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Milí čtenáři,
velkým zážitkem pro mě byl lampiono‑
vý průvod na svatého Martina. Některé 
z vás už znám podle tváře, některé po‑
znám podle vašich dětí, jiné podle ba‑
biček nebo dědečků, pořád to však není 
ono, jsem tu teprve krátce. Brno je však 
inspirující město a je možné, že vaše 
hlasy časem začnu psát do not, a tím si 
vás lépe zapamatuji. V Praze ‑Kobylisích 
jsme měli skladatele Václava Hálka, kte‑
rý si zapisoval kázání všech salesiánů, co 
se objevili u Terezičky, a skládal na jejich 
projevy malé symfonie. Stejně to dělal 
před časem Brňák Leoš Janáček, který 
chodil na přednášky různých profesorů 
a jejich hlasy si psal do not. Například 
v říjnu roku 1925 měl prof. Zubatý na 
Masarykově univerzitě v Brně šest před‑
nášek o vývoji podmětu v indoevrop‑
ské větě. Janáček tehdy napsal: „Josef 
Zubatý, Brno, 21. října 1925. Aula II. fi‑
losofické fakulty. Bledý, drobný; zasněný. 
Hlasu slabého, tenkého. Moduluje od 

f1 do B. (Následují noty.)“ Řekl bych, že 
by to mohla být taková malá adventní 
výzva pro bratra Radka Fronce…

À propos, jak děti skotačily v křovisku, 
kterému mezi námi říkáme amfiteátr, 
aby se přiblížily podiu, to bylo dojemné 
a krásné. I to, že je tak rodiče skotačit ne‑
chali, za našich dětských časů by nás ze 
salesiánského křoví hnali! Když Martin 
přijel na hnědákovi, přemýšlel jsem, jest‑
li mu dají mikrofon, ale on to vyřešil ša‑
lamounsky – a nechal svá slova opako‑
vat svůj doprovod. Jakmile děti spatřily 
koně, byly blažené a na Martinova slova 
už moc nedbaly.

Jako nový ředitel salesiánské komunity 
v Žabovřeskách tak objevuji dynami‑
ku našeho domu a díla: Čím víc se blíží 
advent a Vánoce, tím intenzivnější jsou 
soboty a neděle a „akce stíhá akci“. Sbory 
a sborečky zpívají, muzikáloví umělci se 
činí, adventní obnovy jsou za dveřmi. Na 
našem salesiánském stole roste hromada 
cukroví, s níž nám už nestačí pomáhat 
ani studenti. Snad tedy zapálení první 
adventní svíce přinese také trochu zklid‑
nění a meditace, které je nám v tomto 
období tolik zapotřebí.

My salesiáni děkujeme vám všem, jak 
dárcům, tak příznivcům i těm, kteří 
třeba jen občas chodíte kolem našeho 
kostela a fandíte nám. Požehnaný advent 
a Vánoce!

P. Zdeněk Jančařík, salesián

Díky za jubilea, díky za každého z Vás

úvodník
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže

Prosinec
23. 12. – 3. 1.  Vánoční prázdniny – středisko zavřené
24. 12. 15.00 Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
 22.00 Noční slavnost Narození Páně
25. 12.  Slavnost Narození Páně – mše v 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00
26. 12.  Svátek sv. Štěpána – mše v 7.30, 9.00, 10.30
 14.30 – 18.00 Živý betlém
 18.00 Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů
27. 12.    Svaté Rodiny – obnova manželských slibů – mše jako v neděli
31. 12. 15.00 Adorace
 16.00 Mše na poděkování za uplynulý rok, Te Deum
Leden

1. 1.  Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše jako v neděli
5. 1. 17.00  Žehnání vody, kadidla, křídy, zlata a soli při bohoslužbě 

pro děti
 18.00  Žehnání vody, kadidla, křídy, zlata a soli v kapli sv. Václava
6. 1. 7.00 a 18.00  Slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, kadidla, křídy, 

zlata a soli
7. 1. 15.15 – 17.15 Tříkrálová koleda – Krtek
9. 1.  Ples farnosti Komín u nás
16. – 17. 1. 15.00 – 18.00 Maškarní dětský karneval ve středisku
22. 1.  Ples farnosti Bystrc u nás
24. 1. 15.30  Happy Theater – představení Nevěřící Janek (v Pingpongárně)
29. 1.  Pololetní prázdniny – středisko zavřené
30. 1.  Plnomocné odpustky pro věřící v Roce zasvěceného života
  Ples farnosti
31. 1.  Slavnost sv. Jana Boska – mše v 7.00, 9.00, 10.30 a 18.00
Únor

