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Milé sestry a bratři,
je tu opět advent, čas radosti z očekávaného příchodu Ježíše
Krista. Každé trochu odrostlé dítě nám řekne, že v tom napjatém
čekání je stejně větší radost, než nad rozbaleným dárkem
potom… My už víme, že Kristus přišel a věříme, že přijde znovu na
konci času. Žijeme vlastně v trvalém adventu, v trvalé radosti. Je
to ale vůbec m ožné žít v trvalé radosti i při všech trápeních života?
Nebyla by to spíš manická fáze našich úzkostí a stresů? Psychologové dokonce říkají, že trvale šťastný může být jen blbec. Kdo ví?
Ovšem v trvalém optimism u z radostné naděje bychom jako křesťané žít měli! Kolegyně se snažila vysvětlovat dětem, že je Kristus
Spasitelem světa. V čase babylonského zm atení pojm ů, kdy
Spasitel připomíná spíš spásání nebo pastvu a Vykupitel něco
jako vykoupený obchoďák, děti tápaly. Řekla jim, že Kristus přišel zachránit ze zla a smrti. Na to jakési dítě vykřiklo: Záchranář!
A jiné dítě to korunovalo: Je to hasič!
Bingo! Vskutku platí: Nebudete-li jako děti…
Hasič! Jeden čas se jim říkalo nepřesně i požárník. Jako dítěti mi
to nebylo jasné - zakládají snad požáry? Kristus je vlastně obojí.
Zapaluje naše srdce k lásce a zároveň hasí plameny lidské zloby a
vysvobozuje nás z útrob smrtelnosti. Hasič - hrdina naší doby.
Tomáš K lus, idol mladých, zpívá v jedné písničce: … mým přítelem je K ristus, mým vyznáním optimism us. Dřív rozhněvaný
mladý m už, který skládal naštvané až ufňukané texty, pochopil,
že naštvanost není program. Prolomil obruče plané skepse, tak
oblíbené u nás v Česku a vyzrává k hlubšímu duchovnímu postoji
ke světu lidí. Kéž si s tímto nečekaným „ misionářem“ my všichni
v adventu radostně prozpěvujem e. Kéž jemu i nám nadějný optimismus vydrží. Narodil se Kristus Pán, veselme se…
Všem vám, vašim rodinám i ovečkám a nám všem hlubokou trvalou radost víry…
Jana Šilerová, biskupka

