
POVZBUZENÍ NA PROSINEC - KRIZE JE ŠANCE

   Už to ale všechno trvá moc dlouho a všichni jsme unavení. A do toho se někde v našem nitru
ozývá strach, jaké to bude letos o Vánocích. Vánoce jsou v naší kultuře těmi největšími svátky.
Mnozí si nedokážou představit Vánoce bez adventních trhů, koncertů, vánočních večírků,
nakupování dárků, slavnostní večeře na Štědrý den, půlnoční bohoslužby v kostele, rodinných
návštěv během svátečních dnů a také bujarých oslav posledního dne v roce. Jak to letos ve sku-
tečnosti bude, zatím nikdo neví. Když v listopadu píšu tyto řádky, jsem sám zvědav, jestli například
budou letos během Vánoc v kostele bohoslužby.

   Kdyby nám někdo o loňských Vánocích řekl, že příští rok nebudou děti půl roku chodit do školy,
všichni budou ve vnitřních veřejných prostorách nosit roušky a v kostelích se nebudou slavit
Velikonoce, asi bychom takového člověka poslali k psychiatrovi. A přesto se tak stalo. Na něco už
jsme si zvykli a s překvapením poznáváme, že i těžkým věcem se dokážeme přizpůsobit. Kdo by
například před rokem věřil, že si před vstupem do obchodu budeme nasazovat roušku? Dnes už to
děláme automaticky. Není to sice příjemné, ale nějak to jde.

   Když jsem rok co rok viděl před Vánocemi stále víc přeplněné obchody a lidi utrácející za dárky
stále víc peněz, přišlo mi to jako nebezpečně se rozjíždějící vlak vstříc návěstidlu, na kterém svítí
červená. S obavami jsem si kladl otázku, kam až to půjde a kdy se to zastaví. Nevím, jaké budou ty
letošní vánoce a všechno, co je s nimi spojené. Domnívám se však, že ten maličký virus v podobě
koruny nás donutí ten vlak alespoň trochu přibrzdit. K tomu nám může pomoci zamyslet se nad
tím, co je skutečným smyslem Vánoc. Domnívám se, že Vánoce mají tři rozměry, a k jejich dobrému
prožití je třeba každý z nich pochopit.

SENIORSKÉ OKÉNKOSENIORSKÉ OKÉNKO

   Slovo "krize" má pro většinu z nás negativní význam. Krize na první pohled evokuje, že je něco
špatně – rovnováha a funkčnost se proměnila v nestabilitu a problémy. Řecké slovo "krisis" však
můžeme chápat i  jako výzvu.  Krize nás zbavuje jistot a díky tomu  nás nutí přehodnotit své postoje 
a hodnoty a začít věci dělat jinak. Krize je tedy příležitost, krize je šance.
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   První rozměr je lidský (odborně bych řekl
antropologický). Vánoce se v našem prostředí
odehrávají   v   době  zimního  slunovratu.  Máme 
za sebou zlom nejdelší noci v roce a před sebou
studenou zimu. V té době má člověk přirozenou
potřebu   oslavit,  že  den  se začíná prodlužovat, 
a   zároveň  se  potřebuje  zastavit  a  nabrat  sílu 
do dvou  náročných   měsíců plných zimy a chři-
pek. V tomto ohledu je dobře, že během Vánoc
navštěvujeme své blízké a odpočineme si od prá-
ce. Zastavujeme se a odpočíváme.

   Druhý rozměr Vánoc je kulturní. V naší kultuře
se Vánoce odehrávají v době, kdy je dlouho tma,
a proto je většina jejich symbolů spojená se
světlem (svítící ozdoby na stromcích, prskavky,
svíce apod.). Všude kolem nás je světelná
vánoční výzdoba, která září do dlouhotrvající
tmy a to nás často - aniž si to uvědomujeme -
dojímá.   Přejeme si,  aby  ty  svátky  byly  krásné 
a pohodové – tak jako ta světla krásně prozařují
všudypřítomnou  tmu.  (Žil  jsem tři  roky v Itálii 
a vím, že  tam se Vánoce zdaleka neslaví tak
silně, jako u nás - už jen proto, že tma tam není
tak dlouhá a zima tak krutá.)

