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 ROČNÍK 25          ČÍSLO 4       VÁNOCE 2020

Milí poutníci a farníci!

 Zanedlouho odložíme kalendář s rokem 2020, abychom jej nahradili kalendářem 
novým s jedničkou na konci. Poznal jsem jednoho starého kněze, který měl ve zvy-
ku kalendáře si schovávat. U každého dne si zapisoval důležité události v přírodě, ve 
světě, ve farnosti i v rodině. Takže i po letech stačilo vytáhnout příslušný rok a věděl, 
co se ten den odehrálo. Krabice s poskládanými starými kalendáři byla pro něho ne-
formální kronika. 
 Pokud bychom hledali charakteristiku končícího roku, nebude to asi příliš složité. 
Všichni se shodneme, že to byl rok poznamenaný emocí covid-19. Mnohé naše plá-
ny zůstaly kvůli pandemii nerealizované, spousta akcí se nemohla uskutečnit. Řadu 
týdnů tohoto roku jsme prožili v nouzovém stavu, v domácí karanténě. Někteří ne-
mocí prošli, prožívali ji se svými blízkými. Mnozí jste nasazovali síly v rámci své-
ho povolání, či jako dobrovolníci. Na nás všech se koronavirus podepsal. Budouc-
nost ukáže, jak hluboce. Zda jen negativně, nebo jsme z této zkoušky dokázali vytě-
žit také poučení.
Chtěl bych Vás povzbudit, abychom rok 2020 neviděli jen touto optikou. Naše živo-
ty se ubíraly dál navzdory covidu. Letošní rok jistě každému z nás přinesl i chvíle ra-
dosti, splněných přání, vydařeného úsilí, milých setkání, nezapomenutelných zážit-
ků. Jak zpíváme v jedné písní: „Každý den je den milosti, když jej Pánu svému ode-
vzdáš.“ Zkusme tedy dny uplynulého roku odevzdat Pánu a sami sebe do jeho pro-
zřetelnosti, ať s pokojem v srdci, s pozdviženou hlavou a novým odhodláním vykro-
číme do roku 2021.
                          Požehnané vánoční svátky i nový rok přeje                P. Josef Pohanka



2                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

Ze života farnosti 
Něco o násedlovských zvonech

 Většina obyvatel v okolí kostela už ani nevnímá zvuk zvonů, které se každou půl-
hodinu ozývají z věže kostela, kdy oznamují celé i půlhodiny. Zvykli jsme si na zvuk 
umíráčku, který nám oznamuje odchod na věčnost některého z našich obyvatel, že 
svolává věřící k bohoslužbám, zvony se loučí se zemřelými i připomínají významné 
události v našem státě.
 Blíží se sté výročí posvěcení našeho kostela, který prošel za poslední roky celkovou 
opravou a právem byl zařazen mezi kulturní památky. Jediným nedostatkem snad je, 
že kostel nevlastní svoje zvony. A tak nabízím něco informací nejen o zvonech v naší 
obci, ale i něco málo z historie zvonů.
 Historie výroby a užívání zvonů začíná již v dávné historii před více než 4000 roky. 
První nálezy zvonečků pochází z vykopávek z okolí města Ninive. Byly to zvonečky 
lité nebo snýtované ze železných nebo měděných plátů. Rovněž u Židů byly zvonky 
předepsány jako součást oděvu velekněží při bohoslužebných obřadech. V křesťan-
ství snad jako první, kdo použil zvony, byl biskup sv. Paulin (+431) v Kampanii. Zde 
se nalézala oblast s množstvím nalezišť měďnatých rud, vhodných pro výrobu zvo-
nů. Křesťanství výrobu zvonů zdokonalilo, zvony se zvětšily, zvony se už zavěšovaly, bylo 
přidáno srdce, složení zvonoviny se ustálilo a zvony se postupně rozšířily do celého světa. 
Papež Sabian v roce 604 nařídil, aby se věřící zvali k bohoslužbám hlasem zvonu.
 První zvony se k nám dostaly s křesťanskými misiemi a počátek výroby zvonů se 
datuje do poloviny jedenáctého století. Zvony dostávaly jména po svatořečených oso-
bách a jako motto zvonů byl ve středověku ulit nápis: Vivo voco. Mortuos plango. 
Fulgura frango - česky- Živé volám. Mrtvé oplakávám. Blesky rozháním. V našich 
krajinách bylo pořízení zvonů velmi nákladné.  Na pořízení se většinou podílela pa-
novnická rodina, šlechtici, církev a bohatí měšťané. V našich zemích se většinou zvo-
nice se zvony začaly pořizovat až v době panování císařovny Marie Terezie po vydá-
ní tzv. ohňového patentu v r. 1751, který přikazoval zabezpečit informování obyvatel 
o požáru, bouřce a jiném nebezpečí, zavedení nočních vartýřů, o zákazu stavění ze 
dřeva a i jinak zpřísňoval protipožární předpisy.
 V naší obci stála zvonice již v roce 1825 a byla osazena dvěma zvony. V tomto 
smyslu sloužila zvonice věřícím obou církví, katolíkům i evangelíkům až do roku 
1878, kdy si evangeličtí věřící postavili vlastní zvonici a následně do ní zavěsili 2 zvo-
ny, které zde vydržely až do roku 1942, kdy byly německou správou zrekvírovány. 
Do nově zbudovaného katolického kostela, který je zasvěcen sv. Martinu a sv. Cyrilu  
a Metodějovi byly z původní zvonice přeneseny všechny zvony, z nichž jeden byl za  
I. světové války rakouskou správou zabaven a byl po válce nahrazen novým zvonem, 
na který se občané složili.  II. světová válka byla ke zvonům v obci nemilosrdná. Za-
baveny byly nejen oba zvony evangelíků, ale i dva větší zvony. Na věži zůstal jen umí-
ráček a malý zvonek z původní zvonice. Začátkem padesátých let si farní úřad v Ža-
rošicích pořídil nové kvalitní zvony, a tak mohl zapůjčit do svého filiálního kostela 
v Násedlovicích 2 zvony, které byly do farního kostela pořízeny nákladem manželů 
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Loubalových. Tyto zvony však nejsou vyrobeny ze zvonoviny, jsou ze slitiny různých 
kovů a odborník pozná jejich kvalitu. Přesto slouží již přes šedesát let ke spokojenos-
ti všech. Jistě by bylo vhodné, umístit zde kvalitní nové zvony, k tomu vybavit nové 
zařízení k uchycení zvonů.  

