Obdarování

Jak nadějný obraz přináší Nový rok. Bet
lém a Svatá rodina, působivý to pohled.
Mariin čas je dovršen a spolu s Josefem
spatřují Ježíše. Nedojme snad rodiče pod
srdcem matky nošený potomek, kterému
bylo dopřáno spatřit světlo světa? Nevnese
snad něhu a nevyprovokuje otce i matku
k lásce?
Sotva se Matka s Pěstounem trochu roz
koukají a natěší pohledem na Malého, již
nastupují pastýři. Zvláštní výsady se jim
dostává. V běžném životě si jich nikdo
nevšímá, teď najednou vystupují do popře
dí. Spatřujeme zde projev Boha, který
pozvedá člověka, aby mu vrátil důstojnost
dítěte Božího. Zvláštním se jeví Dítě.
Maličký, jenž je Synem Božím, leží v jes
lích. Opět obraz silně mluvící. Představuje
viditelný dotek nebe se zemí, vstup Boha
do života člověka. Ježíš, Bůh, vstupuje do
chudoby člověka, aby ho pozvednul
k nebeským výšinám.
Nikoli rušivě, nýbrž poutavě hovoří pas
týři. Při setkání s anděly měli srdce i oči
otevřeny pro radostnou novinu. Co viděli
a slyšeli, bez okolků, však s velkým nadše
ním, sdělují Marií. Okolostojící neskrýva
jí překvapení. I Marie je ohromená a vše
uchovává v srdci. Jeví se tady další půso

bení Boha: To, co Pán přináší, přesahuje
schopnosti a rozum člověka. Pochopí zajis
té všichni ti, kdo mají čisté srdce.
Pastýři si nenechávají prožitek z Betléma
pro sebe. Chválí Boha, že v Betlémě byli
„u toho.“ Nejen rozum, ale i jejich srdce
v té chvíli plesalo. Boží láska totiž pronikla
z nedostupného světla v nebi až k člověku.
V betlémském dítěti přichází pro lidstvo
pokoj a záchrana. Boj se zlem a se Zlým
je nastartován. Obřízkou je jakoby zpe
četěna smlouva mezi Bohem a lidským
společenstvím… Dítě dostává jméno nad
každé jiné jméno, jehož význam naplní.
V Ježíši Bůh zachraňuje zcela jedinečným,
neopakovatelným způsobem. V Jeho srdci
se nalezne dostatek místa i pro moji a tvoji
ubohost.
Betlémské dítě, Král králů a Boží Syn
v jedné osobě ti nabízí pomoc, požehnání
a spásu. Až budeš vnímat jeho blízkost, neo
pomeň ho pozvat dál. Pros o Jeho Ducha.
Pros, abys v Duchu svatém a v pravdě uctí
val Ježíše. Pak se něco pohne v tvém srdci.
Budeš možná jak Maria přemítat o tom ve
svém srdci, ale nezůstaneš neobdarován.
Boží pomoc a ochranu Panny Marie do
celého nového roku přeje a vyprošuje

P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. ledna – pátek	Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –
zasvěcený svátek
2. ledna – sobota	Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nazián
ského, biskupů a učitelů církve
3. ledna – neděle
2. neděle po narození Páně
6. ledna – středa
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
10. ledna – neděle
Svátek Křtu Páně
17. ledna – neděle
2. neděle v mezidobí
18. ledna – pondělí
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21. ledna – čtvrtek
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
24. ledna – neděle
3. neděle v mezidobí
25. ledna – pondělí
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. ledna – úterý
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. ledna – čtvrtek
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna – neděle
4. neděle v mezidobí