Na naše psychiatrické oddělení jsme
vyprávěla, vnímal jsem
přijali ženu, která měla ohromnou
Pretty woman? (Možná ve filmech, nebo v pohádkách) silné Boží volání: „řekni jí
životní smůlu. Její vlastní, rozvedená
o mé lásce.“ Přemýšlel
matka ji odmala mlátila. Tato žena se
jsem jak. Je to přece jetedy ze zoufalství tehdy ještě jako patnáctiletá dívka rozhodla vá, že filmy jsou prostě jen filmy. Film má svůj scénář a život zase nom velmi citlivé téma. Náhle mě však jakoby přímo oslovil Duch
utéct z domova. Doufala, že si najde nějakou práci, nebo ales- svůj, mnohdy zdaleka ne tak romantický jako v Hollywoodu. Po svatý: „Copak nemáme v evangeliu příběh, který by ji mohl pohlapoň brigádu, prostě něco, čím by se mohla uživit. Jenže kdo krátkém čase přestalo manželství fungovat. Jednak totiž nebyl dit po její rozlámané, bolavé duši? Evangelium podle Jana, osmá
nabídne zaměstnání patnáctileté dívce? Ano, ve své mladičké vyřešen ženin problém s drogami a jednak jí její muž začal stále kapitola, verš první až jedenáctý. V ekumenickém překladu nazvahlavě se krutě přepočítala. Byla zoufalá, hladová, bez střechy nad častěji vyčítat minulost prostitutky – paradoxně on, který býval ná kapitola jako „Ježíš a cizoložnice“. „To je ono“, řekl jsem si.
hlavou. Přespávala po nočních barech ve společnosti nejrůzněj- častým zákazníkem… Došlo to až tak daleko, že žena utekla zpět Ihned jsem vzal Bibli, tuto kapitolu vyhledal a celou zvýraznil čerší spodiny. Jednoho dne si jí všiml nějaký muž, který vypadal do České republiky a skončila až u nás na oddělení.
veným podtržením. Dvojitou čarou jsem pak podtrhl Ježíšova závěvcelku solidně a nabídl jí práci. Byla totiž krásná. Stačí prý, když Když jsem se seznámil s celým příběhem, který mi tato paní rečná slova: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš“! Potom jsem se
se umyje, nalíčí a vezme si na sebe něco „lehčího“. Dívka zcela
opět chvíli zdráhal, jestli jí to dát nebo ne. Biblí už jsem rozdal bez
nepochopila, o co se vlastně jedná, ještě nebyla schopná domysnadsázky desítky, ale asi nikdy ne na takhle citlivé téma. A najednou
let všechny důsledky jejího souhlasu. A tak se z ní stala prostiopět jako bych slyšel Boha: „Na co ještě čekáš?“ Stále ještě trochu
tutka. Tomuto „řemeslu“ se musela věnovat sedmnáct let. Záv rozpacích jsem si tak pro sebe zamumlal: „Je-li to tedy tvoje vůle
měrně píši slovo musela, protože mi podrobně vysvětlila, jak
Pane, zde jsem.“ Poté už jsem bez dalšího váhání vyrazil a ženě Bibli
celý tento systém funguje a že není vůbec jednoduché dostat se
předal. Tedy samozřejmě po předchozím dotazu, zda-li by jí to
„z kola ven“. Dále mi vyprávěla, že aby alespoň na chvíli zaponevadilo. Záložka byla pochopitelně v Janově evangeliu, osmé
mněla na své ponížení, nulové sebehodnocení a mnohdy otřesné
kapitole. Žena Bibli ráda přijala a řekla, že se vlastně už dlouho
zážitky ze „zaměstnání“, začala brát drogy. Alespoň na chvíli ji
modlí k Bohu, je-li nějaký, aby jí dostal ven z pekla, ve kterém se tak
pomohly dostat se z této příšerné reality. Jenže jak všichni víme,
dlouho nachází.
brát v této situaci drogy je jako vyhánět čerta ďáblem. Asi po patNa druhý den jsem přišel do zaměstnání a žena mi upřímně
nácti letech provozování tohoto „řemesla“ jí svitla kapka naděje.
poděkovala, že jí ten příběh moc pomohl a že chce tohoto miloTehdy už jako dospělá žena se postupně začala sbližovat s jedsrdného Boha poznat. A zde vlastně celý příběh končí. Žena byla
ním svým pravidelným německým zákazníkem. Jednoho dne jí
přeložena na jiné oddělení do jiného města a já nemám žádné
nabídl, ať toho všeho nechá, odjede s ním do Německa a že spolu
informace, jak se jí daří. Přesto pevně věřím, že celý příběh
budou žít. Přesně tak se také stalo. A co víc – žena z našeho přínaším „rozchodem“ vlastně nekončí, ale teprve začíná. Nyní již
však ne v režii Zlého, ale Ducha svatého, který se jako vždy ukáběhu se s německým mužem na jeho přání dokonce nechala
oddat. Nepřipomíná vám to tak trochu scénu z filmu, jehož
zal být tím nejlepším režisérem.
Aleš Toman
název je obsažen v nadpisu tohoto příběhu? Jenže realita je tako-
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vzpomínka
na vánoce dětství
Opět se blíží závěr roku a já vzpomínám na své dětské Vánoce
v radotínském rodném domě, někdy koncem padesátých let.
Listovala jsem tehdy ve svém oblíbeném časopisu Laštovička,
který jsem dostala od babičky. Zaujal mne dojemný příběh
Ztracený dvacetník od Pavla Čermáka, z prosincového vydání
roku 1940. Autor zde líčí, jak se slavný skladatel Ludwig van
Beethoven procházel na sklonku zimního dne vídeňským parkem. Na opuštěné zasněžené cestičce si prozpěvoval a do
taktu dirigoval rukama. Náhle spatřil plačícího chlapce, který
něco usilovně hledal ve sněhu. „Copak se ti stalo?“ zeptal se
dítěte. „Maminka mi dala poslední dvacetník, abych koupil
chleba a čaj proti kašli. Tady jsem ho ztratil a teď nemám nic,“
vzlykal malý hoch. „Zrovna u sebe nemám peníze, ale pomohu ti. Budeš mít na nákup a ještě na dárek pro maminku.“
Umělec pak vytrhl z notesu list papíru a něco na něj rychle
psal. „Tady máš, jdi s tím do paláce knížete Lichtenštejnského.
Řekni panu knížeti, aby ti dal peníze za tuhle písničku.“ Chlapec dlouho nepřemýšlel, poděkoval a utíkal. Chvíli to trvalo,
než ho pustili ke knížeti. Ten potřásal nedůvěřivě hlavou:
„Nějaký pán že mi posílá kus papíru?“ Pak se však podíval
pozorněji a poznal písmo známého skladatele. „Ach, to je nová
píseň pana Beethovena,“ reagoval s radostí. Vešel do salonu,
kde měl hosty a novou skladbu mistrovu jim ukázal. Dojati situací, začali hosté dávat pro chlapcovu rodinu finanční dárky.
V obnošené čepici měl během chvíle dvacet těžkých stříbrňáků. „Teď koupím mamince hodně dobrého jídla!“ uháněl obdarovaný chlapec nakonec radostně k domovu.
Podobná vyprávění, a to nejen v Laštovičce a Radosti, prvorepublikových časopisech, ale také ve starých kalendářích, jsem
jako dítě v čase Vánoc pravidelně čítávala a měla jsem v očích
slzy dojetí. S chutí jsem pak přečtené vyprávěla sourozencům,
Mirkovi a Evě, když se ke mně přišli přitulit do postele. A občas
jsem děj, který mě oslovil, zároveň předváděla v našem domácím dřevěném divadýlku s loutkami či s maňásky. „Vypravuj
nám ještě o andělíčcích,“ prosili bratr a sestra. Ukázala jsem
jim kresby Marie Kvěchové a pak andílky na pelesti dětské postýlky. Ta už nestála v našich dětských pokojích, ale sloužila
v ložnici prarodičů jako místo, kam se odkládaly rezervní pokrývky.
V dětech žije touha vnímat dobré příběhy, otevřít srdce, sdílet
se. A právě v čase Vánoc je k tomu více příležitosti. Už i ti
nejmenší touží po vznešenosti a slavnostnosti a probouzí se
v nich touha po překvapení a tajemství. A není tomu podobně
v čase Vánoc i s námi „dospělými“?
Olga Nytrová

Z kazatelského plánu

ČTvrTá NeděLe adveNTNí
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho
rukou.
ŽALM 19,2
první čtení: Micheáš 5,1–4a
tužby adventní:
2. Aby se v naší mysli světlo pravého poznání rozžehlo, modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se
k Hospodinu.
modlitba před čtením ze sv. písem:
Bože všemohoucí, smiluj se nad námi a ve své dobrotě nás přiveď k vnitřní obnově a novému životu podle evangelia! Svým svatým Duchem nás
osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
druhé čtení: Židům 10,5–10
evangelium: Lukáš 1,39–55
Verš k obětování: Žalm 80,20
Verš k požehnání: Lukáš 1,45
modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, vroucně tě prosíme, aby přijímáním svátostného chleba
a kalicha jsi posílil naši vůli v jednotě s vůlí tvou! Ve jménu Ježíše Krista,
našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 203, 34, 300, 314

