíváme na strýce, i když už podesáté 
vypráví svou oblíbenou příhodu, nebo nás budou vidět trpělivě uklízet po 
tátově kamarádovi z vysoké školy, budou mít možnost vidět křesťanskou lásku 
v praxi. 



Farní zpravodaj 

 
- 28 - 
 

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,  
ale bude mít světlo života. 

1 Kor 13,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar lásky 
pro rodiče 

 
 

13. kapitola Láska vychovává 
 

Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává 
muž svého syna. (Deut 8,5) 
 
Pokud rodiče ignorují nebo dokonce omlouvají nevhodné chování dětí, nedělají 
jim tím žádnou laskavost. Bůh vyjadřuje lásku svým dětem mimo jiné i tím, že 
jejich vychovává. "Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, … Vždyť 
Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." 
(Přís 3, 11-12) 

Čím více milujete své děti, tím méně hloupostí a vzdoru jim budete tolerovat či 
prohlížet. " Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho 

 

Drahá svatá Lýdie, prosím, pros za mne, 
abych pohostinností vůči jiným mohla 

ukazovat svým dětem, jak se doma 
projevuje křesťanská láska. 
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včas" (Přís 13, 24). Neboť ačkoli se výchova setkává s nevolí a bývá nepříjemná, 
v konečném důsledku se díky ní dítě učí 
moudrosti a pokoře (srov. Přís 22,15). 

"Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy 
nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však 
přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, 
kdo jí prošli." (Žid 12,11) 

Musíme dětem pomoci pochopit, že jejich 
skutky mají reálné důsledky a že větší 
svoboda, klidné svědomí a trvalá radost jsou ovocem dobrého a zbožného 
života. Písmo říká, že náš nebeský Otec nás "vychovává pro naše dobro," 
abychom mohli dospět a být mu podobní (srov. Žid 12, 10). 

Pokud se zdráháme podnikat nápravná opatření ve výchově dětí, měli bychom 
se nad sebou upřímně zamyslet a ptát se sebe samých, zda nám více záleží na 
tom, abychom se v dané chvíli vyhnuli nepokojům nebo na tom, abychom 
v nich posilovali dobré vlastnosti, které je budou provázet po zbytek života. 

Omlouvat špatné chování, ať už v důsledku vlastní únavy nebo ze strachu před 
hněvem a odporem dětí, je snadné. Ale láska nás vybízí, abychom odvážně 
mluvili a dělali, co je třeba. Totéž dělá Boží láska nám, jeho dětem. 

Podívejme se, jak nás Bůh vychovává. Nejdříve důrazně napomíná, usměrňuje 
a ukazuje nám možné následky špatného jednání. Pokud se vzpíráme, varuje 
nás nebo kárá. A když stále neposloucháme, láskyplně nás "trestá" a "šlehá" 
hořkými důsledky, které jsme si svou neposlušností sami způsobili (Žid 12,5-6). 
Má s námi trpělivost, ale umí stanovit hranice. 

Rovněž i rodiče, zejména otcové dostali příkaz, aby své děti vychovávali přísně 
a napomínali je v Pánu (srov. Ef 6,4). Opatrovat znamená i dávat jasné pokyny 
a trestat za porušování pravidel. Napomenutí však jde ještě hlouběji, pokud jím 
apelujeme na svědomí, protože v konečném důsledku Bůh je ten, komu mají 
děti projevovat úctu a poslušnost. 

Úcta vůči Bohu je jedním ze základních předpokladů, díky kterým děti dokážou 
dělat morálně správná rozhodnutí. Boží přikázání jsou motivem, co a proč je 
učíme. Řekněme, učíme je nelhat, neboť Bůh je pravda a on nás povolal žít 
v pravdě. Zatrpklost a nenávist jsou v protikladu s jeho láskou a přikázáními. 
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Lidská autorita je obrazem Boží autority. Pokud své děti nevedeme k posluš-
nosti, později nebudou respektovat ani jiné autority, a ani Boha. 

Bible nám nabízí příklad starozákonního kněze Élího, jehož dva synové se stali 
nechvalně známí pro své podvody, krádeže a zvrhlé činy. Jejich otce to trápilo, 
ale syny za jejich nerozvážnost nijak nepotrestal. Boha to naštvalo a ptal se 
Éliho: "…proč si svých synů vážíš víc než mě?" (srov. 1 Sam 2,29; 3,13). Éli 
namísto toho, aby je pokáral, dal přednost své slepé lásce a spokojenosti synů 
před Božím voláním, než aby je vychovával k poslušnosti vůči němu. 

Zdánlivá láska k synům nakonec paradoxně vedla k ničivé ignoraci jejich duší. 
Když se vyhýbáme trestu, z dlouhodobého hlediska je naše láska stejně sporná 
jako ta Élího. 

Co nejdříve naučte své děti, že vás budou respektovat a brát vážně, abyste 
s nimi v budoucnu neprohráli tisíce dalších bojů. Láska od problémů neutíká, 
naopak ochotně platí rodičovskou daň. Když děti páchají hříchy, je na řadě 
láska: aby vysvětlila, co je špatné a proč, aby vyžadovala, co je pro ně nejlepší, 
aby odvážně čelila pošetilým činům a vzdoru, aby vyvodila důsledky a určovala 
hranice. 

Bible neobhajuje nenávistné chování či zákeřné zneužívání, jen žádá přiměřený 
trest, který zabolí dostatečně nato, aby splnil svůj úkol a naučil děti, že mají 
respektovat vaši autoritu a už nikdy neopakovat totéž špatné chování. Děti 
nebudou brát vážně rodiče, kteří jen vysvětlují, zastrašují a hrozí, ale své sliby 
nikdy nedotáhnou do konce, protože nikdy nedají trest, jehož by bylo třeba se 
bát. Opravdové činy a vyvozování důsledků dávají vašim slovům váhu. 