2. 2.  Konec Roku zasvěceného života – plnomocné odpustky
    Žehnání hromniček v 7.00, 17.00 (pro děti) a 18.00 (kaplička)
6. 2.  Valná hromada Nadace DB – mše v 9.30
  Vepřové hody
  Ples farnosti Petrov u nás
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kalendárium
farnosti a střediska mládeže

10. 2.  Popeleční středa – začíná postní doba
12. 2. – 20. 3. 17.30 Křížová cesta vždy pátek a v neděli
13. 2. 9.00 – 13.00 Duchovní obnova farnosti v kostele
20. 2. 8.30 – 16.00 Duchovní obnova ASC v kostele
21. 2. 15.30 Bedruňka: U všech čertů (premiéra – v Pingpongárně)
26. – 28. 2.  Duchovní obnova pro mladé pod střediskem
29. 2. – 6. 3.  Jarní prázdniny – středisko zavřené
Březen

13. 3. 15.30 Happy Theater – představení Nitsui (v Pingpongárně)
 15.00 – 16.30 První svátost smíření dětí
18. – 23. 3. 17.00 Příležitost ke svátosti smíření
20. 3.  Květná neděle: žehnání ratolestí + pašije podle sv. Lukáše
22. 3.  Velikonoční tvoření
24. – 28. 3.  Velikonoční prázdniny – středisko zavřené
24. 3.  ZELENÝ ČTVRTEK
 18.00 Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
 19.30 – 22.00 Noční bdění v Getsemanské zahradě
25. 3.  VELKÝ PÁTEK
 8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
 9.00 Křížovka pro mladé
 15.00 Křížová cesta dětí
 18.00  Bohoslužba slova (pašije podle sv. Jana a starobylé přímluvy),
  obřad uctívání kříže a svaté přijímání
26. 3.  BÍLÁ SOBOTA
 8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
 8.30 Adorace u Božího hrobu až do 17.30
  VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
19.30    Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bo-

hoslužba a slavení Eucharistie
27. 3.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
  Přechod na letní čas
  Mše jako v neděli s kropením lidu a žehnáním pokrmů
28. 3.  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše v 7.30, 9.00, 18.00
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laskavý příběh

na mladíka okamžitý účinek. Vypadal 
uklidněně, narovnal záda, vrátila se mu 
odvaha.

A co že to bylo napsáno na tom tajem‑
ném lístku? Jenom pět slov: „Malá bran‑
ka je vždycky otevřená.“ To mu stačilo. 
Byl to lístek, který mu poslal jeho otec. 
To, co tam bylo napsáno, znamenalo, že 
je mu odpuštěno, že by se kdykoli mohl 
vrátit domů. A  jedné noci to udělal. 
Opravdu našel branku do zahrady ote‑
vřenou. Vystoupil po schodech a vklou‑
zl do své postele. A pak ráno, když se 
probudil, byl u postele jeho otec. Oba 
chvilku mlčeli a pak se objali.

Neměli bychom klesat na mysli, pro‑
tože Bůh nám dal celý tlustý svazek 
„lístků“.

Převzato z knihy Bruna Ferrera: 
Ptačí zpěv pro duši. Portál,  

Praha 2012, str. 54.
Připravila Jana Šlachtová

Kolem hlavního nádraží jednoho 
velkého města se každý den a každou 
noc scházelo množství lidských trosek; 
podivné zarostlé existence, zlodějíčci, 
přistěhovalci i mladí feťáci. Lidé všech 
typů i barev. Dlouhé vousy, zaslzené oči, 
třesoucí se ruce, prázdné pohledy, po‑
trhané a špinavé šaty. Bylo dobře vidět, 
že jsou nešťastní, zoufalí. Víc než pení‑
ze potřebovali trochu útěchy a odvahy 
k životu, ale to dnes už neumí dát skoro 
nikdo.