Ještě vás možná zaujme pár zajímavostí:
 Největší zvon na světě (měděný) se nachází na dně řeky v Barmě poblíž Rangúnu. 
Váží 294 tun a má divokou historii
 V ČR je největší zvon Zikmund na pražské katedrále s váhou 16,5 tuny. Byl ulit  
v Brně r. 1549 mistrem Jarošem
 Největší zvon, který nikdy nezvonil se nachází Moskvě, praskl při dokončování. 
Váha 160 tun.
 Na Moravě je největší zvon Václav v Olomouci.
 Největší funkční zvon vlastní pravoslavná katedrála v Bukurešti (Rumunsko)
 Nejznámější zvonkohra (u nás) pražská Loreta, nejbližší v kostele ve Křtinách
 Nejstarší zvon Vilém v Havlíčkově Brodě – ulit kolem 1300

Josef Puk

Loretánské zvony
 Čas běží velmi rychle a zvony nás každé ráno zvou k modlitbě. Jsme zvyklí na je-
jich zvuk, i když není dokonalý. Ten zvuk se ale může změnit v nádhernou melodii, 
pokud zvony budou z kvalitní bronzové slitiny.  Sté výročí posvěcení našeho koste-



4                                                                                                                          HLAS od Panny Marie

Rajecká Lesná-kostel

la, které si budeme připomínat v roce 2028, bude příležitostí nahradit stávající ocelo-
vé zvony, jež jsou zapůjčené ze Žarošic, za zvony bronzové. Pořídit nové zvony není 
jednoduchá záležitost, a proto je dobré začít již teď, a to porovnáním cenových nabí-
dek od různých firem. Firma Impus-B z Ostravy, která nám provádí pravidelný servis 
stávajících zvonů, se také zabývá zprostředkováním a realizací nových zvonů odléva-
ných v Itálii. Známá je zvonařská dílna z Brodku u Prostějova. Paní Leticie Vránová 
Dytrychová je představitelkou třetí rodinné generace výrobců zvonů.  V den státní-
ho svátku 28. října 2014 převzala z rukou prezidenta státní vyznamenání. Paní Leti-
cie říká: „Vůně zvonů, které se právě rodí, připomíná trochu vzdáleně vůni kadidla. Je 
v nich něco posvátného, co nesmíme ničím narušit“. Zvony mají v sobě něco tajem-
ného. Zvony a člověk patří k sobě. První zvony vznikly v době, kdy se počal odlévat 
bronz. Zvony z Ninive jsou staré přes 3 tisíce let. V Evropě jsou zvony spojeny s křes-
ťanstvím. Nejstarší jsou z Irska – z 5. století. A 1 500 let je už dobrý čas na načerpání 
zkušeností, i když se k nim přicházelo metodou pokus omyl. Časem se přišlo na nej-
lepší bronz pro zvony – 78% mědi, 22 % cínu. Tvar zvonu, jak jej známe dnes, se vyrá-
bí od 12. století. Zvonařství je vysoce kvalifikované řemeslo. Vypočítat rozměr zvonu 
s požadovaným tónem, to není jen umění, ale i věda. U nás nejstarší a dosud funkč-
ní zvon je visí ve věži děkanského kostela v Havlíčkově Brodě. Byl odlit v r 1335.
 Známá je Pražská loreta. Lorety jsou barokní stavby a představují kopie nazaret-
ského domečku, ve kterém archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že bude Matkou 
Boží. Zde poprvé zazářilo její mateřství. Ve 13 století byl Nazaret ohrožován muslimy, 
a tak „Santa Casa“ „Svatá Chýše“ byla přenesena do italského Loreta. Areál Pražské 
lorety je členitý. První byla vybudována Svatá Chýše se stříbrným oltářem a se soškou 
Panny Marie Loretánské. Pod Chýší je hrobka zakladatelského rodu Lobkoviců. V 17. 
století obklopily Svatou Chýši ambity, které sloužily i jako úkryt pro poutníky. Sou-
částí ambitů je šest kaplí. V kapli Panny Marie Bolestné je vosková socha svaté Sta-
rosty. Je zvláštní tím, že má plnovous. Dle legendy byla Starosta křesťanka. Její otec 
jí našel pohanského ženicha. Starosta ho nechtěla a vymodlila si plnovous. Plnovous 
ženicha od ženění odradil, ale otce rozezlil. Nechal Starostu ukřižovat, a tím se stala ne-
věstou ženicha nejvznešenějšího - Pána Ježíše Krista. Je přímluvkyní neprávem odsouze-
ných. Svatá Starosta je uctívána v toskánském městě Lucca, toto město patřilo Karlu 
IV. Spisovatele Jakuba Arbesa inspirovala k napsání romaneta „Ukřižovaná“.
 V průčelí Lorety je věž se zvonkohrou O ní se zmiňuje ve svém díle „Stříbrné zvon-
ky Panny Marie“ Jan Neruda. Jednomu pražskému bohatému obchodníkovi obrátila 
pandemie moru život naruby. Zemřela mu žena a jeho nemocné dceři nedávali lékaři 
naději. V hlubokém zoufalství se obrátil na Pannu Marii Loretánskou. Padl na kolena 
a prosil o pomoc. Slíbil za uzdravení dcery Loretě velký dar. Když přišel domů, dce-
ra byla zdravá, usmívala se a vyprávěla mu svůj překrásný sen. Spatřila v něm Pan-
nu Marii Loretánskou s anděly, každý měl stříbrný zvonek a líbezně jimi doprovázeli 
svůj andělský zpěv. Tak otec věnoval Loretě velký dar za uzdravení své dcery. Pražská 
loreta je unikátní. Je tvořena třiceti zvony, 27 je funkčních a 3 jsou na ozdobu. Mece-
náši jednotlivých zvonů byly šlechtické rody. V 17. století neměla Praha zkušenosti se 
zvonkohrou. Byla objednána u amsterodamského mistra. A když mistr viděl, že ob-
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jednatelé nemají tušení, co kupují, prodal jim na zvonkohru soubor vadných zvonů, 
které se mu vrátily od nespokojených zákazníků. Paradoxně je dnes pražská zvonko-
hra evropským unikátem. Je funkční ve své původní podobě. Má dva systémy – je-
den řízený automaticky a druhý pro ovládání hudebníkem. Pokud budete chtít vidět 
a slyšet zvonkohru, nemusíte až do Prahy. Postačí zajet do Křtin, kde ji pořídil uhřic-
ký rodák otec Tomáš Prnka. Pražská Loreta vyhrávala každou hodinu píseň Tisíckrát 
pozdravujeme Tebe. Podle této melodie poznali v padesátých letech političtí vězňo-
vé, že se nachází v nechvalně proslulém Domečku, kde byli obzvláště mučeni hrdino-
vé protinacistického boje a naši letci z Anglie. Nyní Loreta vyhrává mariánskou píseň 
Maria, Maria.
 Aby na věži násedlovského kostela při 100. výročí zazněly nové zvony, bude po-
třeba spousta úsilí a pomoci násedlovských občanů, ale také rodáků a přátel. Každý, 
kdo by měl nějaký nápad, ať se zapojí. Snad by bylo vhodné již teď založit nějaký spo-
lek pro zřízení zvonů, pro výběr případného dodavatele, pro rozhodnutí, jestli bude 
stávající železná stolice vyhovovat nebo se pořídí nová dřevěná stolice. Jestli budou 
nová okna ve věži s výklopnými průhlednými žaluziemi, aby se zvuk zvonů nesl do 
kraje a zval lidi k modlitbě. Jaké reliéfy a nápisy by na zvonech mohly být? Jako nej-
vhodnější se jeví založit transparentní účet se všemi právními náležitostmi, aby moh-
la být vyhlášena veřejná sbírka a případní sponzoři měli kam posílat dary.  Domní-
vám se, že stejně jako dokázali spojit síly naši předkové při budování kostela, dokáže-
me společně rozeznít v Násedlovicích nové zvony. A tak, když každé ráno zaslechne-
me zvuk zvonů, si připomeňme, že nás zvou k modlitbě, v níž máme pozdravit Boha 
a Pannu Marii.