   Třetí rozměr Vánoc je ten křesťanský. Je to
biblický příběh o narození Ježíše. V reálu je ten
příběh docela drsný – mísí se tam lidská
lhostejnost (Maria s Josefem nenajdou v Betlémě
místo k noclehu), zloba (Herodes chce Ježíše
zabít)  či  úzkost   (Ježíš  přichází  na svět ve stáji 
a vzápětí s ním rodiče utíkají do Egypta). A pře-
sto je v celém příběhu přítomen Bůh a navzdory
všudypřítomnému zlu je oporou jeho hlavním
aktérům. 

   Pohádková forma vánočního příběhu je lákavá
pro děti i dospělé. Sama však nepatří k třetímu
popsanému rozměru Vánoc (křesťanskému), ale
spíše k druhému – kulturnímu. Působí na nás
dlouhá tma, kterou prozařují vánoční světla,
jsme dojatí a chceme slyšet hezkou pohádku.
Proto   někdy    vánoční    příběh     deformujeme 
do pohádkové podoby. Je to ale škoda. Onen
příběh v sobě nese mnoho hloubky, jen ji nějak
nevidíme – a ruku na srdce – chceme ji vůbec
vidět? Biblický příběh o narození Ježíše je krásná
perla, jen ji bohužel přehlížíme uprostřed
všudypřítomných   pozlátek.   Je  to  silný  příběh 
o lidském zlu, které ale nedokáže zastavit
dobrého Boha.

  Takto ale vánoční příběh nevnímáme. Spíše
chceme slyšet dojemnou pohádku. “Žili byli dva
chudí   lidé:   Josef  s  Marií.  Maria  byla  těhotná 
a každou chvíli se jí mělo narodit děťátko, ale
císař Augustus vyhlásil sčítání lidí, a tak se ti dva
museli vydat do Betléma, odkud Josef pocházel.
Lidé v Betlémě byli zlí a nikdo si je nechtěl vzít
na noc domů, až jim jeden pán milostivě dovolil
přespat  v  chlévě.  V  noci se jim narodil Ježíšek. 
A   tu   najednou  zasáhli   hodní  andělé   z  nebe 
a   probudili   pastýře,   kteří   malému   Ježíškovi 
a jeho rodičům donesli jídlo, aby neumřeli
hladem. Všechno dobře dopadlo!” … A skoro se
nám   chce  dodat   pohádkovou   formuli:   “Josef 
s Marií spolu šťastně dlouho žili, a pokud
neumřeli, tak žijí až dodnes”.

   Koronavirová krize, která způsobuje, že letos
nejspíš nepůjde dělat všechno, nač jsme byli
zvyklí, je příležitostí přemýšlet nad skutečným
obsahem vánočního příběhu. Zkusme si letos
biblické texty přečíst jen tak, aniž bychom
očekávali pohádkový příběh. Letošní Vánoce
budou    díky   koronaviru   jiné,   zkusme   proto 
i vánoční příběh číst jinak. Možná budeme
překvapeni, jak silné poselství je v něm
obsaženo. 
   Přeji nám všem hodně síly do těchto nelehkých
dní. Krize je často těžká, ale je to vždy šance
něco změnit. Ať se nám to všem podaří.

PhDr. Pavel Moravec, Ph.D., 
duchovní správce v Ostravě – Plesné



Na slovíčko s P. Adamem
    Tak budeme zpívat za několik málo dnů. Nyní jsme
v době adventní. Advent /příchod/ vyžaduje ticho.
Prosme Ducha svatého, aby nás naučil tomuto
vnitřnímu tichu.  
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NARODILA SE NÁM LÁSKA

     Maminka   přichází   večer   do  dětského pokojíčku
k   dítěti   po   špičkách,   tiše,   aby natáhla  přikrývku
na spící dítě. Stejně tak tiše, nepozorovaně, sestoupila
Láska – Ježíš do betlémské jeskyně, aby nám zjevila
nekonečnou lásku nebeského Otce, který nám daroval
to nejdražší, svého jediného Syna - pro naši spásu.
Nepřichází v majestátu, aby nás nevyděsil, ale jako
bezmocné děťátko, které naleznou nejdříve ti chudí,
bezvýznamní a v očích světa odstrčeni lidé. 