Pokud jste dítěti řekli, že dostane po zadku nebo "zaracha" nebo ztratí určitá 
privilegia, když udělá něco špatného, pak musíte své slovo i dodržet. V opač-
ném případě mluvíte do prázdna a budou vás považovat za ty, co jen žvaní, ba 
dokonce lžou. 

Samozřejmě, tresty je třeba přiměřeně vyvažovat trpělivostí, laskavostí 
a milosrdenstvím. Vždy byste měli v první řadě chránit srdce dětí a laskavě 
a srozumitelně jim vysvětlit své spravedlivé rozhodnutí, protože pokud jednáte 
v důsledku nekontrolovaného hněvu nebo pokud jsou vaše tresty 
nepřiměřené, děti mohou zatrpknout. 
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Svět nepotřebuje dalších nevychovance, kterým vždy všechno projde. Láska 
nás motivuje vychovat z dětí slušné, zralé a zodpovědné lidi, kteří milují Boha 
a jsou požehnáním pro své rodiny i společnost. 

K tomu je však nezbytná láska rodičů, kteří se nebojí vychovávat. 
 
 
 
 
 
 

V MODLITBĚ POPŘEMÝŠLEJTE O METODÁCH, 
KTERÉ VE VÝCHOVĚ POUŽÍVÁTE. JSOU ÚČINNÉ? 

KORIGUJÍ CHOVÁNÍ A FORMUJÍ SVĚDOMÍ 
VAŠICH DĚTÍ? DEJTE SI ZA CÍL, ŽE OD NYNĚJŠKA BUDETE 

VYUŽÍVAT PŘÍMÉ, ALE ZÁROVEŇ SPRAVEDLIVÉ 
TRESTY, A ŽE SE BUDETE SNAŽIT DĚLAT VŠE PROTO, 

ABYSTE DĚTEM VŠTÍPILI ÚCTU K BOHU. 
 

Když dnešní úkol splníte, odpovězte si na tyto otázky: 

? Jaké změny, pokud vůbec nějaké, byste mohli udělat ve výchově 
a napomínání, aby se zlepšilo chování vašich dětí? 

 

Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje,  
domluvy a kárání jsou cesty k životu. 

(Přís 6,23) 
 
 
 

CO ŘÍKÁ BIBLE O PLÁCNUTÍ PO ZADKU 
 

Disciplína je nezbytnou a důležitou součástí láskyplné rodičovské výchovy. 
Mnozí rodiče se zamýšlejí a ptají, zda je vůbec někdy vhodné dát dítěti po zadku. 
Trendy, zvyky a názory se ve světě mění, ale nic nemění na tom, že výchova je 
a vždy bude soukromou věcí rodičů, dětí a Boha. Neměli byste se podřizovat 
názorům nezainteresovaných, co vám chtějí diktovat, jak máte postupovat při 
výchově svých dětí. 
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Je smutné, že někteří rodiče to s fyzickými tresty přehánějí. Chceme proto hned 
na začátku jasně říci, že žádný trest by neměl být 
destruktivní a založený na emocionálním, duševním či 
fyzickém týrání. Ale to samé platí i o opačném extrému. 
Nedostatek disciplíny může také být v jistém smyslu 
urážlivým a nenávistným chováním vůči dětem (srov. 
Přís 13,24). 

Klíčem ke správné výchově je rovnováha. Aby byla 
jakákoli forma výchovy účinná, musí ji děti respektovat 
a brát vážně. Jinak celé úsilí ztrácí smysl a děti pokyny 
ignorují. Občas jim nejvíce pomůže přísná důtka, zákaz 
vycházek, práce navíc či ztráta určitých privilegií. Ale 

Písmo jasně říká, že rodiče by neměli bát, pokud je to nutné, dát dětem s láskou 
i výprask. 

Bible v listě Židům (Žid 12,5-11) vysvětluje dobré úmysly výchovy a říká, že 
Bůh, náš nebeský Otec, s láskou trestá všechny své děti tak, jak pozemští otcové. 
Král Šalomoun poznamenal: "Pošetilost vězí v srdci chlapce, ale trestající hůl ji 
odtud vyžene" (Přís 22,15). Na jiném místě zas kniha Přísloví (Přís 23,14) říká: 
"Ty ho sice udeříš prutem, ale zachráníš mu život od podsvětí." 

V Bibli slovo "prut" pojmenovává malou větvičku, hůl nebo něco jako třtinu. 
Nejde tedy o žádnou velkou a nebezpečnou zbraň, která by mohla způsobit 
trvalé zranění. Rodiče by své dítě nikdy neměli udeřit po tváři ani bít po hlavě, 
a ani do žádné jiné části těla se sevřenou pěstí – to by bylo týrání. Výprask by 
měl být jen po zadku. Krátká pálivá bolest splní svůj účel (odradit dítě od dalšího 
špatného chování a posílení vaši autoritu), ale fyzicky ani psychicky mu 
neublíží. 

Mnohé výchovné metody oddalují a zmírňují trest, čímž se hněv a odpor dítěte 
jen stupňuje. Výprask lze udělat rychle, efektivně a za pár vteřin. "Kdo šetří hůl, 
nenávidí syna, kdo jej však miluje, včas ho vychovává" (Přís 13, 24). 