Vojtěch Kopeček

Farnost v době covidové

 Když se na počátku letošního roku začaly objevovat zprávy o výskytu nového ko-
ronaviru v Číně, nevěnoval jsem jim pozornost. Čína je přece daleko a v posledních 
letech se už vyskytly další nemoci, které plnily titulky médií. V tu dobu jsem netušil, 
jak moc zasáhne koronavirus do běhu světa a poznamená naše životy.
 V polovině března se takřka ze dne na den zastavil běžný život v naší zemi, v Ev-
ropě a dalších částech zeměkoule. Opatření dolehla na všechny obyvatele i na život 
církve. Byly zakázány veřejné bohoslužby a další shromáždění. Skutečnost do té doby 
takřka nemyslitelná. I za války nebo rudé totality se tak nestalo. Ještěže žijeme v době 
internetové. Nejen v rozhlase a televizi byly posíleny přenosy bohoslužeb. I z mno-
ha kostelů se začaly vysílat mše svaté prostřednictvím internetu. Díky ministrantům 
Ondrovi Stanislavovi a Tomovi Popelkovi i z žarošického kostela od 5. postní neděle 
začaly pravidelné přenosy nedělní hrubé mše svaté a páteční bohoslužby určené pro 
děti. Taktéž bylo umožněno věřícím z našich farností sledovat obřady Velikonoční-
ho třídenní. A nejen jim. Mnoho lidí z naší vlasti i ze zahraničí využilo možnost ale-
spoň virtuálně navštívit naše poutní místo.
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 Klukům bych rád za tuto pomoc ještě jednou poděkoval. V kostele trávili velkou 
část volného času, když místo ve škole studovali doma. Díky vysílání se podařilo ne-
ztratit mezi sebou kontakt, povzbuzovat se v těžké době i sdělit farníkům praktické 
informace. Po této zkušenosti hodláme zřídit kamerový systém v kostele i na pro-
stranství, aby bylo možné v případě potřeby vysílat kdykoliv. A zaznamenávat pout-
ní promluvy, což už v minulosti byla opakovaná prosba poutníků.
 V době jarní vlny pandemie vrcholila stavba hospodářského objektu na dvoře fary. 
I přes tuto nenadálou komplikaci práce nebyly přerušeny a skončily v plánovaném 
termínu. Navíc se podařilo vydláždit plochu mezi garážemi a farou zámkovou dlaž-
bou, což v původním projektu bylo plánováno až v druhé etapě. Práce si vyžádaly ne-
malé finanční prostředky. I v tomto případě s radostí musím vyjádřit poděkování za 
obrovskou vlnu podpory a solidarity, kterou jste v době, kdy farnost zůstala na delší 
dobu bez příjmů, dílo podpořili. Také farníkům, kteří bezúročně farnosti půjčili svo-
je úspory na dofinancování stavby. Objekt je již zkolaudován, garáže slouží k parko-
vání automobilů kněží, sklady budou postupně zaplňovány věcmi z kostela a poutní-
ho prostranství. První místnost z ulice je koncipována jako prodejna a farnost ji na-
bízí k pronájmu.
 Těsně před vyhlášením celostátní karantény se za pomoci našich hasičů podařilo 
probourat úzkou branku v ohradní zdi mezi kostelem a farou a osadit ji dveřmi vět-
ší světlosti, aby o poutích i při běžném provozu byla snazší komunikace mezi farou, 
novým hospodářským objektem a kostelem.
 Letos 21. května uplynulo 25 let od papežské korunovace Staré Matky Boží Žaroš-
ské sv. papežem Janem Pavlem II. Těšili jsme se na oslavu tohoto malého výročí vel-
ké události, která se zlatým písmem vepsala do dějin poutního místa i obce. Pozvání 
na Korunovační pouť přijal papežský nuncius v České republice Mons. Charles Da-
niel Balvo. Kvůli hygienickým opatřením nemohla pouť proběhnout obvyklým způ-
sobem. Mše byla neveřejná, vysílaná přes internet. Panu nunciovi se u nás velmi líbi-
lo (zvláště krásné poutní zpěvy v podání našeho chrámového sboru) a přislíbil přijet 
i v příštím roce. Tak jen doufejme, že to už bude pouť pro všechny ctitele Divotvůr-
kyně Moravy.   
 Jelikož Korunovační pouť proběhla v kostele za zavřenými dveřmi, nebylo možné, 
aby se naši krojovaní zapojili do liturgie. Vynahradili si to však o červnové třináctce. 
I přes nejisté počasí se pouť nakonec vydařila znamenitě a naše mládež se nenechala 
zahanbit.
 K zmíněnému jubileu korunovace vznikl nápad pro naše poutní místo získat relik-
vie sv. Jana Pavla II. Zprostředkovatelem se stal novoříšský opat  Marian Rudolf Ko-
sík O.Praem., který se obrátil na emeritního krakovského arcibiskupa a dlouholetého 
sekretáře Jana Pavla II. Stanislawa kardinála Dziwisze. První domluvený termín pře-
vzetí relikvie kapky krve svatého papeže zhatilo uzavření hranic. Ve čtvrtek 20. srp-
na jsme se vydali na cestu do Krakova a osobně si je z rukou pana kardinála převzali. 
Kromě kněží na setkání naši farnost zastupovala paní Eliška Vachová. Jsme rádi, že 
v našem kostele máme trvalou památku na prvního papeže Slovana a že se můžeme 
těšit z jeho přímluvy.