Mezi všemi těmi ubohými ztroskotan‑
ci vyčníval špinavý mladík s dlouhými 
rozcuchanými vlasy. Potloukal se tam, 
ale vypadal, že má nějaký záchytný bod. 
Když se mu zdálo, že je všechno zvlášť 
zlé, ve chvílích osamocení a nejčerněj‑
ších obav vytáhl z kapsy umaštěný a otr‑
haný papírek a pročítal ho. Potom ho 
pečlivě přeložil a zasunul zase do kap‑
sy. Někdy ho políbil, přitisknul si ho na 
srdce nebo na čelo. Přečtení lístku mělo 

Lístek
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duchovní ponor

Co už opravdu neumíme, je vyjít po‑
tichu z domu svých smyslů a přeneseně 
snad i z domu svých názorů a postojů 
a ze všech myšlenek, kterým fandíme, 
z hluku světa, jít za školu či za život, kte‑
rý žijeme, projít se po zemi, po lesích 
a po krajině bez přetěžkého závaží svého 
vzdělání, hodit přes palubu svět výchovy 
a školních lavic, své příslušnosti politic‑
ké i náboženské, vysvléknout dres svého 
fotbalového klubu a nechat doma průka‑
zy všech organizací, kterých jsme členy. 
Světem obvykle chodíme s brýlemi své 
rodičovské výchovy, své doby a země, 
s brýlemi vzdělání, které nám něco dů‑
ležitého ukáží a něco ještě důležitějšího 
zakryjí, s brýlemi, které nám tak pečli‑
vě a v dobré víře nasazují učitelé na zá‑
kladních, středních a vysokých školách, 
s tmavými brýlemi ideologií a názorů 
naší civilizace, která cestou něco velmi 
důležitého objevila a něco přinejmenším 
stejně tak důležitého ztratila.

Co bych na Zemi viděl, kdybych měl 
oči nezasažené svými dějinami? Možná 
nejde už ani tak o to, abych se cestou 
něco naučil, jako abych se, čím jsem 
starší, tím spíše odnaučoval.

Prosím také moc o pohled bez napla‑
venin veškerých informací, co nám kdy 
řekli o Bohu. Bez představy Boha našich 
prarodičů a bez představy Boha našich 
rodičů, bez představy Boha katechetů, 
učitelů i novinářů nejčtenějších dení‑
ků, bez představ Boha internetových 

diskusí, bez našich vlastních představ 
o Bohu, bez všeho toho, co jsme si kdy 
o Bohu vymysleli.

Podívat se kolem sebe bez těžkého ba‑
tohu knížek, které jsme kdy četli, bez 
informací z barevných časopisů a z tele‑
vize, umět tiše vyklouznout ze své třídy 
a ze své role a jít do hor se podívat na 
východ slunce, poslechnout ranní cho‑
rál horských ptáků a probouzejících se 
rostlin, bez kotevního závaží rozmani‑
tých typů náboženských věr, pověr nebo 
nevěr, kterými interpretujeme svět, bez 
názorů a myšlenek, které chceme pro‑
sadit nebo proti kterým bojujeme, když 
soudíme, že je chtějí prosadit ti druzí. 
Bez čehokoli, čemu se říká světový ná‑
zor. Opustit masku své persony a odejít 
do krajiny bez dogmat a bez předem při‑
pravených postojů, vyjít z pečlivě vybu‑
dovaného zákopu své takzvané životní 
filozofie, aniž bychom chtěli být hlasateli 
svého pojetí Boha a interpretátory jeho 
domnělých úmyslů, nebo naopak hlasa‑
teli anarchie a Věčné prázdnoty.

Projít se vesmírem bez příruček kate‑
chismů, bez dogmat, bez průvodců a ná‑
vodů k použití a tiše našlapovat mezi 
galaxiemi.

Převzato z knihy Marka Váchy: 
Neumělcům života. Cesta,  

Brno 2014, str. 18–20.
Připravila Jana Šlachtová

Tiše našlapovat mezi galaxiemi
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Majko, jaké to je, když člověk odejde 
z řídící funkce?

Zajímavé. Připadám si jako malé dítě, 
i když teď, po třech měsících, už je to 
trošku lepší :). Člověku se zdá, že po 
těch šesti letech, kdy dělal jiný typ prá‑
ce, „nic“ neumí, že zapomněl všechny 
hry pro děcka atd. Ale už se to zlepšuje! 
Vzhledem k tomu, že jsem tady celkem 
vytížená, tak aspoň nemám čas a ten‑
denci „kecat do toho“ novému vedení :).

Jsi po šesti letech ředitelování 
znavená?