MALÁ KATECHEZE – Liturgický rok
Milí čtenáři malé katecheze,
jak již bylo avizováno v minulém čísle, dnes
se blíže seznámíme s liturgickým rokem.
Tento rok liturgický se nekryje s rokem
kalendářním, ve kterém se cyklicky opa
kují jednotlivá roční období (jaro, léto,
podzim, zima) a jednotlivé měsíce (leden,
únor, atd.). Rok liturgický, mohli bychom
říci, žije svým vlastním životem. Prožít
liturgický rok znamená, velmi s nadsáz
kou řečeno, prožít dějiny spásy, prožít rok
s Ježíšem. V rámci liturgie postupně pood
halujeme tajemství naší víry.
Všechno začíná na první neděli adventní,
kterou vnímáme jako začátek liturgic
kého či (někdy říkáme církevního) roku
a pokračuje celým adventním obdobím.
Následuje oslava narození Ježíše Krista –
doba vánoční. Po ní vstupujeme do první
části tzv. liturgického mezidobí – je to
doba mezi vánocemi a dobou postní. Po
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postu následují největší svátky v roce, a to
období velikonoc. Po nich vstupujeme do
druhé části liturgického mezidobí (čas
mezi velikonocemi a adventem) a pak opět
přichází doba adventní. V jednotlivých
obdobích máme samozřejmě řadu různých
svátků, které uvedený cyklus doplňují.
Tak toto je jen malý začátek našeho poví
dání o liturgickém roku. O přesné době
trvání, smyslu a charakteristikách jednot
livých období se dočteme zase příště.
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Serafim ze Sarova

Svatý Serafim ze Sarova – mnich, mys
tik, prorok, ruský světec, kterého ctil Jan
Pavel II.
Narodil se roku 1759 v Kursku,
450 km jižně od Moskvy. Jeho
občanské jméno bylo Prochor
Mochin. Rodiče byli zbožní
obchodníci, kteří vedle svých
tří dětí se ještě starali o něko
lik sirotků. Prochorovi byly
teprve tři roky, když tatínek
zemřel. Později začal pomáhat
bratrovi v novém velkoobcho
du domácích potřeb. Toužil
však stále více po duchovním
životě a brzy si vyžádal matčin
souhlas ke vstupu do kláštera.
V roce 1779 vstoupil do kláštera na Saro
vě. V noviciátě pracoval jako dřevorubec,
pekař, stolař i zvoník. Přijal mnišská svě
cení, stal se jáhnem a obdržel jméno Sera
fim (ohnivě planoucí). Již dříve u něj byly
pozorovány asketické sklony. Po kněžském
svěcení v roce 1793 dostal dovolení žít jako
poustevník v lesní chýši 6 km od klášte
ra. Zažil tam i přepadení lupičů, kteří jej
zbili tak, že ho potom po pět měsíců léčili
v klášteře, a v důsledku zranění zůstal už
trvale shrbený.
Léta od roku 1804 prožíval v ustavič
né modlitbě a naprosté mlčenlivosti. Na
žádost opata se vrátil do kláštera a dalších
15 let strávil v modlitbách při dokonalé
klauzuře v jediné cele. Od roku 1815 začal
přijímat poutníky, kteří k němu chodili
pro duchovní radu, pomoc a uzdravení.
Měl mariánská zjevení. Viděl budoucnost
Ruska a jeho klíčové postavení pro mír

mezi národy. Mnohá proroctví se již vypl
nila a pro mnohé je nazýván prorokem
naší doby. Měl také dar uzdravovat lidi
a vidět do jejich nitra.
Byl pro mnohé těšitelem
a pomocníkem konajícím den
ně zázraky na těle či na duši.
Vynikaje charismaty s neko
nečnou dobrotou a pokorou
vedl lidi nejrůznějšího posta
vení. Tento duchovní a aske
tický učitel i zpovědník mla
dých mnichů zemřel 15. ledna
1833.
Pro naše východní bratry veš
kerý křesťanský život vrcho
lí v přijetí Ducha svatého. Svatý Serafim
k tomu poznamenává následující:
„Skutečný cíl našeho křesťanského života
spočívá v přijetí Ducha svatého: modlitba,
půst, almužna a ostatní dobré skutky jsou
jen prostředky k přijetí Ducha Božího.
Zajisté, každá ctnost prakticky uskutečňo
vaná pro Krista poskytuje milost Ducha
svatého, ale nejvíce milosti přináší modlit
ba, protože je skoro vždy po ruce. Modlit
ba je opravdu stálá možnost pro každého,
pro boháče i chudáka, pro silného i sla
bého, pro toho, komu se daří dobře, ale
i pro nemocného, pro spravedlivého i pro
hříšníka.“
Musíme tedy přivolat Ducha lásky a síly,
aby vstoupil do naší rodiny a komunity,
do všech národů a všech vyznání, a my
tak v jednotě mohli růst a stoupat. Pros
me: „Přijď Duchu Stvořiteli, obnov i naše
srdce!“
(Majka Dostálová)

