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  Prosinec 2011          Ú v o d n í  s l o v o   o. K a m i l a      Vagónek 
 

 

Milí přátelé! 
 

Změna času, padající listí a teplota blížící 
se bodu mrazu, nám pomalu signalizují 
blížící se zimu. Osobně mám rád každé 
roční období. Dušičkový čas je časem, kdy 
si uvědomujeme své putování k nebi. 
Setkáváme se u hrobů našich blízkých 
zemřelých, což nás motivuje být vděčnými 
za každý nový den, za každý okamžik 
s blízkým člověkem. 
     Sami znáte, že každý den slunce nesvítí, 
vztahy nejsou ok. Zima má jednu dobrou 
vlastnost. Jsou dlouhé večery, není 
zapotřebí toliko spěchu. Záleží na každém z 
nás, jak se postavíme k dárkové nákupní 
horečce, jak necháme působit, zakořenit 
vše, co prožíváme. Je to důležitý čas, kdy 
jsem pouze já a Bůh. Je to důležitý čas na 
dozrávání krásných vztahů, důležitý čas, 
kdy v přírodě vše promrzne, aby na jaře 
zase mohlo znovu vyrůst.  
     Tak je to i v našem životě. Jeden 
liturgický rok končí a adventní dobou 
vstoupíme do nového. Každý nový rok není 
opakováním. Jsme 
na cestě spásy 
našeho života. V 
každém 
liturgickém 
období 
máme 
možnost 
více 
vstoupit 
do života s Bohem ve společenství církve. 
Jsme ti, kteří se nově zapojují, nově 
rozhodují a kráčejí. Víte, ono se pozná, zda 
je člověk s chutí očištěn a připraven. 

     Nezapomínejme na adventní ztišení, 
setkání s rodinou, na spolču u adventního 
věnce, na společnou modlitbu a slavení 
svátosti smíření. Ač si často myslíte, že 
nejste hodni, právě v této chvíli - v postoji 
lítosti, nás Bůh 
zve k setkání. Je 
také dobré zajít 
na koncert či do 
divadla. Síla 
tohoto času 
formuje a 
kultivuje ducha. 
Udělej si 
rekapitulaci, kdy 
jsi byl naposledy 
na nějaké kulturní 
akci. Internetová 
media kulturu nenahradí! 
 
     U nás na středisku mládeže jsme už 
pomalu vše zazimovali. V prosinci tě zveme 
na adventní noční bdění a nemáš-li kde 
strávit silvestra, je ti 16 let a více, tak tě 
zveme mezi nás. Již s předstihem 
informujeme o konání 6. Střediskového 
plesu, který pořádáme 7.1.2012 v ZŠ ve 
Staré Vsi. Podrobnosti na našich stránkách 
http://dcm.doo.cz. 
 
     Přeji vám, ať nejste v adventním čase 
sami. Ať průvodce, Panna Maria, vás 
ochraňuje, doprovází na spolčích, 
při setkání v rodinném a farním kruhu. 
Rovněž také v tichu ve svém pokojíčku či 
v kostele u svatostánku.  
     Pán vám, žehnej! 
 

+ o.Kamilos 
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!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VEČČČČERERERERU MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!    
Hledáme scholu, která by doprovodila mši sv. v rámci Večera mladých! Pomozte nám 
vytvořit příjemné prostředí pro nemocné, starší…kteří mohou prožít mši sv. pouze 
díky TV. Mše sv. probíhá vždy v kapli ostravského biskupství od 18h a je živě 
přenášená TV Noe…takže mimo službu a duchovní načerpání je to malinká příležitost 
ke „zviditelnění“ ☺ Schola = skupina mladých odvážných hudebníků a zpěváků. 
Pokud máte zájem, přihlaste se na dcm@doo.cz! Součástí služby je doprovod 
zpěvem a hrou na hudební nástroje po čas celé mše sv., zpěv žalmu a ordinária. 

