Přicházející dobro

Jedenáct starců přišlo na návštěvu za dvanáctým nezkušeným. Zralí věkem si vyměňovali zkušenosti. Byly tak rozmanité
a tak pestré, že junák jim se zatajeným dechem naslouchal. Nebylo v jejich slovech
ani stínu závisti nebo povyšování. Mladík
naopak vnímal, jak se doplňují. Připadalo mu to, jakoby roztáčeli mlýnské kolo.
Chyběla už jen malinká pomoc. A když
poslední dovyprávěl, všichni se rázem
otočili na nejmladšího. Svorně, jako jeden
muž, očekávali, že nejmladší dotvoří mozaiku, která jim vyvstala z vyprávění…
Mladík se vydal na cestu. Vnímal, že ho
čeká něco mimořádného. Jen mu nebylo
jasné, kdy se to přihodí. Také nevěděl, jak
se na tu událost připravit. Tušil jen, že ho
to velmi ovlivní. Čas mu plynul jako voda.
Sbíral nové zkušenosti, až přišel onen okamžik. Celý den měl jakési zvláštní chvění
na těle. Napětí s přicházejícím večerem
rostlo. Na nebi pozoroval zvláštní úkaz
a ten ho jakoby někam pobízel. Zrychlil
krok a po čase uslyšel nádherné zpěvy.
Obloha byla plná hvězd, ale v přírodě bylo
světla jak při rozbřesku. Setkal se i s chudáky a ti jen tajuplně ukazovali na nějakou
chýši.

Bylo to ubohé stavení. Za svůj život již podobná viděl. Nějaký hlas mu však šeptal,
aby vešel. Ostýchal se a také jakoby mu
něco sevřelo krk. Měl trochu obavy, jelikož mu zeslábl zrak a ve stavení se zdálo
být šero. Dodal si odvahy a vstoupil. Chvíli trvalo, než si oči přivykly. Během ní se
však mohutně rozbušilo jeho již vyzrálé
srdce. Ačkoli zde bylo ticho, jakoby všechno mluvilo. Vnímal bytosti, které zde byly,
ale ještě více vnímal atmosféru kolem.
Chtělo se mu radostí tančit, protože věděl,
že našel, po čem v srdci toužil… Dobro,
kterého byl svědkem, si zcela získalo jeho
srdce.
Mladík toužil, očekával a setkal se. V den,
kdy první čtenáři budou mít v ruce novou
Manu, se nám představí. Půjde s námi
v ústrety události, která nebude zapomenuta do konce světa. Startovní pole budeme mít všichni stejné. Nebude záležet
na našem rozpoložení, smutku či radosti.
Důležitý bude jiný aspekt, a to poselství.
Ono může obrátit naše srdce k přicházejícímu Dobru. K betlémskému Dítěti, kterému toliko záleží na našem dobru.
Pokojný advent a radostné očekávání přicházejícího Dobra přeje o. Jan.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. prosince – neděle
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
3. prosince – pondělí
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7. prosince – pátek	Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele
církve
8. prosince – sobota	Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince – neděle
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. prosince – čtvrtek
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – pátek
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
16. prosince – neděle
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
23. prosince – neděle
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – pondělí
ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – úterý
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – středa
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince – čtvrtek
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince – pátek
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29. prosince – sobota
Pátý den v oktávu Narození Páně
30. prosince – neděle
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince – pondělí
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže)

MALÁ KATECHEZE – Konsekrační epikléze
Vážení přátelé, plníme slib z minulého
čísla naší Many a začneme se postupně věnovat jednotlivým prvkům eucharistické
modlitby. Dnes naše pomyslné putování
zahájíme částí zvanou epikléze. Samotný
název pochází z řečtiny a znamená totéž co
„přivolávání či svolávání“. Obecně vnímáme epiklézi jako vzývání Boha nad věcí či
osobou, která se tímto posvěcuje. V eucharistické modlitbě hovoříme doslova o konsekrační epiklézi (konsekrace – proměnění
chleba a vína).
Konkrétní slova konsekrační epikléze,
která kněz pronáší u druhé eucharistické
modlitby, jsou tato: „Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto
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dary, které před tebe klademe, ať se stanou
tělem a krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.“
U epikléze má kněz ruce vztaženy nad dary
ležící na oltáři. Jasně zde přitom slyšíme
prosbu, aby Bůh seslal svého Ducha, který
dary na oltáři promění. Můžeme si všimnout, že vlastní proměnění není samostatným činem kněze, nejedná se o žádný magický úkon, kterým proměnu chleba a vína
způsobí. Tato aktivita je vyhrazena Duchu
svatému. Takto proměněná neposkvrněná
oběť má být ke spáse těm, kteří na ní budou
mít účast při svatém přijímání.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