3

AKTUALITY Z FARNOSTI
»
»
»
»

V neděli 3. ledna po velké mši svaté se uskuteční koncert pásma koled skupiny Lipka.
Ve středu 6. ledna při mši svaté bude svěcení pozlacených předmětů.
V úterý 12. ledna v 17 hodin bude mše svatá za ty, kteří se starají o úklid kostela a fary.
Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne 8. a 9. ledna 2010. Sraz koledníků 8. ledna
v 15 hod. na faře. Přispět na sbírku bude možné ještě 10. ledna vždy po mši svaté před
kostelem.

STŘÍPKY
Zlo neexistuje?!

Pan profesor na univerzitě položil svým
studentům otázku: „Je všechno, co exis
tuje, stvořené Bohem?“ Jeden ze studentů
nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené
Bohem.“ „Stvořil Bůh všechno?“ ptal se dál
profesor. „Ano pane,“ odpověděl student.
Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil
všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo,
které existuje. A díky tomuto principu naše
činnost určuje nás samotných. Bůh je zlo.“
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor
byl sám se sebou spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student: „Pane
profesore, mohu Vám položit otázku?“
„Samozřejmě,“ odpověděl profe
sor. Student se postavil a zeptal
se: „Existuje chlad?“ „Co je to za
otázku, samozřejmě že ano, tobě
nikdy nebylo chladno?“ Studenti
se zasmáli otázce spolužáka, ale
ten pokračoval: „Ve skutečnosti,
pane, chlad neexistuje. V souladu
se zákony fyziky je ve skutečnosti
chlad pouze nepřítomnost tep
la. Člověka a předměty můžeme
popsat a určit jejich energii na základě pří
tomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy
ne na základě přítomnosti či vytvoření
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chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kte
rou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si
vytvořili my lidé, abychom mohli popsat
to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“
Student pokračoval: „Pane profesore, exi
stuje tma?“ „Samozřejmě, že existuje,“
odpověděl profesor. „Znovu nemáte prav
du. Tma stejně tak jako chlad neexistuje.
Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není
přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo,
ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, můžeme
zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se
změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
které bychom ji mohli měřit. Tma je jen
pojem, který si vytvořili lidé, aby
pojmenovali nepřítomnost svět
la.“
Následně se mladík zeptal: „Pane,
existuje zlo?“ Tentokrát profesor
nejistě odpověděl: „Samozřejmě,
vidíme to každý den, brutalita
ve vztazích mezi lidmi, trestné
činy, násilí, všechno toto není
nic jiného, než projev zla.“ Na to
student odpověděl: „Zlo neexis
tuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra,
tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti
Boží lásky v srdci člověka. Zlo přichází

tak, jako když přichází tma nebo chlad,
tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.“

Profesor si sedl. Ten student byl mladý
Albert Einstein.
(z internetu převzala Andrea Mikolajková)

Poděkování

Děkuji otci Janovi za příležitost pobýt kaž
dou sobotu v adventní době před vystave
nou Nejsvětější svátostí. Při příchodu do
kostela, který byl ponořen ve tmě, na nás
čekal Pán Ježíš zářící z obětního stolu.
Měli jsme možnost si s ním v absolutním

tichu a klidu „popovídat“. Svěřit mu své
problémy, bolesti, ale také radosti a úspě
chy.
Nám, kteří jsme využili tuto příležitost,
dal Pán Ježíš vnitřní klid a pokoj v před
vánočním čase.
(Jitka Táborská)

Děkujeme našim mladým divadelníkům
za skvělou a úspěšnou premiéru i reprízu
představení Radúz a Mahulena. Přejeme