   

PPPPŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ K    NÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKO    
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství 
mladých dobrovolníků (týmáků) na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi  
nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí každou chvilku ☺  
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci… Nabízíme 
střechu nad hlavou, hřiště, sportovní+hudební výbavu, milé slovo, teplo domova 
…o volném weekendu, o prázdninách, přes týden. 
V případě zájmu volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš 
mail na: stara.ves@razdva.cz. Těšíme se na vás! 

   

!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyn!!!Hledáme pomocníky do kuchyně!!!!!!!!!!!!    
 

Vaříš rád/a nebo se to chceš naučit?  
V tom případě máme pro Tebe příhodnou nabídku… můžeš nám přijet pomoci vařit  
na víkendovou akci, prázdniny apod.!  
Na této adrese http://dcm.doo.cz/?page_id=176 najdeš potřebné informace  
a termíny akcí, na kterých nám můžeš v kuchyni pomoci. 
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PROSINEC 2011 
 

01.12.2011 1. čtení: Iz 26,1-6 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27 
02.12.2011  1. čtení: Iz 29,17-24 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 9,27-31 
03.12.2011 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8 
04.12.2011 1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 Žalm: Žl 85(84) 2. čteni: 2Petr 3,8-14 
                                  Evangelium: Mk 1,1-8 
05.12.2011 1. čtení: Iz 35,1-10 Žalm: Žl 85 Evangelium: Lk 5,17-26 
06.12.2011 1. čtení: Iz 40,1-11 Žalm: Zl 96 Evangelium: Mt 18,12-14 
07.12.2011 1. čtení: Iz 40,25-31 Žalm: Zl 103 Evangelium: Mt 11,28-30 
08.12.2011 1. čtení: Gn 3,9-15.20 Žalm: Zl 987(97) 2. čteni: Ef 1,3-6.11-12 
                                  Evangelium: Lk 1,26-38 
09.12.2011 1. čtení: Iz 48,17-19 Žalm: Zl 1 Evangelium: Mt 11,16-19 
10.12.2011 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Zl 80 Evangelium: Mt 17,10-13 
11.12. 2011 1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11 Žalm: Lk 1,46-48a.48b-50  2. čteni: 1Sol 5,16-24 
                                  Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 
12.12.2011 1. čtení: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Zl 25 Evangelium: Mt 21,23-27 
13.12.2011 1. čtení: Sof 3,1-2.9-13 Žalm: Zl 34 Evangelium: Mt 21,28-32 
14.12.2011 1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25 Žalm: Zl 85 Evangelium: Lk 7,19-23 
15.12.2011 1. čtení: Iz 54,1-10 Žalm: Zl 30 Evangelium: Lk 7,24-30 
16.12.2011 1. čtení: Iz 56,1-3a.6-8 Žalm: Zl 67 Evangelium: Jan 5,33-36 
17.12.2011 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Zl 72 Evangelium: Mt 1,1-17 
18.12.2011  1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Žalm: Žl 89(88) 2. čteni: Rim 16,25-27 
                                  Evangelium: Lk 1,26-38 
19.12.2011  1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Zl 71 Evangelium: Lk 1,5-25 
20.12.2011  1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 1,26-38 
21.12.2011  1. čtení: Pis 2,8-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 1,39-45                                                    
22.12.2011  1. čtení: 1Sam 1,24-28 Žalm: 1Sam 2 Evangelium: Lk 1,46-56 
23.12.2011  1. čtení: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Žl 25 Evangelium: Lk 1,57-66 
24.12.2011 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Žl 89 Evangelium: Lk 1,67-79 
25.12.2011  1. čtení: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Žl 96 2. čteni: Tit 2,11-14 
                                  Evangelium: Lk 2,1-14 
26.12.2011  1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Žl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22 
27.12.2011 1. čtení: 1Jan 1,1-4  Žalm: Zl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8 
28.12.2011  1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Zl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18 
29.12.2011  1. čtení: 1Jan 2,3-11 Žalm:Zl 96 Evangelium: Lk 2,22-35 
30.12.2011  1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3 Žalm: Zl 105(104) 2. čteni: Zid 11,8.11-12.17-19 
                                  Evangelium: Lk 2,22-40 
31.12.2011  1. čtení: 1Jan 2,18-21 Žalm: Zl 96 Evangelium: Jan 1,1-18 