    Dobře, že Bůh – Láska, sestoupil na tuto zem jako
Děťátko,  které  se  usmívá  na každého, vztahuje ručky 
i k zločinci a nic si o něm nepomyslí, když k Němu
přichází. Hřejivým úsměvem dovede proměnit
každého. 
     Až jednou doroste a přijde se slávou, my budeme
proměněni Jeho láskou a mocí Jeho Ducha. Přijde
podruhé, aby nás vzal k sobě a ponořil nás do ne-
konečného moře lásky, které nezná nudu, neboť kdo
miluje a je milován, nikdy se nenudí, a tisíc let bude
jako jeden den. Máme se bát druhého příchodu? Bojí se
milující dívka odejít z domu, aby byla se svým
snoubencem, který jí tolik miluje?

    „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“
"Pane, to  nedovedu". Ale  Ty  mi  říkáš:  “Já  to  dovedu 
v tobě“. Proto také mnoho Ježíšových učedníků, viselo
na kříži z lásky k svému Mistru a Příteli a odpovědělo
na Jeho šílenou   lásku,   která   se   stala  bezmocným
Dítětem v jeslích, bezmocným otrokem na kříži a na-
konec bezmocným kousíčkem chleba. Svým šílenstvím
chce křičet:“ Lidé, co jsem měl ještě více udělat ve své
bláznivé lásce?“ „Pane, větší šílenství neexistuje a Ty
čekáš na naši odpověď.“

    Ježíš - Snoubenec naší duše se bude dívat především
na naši touhu, která se skrývá v našem srdci. A ne tolik
na naše dílo. Jak je to konejšivé! Když toto pochopíme,
potom se nebudeme bát. Budeme připraveni v každém
okamžiku odejít ke svému Spasiteli, třeba i dnes.

    Kateřina  Sienská  nás  ujišťuje:  “Bůh  se dívá  jedině 
na   touhu   našeho  srdce  a  teprve  na  druhém  místě 
na  naše skutky.“  Budeme schopni říci, jako to kdysi
pronesl papež Jan XXIII: „Jsem připraven v každém
okamžiku. Kufry mám sbalené"?

   My, dříve narození, můžeme díky tomu žít ve svo-
bodě Božích dětí a ne v pohanském strachu. Strach
působí samospasitelnost a nedůvěru vůči Pánu. Svatá
Terezka říká spolu se sestrou Faustynou: „Žádný hřích
tak nezraňuje Boží srdce, jako nedůvěra!“ Apoštol Pavel
nesčetněkrát opakuje, že nejsme spaseni skutky, ale
milostí Ježíše Krista, díky víře.“ Samozřejmě, každý,
kdo  miluje  a  je  milován,  by  se  rozkrájel  pro  druhé 
a  proměňuje  na  lásku  každou minutu. Důvěrný vztah 
je rozhodující v naši víře.
    Jak  důležité  je  využít  čas,  který   nám  závidí  svatí 
v nebi. My ho ještě máme, oni ne. Láska chce být
očekávána.  Aby  rozšířila  naše srdce,  přichází  k  nám 
v modlitbě, ve Slově a Eucharistii. Chce ještě více
prohlubovat v nás stesk  a touhu. 