Biblický kviz – Mojžíš

1) Kolik je knih Mojžíšových?
a) 5 (jdi na 20)
b) 4 (jdi na 13)
c) 6 (jdi na 18)
2) Ne. Opakovat 27.
3) Správně. „Jak se jmenoval Mojžíšův
bratr?“
a) Akon (bod 15)
b) Áron (bod 23)
c) Arom (bod 19)
4) Špatně. Opakovat 17.
5) Ne. Znova 16.
6) A no. „Kolik izraelských předáků pro
vedlo průzkum v zaslíbené zemi?“
a) 10 (bod 9)
b) 12 (bod 11)
c) 14 (bod 22)
7) Špatně. Opět na 20.
8) Správně. „Co se stalo Miriam, když
pomlouvala Mojžíše?“
	a) byla ztrestána malomocenstvím (jdi
na bod 6)

jim všem inspiraci a dostatek elánu do dal
ší tvůrčí práce.

b) byla pokárána (bod 24)
c) byla ztrestána holí (bod 12)
9) Špatně. Opakovat 6.
10) Ne. Opět 23.
11) A no. Kdo jste došli až sem, tak jste
tento kviz zvládli. Gratuluji a příště,
pokud budete chtít, tak se setkáme
u dalšího kvizu.
12) Špatně. Opět 8.
13) Ne. Opakovat 1.
14) Ne. Znova 27.
15) Tato odpověď je špatná. Vraťte se na 3
a zkuste jinou odpověď.
16) Správně. „Kam si měl Mojžíš, podle
Hospodinových slov, vložit ruku?“
a) za záda (bod 21)
b) za hlavu (bod 5)
c) za ňadra (bod27)
17) A no. „Co se stane člověku, který
přestoupí Hospodinův příkaz o odpo
činku?“
a) dostane 25 ran holí (bod 4)
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b) bude ukamenován (bod 8)
c) bude mít domácí vězení (bod 26)
18) Špatně. Opět 1.
19) Špatně. Zkuste znova 3.
20) S právně. „Jak se jmeno
vala Mojžíšova sestra?“
a) Miriam (bod 3)
b) Mirian (bod 7)
c) Marian (bod 25)
21) Vůbec ne. Opakovat 16.
22) Kdepak. Příště to snad
vyjde, ale teď se vraťte
a zkuste znova 6.
23) Správně. „Kde se setkal
Mojžíš s Áronem?“

Charismata – část čtvrtá (díl 1.)

a) na poušti (bod 10)
b) na pláži (bod 28)
c) u Boží hory (bod 16)
24) Ne. Opět 8.
25) Špatně. Zopakovat 20.
26) Ani náhodou. Znova 17.
27) Ano. „Co se stalo s jeho
rukou?“
a) zvětšila se (bod 2)
b) zmalomocněla (bod 17)
c) zmenšila se (bod 14)
28) Špatně. Opakovat 23.

(Kamil J. Pálka)