(www.katolik.cz) 
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Ž i v á   B i b Ž i v á   B i b Ž i v á   B i b Ž i v á   B i b l el el el e    
 

  

 

  

"Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel." 
 

Drazí čtenáři,  
v tomto období se připravujeme na dětmi 
tolik očekávané vánoční svátky. Toto období 
se jmenuje advent a už svým názvem 
(advent – příchod) nám prozrazuje co je 
jejím obsahem. Příchod Boží syna na tento 
svět je tak velkou událostí, že je potřeba se 
na to pořádně připravit. Adventním 
obdobím nás provázejí tři osoby: prorok 
Izajáš, Jan Křtitel a hlavně Matka Boží Panna 
Maria.  
   Prorok Izajáš patří mezi starozákonní 
proroky, kteří nejvíce hovořili o příchodu 
Božího syna na 
tento svět. Všichni 
jistě známe onu 
známou větu: 
"Hle, Panna počne 

a porodí syna a 

dá mu jméno 

Emmanuel" (Iz 7,14). Toto Izajášovo 
proroctví je tak známé, že se stalo jedním z 
hesel adventní doby. Vždyť jméno 
Emmanuel znamená «Bůh s námi» a ukazuje 
nám na to, že Bůh je přítomný mezi námi na 
tomto světě.  
Jan Křtitel je našim 
druhým průvodcem v 
adventní době. O jeho 
osobě uslyšíme při druhé 
a třetí neděli adventní. 
Janovo poselství a jeho 
výzva je jasná: "Připravte 

cestu Pánu, vyrovnejte mu cesty. Každé 

údolí ať je zasypáno, každá hora a pahorek 

srovnán: kde je co křivého, ať je narovnáno, 

cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk 

uzří spásu." (Mt 3,3). Těmi horami a 
pahorkami jsou samozřejmě naše hříchy. 
Když se ale člověk postaví na hornatou 
judskou poušť, kde Jan Křtitel tyto slova 
pronesl hned pochopí proč tak mluví. 
      
     Posledním a tím největším průvodcem v 
adventní době je samozřejmě Panna Maria. 
Matka Boží je důležitá na 

prvním 
místě díky 
tomu, že 
nosila Ježíše 
Krista ve svém lůně. 
Byla mu tak blízko, že vše prožívala tím 
nejhlubším a nejvnitřnějším způsobem. My 
se do její srdce ponoříme díky textům Písma 
svatého hlavně poslední týden před 
vánocemi. Pěknou myšlenku o důležitosti 
Panny Marie napsal svatý Bernard: Panna 

Maria byla královskou cestou po které k 

nám přišel Spasitel světa. Ke svému spasiteli 

se tedy dostaneš jenom po té samé cestě, po 

které přišel k nám. 
 o. Marek 
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P Ř E D SP Ř E D SP Ř E D SP Ř E D S    T A VT A VT A VT A V    U J E M E  . . .U J E M E  . . .U J E M E  . . .U J E M E  . . .  
 

Staroveský tým – LUCKA (as. Soňa, Sylva) 
 

1) S představováním se máme zkušeností plno, prosím tedy, můžeš se v krátkosti představit? 
Jmenuji se Lucka, ale ve Vsi se mi říká spíš Soňa. (Vysvětlování přezdívky by bylo na delší dobu ☺) 
Pocházím z vesnice Petrovice u Karviné, která se nachází u polských hranic, a ze stejnojmenné 
farnosti. 

 
2)  Jak ses dostala na Středisko do Staré Vsi? 