  Prosme Ducha Svatého, aby nám zjevil Beránka
Božího,  jako  Janovi   Jordánu,  a  díky tomu,  abychom 
i my uslyšeli Otcova slova:“ Ty jsi můj milovaný syn,
dcera, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ Kéž bychom
ukázali lidem Beránka, který sním hříchy světa a křtí
nás Duchem Svatým a ohněm. Beránek je mírný,
holubice je mírná, Bůh je mírný. 
     Kéž bychom poznali, že Jeho srdce je nám blíže, než
naše vlastní srdce. Až to objevíme, potom nám bude
znít, jako nebeská hudba slovo apoštola Jana:
“Zůstaňte ve  mně  a  já  zůstanu  ve  vás.“  Touha je
plodem lásky a chudoby. Mírnost se skrývá v chudobě.
Vždycky! Chudoba je nutná, abychom mohli dostat
Boží mírnost, skrze Holubici Boží citlivost.
Proměněný,  tichý  Chléb  k  nám  stále  sestupuje,  aby 
i naše srdce bylo dobré jako voňavý chléb. Když si
někdo z něho ulomí, aby byl také proměněn. Buďme
hostií pro tento svět, který tolik hladoví.

     Také  v  Eucharistii  Pán  přichází  k  nám velmi tiše 
na oltář, jako ta maminka, protože nás miluje. Daleko
více touží po nás, než my po Něm. Dává nám transfuzi
Boží krve a bere naši hříšnou. Dává injekci proti
hříchu a pokrm pro duši. Proměňuje nás v Sebe,
abychom milovali, jako On.

Mons. Adam Rucki

Otec Adam zemřel v sobotu 12. prosince. Toto je jeho poslední článek pro nás. Děkujeme.



   Pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima),
známý též jako Vánoční hvězda a ve Spojených
státech jako Poinsettia, je rostlina z čeledi
pryšcovitých, která pochází  z  Mexika  a  dalších 
 států  Střední  Ameriky. 
      Je obzvláště známá pro své červené a zelené
listy, díky kterým je spojována s vánoční výzdobou.
Její   druhé   známé   jméno,  poinsettia,  má   původ
v příjmení prvního velvyslance USA v Mexiku Joela
Robertse Poinsetta, jenž rostlinu do Spojených států
přivezl roku 1825. 
       Pryšec nádherný je keřík či stromek dosahující
většinou výšky 0,6 až 4 m. Rostlina mívá
tmavozelené listy, jež dosahují délky 7 - 16 cm.
Červeně zbarvené horní listové růžice, jež však
stejně tak mohou mít oranžovou, světle zelenou,
smetanovou, růžovou, bílou či mramorovou barvu,
jsou právě kvůli barvě často zaměňovány za okvětní
lístky,    ale    ve skutečnosti   jsou to  listeny. Barvy
na    vrchních     listenech    se    tvoří    díky    tomu,  
že  jde o rostlinu krátkodenní, což znamená, že pro
změnu barvy vyžaduje tmu (alespoň 12 hodin vcelku
po alespoň 5 dní v řadě). Zároveň však rostlina
potřebuje pro dosažení jasné barvy dostatek světla. 
         Květy    poinsettie    jsou     velmi     nenápadné 
a nepřitahují opylovače. Vyrůstají v malých žlutých
uskupeních uprostřed každého trsu listů.
    Poinsettie   pochází   z   Mexika,   kde  roste
divoce  v   listnatých   pralesích  v  mírných výškách 
od jižní Sinaloy a směrem na jih podél celého
pacifického     pobřeží     Mexika    až     k     Chiapas 
a  Guatemalu.  Najít  ji  lze také ve vnitrozemí v hor-
kých  a  sezónně  suchých  lesích  Guerrera,  Oaxacy 
a Chiapas. Zprávy o jejích nálezech v divočině
Nikaraguy a Kostariky dosud nebyly od botaniků
potvrzeny.