V adventu každou sobotu (včetně 1. 12.) od 18 do 19 hodin tichá adorace.
Na první adventní neděli při obou mších sv. – žehnání adventních věnců.
Rorátní mše sv. v úterý v 6.30, ve středu v 17 hodin, v sobotu v 7 hodin.
Ve středu 5. 12. po dětské mši sv. přijde za dětmi Mikuláš.
Příležitost k vánoční svátosti smíření – v neděli 9. 12. od 14 do 17 hodin.
Na Štědrý den v 7 hodin mše sv., v 15 hodin předání Betlémského světla,
ve 22 hodin „půlnoční“.
Na Silvestra v 16 hodin děkovná mše sv.

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Edmund Kampián

Edmund Kampián se narodil 25. 1. 1540
v Londýně jako syn katolického knihkupce. Byl energický, dobře se učil
a měl řečnické nadání.
Dostalo se mu výchovy v nemocnici Ježíše Krista a pro své
mimořádné nadání dostal stipendium v Koleji sv. Jana v Oxfordu. Ve věku dvaceti let patřil
už Edmund k vynikajícím duchovním vědcům v Oxfordu.
Svá studia na oxfordské univerzitě ukončil
doktorátem. Byl nadšen tehdejšími humanistickými myšlenkami – ovládal znamenitě latinu, řečtinu, hebrejštinu.
Snad pro svou ctižádost spolu se svými rodiči a přáteli složil přísahu a uznal tehdejší
královnu za hlavu anglikánské církve. Ve
svých 29 letech byl jmenován jáhnem anglikánské církve. Dalším studiem církevních otců došel k poznání pravdy o katolické církvi a vrátil se do ní po vnitřním
zápase a odvolání přísahy před svědky.
Nebylo to snadné, ale důležité. 1. 8. 1569
odešel do Dublinu v Irsku a pak do Douai
v severní Francii. Tam nastoupil do semi-

náře pro Angličany, smířil se s katolickou
církví a přijal podjáhenské svěcení.
V roce 1573 opustil Edmund
Kampián Douai a odebral se do
Říma, kde vstoupil do jezuitského řádu. Po noviciátu v Brně
vyučoval Kampián rétoriku
a jiné obory na jezuitské škole
v Praze. Nával na jeho přednášky byl obrovský. V Praze pak
přijal Edmund roku 1578 také
kněžské svěcení.
V příštím roce byl vyvolen spolu s Robertem Personem, aby započal v Anglii
jezuitskou misii. Věděl, že tím odchází do
velkého nebezpečí. Kampián opustil Řím,
navštívil ještě cestou Karla Boromejského,
kardinála v Miláně, a pak přicestoval, převlečen za obchodníka se šperky, do Anglie.
Od roku 1580 působil Kampián se svým
průvodcem Personem na britském ostrově
jen v tajnosti. Navštěvoval katolíky zajaté
ve vězeních, sloužil mše a psal plamenné
katolické spisy z podzemí. Edmund Kampián byl velmi činný a zcestoval všechna
hrabství země.
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Neustále apoštolsky působil a svou výmluvností, znalostmi, odvahou, smělostí
a přitažlivým vystupováním vléval do srdcí anglických katolíků novou naději a sílu
nedat se odradit.
Jeho pomocí opět získali ustrašení katolíci odvahu a podporu. Ještě v roce 1580
napsal Edmud Kampián své slavné dílo
„Decem Rationes“ (Deset důvodů), které
obhajovalo katolickou víru proti anglikánské.
O několik měsíců bylo místo jeho pobytu
prozrazeno. Dne 27. července 1581 došlo

k jeho zatčení a uvěznění v londýnském
Toweru.
Podstoupil velké mučení. Bylo mu nabízeno obrovské bohatství, pokud by se vzdal
katolické víry. On to však neudělal a po
zinscenovaném procesu s falešnými svědky byl ještě se svými dvěma druhy popraven a pak rozčtvrcen. Popravě přihlíželo
velké množství lidí, kteří při závěrečné řeči
dojetím plakali a později se mnoho z nich
stalo katolíky.
V roce 1886 byl prohlášen za blahoslaveného a 1970 za svatého.
(podle knihy Rok se svatými
a internetu zpracovala Majka Dostálová)

Zrníčka z Bible

Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí
vlastní život: slyší kletbu, a nic neprozradí.