Se Starou Vsí jsem se seznámila, když jsem začala jezdit na animátorskou školu. Líbilo se mi tu a i pak 
po skončení kurzu jsem tu jezdívala třeba pomáhat s vařením. Když pak přišla nabídka stát se 
členem týmu, brala jsem to jako možnost pracovat na místě, které mám ráda, a dělat práci, která má 
podle mě smysl. 
 

3) Jak vnímáš tým ve Staré Vsi, k čemu bys jej přirovnal (klášter, rodina, škola,vojna…)? 
Vojna…to je dobré přirovnání. Ne, sranda ☺ No já myslím, že slovo tým už ani snad žádné přirovnání 
nepotřebuje. Tým znamená držet spolu a společně něco tvořit. Takhle to asi zatím hlavně vnímám.  

 
4) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 

Tak takové moje specifikum je kuchyně. To v sobě obnáší i nákupy 
(jezdíme společně se Sobem), shánění kuchařů na víkendy a podobně. 
Ale mám tuto činnost ráda, vaření a obecně práce s potravinami je pro 
mě příjemná. Pak taky vyřizuju poštu, takže je velká pravděpodobnost, 
že pokud do naší staroveské e-mailové schránky pošlete nějaký dotaz, 
odpovím vám zřejmě já. Milou radostí jsou pro nás začínající animátoři, 
které máme se Sobem na starosti. 
 

5) Co je pro Tebe nejvzácnější na ostatních spolutýmacích? 
Pracovitost, pěkný postoj k mladým lidem, kteří přijíždějí na 
středisko…a pak taky to, jací osobně jsou, každý jiný, ale všichni fajní. 
 

6) Jaká je prozatím Tvá „kariéra“?(studium,. práce) 
Vystudovala jsem v Ostravě učitelství českého jazyka a literatury a základů společenských věd  
pro střední školy. Rok jsem sbírala praxi ve sféře vzdělávání a teď jsem tady. 
 

7) Můžeš nám říci něco o Tvé rodině? 
Mám úžasnou maminku, úžasného tatínka a dvě úžasné sestry. A pak taky mám synovce a neteř, 
které mám moc ráda a se kterými se vždycky vyblbnem ☺ A nesmím zapomenout na moji milou 
babičku. 

 
8) Zažila jsi v posledních dnech nějaký trapas nebo karambol? 

No jéjej, tu ve Vsi se to děje docela často. Občas si fakt připadám jak blbec ☺ Třeba při jedné hře 
z poslední doby – měla jsem na starosti jedno stanoviště, kde jsem měla po zdárném splnění úkolu 
sdělit děckám indícii. Sranda byla, že jsem se ale nějak nestihla zeptat ostatních týmáků, kteří to 
vymýšleli, co je vlastně cílem hry. Takže když pak ke mně přišla jedna skupinka jako k poslednímu 
stanovišti, nezbývalo než…mlžit! :-D 

 

-red- 
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Chceš-li se něčemu novému 
přiučiti, stačí Tvořivý víkend 

navštíviti 
Letos už to nestihnete, ale na příští rok 
jsou ještě místa volná :-)   Takže vás, nejen 
holky, ale i kluky srdečně zveme do útrob 
Střediska pro mládež do Vsi Staré nad 
Ondřejnicí. Jen malinko naťuknu, co se 
dělo letos ... a pak malinko naznačím, co se 
bude dít příští rok ...  
     Táááákže, sjelo se nás malá hrstka a 
začali jsme společným pátečním 
hodováním při večeři -Markétka, která 
nám po celou dobu výborně vařila, nám 
připravila výtečnou tvarohovo - 
zeleninovou pomazánku - mňam!... a pak 
se šlo tvořit. Tento večer byl ve znamení 
suché vazby a výroby zvonečků. Jelikož se 
blížily dušičky, zaměřili jsme se na výrobu 
suchých vazeb, věnců a podstavců. Liduška 

nám vysvětlila jak postupovat, kde a jak co 
napíchnout, co a jak dotvořit a tak pod 
našimi ručičkami vznikaly nádherné a 
barevné vazby. Druhou dílničkou byla 
výroba zvonečků, při nichž jsme používali 
Tapozu, což je lepidlo na tapety - takže 
bychom si možná zvládli i vytapetovat 
pokoje :-) 