Asi i ano. I když si to tak člověk nepři‑
znává, vnímám, že mi chybí větší jiskra 
do všech těch činností a akcí, kterých 
se tady účastním. Prostě je to úplně jiný 
nový začátek. Ale věřím, že s pomocí 

Boží a společenství tady v Žabinách 
dojde k obnově sil a nadšení!

Čím se teď budeš v Žabinách zabývat?
Budu dělat úplně jinou činnost, než 

jsem v Žabinách dosud dělala. Pracuji 
teď jako pastorační asistentka farnosti; 
dříve jsem pracovala ve středisku mlá‑
deže; takže učím náboženství děti z 2., 
3. a 5. třídy, spolupracuji na přípravě dětí 
na 1. sv. přijímání, spolupracuji na úter‑
ních dětských bohoslužbách, jednou za 
měsíc pořádám s otcem Pavlem sobot‑
ní výlety pro děti, čtvrteční odpoledne 
mám na Maničkách spolča pro děvča‑
ta a pak jsou různé příležitostné akce: 
Drakiáda, Cecilka, roráty a duchovní 
obnovy pro děti, zpívání v  domově 
důchodců atd. Snažím se aktualizovat 

Rozhovor s navrátilci do Brna Majkou 
Tkadlecovou a Jirkou Balášem
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

fotky ze života farnosti na nástěnce 
vzadu v kostele i dodávat články z akcí 
farnosti na web.

Co byl letos tvůj nejsilnější duchovní 
prožitek?

Na to, abych řekla o svém nejsilněj‑
ším duchovním prožitku, bych musela 
mít trošku víc času, ale silným zážit‑
kem byla třeba moje letošní dovolená 
ve Zdicích – užívala jsem si to tam sama 
s Pánem. Už to, jak jsem Zdice našla, 
bylo zajímavé: Zkusila jsem se zeptat 
Jožky Brtníka, jestli v termínu, který 
jsem měla volný, náhodou není volno 
na faře ve Zdicích, a ono bylo. Silným 
duchovním zážitkem bylo i stoupání 
na rozhlednu v Sušici v den slavnosti 
P. Marie Nanebevzaté. Byla jsem tam 

moc blízko nebi! Zážitek salesiánské 
rodinnosti letos na Velehradu byl také 
hodně silný, a my jsme předtím měly ješ‑
tě duchovní cvičení s E. Vellou, takže to 
bylo umocněno.

Jaká je tvoje nejhezčí vánoční 
vzpomínka?

Nevím, jestli je to nejhezčí vzpomínka, 
ale jako dospívající dítě jsem měla moc 
ráda pěší návrat z kostela po půlnoční. 
Pod nohama nám křupal sníh, když byl, 
v srdci jsme měli takovou tichou a hlu‑
bokou radost a v oknech domů jsme 
pozorovali svítící vánoční stromečky; 
tehdy ještě nebyly všechny ty svítící oz‑
doby jako dnes.
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Jirko, jaké to je, když člověk vlítne k ří-
zení rozjetého rychlíku?

Podobné, jak když vykoukneš v tom 
vlaku z okna. Malou výhodou pro mě je 
to, že jsem tu byl čtyři roky, takže pro 
mě středisko není zcela neznámé. Ale 
samozřejmě je mnoho věcí nových.

Co ti v ředitelování pomáhá?
Během mého salesiánského působení 

jsem prošel čtyřmi středisky a s dalšími 
jsem byl v kontaktu, takže můžu z toho 
čerpat. Dále vědomí toho, že v  tom 
nejsem sám a že se mohu obrátit na ty, 
kteří jsou zkušenější, jak už jiní ředitelé 
či spolubratři nebo spolupracovníci pro 
různé oblasti.

Chceš v Žabinách rozvíjet něco nové-
ho? Na co chceš klást důraz?

Středisko v Žabinách je dobře rozjeté. 
Mojí touhou a snahou je to pestré dílo 
udržet a zkvalitňovat. Pro mě to zname‑
ná klást důraz na péči o zaměstnance, 
dobrovolníky a animátory.

Co byl letos tvůj nejsilnější duchovní 
prožitek?

O prázdninách jsme pro mladé z níz‑
koprahového klubu z Plzně pořádali bri‑
gádu, při které jsme v obci Nemanice 
obnovovali zpustošenou část hřbitova, 
kde jsou pohřbeni němečtí obyvatelé. 
Hřbitov lidé zdevastovali při odsunu 
Němců v padesátých letech. Bylo ne‑
skutečně silné prosekávat se keři a ob‑
jevovat nové a nové pomníky a stavět 
je a přemýšlet nad těmi, kteří tam jsou 
pohřbeni. Obraz toho hřbitova jako by 
ukazoval na to, jak mohou dopadnout 
vztahy, pokud se o ně nepečuje.