(Přísloví 29,24)
„Mějte se na pozoru před kvasem
farizeů, to jest před pokrytectvím.
Není nic zahaleného, co nebude
jednou odhaleno, a nic skrytého,
co nebude poznáno.“

(Lukáš 12,2-3)

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

(Jan 1,10)
Lépe utíkat se k Hospodinu, než
doufat v člověka.

(Žalm 118,8)
„Mějte se na pozoru před každou
chamtivostí, neboť i když člověk
má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“

(Lukáš 12,15)

STŘÍPKY
Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (24.)
Lze poručit na dálku zlému duchu, aby
odešel, např. po telefonu? Ježíš to dělal.
Nepoužíval telefon, ale připomeňme si,
jak za ním přišla žena a říkala: Moje dcera
potřebuje tvoji službu. A on řekl: Jdi v pokoji, tvoje dcera je uzdravena. Není žádný
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problém modlit se za druhého člověka po
telefonu nebo na dálku. Má to jen jednu
podmínku – že ten člověk, za kterého se
modlíme je ochoten přijmout takovouto
modlitbu. Modlitba nefunguje magicky.
Jestliže přijdete a chcete pro dceru osvo-

bození, ale ona o to nestojí, je vůči modlitbě uzavřená. Ne, že by Bůh tuto modlitbu
nevyslyšel, ale když ta modlitba dorazí
k ní, najde tam zavřené dveře. Bůh slyší,
ale člověk nepřijímá. Jestliže je ten člověk
otevřený, bude taková modlitba i na dálku
účinná.
Může být člověk napadán i více démony? Ano. Jednou Ježíš položil konkrétní
otázku, kolik vás je? Démon odpověděl:
Je nás mnoho, jsme legie (srov. Mk 5,9).
Když o tom mluvíme, neznamená to pouze posedlost, ale spíše útoky zlého ducha.
Můžeme být napadáni ne jedním, ale
mnoha démony. To se týká každého z nás.
I Ježíš byl pokoušen. A každý z nás může
být pokoušen. Můžeme být napadáni nejrůznějšími způsoby, ale každý z nás nějak
napadán je. Neznamená to, že bychom
měli mít strach. Bůh je mocnější.
Je důležité uvědomit si, že uzdravení
a osvobození jdou spolu ruku v ruce. My
často potřebujeme uzdravení dřív než
osvobození. Neboli potřebujeme uzavřít vstupní místa ďábla. Představte si, že
máte psa, který vstoupí do hradu a v něm
je spousta otevřených dveří. A já toho psa
chci vyhnat z hradu pryč. Nezvládám to,
protože když ho vyženu z jedné místnosti, vstoupí do druhé. Je tam příliš mnoho
dveří, kudy může vyběhnout ven a vrátit
se zase dovnitř. Jediná možnost – pozavírat dveře, aby zůstal v jedné místnosti
a nemohl utíkat. Často se modlíme za
osvobození, častokrát to ale není to, co
člověk nejvíc potřebuje – dříve potřebuje
modlitbu za uzdravení. Přijde například
člověk, který říká: Cítím se napadán zlým
duchem a potřebuji modlitbu za osvobození. Ale pak vyjde najevo, že on má
v sobě ohromný vztek na svého otce. Že