v Boží škoLe
Pokračování z minulého čísla
Svou řeč jsem opět zakončila větou
díků. Chvíli bylo ticho. Se sklopenou
hlavou jsem stála a v mysli jsem měla otázku: „Nikdo? Nikdo se nepřidá?” Bratr předseda se pomalu a váhavě připojil. Pak, jen co byla dozpívána poslední píseň, se všichni bez
řečí rozešli. V pondělí přijelo auto
naložené Vytouženými taŠKami.
ChVálabohu!
Tím však příběh nekončí. Ježíš je
mocný Pán a postaral se naprosto o
všechno. Přesto, že v minulosti pokrývači tvrdili, že nejméně na dva roky mají tolik práce, že se nemohou
uvolnit, najednou šlo vše jako po másle. I fasáda byla opravena a navíc? Naše náboženská obec nemusela nic platit!! Ani tašky ani auto ani další materiál ani práci řemeslníků přesto, že
předtím bylo dojednáno, že dovoz a
práci budeme hradit my. Podivuhodné jsou tvé skutky, Hospodine! Tvoje
moc je nevýslovná a milosti síla, nevypravitelná!
„Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo:
To je ta cesta, jděte po ní, ať budete
chtít doprava nebo doleva.“ Iz 30,21
Kapitola iX.

INZERáT

Po několika letech vdovství jsem
prosila Pána Ježíše, zda by mi nepřivedl do cesty věřícího muže. Samota
byla pro mne velmi zlá. Říkala jsem
si: „Přece někde musí žít muž, který
by mne potřeboval a kterému bych
mohla být oporou a navzájem.” Ale
dlouho se nic nedělo!
V tu dobu jsem sloužívala kromě pravidelných Bohoslužeb v místním sboru také ještě každou druhou neděli odpoledne ve sboru v nedalekém městečku. Protože zpáteční spojení bylo
špatné, chodila jsem po bohoslužbě
do jedné rodiny na návštěvu. Zvláště
v zimě se tímto způsobem dlouhé čekání stávalo příjemnějším. Jednoho
nedělního odpoledne jsem opět byla
pozvána na návštěvu. Ke kávě jsem
na stůl dostala i větší množství novin.
Moji hostitelé to zdůvodnili tím, že
není dobré, abych zůstávala stále sa-
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ma, a proto že pro mne počali schovávat denní tisk s inzeráty. „Snad si
někoho vybere.” Smála jsem se a jen
tak z legrace pročítala nabídky. O inzerátech jsem si myslela své! Avšak
co by člověk neudělal pro ukrácení
dlouhé chvíle, když se tím nijak neprohřeší? Četla jsem tedy a vesele komentovala různé nabídky, ale bez vážného zájmu. Moje pozornost byla pojednou upoutána obsahem následujícího znění: „Věřící muž, evangelického vyznání, hledá věřící ženu věk 50 60 let. Zn: Víra, láska, naděje.” To
mne zaujalo a inzerát jsem si odvezla
s sebou domů. Napsala jsem stručný
dopis, kdo jsem, co umím, co požaduji. Do čtrnácti dnů jsem obdržela
odpověď. Šokovala mne. Tím, kdo
podával inzerát, byl přítel dotyčného.
Dopis psal podle jeho diktátu, on sám
nemohl psát, protože byl nevidomý.
V psaní byla uvedena dvě čísla: domů
a do práce. Slepý člověk. To bylo něco, co se do mých představ o případném budoucím partnerovi naprosto
nehodilo. V ten čas jsem totiž končila
první ročník bohoslovecké fakulty a
byla jsem značně pracovně vytížená.
Představa nových možných starostí a
povinností mne nelákala. Svědomí mi
však nedovolilo dopis odložit. Považovala jsem za neslušné se neozvat.
Říkala jsem si, alespoň se s tím pánem sejdu, je věřící a tak mu budu
moci říci své důvody, proč právě
s ním žádný přátelský vztah nemohu
navázat. Telefonicky jsme si domluvili schůzku na autobusovém nádraží
v Praze Florenci. Poznávací znamení:
bílá hůl. Bála jsem se setkání, ale
přece jen jsem jela. Stál na nástupišti
opřen o bílou hůl. Tím, že soustředěně
čekal, kdy jej někdo osloví, vypadal
podmračeně. Vůbec se mi nelíbil. Vše
ve mně volalo: „Uteč, uteč! Ani s ním
nemluv! Vyřiď to dopisem!”
Zřejmě bych skutečně odešla, kdyby… Kdyby!!! Najednou jsem uslyšela naléhavý hlas. Nevím, zda za sebou nebo někde ve mně. Prostě se
ozval hlas. Takový, který ke mně již
v minulosti promluvil. Řekl mi: „Copak jsi nechtěla věřícího muže?” Ano,

prosila jsem, ale ne o slepého, tak
jsem v duchu odporovala. „Bůhví, že
je slepý, tamhle jej máš!” pokračoval
neviditelný mluvčí. Zůstala jsem jako
přimražená! Ten slepý člověk s bílou
holí, ten zamračený muž, který se mi
nelíbil, že je pro mne daný Bohem,
jako odpověď na mé modlitby? Vůbec se mi tato skutečnost nezamlouvala. Avšak onen hlas byl tak autoritativní, zážitek z jeho slova tak silný, že
jsem ani odporovat nebyla schopna.
Tiše jsem řekla: „V síle tvé a s tebou,
Bože můj!” Pak jsem vykročila směrem, kam jsem byla poslána. Jakmile
jsem čekajícího oslovila, hned se rozjasnil. Společně jsme se vydali na Letnou. V Praze jsem se v té době ještě
neuměla orientovat. Ale on si věděl
rady: „Řeknete mi vždy název ulice a
já vám povím, jak dál.” Když jsme se
usadili v parku na lavičku, počal vyprávět, co všechno prožil a jakým
způsobem mu Bůh pomohl a stále pomáhá, jak jej vede. V té tiché řeči, aniž
by on sám věděl, mi Bůh dával ujištění, že toto je opravdu muž, kterého pro
mne vybral. Od prvního seznámení
jsem věděla, jak se situace bude vyvíjet. On sám se to dozvěděl až později.
Jeho křestní jméno v překladu znamená Boží dar. Dnes, kdy píši tyto řádky,
s díky potvrzuji, ano byl to skutečně
Boží dar pro mne. Naším společným
zájmem byla Bible. Denně jsme se
nad četbou jednotlivých kapitol zamýšleli. Manžel dovedl velice poutavě vyprávět mnoho příběhů v ní popsaných. Bylo to krásné soužití. Vzpomínám ráda na naše procházky lesem,
při nichž jsme hlasitě zpívali písně
chval našemu Bohu.
Od svatby již uplynulo 20 let. Můj
manžel je již dva roky mrtev. A já mohu říci, že s ním vstoupilo do celé naší
rodiny Boží požehnání. A že po jeho
odchodu zůstala v mém životě velká
prázdnota. Dodnes s vděčností na společný život vzpomínám a nepřestávám Boha oslavovat za roky, které
jsem směla po manželově boku prožít.
marie Černegová
Pokračování příště