Někteří lidé zavrhují všechny formy fyzických trestů. Ale Boží Slovo nám 
připomíná, že dítě lépe zvládne krátké plácnutí po zadku, které za několik 
sekund přebolí, než když má snášet důsledky svých činů vyplývající ze vzpoury 
a ignorování autorit. Který vězeň by ochotně nevyměnil pobyt ve vězení za 
výprask v dětství?  
Když dítěti dáte s láskou na zadek, nijak mu to neublíží, spíše ho to učí pokoře 
a vede k moudrosti a zralosti. Předcházíte tak dalším vzpourám a budujete větší 
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respekt vůči vám i ostatním autoritám, s nimiž se později setká. Dokonce se 
takto utužuje důvěrnost a blízkost vztahu mezi rodičem a dítětem. 

Forma a intenzita případného trestu by měla zohledňovat věk, úroveň myšlení, 
postoje a činy dítěte. Každý trest se má 
dávat uváženě a s vysvětlením. Po odez-
nění trestu by zas mělo následovat něž-
né smíření, pokyny a ujištění. Rodiče by 
nikdy neměli trestat se vztekem či v zá-
chvatu hněvu. 

Pokud se příliš rozzuříte, pošlete své 
dítě do jiné místnosti a nechte ho tam, 
dokud se neuklidníte. Rodiče by měli 
při trestech zohlednit i vnitřní rozpolo-
žení dítěte. Je pyšné? Vzdoruje? Co ho 
přivede k opravdové lítosti, nápravě 
chyb? Co by mohlo přinést dlouhodobý 
účinek? Co mu pomůže v budoucnu 
uznávat autoritu Boha? Čím by se nejlépe dal v pozdějších letech omezit jeho 
vzdor? Čím se buduje jeho vnitřní charakter? 

Každé dítě potřebuje hodně vysvětlování a projevů milosrdenství. Když jednají 
špatně z nevědomosti, měli bychom k nim být shovívavější a poučit je. Ale když 
dítě chápe a ví, jak se má chovat, ale přesto jedná neuváženě nebo vzdorovitě, 
měli byste vůči němu vyvodit větší a přísnější důsledky (srov. Lk 12,47-48). 

Pokud vidíte, že se dítě rychle přizná ke své chybě a pokorně projeví lítost 
a pravděpodobně se u něj podobné chování nebude více opakovat, z vaší strany 
bude v takovém případě nejúčinnější, když mu moudře prokážete větší soucit 
a menší trest. Ale pokud se opakovaně chová špatně a pokud byla dosud vaše 
výchova příliš shovívavá a neúčinná, měli byste se jako rodič upřímně zamyslet, 
co chcete ve svém dítěti upevňovat. Bible říká: "Trestej svého syna, dokud máš 
naději…" (Přís 19,18). 

Pokud jsou děti přesvědčeny, že se dokážou důsledků svých činů nebo trestu 
vyhnout řečmi, pláčem, vyjednávání nebo manipulací, budou si naivně myslet, 
že totéž mohou dělat i v dospělosti. Pokud se rodiče hned na začátku nepostaví 
dostatečně rázně proti dětskému vzdoru a neposlušnosti, nevědomky směřují 
k rokům plným frustrací a trápení. Naopak, pokud děti láskyplně a důsledně 
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vychováváte, dokud jsou malé, jen zřídka budou potřebovat trest, když budou 
mít více než pět či šest let. 
 

Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce. 
Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život. 

(Přís 29,15..17) 
 
 
 

Pár slov pro mladé 
 

4. Jednou se ocitneš na rozcestí 
 

Zamilovaná dvojice šla na návštěvu. Sedli si do 
autobusu, ale lidí stále přibývalo. Nad sedícím mladým 
mužem se najednou ocitla babička. Dívka se naklonila 
ke svému milému a tiše mu pošeptala: "Víš co, pusť tu 
babičku si sednout." On jí stiskl ručku, nahnul se k ní 
a s úsměvem řekl: "Víš, drahá, kdyby byla mladá 
a pěkná, možná bych vstal." 

Dívka najednou zbledla a vstala. Mladík se vzpamatoval 
a zvedl se za ní. 

Na nejbližší zastávce dívka vystoupila: 

"Jaksi se necítím dobře, jdu domů." 

Hned odpoledne mu napsala dopis: 

"Nechci nic s mužem, se kterým bych se bála, že až zestárnu, 
nebudu hodná jeho pozornosti." 

 

Být v pořádku 

Mít ve svém nitru správný "žebříček hodnot", to je první 
a nejzákladnější podmínka, aby z člověka vyrostl opravdový 
skvost. Zde je jádro "dobrého člověka" a zdroj pravého štěstí. 
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Za tím následuje ne méně důležitá práce - objevit a rozvinout své dary. 

Každý člověk má určité talenty, které dostal zdarma od Boha. Má je dát do 
služeb druhým. Nejprve je však má objevit. Jak se to dělá? Následující 
myšlenky budou o tom. 

 

Pohled do duše 

Člověk si má všímat, kde se mu "daří", kde udělá nejvíce 
dobra. Jak může rozvinout svou osobnost. Pak je třeba 
aktivizovat své síly, aby pomohly růstu těchto darů. 

Člověk se krásně rozvine, má šanci vytvořit dobrou rodinu 
a uplatnit se ve společnosti. 

Svými schopnostmi je připraven zkrášlit zem, dotvářet ji. 
Mají se však využít jen na dobro. Každý bude zodpovědný 
za to, jak je používal (viz Mt 25,14-30). 

 

Moje úloha na zemi 

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které má mladý člověk zvládnout, je zjistit, kde 
ho Bůh chce v životě mít. Jaké místo má v Církvi zastat, co má splnit. V ní ho 
bude žehnat. Zde mu připravil milosti i pomoc. 