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   7

 Koronavirovou krizí byla poznamenána i letošní Zlatá sobota. Bez stánků, bez 
účasti slovenských poutníků, a především s poutníky z blízkého okolí. Ale za krás-
ného počasí se nakonec hlavní pouť vydařila a byla důstojnou oslavou Matky Boží. 
 A v naději, že pod jejím ochranným pláštěm překonáme i tuto zkoušku a nelehkou 
dobu. V druhé polovině měsíce září začala prudce stoupat čísla nakažených i hospita-
lizovaných. Naplnily se předpovědi některých epidemiologů, že nás na podzim čeká 
druhá vlna nemoci. Od poloviny října opět platí nouzový stav. Žáci a studenti se učí 
doma, je omezeno shromažďování, včetně bohoslužeb. Díky našim šikovným minis-
trantům opět vysíláme z farního kostela on-line. Po domácích Velikonocích si bude-
me muset vyzkoušet i jinak prožitý Advent a Vánoce. Právě ony nám mají připome-
nout, že „Bůh je s námi“.

P. Josef Pohanka   

První svaté přijímání

 V neděli 11. října bylo v naší farnosti první svaté přijímání. Původně se mělo konat 
až o dva týdny později, ale kvůli zhoršující se koronavirové krizi nám otec Josef Po-
hanka nabídl náhradní termín. Bylo to „ze dne na den“, ale vše se podařilo za sobo-
tu zařídit a děti byly šťastné. Chtěla bych poděkovat všem, kdo slavnost pomohli při-
pravit: jak kněžím, tak i paní Elišce Vachové, maminkám, babičkám… Přeji všem dě-
tem, aby zachovaly věrnost Pánu Ježíši i Panně Marii, protože oni nás neopustili ani 
v téhle těžké době…

S.P
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Vypsáno z matrik
(od 1. června do 30. listopadu 2020) 

  Z vody a Ducha svatého se ve svátosti křtu znovu narodili:
   7. června       Matyáš Plachý ze Žarošic    
 19. července   Štěpán Pavel Vrzal ze Žarošic
   9. srpna         Tobiáš Kubín ze Žarošic
 23. srpna         Adam Dobeš z Prahy 
 28. srpna         Malia Regina Kollárová z Násedlovic

  Lásku, úctu a věrnost si slíbili:
 20. června       Patrik Blahutka z Dambořic
                             Nikola Machalová z Násedlovic

 19. září            Robert Bidlo z Pardubic
               Michaela Bělohoubková ze Žarošic  
 
  Branou smrti nás předešli:
 27. července    Anna Búřilová (1947) z Hodonína 
 29. srpna          Marie Mazalová (1938) ze Žarošic
 11. září             Růžena Zouharová (1926) ze Silničné
 27. září             Zdenka Ondráčková (1951) ze Žarošic
   3. října           Marie Svatoňová (1950) ze Žarošic
 28. října           Marie Svatošová (1947) z Násedlovic
   1. listopadu   Ladislav Ševčík (1953) ze Ždánic
 16. listopadu   Marie Trávníčková (1945) ze Žarošic
 27. listopadu   Miroslava Kellnerová (1922) ze Žarošic
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K modlitbě
Modlitba za vnitřní svobodu od strachu

 
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím.

Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.
 
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofických scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, 
a ze strachu nezapomněl žít.
 
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.
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Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám.
Amen.

Vojtěch Kodet

Vzděláváme se
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

 Třetí prosba Modlitby Páně navazuje a rozvíjí tu předchozí. Kde se nenaplňuje Boží 
vůle, těžko může být přítomno Boží království. Tam je neštěstí a zlo. Vroucně prosí-
me, aby byl uznán a respektován Bohem daný řád.
 Nerozumná stvoření jej plní tím, že jednají podle přírodních zákonů. Tvorové ob-
daření rozumem a svobodou, andělé a lidé, jej mají přijmout za svůj a podřídit se mu. 
V tom spočívala velká zkouška, v níž část andělů neobstála a lidé zcela propadli.
 Potíž je v tom, že jsme přesvědčeni, že my přece víme, co je pro nás dobré. A poně-
vadž se Boží vůle leckdy od našich představ liší (Bůh má na mysli nejen moje dobro, 
ale dobro všech. Bůh neuvažuje pouze v přítomném čase, ale vidí v perspektivě bu-
doucnosti i věčnosti.), máme strach Boží vůli přitakat. U mnoha věřících mají slova 

„Buď vůle tvá!“ negativní, hořký nádech. Dříve bylo velmi časté, že se dávala do záhla-
ví smutečního oznámení. Což může vyvolávat chápání: „Když už to nemůže být jinak, 
ať se stane, Bože, tvá vůle!“  Boží vůle, to je něco těžkého, obtížného, nepochopitelné-
ho, čemu se je třeba podrobit. Zatím Boží vůle je plánem jeho moudrosti a prozřetel-
nosti, který má Bůh se světem, jenž stvořil.
 „Jeho vůle tedy není příkazem, který omezuje, ale zjevením jeho lásky vůči nám, je 
vznešená jako Bůh sám, uchvacující a okouzlující jako jeho tvář. Je to on sám, který 
se nám daruje. Boží vůle je zlatá nit, božská osnova, na níž se tká náš pozemský i věč-
ný život. Vychází z věčnosti a jde do věčnosti – nejprve v Boží mysli, pak na této zemi 
a nakonec v ráji.“ (Ch. Lubichová)
 O Boží vůli říká Pán Ježíš: „To je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho 
z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den“ (Jan 6,39). A sv. Pavel: „To je vůle 
našeho Otce, aby se všichni zachránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4). Boží 
úradky nikdy nevedou k trápení, ale k pokoji a věčné radosti.
 Pro Ježíše bylo plnění Otcovy vůle denním pokrmem. Vždycky chtěl konat, co si 
přeje Otec, aby tak oslavoval jeho jméno. Ani pro něho to ale nebylo snadné a samo-
zřejmé. Čelil ďábelskému pokušení i vnitřnímu zápasu dát souhlas k oběti vlastní-
ho života. Modlitba v Getsemanech ukazuje Pána Ježíše jako našeho souputníka. Po-