Nad Písmem

NavšTíveNí
Evangelium 4. adventní neděle vypráví o setkání Marie s Alžbětou, při
kterém se Maria od své příbuzné, která byla již v šestém měsíci, dovídá,
že také ona sama je již v požehnaném
stavu a naplnilo se na ní to, co jí zvěstoval anděl. Tento příběh o prenatálním setkání Jana Křtitele s Ježíšem
Kristem inspiroval nejen mnohé středověké malíře, ale věřím, že i J. A.
Komenského při psaní jeho Informatoria školy mateřské, kde kromě
jiného maminkám dává rady, jak se
chovat ke svým ještě nenarozeným
dětem. Navzdory tomu, že pomocí ultrazvuku jsme dnes schopni nenarozené děťátko vidět i my, nejsem si
jist, zda tento náš pohled není více
pohledem opatrného rozumu než důvěřivého, radostí naplněného a s nadějí očekávajícího srdce. Naše dnešní moudrost by těhotenství rozmluvila nejspíš nejen příliš staré Alžbětě,
ale i nezralé Marii. Věřím, že ten pří-

L 1,39-55
běh však není jen o ženách těšících se
na narození dítěte, ale že je zároveň
podobenstvím o nás všech, podobenstvím, v jehož světle si můžeme porovnat, jakým způsobem bychom i
my mohli v radosti připravovat budoucnost, místo abychom ji už v zárodku ve strachu zadušovali. Ano, věřím, že ten příběh se dotýká i našich
dnešních politických či ekonomických vizí a ukazuje, že proměna perspektivy našeho pohledu vychází odjinud, než odkud ji často marně vyhlížíme na stránkách našich novin,
obrazovkách televizorů či monitorech
počítačů. Věřím, že i dnes v našich

rodinách i v širší rodině svých dětí
Pán Bůh může učinit a mnohde již činí onen zázrak, kdy se ze setkání
„odepsaného“ stáří s ještě „nezralým
a nerozumným“ mládím ve světle jeho svatosti a milosrdenství rodí nový
výhled, ve kterém jsou rozptýleni ti,
kdo v srdci smýšlejí pyšně, ponížení
povýšeni, hladoví nasyceni dobrými
věcmi a bohatí posláni pryč s prázdnou. Zkusme i my opustit svou pyšnou představu „ředitelů vesmíru“,
otevřme se vánočnímu evangeliu a
nechme se jím proměnit.
Štěpán Klásek

Pane,
věříme, že ty i dnes chceš naše srdce naplnit radostí
a naše ústa vděčným chvalozpěvem.
Zbav nás prosíme strachu z toho,
že s proměnou světa chceš začít ne u těch druhých,
o kterých tak dobře víme, co by měli udělat
a jak by se měli změnit, ale u nás. Amen.
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Pastýřská píseň
Byl jeden pastýř, který rád pozoroval hvězdnou oblohu a připomínal si verše proroků o budoucím příchodu Spasitele. Stále tvrdil, že
Spasitel už už přijde. Jeho vnouček se ho pořád ptal: „Bude mít zlatou korunu? Bude mít stříbrný meč? Bude mít purpurový plášť?“
Dědeček to všechno odsouhlasil, ale později se zlobil sám na sebe.
Co když Bůh pošle Spasitele na svět v jiné podobě? Vnouček si
zatím nejraději hrál na toho očekávaného Krále. Dědeček byl stále
rozpačitější a smutnější.
A najednou to bylo tady. Nad Betlémem se rozzářila velká hvězda.
Andělé zpívali: „Nebojte se, protože se vám narodil Spasitel.“
Vnouček popadl svou flétničku a všechny na cestě za Spasitelem
předběhl. Zastavil se až u jeslí s děťátkem. To snad není možné!
Kde je ten Král? Pastýři, kteří zatím došli, padali na kolena a děkovali Bohu. On nemohl. Obrátil se a s očima plnýma slz klopýtal od
jeslí nazpátek. A pak se to stalo. Děťátko se rozplakalo a nebylo
k utišení. Nejdřív si zacpal uši, ale pláč byl pronikavý. Nechtěl ho
slyšet, ale nemohl si pomoci.Nakonec ho pláč přemohl, takže se
hoch vrátil zpět k jeslím. Maria, Josef i pastýři se snažili dítě utišit,
ale marně. Chlapec vytáhl z podpaží flétničku a začal hrát… Dítě
přestalo plakat a na chlapce se mile usmálo. Pochopil, že tento
úsměv má větší cenu nežli všechno zlato světa.
volně podle Maxe Bolligera
O vynalezení vánoční radosti
V nebi se konala porada, jaký by měl být příchod Spasitele na svět.
Jeden anděl navrhoval, aby se jednoduše využil právě panující judský král. Protože ale není moc svatý, musel by ho Bůh trochu „upravit“. Jiný navrhoval, že by bylo možné využít nějakého proroka.
Bohu se to ale nelíbilo, chtěl, aby se lidé z příchodu Spasitele radovali. Kdo se bude radovat, když Spasitel přijde s mečem, královskou korunou nebo bude asketou pojídajícím sušené kobylky! To
by bylo lepší, kdyby přišel na svět jako malé dítě, z takového mají
všichni radost.
To se andělům líbilo, jen měli dotaz, kým to dítě bude: královským
synem? synem zbožného rabína? synem proroka? Odpověď je
zarazila. Bůh řekl: „já to budu, chci, aby se ti, kdo se na mne podívají, radovali, a ne báli.“ A tak se stalo.
volně podle Dietricha Mendta