má v sobě obrovské zranění způsobené
sexuálním zneužíváním v dětství, nebo
byl ve škole vysmíván a má proto špatný vztah k učitelce – znamená to, že má
mnoho dveří otevřených. Nejprve je třeba
uzavřít dveře, kterými ďábel může do něj
vstupovat – potřebuje odpustit všem, kdo
mu ublížili, a to může být proces trvající
delší dobu. Potřebuje spíš proces vnitřního uzdravení než modlitbu za osvobození.
Při našich modlitebních setkáních se tato
chyba děje často. Snažíme se modlit za
osvobození z moci démonů, aniž bychom
se snažili odstranit kořeny. Je nutno sestoupit hluboko ke kořenům problému, ty
odseknout a teprve pak přistoupit k modlitbě za osvobození. Nemá smysl snažit se
vypudit toho psa, když je tam tolik otevřených dveří. Ježíš dal moc osvobozování
především apoštolům, pak ji rozšířil na
72 učedníků. Když se vrátili, říkali: I zlí
duchové nás poslouchají. A Ježíš jim říkal:
Máte pravdu, viděl jsem ďábla, jak padal
jako blesk z nebe. Ale z toho se neradujte. Radujte se z toho, že vaše jména jsou
zapsána v nebesích. Radujte se z blízkosti,
kterou máte s Otcem, nikoliv z moci, kterou vám Otec svěřil. Pak tuto službu Ježíš
rozšířil na všechny věřící, čili i na každého
z nás: Toto jsou znamení, která budou provázet každého věřícího – ve jménu mém
budou vyhánět démony. Ale týká-li se to
démona, který napadá někoho jiného, neobracet se na něj přímo, ale poprosit Ježíše, aby s tím něco udělal.
Jsou v této službě i určitá nebezpečí. Např.
nerozpoznáme, zda se jedná o útok démona nebo o psychiatrický případ. Nemůžeme předpokládat, že každý vnější projev je
projevem zlého ducha. Různé vnější projevy, křik, válení po zemi, rouhání – nemusí
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být vždy projevem zlého ducha. Může to
být hysterie, schizofrenie, někdy projevy
schizofrenika nebo hysterky mohou vypa-

dat stejně jako u člověka posedlého. Potřebujeme dar rozlišování, abychom rozpoznali, z jakého zdroje to pochází.
(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)

Mohlo by vás zajímat

R. 1840 bylo v Třebovicích 63 domků, 474 katolíků a 7 židů.
R. 1910 bylo v Třebovicích 1175 katolíků, 8 jinověrců a 6 židů.
R. 1921 bylo v Třebovicích 1204 řím. katolíků, 37 čsl. vyznání, 15 bez vyznání
a 8 evang. aug. konfese.
R. 1931 bylo v Třebovicích 1654 katolíků, 114 čsl. vyznání, 53 bez vyznání,
30 českobratrských, 11 evangelíků, 4 židé a 1 baptista.
Samostatnou duchovní správu dostaly Třebovice r. 1906.

(ze záznamů „Třebovské kroniky“)
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Předškolákův teologický problém
Onehdy mě dostal pětiletý vnouček do
úzkých svou otázkou hodnou filozofa.
Sekundoval mu o dva roky starší bratr,
takže na mě upírali oči oba dva.
„Babi, když je Pán Bůh všude, je i v pekle?“
Ztuhly mi rysy. Teď nesmíš udělat chybu.
Když řekneš, že není, popřeš jednu ze základních pravd víry, že Bůh je všudypřítomný. Když řekneš, že je, pak to přece
nemůže být peklo. „No…, nevím, nikdy

jsem o tom nepřemýšlela, …to je opravdu
těžká otázka…“, snažila jsem se získat čas.
Vtom mi blesklo hlavou: „…sestoupil do
pekel…“ „Ano, byl se tam podívat, ale nelíbilo se mu tam, tak odešel.“ „Jóóó?“ Vysvětlení asi naštěstí zabralo, protože další
dotazy podobného typy nenásledovaly.
Ale co by mi na to řekli teologové, po tom
raději nebudu pátrat. (Nebo vlastně asi
budu.)
 (B. V.)

MODLITBA
Pane Bože, z tebe pramení radost a pokoj.
Kéž bychom se tvé radosti uměli vystavit.
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Děkujeme ti, že se smíme těšit na Vánoce
a že je smíme radostně slavit. Děkujeme za

naše rodiny a přátele, kteří jsou o svátcích
s námi. Děkujeme za společenství víry,
které je také naší rodinou. A děkujeme
za lidi vzdálené, se kterými jsme spojeni
v myšlenkách a modlitbách.