A právě talenty Bůh připravuje člověka na úlohu, ke které ho povolává. V dialo-
gu s ním, z různých znamení, za pomoci Církve a jejích představených, má člo-
věk zjistit své povolání (srov. Lk 18, 18 - 23). 

 

Výzva – odpověď 

Takto to mezi Bohem a člověkem funguje a je to úžasná 
objevná cesta plná dobrodružství. Takto se plní Boží 
vůle a zároveň se pomáhá světu. 

Život se dá tehdy krásně prožít, když se na něj mladý 
člověk připravuje. 
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Víte, že – překážky dobrého dialogu 

Strach z druhého - člověk má v sobě bariéry, uniká, hledá si "dutou vrbu", jejíž 
všechno řekne. Pokud se nezíská důvěra, lidé se odcizí. 

Neschopnost poslouchat - říká se, že pro chlapa platí: 
"Jedním uchem tam, druhým ven." Ženy prý vyznávají 
odvěké pravidlo: "Uchem dovnitř, jazykem ven." Kdo-
koliv: Někdy posloucháme jen na "půl ucha". 

Nemám čas - větu: "nemám čas," možná denně řekne 
miliarda lidí. Opravdu, jak jsi na tom ty s časem? Inspi-
ruj se Ježíšem. Uměl si povídat, měl čas. Byl "extrémně" 
připraven na vztahy. Čas na čistou lásku musíš mít i ty. 

Citové zranění - Lidé se citově zraní - slovem, skutkem 
… Vzniká překážka dialogu, která se odstraní "kouzel-
ným" slůvkem: "Promiň," nebo skutkem: Darovat květiny, podat ruku… 

 

"Co jen z tebe bude?" 

Otec i matka lomí rukama a tváří se, jakoby doma chovali 
vyvrhele společnosti? Už ti ty výčitky lezou na nervy? Ty 
děláš, co můžeš, ale vždy něco vyvedeš, co se někomu 
nelíbí? Může být. 

A teď si představ, že za pár let se tvůj "kádrový" profil 
vykrystalizuje. Najdeš si někoho, kdo bude chtít celý život 
žít s tebou. Ty budeš darem pro něj a on pro tebe. Ale 
opravdu? Vydržíte to spolu až do smrti? 

 
 

Co tak to zkusit  

- test jak prožíváš svůj věk? 

Nevyrůstá z tebe divný samorost, který boří zákony vesmíru? Jak prožíváš svůj 
věk? Na pomoc ti přichází následující test. 

První větu pusť do své duše a odpovídej co v tobě vyvolala. Jsou možnosti? 
Ano: a, b, c, d. 
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1. Cítím, že v mém nitru je osoba, která 
a) má ráda lidi, 
b) chce milovat všechny, 
c) ve vztazích s jinými má ještě problémy, 
d) často nenávidí život. 
 
2. Nejčastěji u sebe pozoruji 
a) touhu po porozumění s jinými, 
b) bezmocnost vysvětlit si mnohé okolnosti, 
c) zmatek, 
d) napětí a přecitlivělost. 
 
3. Chtěl bych změnit svůj život, neboť 
a) chci, aby mi už rodiče dali pokoj, 
b) je na čase, aby si jiní všimli mé samostatnosti, 
c) chci žít dobrým životem, 
d) potřebuji uniknout. 
 
4. Své síly soustředím zejména na 
a) pomoc jiným, 
b) zvládnutí dne, 
c) nepřemýšlím o tom, 
d) koníčky. 
 
5. V současnosti od rodičů nejvíce potřebuji, aby 
a) mě chápali, 
b) mi dali možnost vše zkusit, 
c) mi pomohli budovat si svou osobnost, 
d) se do mě nemíchali. 
 
6. Myslím, že ztrácím na ceně, když 
a) lžu, 
b) onemocním, 
c) nejsem úspěšný, 
d) se vyhýbám životu. 
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7. Rozhovory s přáteli 
a) mám rád, když mě poslouchají, 
b) pomáhají mi vyhýbat se neúspěchu, 
c) vnímám jako velmi mazané, 
d) pomáhají mi v relaxaci. 
 
8. Osoby, které se o mě zajímají, 
a) pomáhají mi brát život tak, jak přijde, 
b) mě povzbuzují v duchovním růstu, 
c) nemohou se chlubit mou důvěrou, 
d) mohli by mi věnovat více času. 
 
9. Říká se, že mládí je nové "narození se", 
a) ještě tomu dobře nerozumím, 
b) mám z toho, co žiji radost, 
c) nemám dětství rád, protože se vyžaduje mnoho změn, 
d) někdy mi chybí chuť do života. 
 
10. Ve společnosti bych rád řekl, co si myslím, ale 
a) někteří mě nerespektují, 
b) upřednostňuji mlčení, 
c) nedaří se mi vyjádřit své myšlenky, 
d) nemá to smysl. 
 

Ohodnocení: 
Za odpovědi u jednotlivých otázkách si přičti 
následující body. 
 
1. a)3, b)2, c)1, d)0. 6. a)3, b)0, c)1, d)2.  
2. a)3, b)2, c)1, d)0. 7. a)1, b)3, c)0, d)2. 
3. a)2, b)1, c)3, d)0. 8. a)2, b)3, c)0, d)1. 
4. a)3, b)2, c)0, d)1. 9. a)1, b)3, c)0, d)2. 
5. a)2, b)0, c)3, d)1. 10. a)3, b)2, c)1, d)0. 
 

  



Farní zpravodaj 

 
 - 39 - 
 

Jak prožíváš svůj věk? 