Kdy začínají Vánoce
Když slabí silným odpustí slabost
Když silní sílu slabých ocení
Když se dělí ten, co má, s tím ,kdo nemá
Když hlučný s něm ým pobývá
A chápe, co mu chce hluchý říci
Kdy je slyšet tiché
Když ztichne hlučné
Když něco znamenající nic neznamená
Když viditelně nedůležité je důležité a velké
Když uprostřed temnoty
Je nepatrné světlo bezpečí
A slibuje život v jasu
Pak
Ano pak
Začínají Vánoce
Rolf Krenzer - přeložila Alena Naimanová
O malém andělu ze zlatého papíru
Byl to opravdu velmi malý anděl, asi jako dětská dlaň, která ho ze
zlatého papíru vystřihla.Vánoce už byly za námi, odstrojený stromeček stál smutně na balkoně. Kouličky byly pryč, čokoládky děti
snědly a tak jen tu a tam visely zbytky lamety… a zapomenutý malý
anděl ze zlatého papíru. Původně bylo andělů dvanáct - jedenáct
jich pečlivě uložili do krabice a na toho dvanáctého zapomněli.
Vzpomínal, jak to bylo o Vánocích krásné a trochu se chvěl - možná
zimou? Smutně se svěřoval stromku, že jeho touhou bylo létat,
vždyť proto má přece křídla, ne? Stromek se zeptal, jestli je anděl
pyšný na to, že byl vánoční ozdobou. „Nene, andělé nejsou nikdy
pyšní, ani ti papíroví“, zněla odpověď. „Naším úkolem je zvěstovat.
Mám ale slabý hlásek, a tak nevím, jestli si toho lidé všimli.“
Stromku se anděla zželelo, a tak když zafoukal silný vítr, roztáhl
stromek větve a vítr je shodil z balkonu dolů. „Letíme“ volal šťastný anděl. Neměl vůbec strach, protože pro anděly je létání to nejkrásnější. Stromek i s andělem skončili pod balkonem. Malé děvčátko, které šlo kolem, si anděla všimlo a vymotalo ho z větviček.Vítr jí ho ale vyškubl z ruky. Anděl letěl někam dál… andělé
přeci mají za úkol zvěstovat…
volně podle Rudolfa Otto Wiemera