Prosíme, pomoz nám nezapomínat na ty,
kterým je právě o Vánocích nejvíc smutno,
kteří nikoho nemají, trpí úzkostmi a strachem ze života. Ukazuj nám, jak jim my
sami můžeme nabídnout svou blízkost.
Amen

VESELÝ
„Vy ale máte krásné zuby, slečno!“ „Ty jsem zdědila po mamince“, usmívá se pyšně slečna. „Neříkejte! Ale sedí vám výborně!“
„Víš kolik zubů má mít správná tchýně?“ „Ne.“ „Dva. Jeden, kterým by otvírala zeťákovi
pivo, a druhý, který by ji fest bolel.“
Na párty přijde muž ke krásné holce: „Zdarec, s tebou nikdo netančí?“ „Ne.“ „Tak bys
mohla posbírat ze stolu prázdné flašky.“
Misionář v panenské divočině nalezne prázdnou vesnici a v ní jediného domorodce.
Postupně se dozvídá, že jeho kmen neměl co jíst, a tak nakonec zbyl jen on sám.
„Bůh mě k vám přivedl,” říká mu misionář. „Máte pravdu,” odpověděl domorodec,
„takhle výživnou stravu jsem už nutně potřeboval.”

KNIŽNÍ OKÉNKO
Jaroslav Durych – Služebníci neužiteční
Jste-li zvyklí při čtení knih popíjet kávu,
tak v případě usednutí k této si jí navařte
ze dvě cisterny, poněvadž se vám do „pazourů“ :) dostane dílo, jaké jste v nich asi
ještě neměli. Nemám tím na mysli ani tak
počet stran, který se blíží číslu 1 100, jakož spíš obsah každé z těch stran, každého
řádku a slov valících se z nich na vás.
Je to román o cestě Čechoitala blah. Karla
Spinoly k mučednické smrti v Japonsku.
Nejprve se hlavní hrdina potýká se všemožnými peripetiemi, jež mu brání v odplutí do země vycházejícího slunce, poslé-

ze autor líčí situaci v Japonsku, všechny
ty události, vztahy či potíže křesťanských
misionářů při získávání duší pro nebeské
království, až k následnému uvěznění kněží a jejich smrti na hranici.
Durychův román je ve své podstatě jedinečný – těžko ještě někdo napíše něco podobného. Největší český literární kritik F. X.
Šalda prohlásil o Durychově předchozím
románu Bloudění, že po jeho přečtení vám
přijde Jirásek jako hlína a piliny ležící vedle
mramorové či bronzové sochy. Beze zbytku
se to dá říct i o Služebnících neužitečných.
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Mají však jednu
chybu, a sice tu,
že jakoby žádnou
nemají. Kterýsi
kri
tik uvedl, že
Služebníci jsou
jen vrcholem velehor bez plošin
či odpočívadel.
Čte
nář se nemá
kde nadechnout,
nemá si kde odpočinout, nemá odkud fascinovaně pozorovat strmé skalní útesy a
majestátné vrcholky hor, jednoduše proto,
že se na tom vrcholku neustále nachází.
Když čtete ten 1. díl, jste vskutku doslova
fascinováni. To heroické Karlovo překonávání všech těch překážek bránících mu
v odplutí do Japonska, ať už to jsou problémy se samotným vyplutím, nebo věznění
v Anglii, to je popsáno tak, že se tají dech.
Velkolepě, bravurně! A pak ho opravdu
není kde popadnout. Jakoby Durych do
románu z období baroka vměstnal všechnu tu barokní pompéznost, slávu, vznešenost, mohutnost. Jakoby se vskutku ocitl
někdy v tom 17. stol. a namáčel pomyslné
štětce v paletě barokních mistrů. Je mu to
vyčítáno, ale já si zase myslím, že tu úžasnou sílu, zhuštěnost a energii baroka vštěpil své kompozici i svým postavám celkem
trefně – za cenu toho, že kniha nebude pro
každého. Jakkoli třeba výzdoba barokních
chrámů tu v teorii přeumělkovanou a těžko snesitelnou kompozici zlehčuje mistrným vyjádřením pohybu na sochách a
obrazech, tu je i pohyb těžký.
Jistě, literární dílo vyžaduje, aby se postavy vyvíjely a byly tak opravdu lidské.
Ani v baroku se nikdo nenarodil hotový,
měnil se, vnitřně rostl, tříbil své názory,
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překonával sám sebe, svá pokušení, své
slabosti. Spinola tu je daný od počátku
do konce. Žádné vnitřní pochybnosti,
boje, nic. Když mu sestřenky vymlouvají
jeho rozhodnutí odcestovat do Japonska,
je jeho pohled sice „skromný a odevzdaný“,
ale přitom „zlý jak mor“. Neb „která je větší ctnost, která je větší čest než zemřít, aby
jiní mohli žít! Která je větší sláva!“ Anebo
tady: „Největší slávy se nabývá utrpením.
Toto utrpení je odměnou vlastní a sladkostí
samou. Co je proti ní sláva, co je proti ní
rozkoš! Vždyť ze všeho nejvznešenější je smrt
z lásky!“ Pochybovali byste o tom, že by
tento člověk došel splnění svého snu? Takto promluví na začátku, nesetkáte se s žádnou úhybnou myšlenkou, slabostí, Karel
Spinola zůstává až mrazivě, až nelidsky
tentýž, s upřeným zrakem na hranici, jež
ho v dalekém Japonsku čeká.
Skvělé jsou kupř. pasáže z japonských kobek, kde uvězněné ovečky se svými pastýři čekají na porážku. Ty žabomyší spory
mezi jednotlivými osobami či řády i na
prahu smrti… Nebo ty chvíle na hranici,
kde jedni děkují Bohu za milost položit
za Něj život a druzí Ho při prvním náznaku ohrožení zapírají… My často čteme v krátkých životopisech světců o jejich
mučednické smrti, ale necítíme ten strach
ze smrti, z bolesti, necítíme tu bolest a neolizují nás plameny ohně. Tu si to užijete do sytosti, to vám garantuju. Vynikne
tak o to víc heroičnost oběti i velikost snu
blah. Karla Spinoly a je to zároveň poslední z vrcholů velehor tohoto díla, po jehož
přečtení nebudete mít na jednu stranu
dlouho sílu nic jiného číst, na druhou ve
vás budou ještě nějaký čas rezonovat ty závratné výšiny, na nichž jste se pohybovali.
(Libor Rösner)