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   11

vzbuzováni jeho příkladem se učíme také my říkat Bohu: „Ne má, ale tvá vůle ať se 
stane!“ 
 Kardinál Raniero Cantalamessa připomíná, že v dějinách spásy byly tři velká „fiat“. 
Boha při stvoření, Panny Marie při vtělení a Ježíšovo ve velikonočním tajemství. 
Existuje pak čtvrté „fiat“ v dějinách spásy, které bude pronášeno každý den až do 
konce světa. Jedná se o „Fiat voluntas tua“  církve i jednotlivých věřících, kteří říka-
jí v Otčenáši Bohu: „Buď vůle tvá!“ Tím se spojujeme podle Mariina vzoru s velkým 
Ježíšovým „fiat“, které vyslovil v Getsemanské zahradě. 
 Budeme schopni plně a svobodně se vydat do Božích rukou za předpokladu, že bu-
deme věřit, že on je náš milující Otec. Nádherně to vyjadřuje modlitba mučedníka 
bl. Karla Foucalda: „Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se 
mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. 
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, na všech tvých tvorech, 
můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože, s celou lás-
kou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se 
do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec.“       

P. Josef Pohanka

K zamyšlení
Dějiny 

 Kdo je mocnější než Pán Bůh? Tuto otázku dávali studenti jedné teologické fakul-
ty. Odpověď zněla: „Náš profesor historie. Pán Bůh sice může udělat všechno, co chce, 
ale nemůže způsobit, aby nikdy nebylo to, co už jednou bylo. Ale náš profesor his-
torie to dokáže.“ Byl totiž velmi kritický v otázce historických pramenů a často opa-
kovával: „Bůhví, jestli to tak skutečně bylo, jak se to dnes učí.“ Když s ním někteří 
chtěli diskutovat, končíval jiným závěrem: „Však na tom ostatně tuze nezáleží!?“ Ale 
tímto svým historickým skepticismem probudil u studentů i pochybnosti nábožen-
ské. Vždyť Bible obsahuje z velké části spisy historické a máme věřit, že je to neomyl-
né Boží slovo. Jak tedy máme posuzovat to, co tam čteme? Pomáhali si někteří jízliví 
zase žertem. Dá se těžko věřit, že žil Metuzalém doopravdy 969 let? Nezapomeňte, že 
tenkrát ještě nebyli lékaři, aby lidem pomohli odejít z života rychleji! 
 Ale otázka je daleko vážnější, než aby se dala odbýt žertováním. Biblická věda musí 
k biblické historii zaujmout velmi vážné stanovisko. Je známo, že staří řečtí filosofo-
vé došli k pojmu jediného Boha pozorováním podivuhodné zákonitosti v přírodě. 
Dnes jejich argumentování tlumočíme populárně: tak obrovské, a tak dokonalé ho-
diny světa předpokládají dokonalého hodináře, nemohly se vyrobit samy. Židé Staré-
ho zákona uvažovali trochu jinak. Tuze vytříbený smysl pro přírodu neměli, ale po-
zorovali dějiny svého národa. Je tu mnoho podivuhodných událostí, vypadají náhod-
ně, ale když se nad nimi zamyslíme, musím dojít k závěru, že všecky události tvoří 
celek, že národ někdo neomylně vede, a to je Bůh Izraele. Proto se snažili ty události 
podrobně zaznamenávat a vznikla postupně Bible starozákonní. 
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 Ale pro nás se dnes spontánně klade otázka: Byla to opravdu všechno tak, jak je to 
zaznamenáno? Neujde nám, že byli pisatelé neobyčejně pozorní a na svou dobu neo-
byčejně vyspělí. Ale nemůžeme od nich žádat víc, než byli schopni. Kromě toho psa-
li způsobem v tom čase obvyklým, který není totožný s naším. K tomu se musí při-
hlížet, např. když se udává počet vojáků v bitvě apod. Horší je to ovšem s událostmi, 
které spisovatelé sami nezažili, ale poznali je jenom z vypravování jiných. Konkrétně 
se dnešní čtenář Bible např. ptá: „Jak se mám dívat na fantastickou zprávu o potopě?“ 
Velkých záplav na zemi bylo už mnoho a dodnes jsme se stali svědky větších nebo 
menších neštěstí toho druhu. Na jednu takovou velkou katastrofu máme tedy zacho-
vanou paměť i v Bibli. Ten, kdo ji tam popsal, ji nezažil osobně, ale převzal zprávu 
ze starých podání, uchovaných i u jiných národů. Uvádí se zvláště starý epos o Gil-
gamešovi. Čím se vypravování Bible liší od jiných tradicí? Především celkovým po-
jetím, postojem k faktu. V pohanských tradicích se udaná tragédie vysvětluje závistí 
bohů, kteří nelibě nesli, že se lidem vedlo dobře. Biblický pisatel je naopak dobrý te-
olog. Podává zprávu v tom smyslu, jak později vysvětlovali všechna neštěstí na zemi 
křesťanští církevní Otcové. Nemůžeme předpokládat, že by byla nějaká chyba v díle 
Stvořitele. „Jsou-li na zemi záplavy, zemětřesení a jiné katastrofy, jejich jediná oprav-
dová příčina“, píše sv. Bazil, „může být hřích lidí: odpírají poslušnost Bohu, a to má 
za následek, že příroda, stvořená ke službě člověka, odpírá poslušnost jemu.“ Právě 
tak uvažuje pisatel Bible a v tom smyslu opravuje to, co přijal ze starých bájí. Mlu-
ví o všeobecné morální zkaženosti slovy, které v nejednom připomínají dnešní svět. 
Ale katastrofy záplav nejsou tak totální, jak se na první pohled jeví. Někteří lidé se za-
chrání. Normálně se to vysvětluje náhodou nebo dovedností toho, kdo dokázal unik-
nout svou předvídavostí. Biblický spisovatel se na to dívá zase nadpřirozeně. Stává se, 
že se v jistých dobách hříchy lidí tak rozmnoží, že se zdá, jako by celá země propad-
la zkáze. Ale Bůh vidí, že jsou i v nejhorších dobách někteří spravedliví a Bůh je chce 
mimořádně zachránit. Ty v Bibli reprezentuje Noe se svou archou spásy. Výslovně se 
pak ukazuje, že je skrze něho zachrání nové lidské pokolení. Ve formě dogmatického 
principu bychom řekli: Fakt, že lidstvo doposud stále existuje, je zásluhou dobrých 
lidí. I když je jich málo, jsou prvkem schopným života uprostřed ostatních, kteří ne-
návratně odumírají. Skrze lidi schopné žít podle přirozeného a Božího zákona se za-
chrání i život v přírodě. To se v Bibli ukazuje vypravováním o uchování všech živo-
čichů v Noemově arše, které se ovšem nedá vzít doslova, ale jenom jako ilustrace ná-
boženské pravdy. 
 Ale nyní, po tom všem, co jsme řekli, se ptáme, jaké z toho odvodíme konkrétní 
naučení pro nás samy, kteří bereme do rukou Bibli jako návod pro dnešní život. Dalo 
by se snad nejlépe vyjádřit takto. I my se dnes dozvídáme zprávy o nešťastných udá-
lostech ve světě, o válkách na východě, v Africe a kdekoli jinde. Televize a novinové 
zprávy nás chtějí o tom podrobně informovat a také vysvětlují příčinu tím, že jedni 
dávají vinu druhým, jedni bohové dnešní společnosti nesnášejí druhé. Na čí stranu 
se máme postavit? Často opravdu nevíme, protože i fakty se ve zprávách zkomolí tak, 
že nemůžeme autentičnost kontrolovat. Ale vždycky můžeme a máme zaujmout po-