Vánoční střípky
Lopatka a košťátko
Když bylo Kristiánovi osm, věřil pevně, že dárky nosí Ježíšek.
Z náznaků sice pochopil, že některé dárky nějak zprostředkují
rodiče, ale některé jsou určitě od Jezulátka. Protože je betlémské
dítě od Boha, jistě ví, co si malý člověk přeje, a není mu zapotřebí
psát nějaké dopisy, jako to někteří dělávají. Toužil po opravdovém
dárku od něho. Rozhodl se, že bude na to myslet třikrát tři dny devítka byla jeho magickým číslem. O jaký dárek šlo? O lopatku a
košťátko. V té době věděl zcela jasně, že bez lopatky a košťátka není
pravá radost. Když přišel Štědrý večer, hledal Kristián lopatku a
košťátko, ale marně. Hledal nejen pod stromkem i v celé místnosti,
ale bez očekávaného výsledku. Nakonec pochopil smutnou skutečnost. Zůstal strnule sedět na své židli. Rodiče ho utěšovali (nevěděli, co očekával, neřekl jim to), nutili ho, aby si hrál s hračkami, které
dostal. Zlomili jeho odpor, ale Kristián se cítil vnitřně mrtvý. Před
půlnocí se všichni ustrojili a šli na bohoslužbu. Kristián seděl v kostele jako neživý, jako socha. Toto první zklamání jeho víry ho opravdu zasáhlo. Bohoslužby skončily a tatínek, varhaník, hrál ještě něco
od Bacha. Kapky hudby dopadaly jako rosa do rozbolavělé duše.
Zkamenělé srdce pomalu roztávalo. Ještě se nemohl vyplakat, ještě
ne… A pak… kanálem, kterým zatím proudila jen bolest a zklamání, vstoupily do srdce nepozorovaně VÁNOCE. Lopatka a košťátko už nebyly důležité… v té čarokrásné noci.
volně podle Luise Rinser
Spasitelova porodní bába
Na začátku to ve mně hlodalo, že mne tak přehlížejí. Na žádném
zpodobnění betlémské události není ani nejmenší zmínka o mé přítomnosti. Na některých vyobrazeních jsou ženy – nesou džbánky,
vánočky, husu, peřinku, ale co se týče mého úřadu, o tom není
žádná zpráva. Některé betlémy obsahují všechno možné, včetně
jízdního kola, opřeného o stěnu stáje - jen já tam nejsem! Musím to
říci jasně: Maria nebyla Budhovou matkou, která podle legendy
objala strom a bezbolestně porodila. Maria byla jako každá jiná
rodící žena a u porodu jsme byly obě! Snažila jsem se jí ulehčit, jak
to jen šlo. Doufám, že se najdou konečně malíři, co mne namalují a
básníci, kteří napíšou také o mně. Běhat kolem jesliček se džbánky
a vánočkami, hrát a zpívat písničky, to dítěti a matce nepomůže.
Pomoci dokáže jen řádná porodní bába, a to já jsem!
A tak prosím o kousek místa, třeba vzadu. Pomůžu ze všech sil a
nemusíte mi ani děkovat. Já mu jen chci připravit cestu, jak o tom
psali proroci…
volně podle Evy Keller
Z němčiny přeložila a upravila Alena Naimanová
Co ještě čekáme od Vánoc
Vážení čtenáři, přeji vám i vaším blízkým pokoj srdce. Čas adventu
se chýlí ke svému závěru a nadchází čas Vánoc. Je čas svátku, kdy se
obklopujeme veselými koledami, hojnými pokrmy a kdejakým ze
„zajetých“ domácích rituálů. I od církví se čeká, že budou v tomto
duchu společně přizvukovat a vyrábět další z nepřeberných rodinných fotografií do alb, která budou již za několik týdnů zaprášená.
Tento duch je ale cestou po blikajících tržištích, kde se člověk
omámí svařeným vínem, nikoli směřováním k tomu, co je křesťanům jádrem vánoční zvěsti. Opojení z Vánoc tržišť vymizí s prvním
Ibuprofenem; skutečné betlémské setkání s milostí Boží, s Kristem, však probouzí k novému životu v naději, ve víře a v důvěřivé
shovívavosti ke všem lidem, k lásce.
Věřící společně s těmi, kdo svou cestu teprve hledají, vidí neduhy
současnosti. Uvědomujeme si míru naší nesvobody v době, kdy je
často ideologicky hlásána neomezenost dnešní svobody. Spatřujeme, že v mnohých chrámech vane tentýž duch světské vypočítavos-
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ti, jaký sužuje celou naši společnost. Vidíme lhostejnost a rezignaci v místech, kde by měl planout oheň odhodlání a pomoci.
Rozeznáváme propast, která zeje mezi naší mravoukou a tím, co
lidé kolem nás „žijí“. Spatřujeme zoufalost ve světě, který denně
přetřásá úspěchy bezbožných, zoufalost těch, kteří ztratili sílu o
cestě k Bohu a jeho vůli byť jen přemýšlet, a tak si raději v trpkosti
osvojili konečné vyhlížení konce již tak mravně okoralého světa.
Dotýká se nás rozpínavost nelásky.
Mrtvá víra nic nečeká. Adventní očekávání je ale projevem živé víry.
Probuďme v sobě naději, že všechny příznaky naší rezignace a lhostejnosti padnou s příchodem Vánoc. Vánoce jsou vyvrcholením
očekávání, že všechno bezpráví padne a bude souzeno stejně jako
rozpínavost temnoty zimní mrazivé noci a že ti, kteří vytrvali v odpírání toho démonického v nás lidech, budou ze štědrosti Boží potěšeni. Vánoce jsou radostí pro ty, kdo usilují o radost pro tento svět.
Kéž nás Bůh zbaví veškerého soužení a umožní nám zachránit to
dobré, co na této naší planetě ještě stále zůstává!
David Hron
O šlépějích
Není důležité místo, které zaujímáme, ale směr, kterým jdeme.
Oliver Wendell Holmes
Stalo se oné zimy, kdy napadl sníh už v říjnu a vydržel až do dubna.
V neděli jsem pospíchal svých sedm kilometrů na železniční zastávku. Měl jsem tu cestu časově rozvrženou: můstek, lesnatý hřeben,
hřbitůvek, jedno, pak druhé rozcestí, zastávka. Na těch místech
jsem si ověřoval čas, abych nezmeškal. Sedmdesát minut chůze.
Toho dne se šlo hůře. V noci nově nasněžilo, a mimoto jsem nesl
kufřík. Silnice byla bílá, netknutá, nikdo tudy dosud nejel ani nešel.
Pojednou, přibližně v jedné třetině cesty, zastavil vedle mne neslyšně automobil. Řidič otevřel dvířka a vlídně mne pozval dovnitř.
„Pospícháte na vlak?“ prohodil. Uvelebil jsem se vedle něho. Byl
jsem zvědav: „Jak to víte?“ „Sledoval jsem vaše stopy“, odpověděl.
A pak mne poučil asi takto: „Bylo mi jasné, že někdo spěchá, protože krok byl po svahu dolů střídavě kratší a delší, chvíli chůze,
chvíli klus – indiánský běh. Levá a pravá stopa byly střídavě hlubší:
ten někdo si přendával cosi z ruky do ruky. Otisky byly čerstvé,
nezapadané: ten člověk, zřejmě muž, tudy šel nedávno. Patrně
potřebuje stihnout vlak. Znám trochu provoz na trati a tak jsem si
vypočítal, kdy a kam chce jet ten přede mnou na silnici. Jen jsem byl
zvědav, kdy vás dostihnu.“
Vyslovil jsem svému společníku nelíčený obdiv. „Tohle nic není“,
namítl. Když jsem byl mladý, velice mne jako skauta zajímalo stopování, hlavně zvířat a ptáků, to je o hodně těžší. Takové krásně
vytlačené lidské stopy ve sněhu, jak jste je zanechal vy, to je hračka.“ U zastávky mne vyklopil. Měl jsem přemíru času k poděkování svému laskavému, skoro bych řekl poslanému průvodci. Příběh
oné dlouhé zimy mne vede k zamyšlení: Jak potěšující je vědomí, že
mne stopuješ právě ty, nebeský Pane!
Miroslav Matouš

Vánoční
Já moci, slávy málo dbám
a nechci zlato mít,
vždyť pravý poklad v srdci mám,
jenž přišel s námi žít.
Ó narozený Pane náš,
jenž srdce věrných dětí znáš,
kéž blaho, pokoj svůj nám dáš,
a tebe smíme zřít!
Dej, aby každý v míru žil
a klidný domov měl
a našel věčných vánoc díl,
kde s tebou dlít by směl.
Dej slyšet slova tvého dech,
své světlo v mysli zářit nech
a probuď víru v srdcích všech
co Vládce duší, těl.
Ať kdo je bohat nebo chud,
všem radost vánoc přej
a zaplaš tmu a setři rmut
a lidu světlo dej!
Tys v Bohu všeho světa Pán,
jsi nebesům i zem i dán
a že jsi námi vroucně zván,
i k nám se v lásce znej!
Sakari Topelius. Přebásnil Miroslav Matouš
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ZPrávy
Smutná zpráva
Oznamujeme, že 5. prosince zemřel
ve věku 86 let br. Miroslav Sígl,
novinář, spisovatel, básník a kronikář, kterého čtenáři znají i z hojných příspěvků do našeho časopisu. Rozloučení se konalo 14. listopadu na Vinohradském hřbitově.
(red)