26 - 30 bodů: Spokojeně - jsi houževnatý, svědomitý, pro 
mnohé se stáváš vzorem a učí se od tebe jak pracovat na 
sobě. Postupně dosahuješ samostatnosti. Ale umíš i pro-
sit i přijímat pomoc od svých blízkých. Pokud vytrváš 
v dobrém, rodina bude z tebe mít radost. 

21 - 25 bodů: V hledání - je v tobě dobrý základ a touha 
růst. Víš, že nemůžeš být až tak závislý na rodičích, 
a proto zkus být samostatnější. Máš schopnosti žít pro 
jiné, ale potřebuješ na sobě cílevědomě pracovat. Neboj 
se námahy, která tě při tom čeká. Pokud založíš rodinu, 
všechno tam najdeš. 

16 - 20 bodů: Zmateně - často se cítíš zmatený a někdy i málo odvážný. Musíš 
spojit práci s trpělivostí a časem všechno půjde. Opět budeš spokojený a veselý. 
Zatím se věnuj učení a najdi si dobrou partu, která by ti pomohla duchovně 
růst. 

pod 15 bodů: Nedůvěřivě - toto období prožíváš v osamělosti a nedůvěře, 
nedokážeš se na svět kolem sebe dívat vesele. Pokoušej se o úsměv 
i v mimořádně "dramatických" situacích. Vyhledávej příjemné setkání s 
rodinou a vyhýbej se konfliktům. 

 

Skončíme úsměvem 

Říká dívka svému chlapci: "Já nechci, abys mě nosil na 
rukou, já se chci vozit!" 

 
 
 
  



Farní zpravodaj 

 
- 40 - 
 

Pohled do historie 

V minulém čísle farního zpravodaje jsme se v historii Žďárecké farnosti posu-
nuli k roku 1897. V dnešním čísle farního zpravodaje pokračujeme dále do mi-
nulosti, budeme se věnovat roku 1896. 
 

1896 

Dle usnesení výboru postaveny nové chlévy z kamene pro ošípané a drůbež. 
Staré dřevěné a sešlé odstraněny. Nové chlévy posunuty jsou dále do břehu. 
Zřízen při nich i záchod. Mimo to pořízen i nový plot před farou se zděnými 
pilířky, fara a chrám na omítce opraveny, sakristie vylíčena. Nadto obnovena 
kazatelna nákladem 60 zl od p. Oplta z Tišnova. Vydání 322 zl. 

V měsíci březnu konáno ve Žďárci triduum s pěkným výsledkem. Ochotně úkol 
na sebe vzali P. Arnošt Kotinský, farář z Hunína; P. Leopold Kolísek, farář 
z Olší. Jeden den vypomáhal se sv. zpovědí P. Kašpar Lunda, farář na Moravci. 
Komunikantů bylo 900. 

Mimo to křtitelnice z epištolní strany dána ku kazatelně, aby na jejím místě oltář 
zbudován býti mohl. V lodi chrámové umístěny sochy bl. P. Marie a sv. Josefa 
(10 zl) na nových podstavcích. Téhož roku opravena zpovědnice a dvéře 
natřeny. Mimo to zbudovány dvě poboční zpovědničky a svícny k sochám 
(8 zl). Na oltář zakoupeny „lavabo“ a pro hostie schránka (6 zl). 

Fara: Od dvora dán nový plot nákladem faráře. Zahrada upravena a vysázena 
17 stromky ovocnými, srstkami a rybízem. Založena šparglovna a jiné. 

Zpracoval: R. Mašek 
 
 
 

Revize roku 
 

Ti, co pracují s financemi, toho mají v poslední dny roku dost: výkazy, 
hodnocení, tabulky, inventury. Není čas udělat si inventuru i v duši? 
Roční zpytování svědomí nám může dát nové výzvy a odkrýt místa, na 
kterých je třeba pracovat více. Tak šup - pero, papír a ticho. 
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Do čeho jsem nejvíce investoval?  
Každý rok dostanu moře možností, potkávám množství lidí, zažívám neuvěři-
telné situace - a často si jejich dosah 
uvědomuji až s odstupem času, ale 
i zkušeností. I pády, chybami a pro-
hrami se člověk učí růst sám před 
sebou a před Bohem. 

Je to každý rok takové jisté: dostávám 
od Boha balík 365 dní s obsahem sil 
a schopností, abych v nich investoval 
do toho nejcennějšího, co člověk má: 
do lásky. Jak se ti dařilo rozměnit tento balíček na drobné? Podívej se… 
 
Čas 
Klasickou hláškou běžného člověka je, že nemá čas. Stále něco honí, 
stále něco nestíhá. Jak to bylo se mnou tento rok? Dával jsem dost času 
mým životním prioritám? 

● Uměl jsem si udělat dostatek času na modlitbu už od rána? 
● Odřekl jsem si raději pět minut spánku, abych mohl v klidu ještě v posteli říci 
první slova svému Bohu jako nejdůležitějšímu středu svého života? 
● Vracel jsem se v pravidelných intervalech k soustředěné modlitbě, abych se 
vědomě spojil s Bohem? 
● Vyčlenil jsem si pevné místo ve svém časovém harmonogramu na pravidelnou 
mši svatou nejen v neděli, ale i v týdnu? 
● Hlídal jsem si čas svaté zpovědi a čas doprovázení knězem či zkušeným 
laikem, abych mohl růst? 
● Byl čas na duchovní obnovu nebo duchovní cvičení pro mě důležitým časem 
a dopřál jsem si ho? 
● Našel jsem si prostor na čtení dobré duchovní literatury? 
● Patří večerní modlitba - společná v rodině či komunitě a i osobní - k pevným 
bodům mého dne? 
● Pocítili lidé, kteří jsou v mém životě vzácní, že čas v jejich přítomnosti nehraje 
roli? 
● Nelimitoval jsem rozhovory s nimi přesným "krájením" minut, které jsem měl 
pro ně k dispozici? 
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● Neublížil jsem jim tím, že jsem měl více času na práci než na ně? 
● Byl jsem stále otevřený a připravený odsunout nepodstatné věci a poskytnout 

dostatečný prostor počítaný na 
minuty a hodiny svému manželo-
vi / manželce, dětem, mámě, 
tátovi…? 
● Měli moji drazí u mne jistotu 
lásky, že mohou přijít za mnou 
kdykoliv a nebudou otravovat, 
rušit či nepřijdou nevhod? 