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   13

stoj biblického komentátora zpráv, postavit se na stranu hlediska Božího: první nej-
hlubší příčinou všech neštěstí je hřích lidí? Dělejme pokání, dělejme to, co máme, 
a můžeme udělat dobro i tam, kde se zdá, že jsme bezmocní. Takový je cíl dějinných 
vypravování biblických a v tomto duchovním smyslu je Písmo neomylné. Je nám 
dáno proto, abychom i my, kteří jsme zasypáni tolika mylnými a nejistými situace-
mi a zprávami, mohli budovat na neomylných základech pravého života, který smě-
řuje k poslední definitivní události, k slavnému příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

Tomáš kardinál Špidlík

Pohádka Vánoc aneb říkej mi táto 

 „Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.“ (Vánoce slav jen s tvými, Velikonoce  
i s cizími), říká italské přísloví. Vánoce a rodina, to patří pospolu. Anebo vyjádře-
no jinak: o Vánocích patří rodina dohromady. Chudák, kdo tráví Štědrý večer sám.
 K rodině patří děti. O Vánocích se všechno točí kolem nich a dospělí se rádi pod-
řídí. Nic si nepřejí víc, než uvidět zářící dětské tváře při jejich radostném rejdění ko-
lem stromečku a dychtivém rozbalování dárků! Děti vlastní klíč ke kouzlu Štědrého 
večera. Spočívá v jejich nevinnosti, bezelstnosti, v jejich velkých důvěřivých očích, 
v jejich víře v dobro a lásku. Kdo by si nepřál vstoupit s dětmi o Vánocích do jejich 
pohádkového světa? Kdo by nechtěl alespoň o Vánocích věřit, že dobro zvítězí nad 
zlem?
 Proto patří k Vánocům i pohádky. Kdo by se rád nepodíval na Princeznu se zlatou 
hvězdou na čele, byť by ji znal už nazpaměť? Kouzelné na pohádkách není jen to, že 
dobro nakonec vždy zvítězí, ale to, jak celá příroda ožije všemi druhy dobrých skřít-
ků a pohádkových bytostí, které ze všech sil slouží člověku. Člověk rozumí hlasu zví-
řat, rostlin, řek i skal, které nosí lidská jména a mají lidskou tvář. Jak nádherně vyjád-
řil tento zázračný dětský svět Jiří Zmožek v písni Říkej mi táto v podání Jakuba Smo-
líka a Viktorky Genzerové. Ukázal, že ten pohádkový svět stojí a padá s láskou, které 
dítě potřebuje, aby se před jeho zrakem otevřel a ono mohlo vstoupit.

Říkej mi, táto, Říkej mi táto, Mochomůrka, Křemílek,
že jsem tvý zlato, že jsem tvá pohádka, Emanuel motýlek,
že jsem tvá princezna,  panenka Maková, že mě nikomu nedáš,
poklad tvůj beze dna.  Smíšek a Amálka. že nic lepšího nemáš.