Záznam z exercicií (Koclířov u Svitav, 24.–27. 3. 2008), Fr. Elias Vella, O.F.M Conv.
Jednou mělo jedno dítě složit puzzle. Byla uzdravování) a nebo ta, která se zdají
to mapa světa. Dítě nebylo schopno z jed obyčejná (mateřství), jejich cíl je stejný –
notlivých částí tuto mapu složit. Pak se sloužit druhým. „Umývat nohy druhým“,
pozorně podívalo a našlo na druhé straně pomáhat lidstvu – toto je cílem každého
obrázek velkého muže. A tak místo toho, charismatu. Mnohdy však používáme
aby skládalo mapu, začalo skládat posta charismata jen k vlastnímu prospěchu,
vu toho muže. A tím, že se mu podařilo k vlastní pýše nebo seberealizaci – míjí
vytvořit postavu muže, zároveň vytvořilo me tím pravý cíl. A tak místo toho, aby
i mapu světa. Často nechápeme, proč je se charisma stalo nástrojem Ducha, stává
nám dáno takové množství různých cha se nástrojem ďábla. A toto se stalo ve spo
rismat. Mnohdy je to hádanka, které nero lečenství v Korintu, kterému Pavel napsal
zumíme, nechápeme Boží plán. Sv. Pavel, dopis. Právě v tomto listu (1Kor 12) najde
když mluví o církvi, tak nám ji předkládá me nejdelší seznam charismat. Svatý Pavel
symbolicky jako tělo, které má mnoho zde vyjmenovává pouze ta charismata, kte
údů. Pochopíme-li člověka, porozumíme rá se nacházela v konkrétním korintském
tímto i světu. Podíváme-li se na člověka, společenství, nevyjmenovává tu zdaleka
můžeme pak lépe chápat Boží plán pro všechna.
Víme, že Korint v té době byl římskou
celé lidstvo.
Vidíme, že Duch svatý dává různým lidem provincií, která byla velmi bohatá. Jako
různá charismata. Všechna tato charisma kdybychom dnes hovořili např. o New
ta mají ovšem jediný cíl – sloužit lidem. Yorku. Korint bylo velmi bohaté obchod
Ať jde o mimořádná charismata (např. ní město, které vytvářelo prostředí hříchu
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a zkaženosti. Nacházel se zde velký přístav,
který spojoval východ se západem. Bylo
zde více než tisíc kněžek zasvěcených taj
né prostituci (kult bohyně Afrodity). Tato
prostituce se nazývala „posvátná“, protože
se konala na počest bohyně Afrodity. Když
dívka byla označena za „korintskou“, vědě
lo se o ní, že žila velmi zkaženým životem.
Pavel evangelizoval v tomto městě přib
ližně rok a půl. Ze Skutků (Sk 18) usu
zujeme, že zde byla rozkvétající křesťanská
komunita, ve které byla spousta problémů:
nejednota ve společenství, falešní proroci,
problémy s nemorální sexualitou, byl tam
nepořádek i ve veřejném chválení Boha.
Křesťané z Korintu často oslavovali jedi
ného Boha a současně i ostatní bohy, které
uctívali již v minulosti. Je zajímavé, že prá
vě tato komunita byla plná charismat, jako
je mluvení v jazycích, dar vykládat jazy
ky, působení zázraků, dar uzdravování,
proroctví, rozlišování duchů, moudrosti
a učení. Měla opravdu spoustu charismat,
ale byla mezi nimi žárlivost. A tak se mezi
sebou přeli: „Já jsem učedníkem Apolla, já
Pavla…“. Někteří říkali, že jsou učedníci
Ježíše Krista a tím naznačovali, že mají
přímý kontakt s Ježíšem. Jedni si mysleli,
že jsou důležitější než ti druzí. Vytvářely
se tak malé skupinky. Přestože byli plní
charismat, sv. Pavel jim říká: „Nemohu
vás nazývat duchovními osobami, ale
lidmi těla.“ (1Kor 3,2) Všimněme si, že
ačkoliv dělali tito lidé zázraky, měli různé
dary a byli plní charismat, přesto je Pavel
nemůže nazývat duchovními lidmi, ale
lidmi těla. Je zde rozdíl mezi bytím cha
rismatickým a bytím duchovním. Někdo
může být charismatický bez toho, že by
byl duchovní. Je zde rozdíl žít s Duchem
a žít v Duchu. Například i Jidáš byl charis

matik. Dělal podobné zázraky jako dělali
jiní apoštolové, protože byl stejným apo
štolem jako ostatních jedenáct. Byl cha
rismatikem, ale ne duchovním člověkem,
pracoval s Duchem svatým, ale nepraco
val v Duchu svatém! Jednal s Duchem,
protože když uzdravuješ nebo proroku
ješ, jednáš s Ním. Ale pokud nepřebýváš
v Duchu, nejsi duchovní osobou.
Abys rozlišil, jestli někdo přebývá v Duchu,
musíš se podívat ne na jeho charismata,
ale na ovoce Ducha svatého. Duchovní
život musí být zkoumán podle jeho lásky,
jemnosti, dobroty, vnitřní radosti, vnitř
ního pokoje, trpělivosti a sebeovládání.
Mluvím-li o trpělivosti, znamená to mít
ochotu čekat na Boha. Tyto ctnosti vytvá
řejí duchovní život konkrétního jedince.
Charismata sama o sobě mi nedají rozli
šení o duchovním životě jedince. Charismata jsou důležitá v životě církve a jednotlivého věřícího, protože všichni jsme
povoláni ke službě druhým. Ale nejdůležitější věcí v mém životě je intimní
vztah s Bohem.
Když se učedníci vrátili ze svého poslání
zpět k Ježíšovi, říkali mu: dokonce i ďábel
nás poslouchá, když ho vyháníme v tvém
jménu. Ježíš jim řekl: „Je to pravda, viděl
jsem jak satan spadl jako blesk, ale radujte se ne kvůli tomu, že vás poslouchá ďábel,
ale proto, že vaše jména jsou zapsána v nebi.
Radujte se ne kvůli moci, kterou v sobě
máte, ale kvůli vašemu intimnímu vztahu
s Bohem!“ Tvůj intimní vztah s Bohem je
tou nejdůležitější věcí.
Duchovní život člověka je charakterizován
ovocem, ne jeho charismatem! Charismata
mají hodnotu, ale základem charismat je
ovoce. Proto Pavel říká korintské komuni
tě: „Teď vám ukážu, co je nejdůležitější –
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láska! Postavíš-li svá charismata na lásce,
teprve pak jsou pravdivá.“ Ďábel je super
charismatik. Má spoustu charismat, může
dělat zázraky, uzdravovat, prorokovat, ale
všechna charismata, která má, jsou posta
vena na nenávisti, moci, žárlivosti, předví
dání, ale ne na lásce. V tomto případě jsou
to charismata, která nejsou v ruce Boží.
Pavel mluví jasně. Charismata nemají
svůj konečný cíl sama v sobě. Jen láska