     Sobotní den se nesl ve znamení 
japonských technik - posuďte sami ty názvy 
- enkaustika, pergamano, kusudama, 
kumuhumi (na to jsme se ale nedostali), to 
se Tezia (pro některé Tezi) dostala ke slovu 
a k představení - supeeeer! Ať se ale zcela 
nepojaponštíme, byly i techniky zcela 
domácího ražení k mání - malování na sklo, 
skládání z čajových sáčků, savování a 
zpracování s ochutnávkou marcipánu - to 
děkujeme Blani, Lidu a sestřence od 
"SoniSilvyLucky"  za prezentaci a předání 
zkušeností - bylo to náramně kreativní. 
Modlitbou na hřbitově, hrou gordickéhu 
uzlu,posezením v čajovně s povídáním a 
ochutnávkou čajů a skládáním kusudamy 
...a nato tvořivou večerní modlitbou jsme 
ukončili den sobotní. O hodinu déle jsme si 
mohli pospat, jelikož se posouval čas ... a 
tak více odpočati jsme prožili den nedělní, 
den Páně. Určitě nejen díky společné 
modlitbě, společnému prožití mše svaté, 
ale také díky společně ozdobenému stolu, 
který jsme si připravili na nedělní hostinu. 
Skládání ubrousků, úprava stolu se 
správným stolováním - to byla dílnička, 
která zakončila naše společné tvoření na 
Tvořivém víkendu 2011.  
     A co vás čeká a nemine příště? ... jen 
lehce naznačím - "vše se bude hodit"! 
 

Gabka 
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Studijně-formační kurz  
pro týmáky a kněze z DSM 

7. - 11. 11. 2011, těchto pět dní jsme se 
staroveským týmem prožili uprostřed 
krkonošské přírody na Erlebachově boudě. 
Zde jsme se setkali a seznámili s dalšími 
mladými lidmi, kteří působí na diecézních 
centrech pro mládež v celé naší republice. 
Navzájem jsme se mohli podělit o své 
prožitky, které ze svých center máme,  
a seznámit se s tím, jak to chodí jinde. 
Společně jsme se modlili a slavili mši 
svatou, a také jsme se vzdělávali a pilně 
studovali, neboť jak již samotný název 
kurzu prozrazuje, šlo o formaci a studium. 
Zavítali mezi nás také hosté a odborníci 
z různých oblastí, např. Pavel Fischer, 
bývalý velvyslanec ČR ve Francii a Monaku, 
který nyní působí na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR, se s námi podělil  
o své zkušenosti ze zahraničí. Měli jsme 
možnost diskutovat s novým biskupem 
královéhradeckým Janem Vokálem, či se 
něco dozvědět o tom, jak bychom měli 
správně komunikovat. I když byl program 
dosti nabitý, našel se čas i na relax  
a odpočinek, který někteří z nás využili 
aktivně a vystoupali až na Sněžku, odkud 
se z vrcholu kochali krásou krajiny. Byl to 
velmi obohacující zážitek jak pro tělo,  
tak pro duši. 
 
      Věřím, že síly, které jsme v celém 
týdnu načerpali, plně využijeme při naší 
službě pro mladé lidi. 
 