OKÉNKO PRO DĚTI

Zdravím vás v adventu,
čekání a přípravy
na Vánoce – Boží narození.

Č – jako ČTENÍ
Už jsi někdy dostal/a dopis nebo pohled od kamaráda, od babičky nebo od někoho, kdo
tě má rád?
Víš, že podobný dopis nám napsal Pán Bůh? Jmenuje se BIBLE. Dočteme se v ní
o spoustě událostí, statečných lidech, malých dětech, velkých králích, ale hlavně o obrovské Boží lásce.
Jak by vypadal Boží dopis na jediné pohlednici? A jaký by byl obrázek na druhé straně.
Dopiš své jméno a adresu.
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Svatá měsíce

Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Uvěřila v Boha, přestože
to bylo tehdy zakázáno. Rozhodla se, že se nevdá a že Bohu daruje
svůj život. Její otec ale v Boha nevěřil a nesouhlasil s Barbořiným
rozhodnutím. Proto ji zavřel do vysoké věže.
Barbora byla přísně střežena. Ale jeden
z lidí, kteří ji měli hlídat, byl kněz a tajně
Barboru učil. Nakonec ji pokřtil. Barbora byla moc šťastná, její otec se ale moc
rozzlobil a nechal ji uvrhnout do vězení,
daleko od lidí. Cestou se zachytila o keř
a na šatech jí zůstala uvíznutá větvička.
Barbora se ve vězení moc trápila, ale ani na chvilku nepřestala
věřit v Boha. Otec se rozzuřil a chtěl, aby přestala věřit v Boha. Barbora odmítla. Nakonec ji ve vzteku zabil. V tom okamžiku na její větvičce vykvetlo pár květů.
A proto 4. prosince, na svátek svaté Barbory, lidé stříhají větvičky, dávají je doma do vázy
a těší se, že do Vánoc rozkvetou.
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Vyrobte si Mikuláše, anděla a čerta. Stačí
všechny části vybarvit, vystříhat a poskládat. Ani nepotřebujete lepidlo.

Ozdobte si stromeček. Ten první vytvořte
tím, že spojíte číslice od jedné. Druhý dotvoříte propletením se bludištěm.

Vyrábíme vlastní balicí papír

Vánoce

Potřebujete obyčejný balicí papír, pěnovou gumu na vystřižení motivů, plechovku, tavnou pistoli, temperové barvy,
štětec.

