Milí mladí přátelé,
tato dvoustránka je nově připravena právě pro vás! Nachází se úmyslně uprostřed
Many – můžete totiž požádat rodiče nebo prarodiče, aby vám ji vyndali. Oni si tak
mohou Manu číst a vy se můžete podívat, co je zde pro vás připraveno.
V tomto měsíci nás čekají zajímavé a inspirující svátky. První, u kterého se zastavíme,
je Svátek všech svatých (1.listopadu). Pak se něco dozvíme o sv. Anežce České, která
má letos velké výročí. A na závěr je pro vás připravený krásný příběh k Památce
zesnulých, kterou si připomínáme 2.listopadu.
Přejeme krásnou společnou rodinnou chvilku u listopadové Many!
Kdo je to svatý? Koho to vlastně oslavujeme?
Svatí (světci a světice) jsou významní lidé, kteří ale často svůj život nezačali vůbec
dobře. S pomocí Boží však dokázali svoje životy změnit k dobrému natolik, že si
z nich můžeme vzít příklad i v dnešní době, i když mnozí z nich žili svůj pozemský
život v dobách dávno minulých. Dokonce i dnes se s nimi můžeme duchovně spojit a
poprosit je o přímluvu nebo ochranu.
Není možné představit všechny svaté, protože
je jich opravdu hodně a všichni by se nám
do Many vůbec nevešli. Tentokrát vám
připomeneme pět z nich, kteří jsou
pro naši zemi důležití.
Víte proč? Jsou to
totiž patroni
naší země. Tedy
pomocníci a
ochránci
Českého národa.
V Praze na
Václavském náměstí
má každý z nich
svou sochu:

Ilustrace je použita
s laskavým svolením
Milana Starého,
autora ilustrací
knihy „Můj stát,
putování za českými
patrony“
(vydala Euromedia
Group, a.s. 2017,
text: Martin Velíšek).

▲ připravila Alžběta Broďániová
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Každý svatý má své atributy. To jsou znaky, podle kterých můžeme svatého
rozpoznat na obraze nebo soše. Dokážete správně přiřadit atributy ke jménu světce?
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Tip: až spojíte svatého se správnými atributy, tak si můžete obrázky světců vybarvit.
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13.listopadu si připomínáme sv. Anežku Českou. Narodila se v roce 1211 jako
Anežka Přemyslovna, dcera krále Přemysla Otakara I. Svým otcem byla Anežka už
v raném dětství zasnoubena, a to dokonce opakovaně.

Žádný z domluvených sňatků ovšem neproběhl. Své životní poslání viděla Anežka ve
službě Pánu Bohu a druhým lidem. Zejména těm, kteří to v životě opravdu neměli
snadné – byli nemocní anebo zrovna umírali. Ve své službě druhým nepochybně
využila i své velké vzdělání a znalosti cizích jazyků. Za své nevyužité královské věno
zřídila nemocnici sv. Františka v Praze na Starém Městě.

Letos je významný rok, protože 12.listopadu slavíme 30 let od jejího svatořečení
svatým papežem Janem Pavlem II. Od pradávna se věřilo, že se v české zemi stanou
velké věci poté, co bude Anežka Česká svatořečena. Jestli pak víte, co se začalo
odehrávat pět dní po této slavné události v roce 1989 a jaké výročí si tedy připomínáme
17.listopadu? Pokud sami nevíte, zkuste se zeptat svých rodičů nebo prarodičů.
▲ připravila Alžběta Broďániová
Ilustrace v této příloze jsou použity s laskavým svolením Milana Starého, autora ilustrací knihy
„Můj stát, putování za českými patrony“ (vydala Euromedia Group, a.s. 2017, text: Martin Velíšek).