A N E B  -  P O  K R Á S Á C H  S T V O Ř E N É H O
V Á N O Č N Í  H V Ě Z D A

KDYBYCH BYL/A KVĚTINOU

      Počátek   skutečného   spojení   vánoční  
 hvězdy s Vánoci je spojen s Albertem Eckem, jenž
v roce 1900 emigroval z Německa do amerického
Los Angeles, kde si otevřel mlékárnu a sad.
Poinsettii si velmi oblíbil a prodával ji v pouličních
stáncích.              
      Jeho syn Paul zdokonalil techniku roubování,
ale o spojení květiny s Vánoci se postaral až Paul
Ecke junior z třetí generace Ecků. Krom toho, že
namísto dospělých rostlin dopravovaných po žele-
znici začal zasílat její řízky letadlem, poslal tři
rostliny do televizních stanic, aby je vystavily ode
Dne díkůvzdání až do Vánoc. Aby rostlinu
propagoval, vystupoval také ve vánočních
televizních pořadech. 
      Až do 90. let 20. století patřil v oboru
poinsettie faktický monopol Eckovým, protože
udržovali v tajnosti technologické procesy, díky
nimž   jejich   rostliny   výborně  vypadaly. Klíčem
k pěstování pěkných, kompaktních poinsetií bylo
naroubování dvou druhů na jednu rostlinu.                     
       Vánoční   hvězda  bez  péče  má  přirozenou
tendenci růst divoce, až připomíná spíše plevel.
Postup  pěstování   vyvinutý    Eckovými    umožnil, 
aby se každá sazenička začala větvit, což jí dodalo
hustšího vzhledu. 
     Právě v 90. letech objevil jeden univerzitní
badatel metodu, kterou předtím znali pouze
Eckové, a publikoval ji, čímž poskytl konkurenci
příležitost k rozkvětu, obzvláště při využití levné
pracovní síly v Latinské Americe. Firma Eckových
se rozhodla přestat rostliny pěstovat v USA, ale
roku 2008 stále spravovali kolem 70 % domácího
trhu a 50 % trhu celosvětového.
   Dodnes vánoční hvězda krásně zdobí naše
domovy v období vánočních svátků. 
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Z knihy Anselma Grüna:  Život je teď

   Jaký je cíl našeho pokračování na vlastní životní
cestě? Cílem našeho růstu a zrání je stále více
dospívat k původní a nezkreslené představě, 
k obrazu, jaký si Bůh učinil o každém z nás. Když
hovořím o tomto původním obrazu, mám tím na mysli
toto: proměňovat se a stále více objevovat sám, žít
tak, aby to podstatné, původní mohlo pronikat tím
nepodstatným, nepůvodním, aby to pravé mohlo
dospět k vnitřní živosti a pravosti. Tento obraz bývá
zatemněn tím, co od nás očekávají rodiče nebo učitelé
a vychovatelé, nebo i představami, jež jsme si sami
vytvořili; představami o vlastní ctižádosti, našich
velikášských fantaziích, nebo naopak o vlastní nízké
hodnotě. Těchto zvnějšku přicházejících představ, jež
nám překrývají to pravé, bychom se měli  na  své 
 životní  cestě  stále  více  zbavovat,   aby 
v nás jasně vyvstal původní obraz.
      Je  úplně  normální,   že   se  tento  původní  obraz 
v průběhu života mísí s obrazy jinými. Naším úkolem
je však bedlivě pozorovat, co je pro nás opravdu
vhodné;  kdy  jen  plníme očekávání jiných a kdy jsme 
v souladu s tím, co od nás Bůh vlastně chce. Naše
pravá podstata by se nám měla v průběhu života stále
jasněji vyjevovat. Když zmizí vnější role a masky,
může zasvitnout původní jas naší duše. Čím víc
stárneme, tím prostupnější bychom měli být pro tuto
pravou zář své duše.