Katka 
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1.        Vrátit se k Madridu s knížkou v ruce  
V nakladatelství Paulínky vyšla koncem října knížka „Pevně se držet víry“, která formou kroniky 
mapuje nejdůležitější okamžiky Světového dne mládeže v Madridu. Publikace obsahuje slova papeže 
Benedikta XVI. mladým lidem a texty katechezí českých a moravských biskupů. Knihu doplňují 
svědectví mladých lidí a texty oživují černobílé fotografie a barevná příloha.  
     Knihu, která má 230 stran textu a 16 stran barevné přílohy, připravily: Sekce pro mládež ČBK, 
signaly.cz a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s.  
     Ti z vás, kteří si knihu objednali, si ji mohou zakoupit na DCM v Ostravě. 
    
   2.        Světový den mkláív Madridu na DVD 
   pouti mladých z ČR do Madridu na XXVI. světový den mládeže. 45 minutový film je k dostání  
na diecézních centrech pro mládež za 50 Kč.  
     Ti z vás, kteří si DVD objednali, si jej mohou zakoupit na DCM v Ostravě. 

 

   

 
 

2. – 4. prosince                Stará Ves n/O. 
 

Další setkání mají účastníci druhého roku kurzu 
animátorů, tzv. „dvojky“, a to první prosincový víkend. 
Setkání se uskuteční na DSM ve Staré Vsi n/O, začátek je 
jako obvykle v pátek v 19h společnou večeří. 

 

 
 

10. - 12. prosince        Stará Ves n/O. 
 

Na své druhé setkání se již těší účastníci školy 
partnerství. Na další témata, diskuse i zábavu se 
mohou těšit druhý prosincový víkend. Začátek je 
tradičně v pátek v 19h formou společné večeře. 
Víkend probíhá na DSM ve Staré Vsi n/O. 

   

 
 

16. – 17. prosince            Stará Ves n/O. 
 

Hledáš klid a jistotu? Můžeš s námi očekávat a připravit 
se na příchod Největší Jistoty při Nočním bdění, které 
pro vás připravuje staroveský tým. Začátek je v 19 hod. 
v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n/O. Prožijeme 
společnou modlitbu, ztišení, sdílení, katechezi,… 
Zakončení je půlnoční mši sv. Něco na zub se najde. 
Možnost přespání ve vlastním spacáku – dej včas vědět 
na stara.ves@razdva.cz nebo 558 669 413! 

 

 
 

30.12. – 1.1.2012       Stará Ves n/O. 
 

Chceš prožít konec starého a příchod nového roku 
ve společenství mladých? Vezmi s sebou kamaráda, 
něco na zub a přijeď k nám na Diecézní středisko 
mládeže do Staré Vsi n/O. Čeká Tě zábava, výlet, 
společná modlitba, slavení eucharistie a přípitek! 
Začátek je v pátek 30.12. v 19h společnou večeří. 
Konec v neděli na Nový rok po obědě. Včas se 
přihláš na stara.ves@razdva.cz nebo 558 669 413!. 

   

 
 
 
 

 

 

  

  

Zveme na prosincový Večer mladých! Začínáme jako obvykle v 18 h v kapli ostravského biskupství mší sv.,  
jenž bude živě přenášena TV NOE. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Klement Rečlo, kaplan z O-Zábřehu. 
Téma večera: Bioetika v křesťanské rodině. Hostem je slovenský lékař Doc. Mudr. Jozef Glasa, CSc.,  
který působil mj. jako poradce pro etiku při Evropské komisi. Přijít můžeš už od 17h popovídat si s druhými  
u něčeho dobrého v našem „buffee“. Po mši sv. je možnost rozhovoru s knězem. 

21. prosince    Bískupství Ostrava 
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VÁNOCE 
 

HISTORIE A VÝZNAM SVÁTKU 
 

Nejstarším svátkem křesťanství nejsou 
vánoce, ale velikonoce… 
 O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání 
Krista, což je základ křesťanské víry. 
Křesťanská slavnost Vánoc dostala 
definitivní formu až ve 4. století, kdy 
nahradila římský svátek „nepřemožitelného 
Slunce“. Bylo tak zdůrazněno, že narození 
Krista je vítězstvím pravého světla v 
temnotách zla. 
 