● Nezapomínal jsem na pravidelný a časem nelimitovaný prostor na budování 
lásky s mou manželkou / manželem - na rande, v rozhovorech ve dvojici, na 
společnou večeři? 
● Viděl jsem růst své děti, měl jsem čas se s nimi hrát a mluvit, nebo jen tak 
dovádět či číst knihy nebo sledovat společně film? 
● Dokázal jsem v případě nevyhnutelných okolností najít náhradní řešení 
a prostor na rozhovor? 
● Neodkládal jsem návštěvy u rodiny, dobrých přátel nebo sousedů na "pak"? 
Kolik restů takto mám? 
● Dokázal jsem rozpoznat volání a pozvání Boha změnit svůj nalinkovaný 
harmonogram, pokud mě někdo nepředvídaně, třeba i na ulici, očividně 
potřeboval? 
● Odepsal jsem včas na maily, sms, listy, chaty … hlavně, pokud šlo o radu 
a řešení pochybností v životě? 
● Vnímal jsem plynutí času v kalendáři a byl jsem dostatečně citlivý na příchozí 
svátky (svátek a narozeniny), abych se aspoň písemně spojil s oslavencem a řekl 
mu pár příjemných slov? 
● Pamatoval jsem na všechna výročí v našem vztahu, v rodině, vnímal jsem 
liturgický rok a uměl to patřičně oslavit? 
● Nezabíjel jsem zbytečně mnoho času sezením nad sociálními sítěmi, na 
mobilu, před televizí nebo nad počítačovými hrami? 
● Uvědomoval jsem si riziko ztráty skutečně živých vztahů svým zavřením se 
na hodiny ve virtuálním světě? 
● Dával jsem dostatečný prostor fyzické práci a pomoci v domácnosti, v rodině, 
ve farnosti, bližním? 
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● Kolik času patřilo práci a druhým a kolik zahálce a lenošení? 
● Byl můj odpočinek a čas na něj skutečně odpočinkem, nebo útěkem od 
odpovědnosti a práce? 
● Dopřál jsem si dostatek spánku, abych zvládl další den? 
 
Peníze 
I finanční ohodnocení, ať je jakékoliv, je darem od Pána a budeme i za 
něj zodpovědní před jeho tváří. Jak je to u tebe? 

● Jak jsem přistupoval k financím, které mi Bůh požehnal? 
● Dával jsem desátek z příjmu, který jsem dostal? 
● Důvěřoval jsem naplno Bohu, že on nahradí to, co mu "vrátím" do jeho děl 
v Církvi? 
● Kolik financí jsem utratil za sebe 
měsíčně: kolik z toho bylo oprávně-
ných a kolik vyhazování?  
● Nepřeháněl jsem částky na nákup 
potravin - nebylo břicho žroutem 
mých financí? 
● Neutrácel jsem peníze při nákupu 
nového oblečení a věcí, které nebyly 
nutné? 
● Byl jsem hospodárný natolik, abych nemusel nic vyhazovat - například jídlo? 
● Jsem schopen a ochoten dělit se i o to, třebas i málo, co mám? 
● Jsou peníze pro mě takovou motivací v životě, že se nedívám na morální 
hodnoty a pravdy víry, například při získávání zaměstnání nebo při práci? 
● Co jsem ochoten pro peníze a jejich získání udělat? 
● Mám obavy o svou budoucnost, kalkuluji a dělám si "železné rezervy"? 
● Umím rozumně hospodařit s tím, co mám? 
● Platím načas měsíční platby, daně a veřejné poplatky? 
● Do čeho nejčastěji tento rok šly peníze, které jsem vydělal? 
● Uměl bych v pravdě obhájit před Bohem všechny větší výdaje které jsem letos 
udělal? 
● Co pro mě znamená skromnost a jednoduchost v životě v pohledu na finance? 
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● Umím odolat tlaku reklam a společnosti a nepodlehnout mýtu "toto mají 
všichni, to musím mít" nebo "Toto musím mít první, aby viděli, že na to mám?" 
● Dávám najevo svou hodnotu skrze výši svého platu a věci, které si "můžu" 
dovolit? 
● Dívám se přes obsah peněženky i na druhé lidi s posuzováním 
a škatulkováním "chudák" či "schopný byznysmen"? 
● Vnímám své zaměstnání pouze prizmatem výšky příjmu, nebo svou práci beru 
v první řadě jako službu jiným skrze mé schopnosti a dary? 
● Odsuzuji lidi, kteří, ačkoli mají dost v hlavě, slouží jiným za podstatně menší 
plat, než mám já? 
● Vážím si učitelů, zdravotních sester, dojičky krav, mámy na MD ... i když 
dělají nezaplacenou a nezaplatitelnou práci? Jak jim to dávám najevo? 
● Umím i v otázce financí budovat v manželství "my" a ne "já" a umím společně 
hovořit o užívání peněz? 
● Pokud je moje manželka na mateřské dovolené nebo se stará o svého 
nemocného rodiče bez řádného příjmu, umím jí bez frflání a připomínání dopřát 
to, čeho je její práce hodná? 
● Jsou moje / naše finance předmětem hádek a neklidu nebo slouží nám i jiným 
v jednotě? 
● Je naše manželské hospodaření společné v placení nájmu, potravin a potřeb 
domácnosti, nebo odvedu pouze svůj díl financí do rodinné kasy podle svého 
uvážení a ostatní (většinu) si nechávám? 
● Pokud jsem u rodičů doma a jsem jakkoli schopný vydělat peníze, přispívám 
na chod domácnosti dle dohody s rodiči? 
● Mám radost z toho, co si opatří moje manželka, děti nebo kdokoli za finance, 
nebo závidím a zlobím se? 
● Dávám důvěru své manželce / manželovi ve správě našich společných financí, 
nebo jsem neustálý nespokojený kontrolor? 
 