 Jako pohádka zní i vánoční evangelium, kde lidé rozumí andělům ve snu, které 
Bůh vysílá s důležitým poselstvím, dávným proroctvím i znamením hvězd. I zde se 
točí vše kolem dítěte, jednorozeného Syna Boha Otce, svého věčného Slova, které vy-
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slal v plnosti času (kairos), aby se stalo jedním z nás pro naši záchranu. Pod stromeč-
kem mohou chybět dárky a Vánoce se obejdou i bez kapra s bramborovým salátem 
na štědrovečerním stole. Neobejdou se však bez lidí, kteří spolu sdílí radost z Božího 
vlídného oslovení a sami spolu vlídně hovoří.
Lidské slovo má velikou moc. Může zranit, zastrašit a vyloučit druhého. Může jej ale 
naopak pozdvihnout, vzkřísit k novému životu a ustanovit životodárné pouto. „On si 
ji namluvil, ona si jej namluvila“ je opsání moci slova, ze kterého se rodí důvěrný styk 
a nový život. O co víc mocné je slovo Boží, které se stává tělem v Ježíši Kristu. Skrze 
ně se k nám Bůh Otec obrací a nabízí společenství s Ním. Ne náhodou nám liturgic-
ké texty těchto dní nabízí obrazy manželského a rodinného života jako symbol život-
ního spojení Boha s člověkem. „Nebudeš se již nazývat Opuštěná, nebude se zem tvá 
nazývat Osamělá. Bude tvým jménem: Ta, která se mi líbí, a jméno tvé země: V man-
želství daná, neboť Hospodin si v tobě zalíbil a tvá země dostane muže. Jako se jinoch 
snoubí s pannou, tak si tě zasnoubí tvůj tvůrce. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak 
Bůh tvůj se potěší z tebe.“ (Iz 62,1-5)
Najde Boží vtělené Slovo s námi společnou řeč? Najdeme ji my s Ním? Když ano, zno-
vuobjevíme duchovní dětství, cestu evangelia, jak vejít do Božího království. Porozu-
míme opět řeči stromů, řek i skal, neboť to vše povstalo Stvořitelovým slovem, které 
nepřestává ve všem kolem nás znít, k nám promlouvat, si nás „namlouvat“. A hlav-
ně: budeme si rozumět mezi sebou navzájem! Není k tomu třeba žádné magické za-
klínadlo. Jen srdce upnuté vzhůru, které volá: Abba Otče. Naše slovo, v síle vztahu 
s Otcem, bude pak hýbat nebem i zemí. Zjistíme, že ten nejcennější dárek Vánoc se 
nikde nedá koupit. A přesto je všude k mání. Gratis. Všude tam, kde člověk druhým 
dává sám sebe. Gratis. Dosvědčuje tím, že v nebi máme Otce, a my všichni že jsme 
jeho rodina. Ti naši, i ti cizí. 
 
 Refrén:

Tvůj dětský smích, Víš, já tě nepustím,
ať v nás napořád zůstává. vždycky všechno ti odpustím,
Vždyť dětský smích já tě nikomu nedám,
každý zadarmo dostává. já nic lepšího nemám.
Ať se ze světa vytratí
všechno co se vyplatí.

 Právě proto nemohou být Vánoce pouze romantika. Evangelium není pohádka, ale 
syrový příběh Slova, jež se stalo pro nás tělem a přebývalo mezi námi. Vánoční iko-
ny na to poukazují tím, že na nich Ježíšek neleží položený v jesličkách, ale v sarko-
fágu ovinut plenkami, jež nápadně připomínají pohřební plátno. Poselství je jasné: 
Boží syn se narodil, aby za nás zemřel. Už Vánoce ohlašují tedy kříž. Proto se na iko-
nách Matka Boží nerozplývá v sladkém citu, ale smutně hledí do dálky. I mezi námi 
je mnoho těch, kteří právě o Vánocích přítomnost kříže zvlášť bolestivě pocítí jako 
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samotu, opuštěnost a stesk. Ale třeba i jen snášet protivné členy rodiny či příbuzen-
stva s trpělivostí může být takovým vánočním křížem. Nést jej s ochotou jako pokání, 
být přesto k disposici a rozdávat úsměv, pozornost, zájem i čas z nás učiní služebníky 
radosti druhých. Pak se i nám otevřou vnitřní oči dítěte a uzříme v Ježíškovi našeho 
Spasitele. Vroucně to vyjádřil někdo, o kom bychom to možná netušili: jesuita Anto-
nín Koniáš (1691-1760). Ohřejme se v barokním žáru slov jeho modlitby u jesliček:

 „Ó jaké to štěstí pastýřův, když nalezli Marii a Jozefa i nemluvňátko položené v jes-
lech! Ach kýž já toho štěstí dočkám, abych někdy při mém skonání ty tři hosty ? Ježíše, 
Marii a Jozefa ? u sebe spatřil! Ó jaká to radost pastýřů, když svýma očima Boha ne-
smírné velebnosti dětinskými oudy přikrytého spatřili, svými rukami pěstovali, ústy lí-
bali, k srdci svému přivinuli a jemu se pokorně klaněli! Podej, ó Matičko, podejte, pas-
týřové, mně bídnému, po Ježíši srdečně toužícímu, ten drahý klénot, pujčte mně, pastý-
řové, to alabastrové dítě! Ach padni, ó božské dítě, na má ramena, která jsem prve ra-
ději těžkému jhu hříchů a služebnosti ďábelskě nežli tobě, miláčku můj, podroboval! Ve-
jdi do srdce mého, z kterého jsem tebe mnohdykráte vypudil! Nakloň se k duši mé, kte-
rá se tolikrát zlostně od tebe Boha svého odvrátila! Ach lituji celosrdečně, že jsem tebe,  
ó lásko srdce mého, skrz hříchy mé nenáviděl. Jaké pak jsem srdce měl, že jsem na tebe, 
ó kráso anjelská, nevražil? Ach odpusť mně, sladké děťátko, zlost, ohavnost všelikého 
hříchu mého! Podrobuji tobě celou duši mou, otvírám a odevzdávám tobě celé srdce mé, 
na věky víc nechci dobrovolným hříchem tvé božské srdce zarmoutiti, přebývej v duši, 
přebývej v srdci mém, ó přeutěšené pacholátko, skrze milost časně, abych já někdy s te-
bou přebývati, s tebou se těšiti mohl věčně. Amen.“ 

Richard Čemus

Boží věci rostou, ale ... trvá to někdy dost dlouho

 Celé dějiny spásy jsou procesem, který se táhne tisíciletími. A jednotlivé etapy  
v těchto dějinách jsou také procesem, a to jak u Izraele, tak u jednotlivců. Charakte-
ristické pro ně není jen to, že trvají v čase, a to někdy dosti dlouho. Charakteristické 
je, že Boží činy v dějinách lze vidět a chápat jako proces, kde je na počátku zaslíbe-
ní, potom následuje děj více či méně snadný a šťastný, který vede k naplnění. To, co 
se děje mezi lidmi a Bohem nebo mezi jednotlivcem a Bohem, je cesta od zaslíbení  
k naplnění. To znamená, že je třeba čekat, až k naplnění dojde. Kdy to nastane, není 
v režii člověka, ale v režii Boží. 
 Mentalita světa, ve kterém žijeme, je ovšem jiná. Nejen, že nepočítá s Božími zaslí-
beními a s jejich naplněním. Ale z pochopitelných důvodu je skeptická ke slibům vů-
bec. My starší pamatujeme sliby komunistického režimu, které byly povětšinou ne-
reálné a neplněné a staly se námětem vtipů. A ti mladší mnohdy prohlédli sliby sou-
časných politiků, které většinou nelze brát vážně, když jejich úkolem je manipulovat 
lidmi manipulovatelnými.
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Josef Konečný Zlatá sobota