5. Jaká je tvoje nejhezčí vánoční 
vzpomínka?

Opět je to z Plzně, z kostela sv. Jiří, 
kde na Štědrý den ráno bývají roráty. 
Atmosféra, kterou vytvořilo to místo, 
hudba i lidé mně pomohla se zklidnit 
a připravit se na podstatu Vánoc.

Za rozhovory děkuje Milena Alday 
Delgado
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Filip, 14, dětský domov, Beskydy
Jeden víkend pojedu k rodičům. Moc 
se těším. 

Marie, 51
Po rodinách farnosti (Rožnov pod 
Radhoštěm) bude kolovat soška, vždy 
dva dny v rodině. Tím se rodiny po celý 
advent spojí modlitební štafetě. 

Jarek, 56
Zazpíváme společně každý večer, když 
to vyjde, „Ejhle, Hospodin přijde“. 

Jan, 40
Pokusím se, vzhledem k blázinci konce 
roku v práci, aspoň jednou týdně vstát 
na roráty. 

Rosťa, 35
Celý advent budu na horách v práci na cha‑
lupě, tak s sebou vezmu manželku a dítě. 

Lucie, 34 
Klidně a  v  odevzdanosti do rukou 

Božích se chci potichu věnovat rodině 
a těšit na třetí miminko. 

Dominik, 29: 
Budeme se sžívat s novým členem rodiny

Jiří, 36
Chci se s kamarády zastavit pod 
lampou

Libor, 35:
Chci ho prožít tak, aby až skončí a já se 
podívám zpátky, nemusel říct: Už je to 
zase pryč"

Jiřina, 26:
Tak jako vždycky

Vojta, 24:
Naplno

Martin, 22
Rozhodně líp než minulý rok

Jak chcete prožít letošní advent?

anketa
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co proběhlo ve středisku i farnosti…

Muzikál Sen z Piemontu

Premiéra autorského muzikálu SEN 
Z PIEMONTU se uskutečnila v sobotu 
21. listopadu v sále pod kostelem. Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve středisku i farnosti…

Oslavili jsme sv. Cecílii

Nedělní odpoledne 22. listopadu 2015 
patřilo hudebnímu setkání u příležitos‑
ti svátku sv. Cecílie, patronky hudby. 

Toto posezení při hudbě a zpěvu se u 
nás už stalo tradicí.

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve středisku i farnosti…co proběhlo ve středisku i farnosti…

Přijel Martin na bílém koni

Svatého Martina jsme letos oslavili za 
výjimečně teplého počasí a tradičně 

výborné atmosféry. Na slavnosti se sešly 
stovky dětí i dospělých.

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra
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co proběhlo ve středisku i farnosti…co proběhlo ve středisku i farnosti…

Tvoření adventních věnců
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senior club

Jakmile slepý žebrák Bartimaos usly‑
šel, že jde kolem Ježíš Nazaretský, za‑
čal volat: „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ 
Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. Ježíš se 
ho ale zeptal: „Co chceš, abych pro tebe 
udělal?“ (srov. Mk 10, 46‑52)

V  životě nás potkávají chvíle, kdy 
máme v hlavě jen tuto jednu jedinou 
větu: „Ježíši, smiluj se nade mnou.“ Pod 
touto větou se může schovávat mnohé – 
uzdrav mě, nenech mě o samotě, pomoz 
mi vyřešit to, co mě tolik trápí…

Ježíšova modlitba

Představuji si, že jsem v nejhorší situ‑
aci, jaká může být – pro každého je tím 
nejhorším něco jiného. Volám o pomoc 
a ostatní mě okřikují, ať mlčím a neotra‑
vuji svými problémy. Nikoho mé trápení 
nezajímá.

Možná se v našem okolí skutečně ne‑
najde nikdo, kdo by byl ochotný nás vy‑
slechnout nebo podat pomocnou ruku. 
Možná jsme opravdu na všechno sami. 
Máme ‑li ale víru v to, že Bůh může naše 
trápení změnit, pokud k němu opravdu 
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upřímně voláme, pak si můžeme být 
jisti, že nás slyší a že nás nenechá v té 
mizérii, ve které se nacházíme.