Já a ti druzí 
Každý z nás dostal dary, které mají sloužit především k budování 
společenství v lásce, ke službě jiným. Jak jsem na tom? 

● Vím o svých "talentech" a schopnostech, které jsem dostal od Pána jako svou 
jedinečnou výbavu do života? Jak je rozvíjím? 
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● Vnímám, v čem musím porůst a kde jsou mé resty či nedostatky 
v rozmnožování talentů? 
● Jak používám to, co dokážu, v čem jsem dobrý? 
● Jsem si vědom, že všechny dary jsem dostal jako prostředek pro službu 
a projev lásky vůči druhým? 
● Neskrývám to, co umím, v čem vynikám před jinými z pohodlnosti, abych 
nemusel nic pro druhé udělat? 
● Jsou moje schopnosti důvodem mé pýchy a arogance, nebo je používám 
s pokorou a vděčností vůči Bohu, který byl vůči mně tak štědrý? 
● Netrpím naopak falešnou skromností a nesprávným sebevědomím 
z podceňování se? 
● Neskrývám své dary z obavy, abych se nemusel více namáhat pro druhé? 
● Jsem si vědom hodnoty své osoby a jsem k dispozici pro druhé? 
● Umím jasně rozlišit situace, místa a lidi, ke kterým Bůh posílá právě mě 
takového, jaký jsem?  
● Jsem odhodlán vkročit i tam, kde sice nevnímám možnost použití svých darů, 
jen víru, že Bůh ví, proč právě já tam mám být? 
● Mám dostatečně citlivý "radar" na takové Boží volání a dost poslušnosti 
a víry, abych vykročil? 
● Jsem si vědom Božího očekávání měnit prostřednictvím mých darů životy 
jiných k lepšímu? 
● Vím, že všechno, co mám, co dokážu, je v první řadě prostředkem, jakým 
mohu prokázat Boží lásku jiným? 
● Umím být pozorný a vnímavý vůči potřebám jiných? 
● Dokážu soustředěně poslouchat, nebo více mluvím já? 
● Je mé srdce dostatečně vynalézavé při hledání pomoci a útěchy pro ty, kteří 
to potřebují? 
● Mám radost z toho, pokud mohu něčím udělat dobře? 
● Dělám to i bez toho (a především), aby mě někdo veřejně jmenoval, děkoval 
mi nebo někde o mně psali? 
● Umím se obětovat a bez připomínek či velkých řečí udělat něco za druhého - 
z lásky? 
● Je můj vklad pro dobro jiných jen čistou kalkulací, co musím, co je moje 
povinnost? 
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● Vím o tom, že láska, ke které mě zve Bůh svým příkladem, je kreativní 
a neúnavná? 
● Hledám stále možnosti jak se věci dají 
udělat a ne důvody, proč to nejde a proč to 
dělat nebudu či nemohu? 
● Umím překročit svůj "stín", překonat své 
"ego", pokud jde o druhé? 
● Nechovám se farizejsky tím, že mám 
přesně stanoveno, kdy a za jakých okolností 

jsem zde pro druhé - a v opačném případě jsem hluchý a slepý? 
● Dokážu udělat radost jen tak, bez nějakého zjevného cíle nebo očekávání toho 
druhého? 
● Podaří se mi něco takového udělat alespoň jednou za týden? 
● Jsem vděčný za to, co dostávám já od druhých? 
● Jsem si vědom, že veškerá laskavost, pozornosti a dobro nejsou 
samozřejmostí, ale stojí i ty druhé námahu, oběť a čas kvůli mně? 
● Dokážu druhé s láskou přijímat takové, jací jsou a nefrflu na ně? 
● Hledám v druhých především dobro a mluvím o nich dobře? 
● Jsou lidé, kteří mi ubližují nebo mě nepřijímají, objektem a cílem mé žehnající 
modlitby? 
● Dokážu odpustit první a první se přiblížit, i když jsem neudělal chybu? 
● Umím odprosit v případě vědomí omylu a selhání bez vyzvání a ztráty času? 
● Přiznám pravdu i když tímto vědomě ztrácím své dobré "PR" a riskuji i ztrátu 
přátelství či vztahu? 
● Jsem tím, který umí "nakazit" druhé radostí, optimismem a vírou v dobrý 
výsledek? 
● Nekazím atmosféru kdekoliv svým reptáním, posuzováním, neustálou 
kritikou a nedůvěrou? 
● Nejsem tím, který selektuje lidí na ty, kteří jsou mi sympatičtí, které "můžu" 
a na ostatní, kteří jsou mi ukradení? 
 
Podtrženo, shrnuto: jaká je bilance? Co potřebuji nutně v těchto třech 
oblastech zlepšit? 

(podle Slovo+) 
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Věděli jste? 
 