 Žijeme ve světě reklamy. Ta je v podstatě ve službách obchodu s cílem co největ-
šího zisku a vnucuje představu, že vše je možné získat hned a bez čekání. Zboží na 
půjčku hned. Lék do pěti minut tlumí bolest. Mobilem je dosažitelný kdekoliv na svě-
tě a hned. Když neodpovíme na e-mail hned, je odesilatel za půl dne nervózní a ptá 
se, co s námi je.
 Přítomnost se nám většinou předkládá jako šťastná, štěstí jako něco, co je hned 
nebo zítra k dosažení, a budoucnost je vlastně viděna jako nejistá. A to nejen kvůli 
klimatickým změnám nebo blížícím se volbám. Tolik rozumu totiž většinou máme, 
abychom si alespoň někdy uvědomovali, že budoucnost není v našich rukách. Bohu-
žel jsme občas i jako křesťané spíš těmi, které zajímá jen to, co se dá získat a využít 
hned, než těmi, kteří při pohledu do budoucnosti očekávají trpělivě a plni naděje na-
plňování Božích zaslíbení.
 Adventní liturgie nás chce provádět adventem. Jako své hlavní téma má očekávání 
a jeho naplnění. Je to očekávání proroků, kteří udržovali víru Izraele v Hospodinovu 
věrnost, i očekávání Mesiáše, který v Ježíši Kristu přišel. K tomu přistupuje marián-
ský motiv, který ukazuje Pannu Mari jako izraelskou ženu, která věří, že se může stát 
matkou Mesiáše, a která jeho narození ve svém vlastním životě posléze očekává a za-
žije.
 V prostředí světa, ve kterém žijeme, nám ale adventní doba nabízí očekávání jiné. 
Očekávání Vánoc, kdy se v rodině sejdeme, očekávání radosti z dárků, také někdy 
očekávání konce adventu, kdy bude zase normální životní režim a odpadnou předvá-
noční starosti. To všechno jaksi mimo Pána Boha. Ale také očekávání, které bychom 
mohli chápat jako obraz skutečně křesťanského očekávání. Je to očekávání malých 
dětí, které se těší na Vánoce, na dárky, na splnění svých snů. Pokud mají děti milující 
rodiče, žijí do Vánoc v oprávněném očekávání, že něco z toho, co si přejí, dostanou. 
Že nedostanou nejspíš všechno. Ale také, že je rodiče či prarodiče budou mít rádi  
i nadále, až bude po Vánocích, nebo i tehdy, když nějaký dárek nepřinesl očekáva-
nou radost.     
 Můžeme tedy na dětech vidět v náznaku to, co nám chce v adventu naplno říci li-
turgie. Že přesvědčení o Boží lásce v nás může plodit důvěru, ve které čekáme. Neče-
káme především, že budou splněny naše sny a požadavky, ale s důvěrou očekáváme 
naplnění Božích zaslíbení.
 Boží věci rostou, ale trvá to někdy dost dlouho, než jejich růst pochopíme. Proto 
potřebujeme v sobě pěstovat moudrý postoj zahradníka, který ví, že po zasetí nelze 
hned sklízet, že nezralé ovoce není chutné, že mnohé nelze urychlit. A také že to, co 
jsme sami vypěstovali a počkali s konzumací až na dobu sklizně, je hodnotnější než 
to, co si koupíme hned, kdykoliv a kdekoliv. Potřebujeme se učit čekat. Čekat na Pána, 
který dnes a denně vchází do našich životů a naplňuje, co slíbil. A někdy také čekat 
na to, až mu lépe porozumíme, a proto budeme čekat s větší nadějí. 

Aleš Opatrný



 HLAS od Panny Marie                                                                                                   17

Pro zasmání

 V ráji
Baví se dvě duše v ráji:
"Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?"
"Byl to hlas mé ženy."
"A co říkala?"
"Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl." 

 Anděl
Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo.
Najednou ustrne: "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?" odseknul malíř.

 Velbloud
˝Mami, kup mi velblouda!˝
˝A čím bychom ho krmili?˝
˝Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se krmit nesmí!˝

omalovánka
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Zadáno pro děti

© Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Katechetický věstník č. 4/2005-06 

POJĎME, KLANĚJME SE MU 
Lidé si už po dva tisíce let připomínají o Vánocích velkou událost: Bůh 
poslal svého Syna Ježíše Krista, aby se stal člověkem. Jak můžeme 
vyjádřit dík za tento Boží dar? Pastýři šli do Betléma a klaněli se mu. Ani 
my na to nezapomeňme uprostřed vánočních dárků. Pojďme se poklonit 
Ježíši, … (dokončení věty vyluštíš tak, že „přečteš“ sněhové vločky podle 
klíče po řádcích zleva doprava a shora dolů). 

Kód k luštění: 

A Á D E I L N O P R S T Ž 

TAJENKA: 
Pojďme se poklonit Ježíši, _____________________________________ 
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Pokoj lidem dobré vůle …
Také letos jako každým rokem
po krásném létě přichází zimní čas,
přichází tiše mlhavým krokem,
meluzína skučí, za oknem maluje mráz.
Adventní písně radostně znějí,
vánoční chvíle už mešká někde nad závějí.

„Radujme se! Pán je blízko!“
A Slovo se stalo tělem a přebývá mezi námi!
S radostí vítejme Ježíše, božského Krále,
On s námi přebývá neustále!

V betlémské stáji s Matičkou Boží,
Ona nám lásku z jesliček do srdce vloží.
Vánoce jsou svátky rodin a dětí,
kde Ježíšek je střed radosti,
tam jen láska žehná a světí,
tam je opravdová radost a hojné milosti. 

Však poslyšme hlas betlémské noci:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“
Kéž i naše srdce se vánoční láskou změní!

Pokorně skloňme se před Božím stánkem na chvíli,
abychom slova poselství nepromarnili,
aby nám božské Dítě oči srdce otevřelo
a my poznali, že i bližního něco trápí – zabolelo.

Přejeme vánoční pokoj a mír
lidem dobré vůle na celém světě!
V rodinách lásku a porozumění,
abychom získali i my Boží zalíbení!

Jarmila Urbánková 
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