Na základě biblického příběhu o sle‑
pém Bartimaiovi se vyvinula jednodu‑
chá tzv. Ježíšova modlitba. Jde o vzývání 
Ježíšova jména. Není to pochopitelně 
možnost jediná. Žádný skutečný vztah 
mezi dvěma osobami nemůže existo‑
vat bez vzájemné svobody a spontaneity, 
a o modlitbě to platí obzvláště. Těm, kdo 
se chtějí modlit, nemohou být ukládá‑
na žádná neměnná pravidla a stejně tak 
neexistuje žádný mechanický postup, 
tělesný ani duševní, který by mohl Boha 
přinutit, aby projevil svou přítomnost. 
Jeho milost se vždy dává svobodně a jako 
dar, žádnou metodou či technikou si ji 
nelze automaticky přivlastnit. K setkání 
mezi Bohem a člověkem proto dochází 
nevyčerpatelným množstvím způsobů.

Mnoho křesťanů si ale velmi oblíbi‑
lo tuto jednoduchou a „mechanickou“ 
modlitbu. Vzývání Jména je modlitba 
navýsost jednoduchá a přístupná ka‑
ždému křesťanovi, zároveň však vede 
až k nejhlubším tajemstvím rozjímání. 
Ježíšovo jméno začněte vyslovovat v po‑
stoji klanění a lásky. Přilněte k němu. 
Opakujte je. Nemyslete na jednotlivá 
slova, myslete pouze na Ježíše samot‑
ného. Vyslovujte jeho jméno pomalu, 
klidně a mírně.

Tato modlitba v zásadě sestává ze slov: 
„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se 

nade mnou hříšným.“ Tato forma však 
není určena jako neměnná. Jediným 
nezbytným prvkem je samotné jméno 
„Ježíš“. Slovo Ježíš pochází z hebrejského 
jména Jehošua = „Bůh je záchrana“ – 
„Bůh zachraňuje“. Vyslovením slova 
„Ježíši“ se tedy dovoláváme Boha, který 
je naše osobní záchrana a spása.

„Usiluj o vnitřní pokoj,“ říká Serafim 
Sarovský, „a tisíce lidí kolem tebe do‑
jdou spásy.“ Pokud každý den setrváme 
byť jen pár chvil v Kristově přítomnosti 
a budeme vzývat jeho jméno, dodáme 
tím hloubku a zcela jiný charakter všem 
ostatním okamžikům toho dne a nabíd‑
neme se druhým k dispozici účinněj‑
ším a tvořivějším způsobem, kterého 
bychom jinak nebyli schopni.

Ježíšova modlitba způsobuje, že zář 
a síla Ježíšova Proměnění může pro‑
niknout do všech zákoutí našeho živo‑
ta. Ježíšova modlitba přetváří každého 
z nás v „člověka žijícího pro druhé“, 
v živý nástroj Božího pokoje a dyna‑
mický bod smíření.

Podle článků ze stránek www.vira.cz 
připravila Lucie Kučerová.

V  textu použity myšlenky z  knihy 
Síla Jména (Kalistos Ware: Síla Jména. 
Karmelitánské nakladatelství, Praha 
2014).

senior club
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měřím metr, no a co!

Milé děti,
určitě taky máte rádi Vánoce. Všechno 
to těšení, přípravy, dárky, svíčky, koledy, 
sváteční náladu. V Žabokuku si každý 
rok touto dobou připomínáme něco 
z vánočního příběhu. Z toho zázračného 
času, kdy k nám přišel v podobě Ježíška 
náš Bůh.

I když byl nejmocnější z celého světa, 
ba co víc, on ten celý svět stvořil a ne‑
konečně ho přesahuje, narodil se jako 
obyčejné chudé nemluvně. Nevítaly ho 
zástupy. Nikdo o něm nevěděl. Nebo 
myslíte, že jinak by nikdo v Betlémě ne‑
vyšel Marii a Josefovi vstříc a nenabídl 
jim přístřeší? A tak se svědky toho zá‑
zraku stali ti nejobyčejnější, kteří v kraji 
tehdy žili, pastýři. Venku nocující a ov‑
cemi načichlí pastýři.

Kdo půjde k jesličkám?

Zkusme se k nim o letošních Vánocích 
připojit a jít k jesličkám s nimi. Po je‑
jich boku si můžeme uvědomit mnohé. 
Třeba, že Ježíši vlastně nemáme co dát, 
jen se mu můžeme poklonit a zůstat 
v úžasu nad jeho láskou.