Délku života tužky je vhodnější počítat na 
kilometry či počet slov než na roky. Její 
tuha dokáže nakreslit čáru dlouhou až 55 
kilometrů, respektive napsat kolem 45 
tisíc slov, přičemž přežije asi 17 zaostření. 
A pak šup do koše. V Minnesotě přišli s 
úžasným nápadem. Při výrobě přidávají 
do tužek semínka máty, kopru, šalvěje, 
rozmarýnu či bazalky. Když jsou tužky už 
malé, stačí je zasadit, zalít vodou a za pár 
hodin z nich vyklíčí zelené stonky. A potom šup do polévky. 

(podle KN) 
Můžete je koupit i u nás za 55,- Kč. Viz http://www.ecolove.cz/ 
 
 

Co nás čeká, 
dá-li dobrý Bůh 

 
Biblické hodiny 
pokračují v Pastoračním centru v Dolních Loučkách v měsíci 
prosinci ve středu 9. prosince po mši svaté. 
 
Bohoslužby o Vánočních svátcích 
Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích bude zveřejněn na 
www.mojefarnosti.cz (bude záviset na protiepidemických opatřeních). 
 
Obnova manželských slibů 
27. prosince při mši svaté můžete obnovit své ano. 
 

Změna vyhrazena 
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Knižní okénko 
 
 
 
Elias Vella  

Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat? 
Otec Elias Vella se pustil do odvážného experimentu. Jak by 
vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem? Jaká slo-
va by volil Kristus tváří v tvář jejich životnímu příběhu? 
A jaké odpovědi by měl na složité problémy dnešní doby? 
Variace na evangelium o cestě učedníků do Emauz (Lk 24, 
35–53) se odehrává v jedné běžné restauraci. Pět mladých 
lidí z různých koutů světa spolu mluví o svém životě, když 
tu si k jejich stolu přisedne neznámý muž s tričkem, na němž 
svítí nápis LÁSKA. 

Otevřou se mu a poznají v něm Ježíše? Svěří se mu se svými radostmi, bolestmi 
a zraněními? Dojde k proměně jejich srdcí a životů? Jedno je jisté: Ježíšovo 
slovo i podaná ruka platí. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství  
cena 329,- Kč 
 
 
Stormie Omartianová  

Vánoční zázrak  
V knize autorka vypráví události Kristova narození 
současným jazykem. Součástí každé kapitolky je úryvek 
z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou 
adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek. 

Vydalo nakladatelství Paulínky 
cena 249,- Kč 
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V adventu má svátek jeden světec, který podobně jako svatý Mikuláš 
odměňoval hodné a káral zlobivé děti a v předvečer svého svátku přinášel 
dárky. Jeho jméno najdete v tajence. 

Agfa; alej; arie; asistentky; aval; cejn; degu; deko; dění; edém; exit; fiakry; 
graf; guma; hlučno; hnízdo; hrom; humr; chamr; chrám; iglú; Indonésie; knír; 
krmě; kryl; lampička; Lauda; lelek; leníci; losos; malpa; maršál; milenci; napa; 
nazvat; necesér; negr; nepořádník; nerozumné; nota; nuda; nula; obvazy; ocel; 
ocún; orangutani; periody; plán; plech; předloha; pudr; pudry; raci; ráček; 
rajz; revírník; ring; rous; rozparovač; růdl; ruka; Skopje; skot; skřele; sondy; 
star; šlépěj; šprt; tarot; trny; trofeje; ufon; úkryt; úlisník; uzda; viklat; viry; 
vrstevnice; vřít; zášleh; zjev; zout; Žiar  
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Něco na závěr… 

„Kolik je ti let?“ 
„No dovol! Taková otázka se ženě neklade.“ 
„Tak dobře. Kolik vážíš?“ 
„Je mi čtyřicet.“ 
 

Ženy onemocní Alzheimerem častěji než muži. Je to proto, že jsou 
vyčerpané pamatováním si mužských prohřešků za posledních 50 let. 
 

Potkají se dvě blondýnky a jedna se ptá druhé, co dělá.  
„No, teď zrovna pěstuju jógu.“ „Vážně? A na kolika hektarech?“ 
 

Kdy jste přestal pít?“ 
„Když jsem začal vidět tchyni dvakrát.“ 
 

Řidič autobusu a kněz zemřou ve stejný den. Přijdou ke svatému Petrovi 
a ten pošle řidiče okamžitě do nejvyššího nebe, zatímco na kněze se ani 
nepodívá. 
Kněz čeká několik dní, pak to nevydrží a zeptá se: „Jak to, že já, který jsem 
celý život kázal o Bohu, musím čekat a ten řidič šel okamžitě do nejvyššího 
nebe?“ 
Svatý Petr mu odpoví: „Když jsi kázal ty, všichni spali, zatímco když řídil ten 
řidič, všichni se modlili!“ 
 

Baví se dva kamarádi v hospodě: „Člověče, včera jsem si doma pěkně naběhl. 
Ležíme večer s manželkou v posteli a já chtěl trochu zpestřit naše 
radovánky. Navrhl jsem jí, že bychom si mohli zahrát na doktora...“ 
„No – a co na to ona?“ 
„Tak si představ – objednala si mě až na srpen, prý má plno!“ 
 

Varování: V žádném případě si nenechte při nakupování měřit teplotu „kvůli 
coroně“! Je to past! Ve skutečnosti vám vymažou paměť! Šel jsem do 
obchodu koupit ovoce a zeleninu a odcházel jsem s rumem a basou piv! 
 

Když po desáté večer ponesu 30-ti litrový sud piva, pozná police, že nesu 
štěně? 
 

 