má cíl sama v sobě. Protože přijde čas,
kdy nebudeme věci již vidět jako v zrca
dle, ale postaví se tváří v tvář. Až spatříme
Boha tváří v tvář, charismata už nebude
me potřebovat, protože jejich účel skončí.
Jenom láska přetrvá. Když spatříme Boha
tváří v tvář, láska dosáhne svého vrcholu
a charismata skončí. Pokud dnes nejsou
charismata postavena na lásce, stávají se
neužitečnými.
(zaznamenal Radim Prokop)

VESELÝ
Jan Novák stojí před nebeskou bránou…
…a svatý Petr se ho ptá, jestli někdy ve svém životě udělal něco dobrého. Honza urputně
vzpomíná a promítá si v mysli celý svůj život a najednou se rozzáří a povídá: „No jasně
že jo, jasně že jsem udělal něco dobrího, bylo to v metru dole na Můstku, byli tam nějací
chuligáni s řetězy a v koženejch bundách, bylo jich asi 6 a obtěžovali starou babičku.
A tak jsem tam mezi ně vlítnul a řekl jim, ať tu starou paní nechají bejt a oni pak ode
šli.“
„Jo? A kdy se to stalo?“ ptá se jej Petr.
„Asi před půlminutou,“ odpovídá Novák.

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
Filipským 1,21
* * *
Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustr
ne: „Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti
prsty?!“ „A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?“
(Kamil J. Pálka)

MODLITBA
Modlitba sv. Faustyny k svatému přijímání

Ó Ježíši milý, v hostii ukrytý,
abych temnotou pouští vyhnanství
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prošla čistá, neposkvrněná, nedotčená,
kéž to učiní síla Tvého milosrdenství.

OKÉNKO PRO DĚTI

Krásný nový rok plný
zdravých a šťastných dětí!

Lednové pranostiky
»»
»»
»»
»»

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Suchý leden, mokrý červen.

Hádej, hádej, hádači

•
•
•

Běží to v potoku, od roku do roku, vždycky dopředu a nikdy dozadu.
Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.
Co neshnije na dřevěné střeše?

Jiří Slíva je básník, grafik a ilustrátor. „Říká se, že
veselá mysl je půl zdraví. A já dokonce věřím, že
v budoucnosti se budeme místo k lékařům a psychiatrům chodit léčit na výstavy humoristických
kreseb.“
Jedna z jeho kreseb jsou tito tři čápi.