     Život je vždy oboje - minulost i budoucnost.
Musím přijmout, že mnohé už je za mnou a nedá se
už zopakovat. Mládí je to tam. Nemohu už podnikat
stejné horské tůry jako zamlada. Cítím, že už zkrátka
nemám   na   o,  co  před  pěti  lety.   Je  to  rozloučení
s   minulostí,   které   může   i   bolet.  Musím   oželet, 
že mnohé už je pryč. Když však želím toho, že leccos
už nezvládnu, odkrývám v sobě zároveň potenciál,
který mi daroval Bůh a který leží připraven v mé duši.
     Nikdy není pozdě na to, abychom začali nanovo.
Nanovo   začínáme   s   každým   novým    okamžikem. 
Na jedné straně se musím smířit s tím, že v mém
životě se událo mnohé, co se nedá zvrátit. Stal jsem
se takovým, jaký jsem. Avšak jakým způsobem reaguji
na to, kým jsem se stal, co vyplývá z toho, čím jsem,
to záleží na mně. A je to pro mne ustavičná výzva.
Začít   přece    znamená   vzít  v tomto okamžiku život 
do vlastních  rukou. Vzít  do  rukou  to,  co  je mi
dáno, a přetvářet to.

OPUSTIT TO, CO JE STARÉ, ABY VZNIKLO NOVÉ

BÝT STÁLE PROSTUPNĚJŠÍ
PRO ZÁŘI VLASTNÍ DUŠE

Papež Lev Veliký vykládal tajemství Vánoc tak,
že Bůh s námi slaví nový počátek. Jako latiník
mluví o “initium”, o počátku. Latinské slovo
vyjadřujících počátek znamená doslova
“vcházení   dovnitř”.    Němčina   přitom    myslí 
na ruce: něco berou do dlaní a přetvářejí to.
Latiníci mají přitom na mysli, že se někam jde,
vchází. Stále se vydáváme na nové cesty. Když
se  v  nás  narodí  Bůh,   začíná  v nás nový život 
a vcházíme pak do nové oblasti. Nejsme
definitivně určeni minulostí. Můžeme se vydat
po nových cestách. Náš život dostává nový lesk.

5



Praha je naše hlavní město, město, o kterém se často
mluví i píše. Sídlí zde mnoho důležitých institucí.
Jednou z nich je i Česká biskupská konference, kde
jsem do léta pracoval a tak i můj pohled bude víc
"církevně" zaměřený. Vyrazit na otočku do Prahy
není vůbec problém, ale položme si otázku, není
škoda vyrazit do Prahy jenom na jeden den? I když
jste v Praze někdy byli, je stále co objevovat a tak
doporučuji zůstat alespoň na jednu noc. Pokud byste
nechtěli zrovna utrácet, můžu doporučit levné
ubytování při kapucínském klášteře na Hradčanech.
Večer naprosto klidná a romantická lokalita a záro-
veň skvělé výchozí místo na výlety.
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KRÁSY ČESKA , MORAVY, SLEZSKA
PRAHA a okolí 

Prosinec je pro nás spojený s časem Vánoc a tak, ať
už byste ubytování využili či ne, v klášterním kostele
je ukryt vyhledávaný betlém s pozoruhodným
souborem 32  lidských  figur  a  16  zvířat,  který stojí 
za zhlédnutí. Na témže náměstí nalezneme pražskou
Loretu, obsahující různé poklady. Pokud byste
nechtěli utrácet za vstupné, je možné se jen
zaposlouchat do zvonkohry, která se letos po více
jak sto letech změnila z melodie “Tisíckráte
pozdravujeme Tebe” na “Maria, Maria nad slunce
jasnější”.

Jízdou pár stanic tramvají je možné navštívit
Břevnovský klášter. Benediktinské heslo “Ora et
labora”, můžete okusit lahodným klášterním mokem,
či procházkou meditační zahradou. Pokud byste
nechtěli cestovat tramvají,  v blízkosti je také kláš-
ter    premonstrátů,    kde   mají   též   své   klášterní

pivo, ale i historickou
knihovnu či skvostně
vyzdobenou baziliku.

Ze Strahova je možné
vyrazit parkem  na
Petřín, u kterého se
vám otevře krásný
výhled na Prahu.
Podél cesty jsou též
velká, nově opravená
zobrazení křížové
cesty, v postní době
se zde konají večerní
modlitby.