Oznámení prodejny
prodejna blahoslav na ústředí
církve (Wuchterlova 5, praha 6)
bude od 21. prosince do 2. ledna
2013 uzavřena.
(fb)

Ekumenická slavnost
Vážení přátelé, srdečně vás zveme
na novoroční ekumenickou duchovní slavnost, která se koná 1. ledna
od 18 hodin ve starokatolickém katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně v Praze. Slavnosti se zúčastní
představitelé křesťanských církví a
Federace židovských obcí. O hudební doprovod se postará: Pavla Forest –
zpěv, Milan Steigerwald - varhanní
doprovod, Sbor starokatolické církve vedoucí Jakub Smrčka, hudební skupina pražské starokatolické farnosti,
Vojtěch Starý – varhany.
Prosíme, zaujměte místa včas, bohoslužbu v přímém přenosu přenáší ČT.
(red)

Rozhlasová bohoslužba
Srdečně zveme na bohoslužbu, která bude přenášena Českým rozhlasem a která se bude konat 26. prosince od 9 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Sloužit bude pražský biskup doc.
ThDr. David Tonzar, Th.D.
(red)

Vánoce v Blansku
Srdečně Vás zveme do sboru naší
církve v Blansku na ztišení ve společenství víry, naděje a lásky.
* 24. prosince ve 22 hodin - tradiční „půlnoční“ - Vigilie narození Páně.
* 25. prosince v 9 hodin - Hod Boží
vánoční a v 17.30 hodin - Slavnost
narození Páně.
* 26. prosince v 17.30 hodin - svátek
mučedníka Štěpána.
* 28. prosince v 17.30 hodin - svátek
Mláďátek.
* 30. prosince v 9 hodin - Slavnost
Rodiny Páně.
* 31. prosince v 17.30 hodin – Silvestr, poděkování za rok 2012. Vzpo-
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mínka na zemřelé v letošním roce. Přípitek a losování biblických veršů na
rok 2013.
* 1. ledna v 9 hodin - svátek Nový rok
- Jména Ježíš.
* 7. ledna v 17 hodin - Tříkrálový koncert ZUŠ Blansko.
* 4. ledna v 17.30 hodin, novoroční.
* 6. ledna v 9 hodin - Slavnost Zjevení Páně.
* 13. ledna v 9 hodin - Slavnost křtu
Páně.
Po celou dobu vánoční je v kostele
k vidění betlém, který vlastnoručně vyrobili sami členové náboženské obce.
Těšíme se na vás
farář martin Kopecký

Vánoce v Lounech
* 23. prosince od 9 h - adventní bohoslužba a přivítání Betlémského
světla (v Domově seniorů ve spolupráci se skautskou organizací Louny
v 11 h).
* 24. prosince ve 23 h - půlnoční mše,
vystoupí chrámový sbor.
* 25. prosince v 10 h - bohoslužba,
vystoupí chrámový sbor.
* 30. prosince v 9 h - bohoslužba.
* 31. prosince v 17 h, poslední den občanského roku - silvestrovská pobožnost s poděkováním za uplynulý rok.
(red)

Tradiční pouť
Memoriál Dana Housara - Pěší pouť
na kopec Stražiště proběhne 31. prosince od 20 h v Mirovicích. Tradiční
křesťanská pouť díkůvzdání začíná
v Husově sboru a končí na kopci
Stražiště, kde je sloužena bohoslužba pod širým nebem.
(red)

Bohoslužba za jednotu
Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Římskokatolická církev zvou na Ekumenickou bohoslužbu za jednotu křesťanů, která se uskuteční dne 17. ledna od
18 hodin v Husově sboru v Chlumci
nad Cidlinou, Klicperovo nám. 75.
Rostislav Kotrč

Pozvání ČKA
Ekologická sekce České křesťanské
akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím se
připojuje k lednovým modlitbám a
připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu.
O malé, osobně laděné zamyšlení nad
velkými věcmi nám svěřenými, se
s posluchači podělí bratr Lubomír Mlčoch ze Sekulárního františkánského
řádu. Ing. L. Mlčoch, CSc. je profeso-

Pro děTi a MLádež
Setkání Marie a alžběty
V ekumenickém překladu bible si najděte text l 1,39-45 a vypisujte
z něj písmenka takto – první číslo znamená verš, druhé udává slovo
v tomto verši a třetí písmeno v daném slovu.
39,15,1 45,2,6
42,5,6 43,1,2

41,4,5
39,3,2

43,6,1
40,4,7

41,5,2

40,7,3

45,2,10

39,12,1

(Řešení z minulého čísla: Neste dobré ovoce.)
Jana Krajčiříková
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rem Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy a členem Papežské akademie
společenských věd.
Toto ekumenické modlitební setkání se uskuteční v úterý 15. ledna od
17.30 hodin (předpokládaný konec do
18.45) v přízemí kláštera Emauzy,
Praha 2, Vyšehradská 49.
(jne)

Vánoce v Holešovicích

Trocha humoru
* Pan farář káže o Božím stvoření, o přírodě a její kráse. Mluví o tom, že každé
stvoření má své určené místo. Tak například růže potřebuje plné slunce, ale
fuchsie stín. Po bohoslužbě mu jedna starší paní děkuje:To bylo krásné kázání.
Teď vím, proč mi ty fuchsie jdou tak špatně.
* V sobotu večer se ptá farář svého kaplana: O čem budete kázat? Odpověď zní:
o ctnosti spořivosti. Aha, míní pan farář, tak to ještě před tím uděláme sbírku.

* 24. prosince ve 22 h: bohoslužba
* 25. prosince v 10 h: bohoslužba
* 26. prosince: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v 10 h.
* 27. prosince v 18 h: bohoslužba
* 31. prosince v 17 h, poslední den
občanského roku - bohoslužba
* 1. ledna v 10 h - bohoslužba spojená s novoročním požehnáním,
* 6. ledna v 10 h - bohoslužba
(red)

* Baví se dva faráři: Včera jsem kázal přes hodinu, chlubí se jeden. No, tos musel být hotový, lituje ho kolega. Copak já, ale ti posluchači! Ty jsi měl vidět!