Den, kdy se Bůh stal malým dítětem 
Jedinečná atmosféra, kterou se dnes 
Vánoce vyznačují, se rozvinula ve 
středověku, díky svatému Františkovi z 
Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, 
Boha-s-námi. Jeho 
životopis vypráví, 
že svatý 
František „nade 
všechny ostatní 
svátky slavil 
Narození Dítěte 
Ježíše a nazýval 
svátkem svátků 
den, ve kterém 
se Bůh stal malým 
dítětem, které 
sálo z lidského 
prsu“. František oslavu Vánoc obohatil o 
krásný symbol jesliček…  

Vánoce zjevují lásku boží, Jeho pokoru 
a Jeho dobrotivost 
Velikonoce zaměřují naši pozornost na 
mocného Boha, který přemáhá smrt, 
zahajuje nový život a učí doufat v budoucí 
svět. Se svatým Františkem a jeho 
vánočními jesličkami byla naopak 

zdůrazněna 
bezbranná láska 
Boha, jeho pokora a 
jeho dobrotivost, 
která se v Ježíši 
Kristu zjevuje lidem, 
aby je naučila 
novému způsobu 
života a lásky. 
 

Díky vánoční události můžeme boha 
oslovovat „ty“ 
Díky svatému Františkovi můžeme vnímat, že o 
Vánocích se Bůh stal opravdu Emmanuelem, 
Bohem-s-námi, od něhož nás neodděluje žádná 
bariéra a žádná dálka. V onom Dítěti se Bůh stal 
každému z nás tak blízkým, tak bližním, že jej 
můžeme oslovovat „Ty“ a navazovat s ním 
důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to 
děláme u novorozeného dítěte. V onom dítěti se 
totiž zjevuje Bůh-láska: Bůh přichází bezbranný,  
bezmocný, protože nás nechce uchvátit 
takříkajíc z vnějšku, ale spíše má v úmyslu být ve 
svobodě člověkem přijat. Bůh se stává 
bezbranným Dítětem, aby přemohl lidskou 
pýchu, násilí, žádost po majetku. V Ježíši Bůh 
přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby nás 
přemohl láskou a dovedl nás k naší pravé 
identitě. 

(www.vira.cz) 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Špičky ve svých oborech dostaly na 
konferenci záludný dotaz: „Kolik je 2x2?“ 
Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli  
s ním laboroval a pak říká: „Je to 3.99.“ 
Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém  
do svého počítače a po chvíli oznamuje: 
„Výsledek leží mezi 3.98 a 4.02.“ Matematik 
se chvíli soustředí a nevnímá vůbec nic 
okolo, a pak praví: „Odpověď nevím,  
ale jsem si jist, že existuje.“ Filozof: „Co tím 
myslíte, 2x2?“ Logik: „Prosím, definujte 2x2 
přesněji.“ Účetní zavřel všechna okna  
a dveře, opatrně se rozhlédl a ptá se: 
„Kolik CHCETE, aby to bylo?“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 "A to si představte, že já teďka taky nemám 
žádné peníze. Já jsem například minulý 
týden musel prodat kamna, abych moh' 
zaplatit uhlí!" 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Baví se dva ředitelé: „Víte, pane kolego,  
že ve vašem závodě pracuje můj vnuk?“ 
„Ano, vím, je to velice vtipný člověk. Právě, 
když tady minulý týden hrál Real Madrid, 
bral si volno na váš pohřeb.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Nastoupí chlápek do vězení. Staří mazáci mu 
říkají, aby zabouchal na dozorce a řekl si  
o dvanáctku Plzeň. Chlápek to teda udělá. 
Dozorce přijde, chlápek se nakloní k okýnku 
řekne si o tu dvanáctku. Dostane šílenou 
ránu pěstí. Když se za pár minut probere, 
zabouchá znova. Dozorce přijde, nakoukne  
a dostane ránu zpátky se slovy: „Tady vracím 
flašku.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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