No, a dnešní žabokukovský obrázek 
patří všem, co rádi vybarvují. Nejdřív se 
podívejte na noty pod obrázkem a zjis‑
těte, který nástroj hraje nejdelší melodii. 
Jeho cestu pak vybarvěte. Podle obrázku 
pak zjistíte, co vydávalo zvuk, který se 
ozýval mezi pastýři, když se Ježíškovi 
přišli poklonit. Potom už jistě uhodnete, 
kdo se také na děťátko přišel podívat.

Rébus převzatý ze stránek deti.vira.cz.
Připravila Lucie Kučerová
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měřím metr, no a co!
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perly z našich kázání

20. 9. 2015 P. Pavel Hertl
Víc nám nikdo nemůže dát, žádnou od‑
měnu, pochvalu, než to, že jsme naplně‑
ni Kristem. On dává našemu srdci neklid 
a jedině On ho může naplnit.

11. 10. 2015 P. Libor Všetula
Máme se příliš dobře na to, abychom se 
těšili do nebe. Co mám dělat, abych byl 
spasen? My se moc neptáme ze strachu, 
že to bude náročné.

25. 10. 2015 P. Libor Všetula
Lidé kolem nás čekají, až se zastavíme 

a zeptáme se: Jak se máš? Co tě trápí? 
Z čeho máš radost?

5. 11. 2015 P. Jiří Baláž
Pastýř zná své ovce, pozná, když mu 
nějaká chybí, jde ji hledat, až ji najde, 
pozve své přátele a raduje se s nimi. Toto 
je Boží přístup. A co já? Byl jsem někdy 
nalezen, nebo jsem někoho někdy nalezl?

15. 11. 2015 P. Zdeněk Jančařík
Kdož nás předešli, Ti nás provázejí…

Perly z kázání

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra
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Milý Ježíšku,
dej, ať mám tučné bankovní konto
a štíhlou postavu.
Prosím, nepopleť to jako vloni…

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil 
říkat slovo zatraceně?“
„Ježíšek.“
„Nelži.“
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, 
praštil se o stůl a řekl právě tohle.“

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako 
ostatní.“

Povídají si spolužáci o  tradicích na 
Vánoce: „U nás doma je pod stromeč‑
kem jedna a tatáž věc ale každý, fakt 
každý Vánoce,“ říká Vašek.
„Co, prosím tě?“ ptají se spolužáci.
Vašek odpoví: „No, stojan.“

Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč 
chceš od Ježíška dvě soupravy elektric‑
kých vláčků?“ „Chci si taky hrát, když 
je táta doma!“

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra

od ucha k uchu

Vánoční vtipy



ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ

NEDÁM VÁM LIDÉ ZNAMENÍ JINÁ,
AŽ PANNA POČNE, PORODÍ SYNA.
DOSTANE JMÉNO BŮH MEZI VÁMI,

SLEPÝM DÁ PROHLÉDNOUT, NEMOCNÝM ZDRAVÍ.
OVCE SVÉ BUDE PO NIVÁCH VODIT,

PÝCHU A SOBECTVÍ BUDE VŠAK SOUDIT.
KDY PŘIJDE ZLODĚJ, NIKDO Z NÁS NEVÍ,

ODDĚLÍ OD ZRNA KOUKOL A PLEVY.
ZRNO DÁ DO STODOL A PLEVY SPÁLÍ,

BLAŽENÍ VYJDOU PAK VSTŘÍC SVÉMU KRÁLI.
DO NEBE CESTA JE ÚZKÁ A TRNITÁ,

U BRÁNY NEBESKÉ JEŽÍŠ NÁS PŘIVÍTÁ.
NEBUDE VZPOMÍNAT VINU A HŘÍCHY,

ZAZNÍ VŠAK JEHO HLAS, ZNÁMÝ A TICHÝ.
„KDO PODAL BLIŽNÍMU SKLENICI VODY,

KABÁT SVŮJ DAROVAL, CO VYŠEL Z MÓDY,
NAVŠTÍVIL STAŘENKU, AŤ SAMA NENÍ,

KDO NAPSAL DOPIS DO VĚZENÍ,
KDO PŘIJAL DÍTĚ A S BRATREM ŠEL VÁNICÍ

TEN BUDE SEDĚT PO MOJÍ PRAVICI.“
 

JAN ŠLACHTA