C

Tatínek řekl Aničce, že babička zemřela. Je tu
teď s nimi naposledy, už se nevrátí. Byli tam
všichni spolu a bylo jim smutno. Maminka
s tatínkem oblékli babičce Anně šaty, ve
kterých chodívala do divadla. Babička
vypadala slavnostně a trochu se usmívala.
V noci bylo Aničce smutno i když u sebe měla
panenku Amálku. Že ve vedlejším pokoji
nesvítí malá lampa, že už babičku neuvidí, že
jí toho ještě plno neřekla. Aniččin pokoj byl
plný tmy. Ale možná bych si s babičkou mohla
trochu povídat, pomyslela si. Třeba někde je.
Tak tiše do té velké tmy řekla „…babi?“ Tma
jí rychle zavřela oči a Anička usnula. Zdálo se
jí, že zvoní telefon. Anička ho hned zvedla.
Volala babička: má se dobře a zrovna půjde na
výlet. To byl hezký sen, řekla si ráno Anička.
Babička měla pohřeb v pátek v poledne. Přišlo
hodně lidí. Každý nesl nějakou květinu a
vypadali smutně. Babička si květiny nemohla
od nich vzít, tak jí je položili kolem rakve na
jedno místo. Vypadalo to jako louka. Anička
šeptala Amálce: „Podívej, kolik měla babička
kamarádů!“
Anička šla za pár dní s tatínkem nakoupit a
vzpomněla si na svůj sen o babičce a telefonu.
Počkej chvilku, řekla tatínkovi, když šli kolem
telefonní budky. Vešla do ní, zvedla sluchátko
a chvilku poslouchala, občas se na něco
zeptala. Pak zavěsila a šli dál. Když to udělala
asi potřetí, tatínek se zeptal, komu chodí
Anička bez peněz volat. „Mluvím s babičkou,“
řekla jakoby nic. „A jak se má?“ zeptal se
tatínek, také jakoby nic. „Říká, že moc dobře,
má tam hodně kamarádek,“ rozzářila se
Anička. Tatínek se usmál. Někdy člověk jiné
lidi potěší, i když jemu samotnému je trochu
smutno.
Anička šla vše honem povědět Amálce. Pak se
spolu dívaly do tmy ven a říkaly si, jak je to
zvláštní, že je člověku hezky, když tomu
druhému je taky hezky. I když je někde hodně
daleko.

O životě na začátku a na konci
Jednou se na svět narodila holčička Anna.
Jméno dostala po babičce, ale byla tak
malinká, že jí říkali Anička. Na velké posteli
vypadala jako panenka. I když neuměla chodit
ani mluvit, svět kolem sebe úplně proměnila.
Její rodiče se každý den divili, jak je svět
s Aničkou úplně jiný, než byl bez ní.
Když byla trochu větší, jezdila Anička za
babičkou. Babička Anna měla zahradu, v ní
žlutý dům, modrou lavičku a zelený vozík
žebřiňák. Anička ho pomáhala babičce
táhnout. Na jaře zase Anička pomáhala
babičce sázet. Některé rostliny dokázaly
vyrůst strašně rychle. Anička takhle rychle
vyrůst neuměla. Babička říkala: „Však to je
správné. Co má dlouho vydržet, to také
potřebuje dlouho růst“.
Anička pomalu rostla. Babička už nerostla,
spíš se zmenšovala. Anička běhala čím dál
rychleji a babička chodila pomaleji a pomaleji.
Jednou k nim domů babička Anna přijela a už
u nich zůstala. Bylo jí s nimi líp než samotné u
ní doma. Když něco potřebovala, vždycky jí
někdo pomohl. Anička začala chodit do školy.
Babička ale už nechodila vůbec. Dostala
postel, která uměla jezdit nahoru a dolů, také
uměla babičku posadit. Anička někdy směla
babičku na posteli vozit. Maminka babičku na
posteli posadila a pomáhala jí s jídlem. „Krmíš
babičku jako mě, když jsem byla miminko!“
smála se Anička. „Když byl tatínek malý kluk,
tak se o něj babička starala. Tak teď zase
pomáháme my babičce, to je docela
spravedlivé, ne?“ odpověděla maminka a
pohladila babičku po ruce.
V létě byla Anička dlouho pryč, byly
prázdniny. Na babičku trochu zapomněla.
Když se vrátila, vypadala babička ve velké
posteli docela malá. Vypadala přitom jako
Aniččina panenka Amálka. Anička nechávala
Amálku v noci spát u babičky, aby babičce
nebylo samotné smutno.
Jednou brzy ráno, když byla za okny ještě tma,
probudil tatínek Aničku a odnesl ji v náručí
k babičce. Babička s panenkou Amálkou
ležely v posteli a ani jedna se nehýbala.

▲ připravil Martin Broďáni podle knihy
„Anna a Anička“ s laskavým svolením
autorky Martiny Špinkové (Cesta domů 2014)
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