Na Vánoce maminka
upeče nám cukroví.
Domem voní vanilka,
táta stromek ustrojí.
A já se svým malým bratrem
hrajeme si zatím s kaprem.
Pomozte rybářům v lovení kaprů.
Aneb vysávání lentilek.
Potřebujete lentilky, 1 brčko pro každé
dítě a talíře nebo misky.
Rozdělte lentilky a brčka mezi děti. Až
odstartujete, děti začnou pomocí brček
sát lentilky a pomocí brček je přemisťovat
z jednoho talíře do druhého. Ten, kdo ulovil všechny kapry – lentilky, vyhrává.
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Pac a pusu, Oskar
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Děti vtrhnou do vašeho domu a dvacet let dělají takový kravál, že se to nedá vydržet –
a potom odejdou a zanechají dům tak tichý, že je to k zešílení.

(J. A. Holmes)
Když se zdá, že dobrodružným dnům odzvonilo, vaši synové vám přichystají další.

(Ch. Grayová)
Syn… to je hlas, který vám zavolá z Maroka na účet volaného a tvrdí, že věděl, že vám
to nebude vadit. ( V čemž má nakonec pravdu.)

(P. Brownová)
Možná je prezident, ale furt ještě chodí domů a krade mi ponožky.

(Joseph Kennedy o svém synu Johnovi)
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Boží království je jako…

Milí přátelé a čtenáři,
v uplynulých týdnech jsme se s dětmi v náboženství zabývali Ježíšovými podobenstvími o Božím království. Je impozantní,
jak Kristus dokázal popisovat složité věci
jednoduchými příklady. Komplikovanými
teologickými či filosofickými pojmy by
u svých posluchačů nikdy nedosáhl takové míry pochopení, jak se mu to dařilo
prostřednictvím podobenství. Tato forma
přitom nemohla urazit ničí inteligenci
a vytvářela rovné šance „porozumět“ pro
vzdělané i prosté posluchače. V tom byla
Ježíšova pedagogika jednoduše geniální.
Nicméně, vraťme se ke konkrétním podobenstvím o Božím království. To, které bych si dnes dovolil zmínit, nalezneme
u všech tří synoptických evangelistů: Marka, Matouše i Lukáše. Přirovnává (připodobňuje) Království nebeské k hořčičnému
zrnu. „Království nebeské je jako hořčičné
zrno, které člověk zaseje na svém poli; je
sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho
strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho
větvích.“ (Mt 13, 31–32)
Pro správné pochopení těchto řádků je potřeba znát několik detailů. Ježíšova slova

rozhodně neznamenají, že jednoduše
ztotožňuje Boží království s hořčičným
zrnem. Spíše ukazuje, jak to s královstvím
nebeským je. Maličké, nepatrné zrnko
o průměru zhruba dva milimetry dorostlo v podmínkách Izraele v keř, jehož
výše dosahovala tři až čtyři metry. Stejně
tak Boží království začíná zde na zemi ve
skromných podmínkách, ale nakonec je
tím jediným skutečným královstvím a poskytuje věčný domov všem lidem dobré
vůle. Ježíš musel tímto a podobnými příklady usměrňovat představy svých současníků. Ti si často spojovali příchod Mesiáše
s příjezdy světských mocnářů a panovníků. Očekávali demonstraci slávy, moci
a síly. Ježíš tyto triumfalistické představy
ve svých podobenstvích tlumí a uvádí na
správnou míru.
A jaké jsou naše představy o Božím království, které je již zde a přitom na ně nelze ukázat, ani ho označit? (srov. Lk 17,21)
Možná by stálo za to usednout občas vedle
Ježíšových učedníků a nechat Mistra vyprávět podobenství: „Boží království je
jako…“
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Kuřecí salát

Kuře uvaříme v osolené vodě, maso obereme a přidáme nakrájený pórek, kysanou
smetanu, majonézu a kousky kompotovaných broskví.

Množství ingrediencí: baj očko
Dobrou chuť.


.
(B.V.)
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Venku je mráz a sněží,
v jesličkách Ježíšek leží.
Do Vašich srdcí kéž radost vnese,
a v novém roce zas shledáme se.

Požehnaný advent a Vánoce
přeje čtenářům Many redakce.
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