Srážka

Narazila moucha do letadla,
lekla se, až málem na zem spadla.
Jaký nepozorný pilot!
Moucha volá na letiště:
„To ať nestane se příště,
málem mě to stálo život!“

Červotoč

Červotoč se kousek po kusu
zavrtává dovnitř glóbusu.
Myslí přitom, starý popleta,
že tím dělá díru do světa.
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Tři králové

Mnoho dětí na světě zná příběh o Kaš
parovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle
legendy to byli králové z Východu, v Bib
li jsou však nazýváni mudrci, protože
byli velmi učení. Vyznali se v mnohých
vědách, v uměních a znali hvězdy. Před
dvěma tisíci lety tito tři
mudrci poznali, možná
právě podle hvězd, že
na západ od jejich krá
lovství se má brzy na
rodit nový a velmi moc
ný král. Mudrci se mu
chtěli poklonit a přinést
mu dary. Naložili proto
největší drahocennosti
své doby – zlato, kadidlo
a myrhu – na velbloudy
a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve
dne pražilo horké slunce, karavana proto
putovala i v noci a mudrci hledali cestu
podle postavení hvězd na noční obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození
velkého krále, zazářila náhle velmi jasně
nad velikým městem Jeruzalémem, jako by
je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupi
li do města a spatřili jeho nádherné domy

a paláce. Domnívali se, že právě v nich
by mohli narozeného krále najít. Hvězda
však nezůstala stát, ale vedla je dál. Vedla
je k městu Betlému. Ale i Betlém zanecha
li za sebou. Hvězda, která je až dosud ved
la, se totiž zastavila až v polích za městem.
Zářila nad místem, kde
Josef s Marií našli úto
čiště a kde teď společ
ně opatrovali malého
Ježíše. Kašpar, Meli
char a Baltazar byli
u cíle. Vešli dovnitř,
do obyčejné stáje, pad
li na zem a klaněli se
maličkému dítěti v jes
lích, protože věřili, že
bude velikým králem.
Předložili mu své vzácné dary a velmi se
radovali.Plni této radosti se pak vraceli do
svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do
Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi,
který se právě narodil a kterému se při
šli poklonit. Králi Herodovi však zprávu
nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl
a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili
jinou cestou.

Hvězdy jsou krásné a tajemné, proto je
lidé už po tisíce let studují. Znáš nějaká
souhvězdí a najdeš je na noční obloze?
Vyber správné odpovědi.
Tato souhvězdí se jmenují:
a) orion
b) nestlé
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1

a) labuť
b) slepice

a) lev
b) lachtan

2

3
a) velká medvědice s velkým
vozem
b) velký bizon s velkým
vozem

4

Žila, byla dívenka, které umřela maminka.
Její otec se oženil a dívenka dostala novou
zlou macechu. Jak se dívenka jmenovala
a jak to bylo dál? Povykládej rodičům nebo
babičce pohádku a vybarvi si obrázek.

11

Vydej se s mudrci za Ježíškem do Betléma. Cesta vede po zimních a vánočních obrázcích. Když všechny postupně vybarvíš, rodinu určitě najdeš.

Hádanky: voda, mapa, díra

(Lenka Volná)

Souhvězdí: 1a, 2a, 3a, 4a

OKÉNKO PRO RODIČE
Děti a internet

Možná, že vaše dítě dostalo pod strome
ček nový počítač či mobil. Dárek v dneš
ní době oblíbený, dokonce by se dalo říct
i potřebný. Ovšem tak, jako se říká o ohni,
že je to „dobrý sluha, ale zlý pán“, platí
to bez nadsázky i o těchto technických
vymoženostech dnešní doby. Nemám
nyní na mysli závislost na počítačových
hrách (to je kapitola sama pro sebe), ale
celosvětovou počítačovou síť – internet.
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Kdosi dělal průzkum a zjistil, že většinu
informací získávají děti právě na inter
netu. Škola a rodiče v tomto průzkumu
pokulhávali až na dalších místech. To by
ještě nebylo nic tragického, jenže internet
nefunguje pouze jako zdroj informací, ale
může z vašich dětí také informace „vyta
hovat“. A to i údaje osobního charakteru,
či dokonce informace intimní. Ne vždy se
jedná o čisté úmysly a ne vždy se děti svě

ří rodičům s neobvyklým zážitkem, který
měly při práci s počítačem nebo telefo
nem. Nebudu se dále na toto téma rozepi
sovat, ale považuji za užitečné sdělit vám,
rodičům (případně i dětem), internetovou
adresu, kde se můžete dozvědět daleko víc

a daleko fundovaněji o nebezpečí inter
netové kriminality a kde najdete i pomoc
v případě potřeby. Přeji vám, abyste tako
vou pomoc nikdy nepotřebovali!
www.internethotline.cz
www.internethelpline.cz
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Naděje do roku 2010