K výročí vzniku církve

* Farář po příchodu na kazatelnu říká shromáždění: mám pro vás dvě zprávy jednu špatnou a jednu dobrou. Ta špatná zní: zapomněl jsem si připravit kázání. Ta dobrá je, že biblický text je výborný.

Zveme všechny členy církve na
slavnostní bohoslužbu u příležitosti 93. výročí vzniku Církve československé husitské, která se bude konat 6. ledna od 15 h v chrámu
sv. mikuláše na Staroměstském náměstí v praze za účasti patriarchy
a biskupského sboru.
Kázáním poslouží olomoucká biskupka jana Šilerová.
(red)

Tříkrálový koncert
Zveme na tříkrálový koncert, který
se koná 6. ledna v 17 hodin v Čelákovicích.
Náboženská obec zve na tříkrálový
koncert v podání vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů
Chairé pod vedením Josefa Krčka.
Koncert se koná v Síni Jana Zacha
v Městském muzeu.
(red)

Pozvání do Chlumce
Náboženská obec v Chlumci nad Cidlinou zve 6. ledna od 9 h na bohoslužbu díkůvzdání za rok 2012 a s prosbou
za požehnání roku 2013.
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 26. 12. - 11 hodin
Slavnostní varhanní koncert –
vstup zdarma
Ilona Slavíková – mezzosoprán,
Bohumír Rabas – varhany
* 27. 12. - 19 hodin
mozart, miller, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková - housle
* 28. 12. – 14 hodin
benefiční koncert – vstup zdarma
Brookhaven Choral Society (USA)
* 28. 12. - 19 hodin
mozart, miller, Vivaldi
Prague String Orchestra,
V. Vlna - hoboj,
A. Vondráčková - housle
* 29. 12. - 19 hodin
mozart, dvořák, Vivaldi, bach
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat – barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 30. 12. - 19 hodin
mozart, dvořák, Vivaldi, bach
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán

* Farář káže o zázračném nasycení pěti chleby a dvěma rybami. Přitom se přeřekne a řekne: Ježíš tak nasytil zázračně 5 lidí pěti tisíci chleby. Kostelník se za
rohem směje pod fousy: to by uměl každý.
Příští neděli se farář omlouvá: Minule jsem chtěl říci, že Ježíš nasytil 5 tisíc lidí
pěti chleby.
Farář se obrací ke kostelníkovi a sykne: A to už dnes nikdo nedokáže!
Kostelník na to klidně: Ale dokáže, zapomněl jste, že jim tam od minulé neděle hodně chlebů zbylo.

* Pan farář zkouší všechno možné, aby ovlivnil svědomí svých oveček. V létě,
když teploměr na slunci šplhá na 40 stupňů, přibíjí na dveře plakát: Je vám
horko? Jen počkejte, v pekle to bude ještě horší.
* Na bráně jednoho londýnského kostela byl nápis: Toto je Boží dům, brána
k nebi. V zimě k tomu přitloukli dodatečné upozornění: Během zimního období je tato brána uzavřena.
* U vchodu do kostela je nápis: Dávejte si pozor na peněženky, ne všichni
návštěvníci bohoslužeb jsou obrácení hříšníci.
* Kostelní oznámení: Příští sobotu se bude v našem kostele konat charitativní
bazar. Přineste z domova vše, co už nepotřebujete, ale co by se ještě dalo použít. Nezapomeňte přivést s sebou své manžely.
* Kostelník byl vyslán do města do vyšívačského závodu, aby objednal nový
vánoční ubrus. Na místě ale zjistil, že si zapomněl doma lístek s údaji. Telegrafuje faráři a zakrátko obdrží jeho odpověď: Narodilo se nám dítě. Délka 4 metry,
šířka 2 metry.
* František se rozhodl, že povede život ke cti Boží. Po deseti letech od toho rozhodnutí má velké bolesti hlavy a jde k lékaři. Nesmíte tolik jíst, slyší od něho.
Já jím málo a postím se, říká František. Potom nesmíte pít alkohol, zní další
rada. Ale já jsem abstinent, namítá nešťastník. Tak nekuřte, to bude od toho, radí
lékař. Já nekouřím, odporuje František. Tak to pak existuje jen jedno vysvětlení: tlačí vás svatozář.
* Manželé chtějí letět na dovolenou na Floridu. Manželka se zdrží na služební
cestě, a tak manžel jí po příletu posílá mailem pozdrav. Adresu píše z hlavy a
vynechá omylem jedno písmeno. Jeho mail nedostane manželka, ale právě
ovdovělá paní farářová. Text zní: Má nejdražší, právě jsem dorazil. Všechno
jsem připravil, abys mohla zítra přijít za mnou. Je tady pekelné vedro. Tvůj
milující manžel.
* Paní si přeje v knihkupectví nějakou knihu pro nemocného, kterého jde navštívit do nemocnice. Má to být něco náboženského? ptá se prodavačka. Ne, tak
zle mu není.
* Mám-li vám pomoci, musím od vás vědět všechno od začátku, říká psychiatr farářovi. Tak dobrá, říká farář: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…
* Jana chodí do církevní školky. Má moc ráda mladého pana kaplana. Jednoho
dne se mu svěří: víte, až budu velká a budu mít dítě, dám mu jméno po vás,
budu mu říkat Kaplan.
* Katecheta vypráví dětem příběh o andělském zvěstování Marii. Říká: Maria
sedí ve své komůrce, najednou se otevřou dveře a uvnitř je - se dvěma velkými
bílými křídly Já vím, já vím, volá Terezka: čáp!
* McMuldoonův oblíbený pes pošel. Majitel jde za farářem s prosbou, zda by
mohl jeho psa pochovat do rodinného hrobu. Farář nechce. Já vám ale za to dám
1000 liber, říká McMuldoon. Farář ho ubezpečuje: Samozřejmě, milý synu,
proč jsi mi neřekl, že tvůj pes byl katolík?
(nai)
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