Milí přátelé, dovolte, abych Vás nejprve
pozdravil v novém roce. Věřím, že jste do
něj vstoupili radostně a v nadějném očeká
vání, co dobrého nám přinese.
Protože jsme křesťané, nevěříme na to, že
jsme pouhé figurky na šachovnici života.
Figurky, s nimiž všemocný OSUD táh
ne na hracích polích jednou tu a jednou
tam. Figurky, jejichž jedinou perspekti
vou je „dostat mat“, záleží jen ve kterém
tahu… Figurky, jimž onen OSUD přidělil
určitou roli. Třeba pěšáka, dámy, někomu
snad krále. Ale hrát partii s OSUDEM? Ať
jsme dostali jakoukoli roli, jednou se přece
pěšák i král budou válet v prachu.
Ano, tak přesně na tohle křesťan nevěří.
Souboj s osudem je možné vyhrát. Není
to on, kdo definitivně určuje pravidla hry.
Vždyť vánoční poselství přináší zprávu
naděje, že na stranu člověka se postavil
sám Bůh. A jak by mohl být osud mocněj
ší než ON? Zvěst o narození Božího syna
přináší novinu, že právě osud je tím, kdo
v partii života prohrává. Prázdnota neexis
tuje, perspektivou je naděje, víra, láska.
Narození Dítěte definitivně stvrzuje, že
skutečná hodnota pěšáka i krále je neroz
dílná, že partie z lidského hlediska pro
hrané jsou z pohledu věčnosti partiemi

vítěznými.
Pamatujme na to v začínajícím novém
roce. Svůj osud máme ve svých rukou,
je-li zároveň Bůh v našem srdci. Narodil
se snad Ježíš z jiného důvodu, než aby
tam, kde je smutek, vcházela radost?! Kde
je beznaděj, aby zažehl plamínek naděje?!
Kde je utrpení, aby nadlehčil kříž?! Kde
vládne temnota, aby zazářilo světlo?! Kde
pronikavě bolí samota, aby tišil bolest přá
telstvím?!
Zdá se Vám to moc na jednoho Pána
Boha, i když je všemohoucí? Máte pravdu,
je toho dost, ale On to opravdu zvládne
a má k tomu i své malé pomocníky – nás.
Nemůžeme naději pouze přijímat a šetřit ji
jen pro sebe. Naděje má totiž jednu zvlášt
ní vlastnost. Čím méně ji člověk rozdává,
tím méně ji sám má.
Takže zkusme v období nejrůznějších
předsevzetí vzít opravdu za své alespoň
jedno. Buďme si jasně vědomi naděje, že
slepý osud je poražen Dítětem narozeným
ve chlévě. Že díky tomuto Dítěti můžeme
být svobodnými a vítězit v bojích s osu
dem. A šiřme tuto naději! Staňme se sami
svým životem a příkladem nadějí pro
druhé…
(Lukáš Volný)
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RECEPTÁŘ
Kuřecí prsa s čínskou zeleninou

Z kuřecích prsíček připravíme plátky, naklepeme, jemně osolíme a opepříme. Na pánvi
si orestujeme mraženou čínskou zeleninu na troše másla a zakápneme sojovou omáčkou
(podle chuti). Nakrájíme si sýr niva. Na připravené maso naklademe plátky šunky, zele
ninu a dílek nivy. Zatočíme a naskládáme do pekáčku vymazaného olejem těsně k sobě
(nevážou se) a dáme péct do trouby na 180 °C asi na jednu hodinu.
Jako příloha se hodí jakkoli upravené brambory.

Kuřecí prsa s tatarkou

Z kuřecích prsíček připravíme silnější plátky, osolíme, opepříme a naklademe na suchý
pekáč. Maso potřeme tatarkou, hustě poklademe plátky cibule, nakrájenými žampiony
a posypeme strouhaným sýrem. Zakápneme vývarem z masoxu a pečeme na 180 °C asi
45 minut.
Jako přílohu podáváme pečené brambory.

(Jiřina Mordinská)
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