Málokdo  si   nechá  ujít  návštěvu  katedrály.   Cestou 
k ní narazíte na nový objekt Fortny. Klášter, který
letos opustili Bosé karmelitky a tak se po mnoha
letechotevřeli přísně klauzurované prostory
veřejnosti.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha je
nejvýznamnější český chrám, který se tyčí nad
Vltavou spolu s Pražským hradem. Během mého
pobytu proběhl historický přesun ostatků kardinála
Berana, do té doby jediného kardinála a Čecha,
pohřbeného mezi papeži ve Vatikánu. S kardinálem
Beranem se symbolicky vrátila do katedrály socha
vzkříšení svatého Vojtěcha. Brzy se pak můžeme těšit
na nové varhany.

Zážitkem je projížďka výletní lodí po Vltavě, kdy
získáte pohled z jiné perspektivy. S Vltavou je spojený
též  svatý  Jan  Nepomucký,    který  byl  do  ní  svržen 
z dnešního Karlova mostu v místě, kde se nyní
nachází jeho socha. V předvečer jeho svátku můžete
zažít svatojánskou oslavu Navalis, kdy se po Vltavě
plaví gondoly, předloni nechyběl koncert na Vltavě či
ohňostroj. Ve spojitosti s Vltavou mohu doporučit
vyrazit i za Prahu na vycházku kolem jejího břehu a to
hlavně pak na vyhlídku Máj. Ta naskýtá pohled na
řeku protékající hlubokým skalnatým kaňonem, stáčí
se do tvaru podkovy a vytváří tak fascinující přírodní
scenérii.

Tip na závěr - pokud jste milovníci sakrálních staveb,
doporučuji navštívit Prahu v termínu Noci kostelů.
Lidská únava bude určitě silnější, než byste prošli
vše, co v tuto noc hlavní město nabízí.

Vojtěch Orlíkfoto: fortna.eu; lidovky.cz



V Césareji Filipově se také nachází jeden ze tří
pramenů řeky Jordán. Tato řeka je pěkným
symbolem Ježíšova působení. Jako Jordán,
který sestupuje, teče do mrtvého moře a po-
nořuje se stále hlouběji pod úroveň zemského
povrchu, tak také Ježíš slouží druhým lidem
stále a tato služba jej dovede až na spásonosný
kříž. Kořen slova Jordán (ירד) totiž znamená
“sestupovat”.

POSELSTVÍ 
MATOUŠOVA 
EVANGELIA
P E T R O V O  V Y Z N Á N Í  
U  C E S A R E J E  F I L I P O V Y
M T   1 6 ,  1 3  -  2 0

“Tobě dám klíče od nebeského království.”
Ježíš Kristus přišel, aby sloužil a dal svůj život
jako  výkupné.  Jedná  se  tedy  o  službu  ve  víře 
a lásce, která je principem jednoty a života.
Takovýmto způsobem pak musí ke své službě
přistupovat i církevní autority. My křesťané se
za všechny duchovní osoby modleme, aby byli
dobrými služebníky našeho Boha.
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Na tomto místě dochází u apoštolů k obratu.
Petr s ostatními apoštoly konečně vyznávají
Ježíše jako Mesiáše a Božího Syna. Šimon Petr
mluví jménem všech apoštolů a zdůrazňuje své
přesvědčení, že Ježíš je Mesiáš. A Ježíš v něm
vidí skálu, Petra, jíž se stane po proměňující
zkušenosti zapření a odpuštění.

 “Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.” Odpověď
učedníků je odlišná od odpovědi ostatních lidí.
Jako první odpovídá na otázku Petr osobně.
Vyznává Ježíše jako Mesiáše a Syna živého
Boha. Z této odpovědi se rodí nový člověk,
účastník Božího tajemství. Nové překvapení
Petr zažije, až  bude muset pochopit, že Ježíš
není takový, jakého si představuje, ale že je
typem Mesiáše, kterého nikdo neočekává.

komentáře k evangeliím: P. ThLic. Marek Kozák, Ph.D. (kráceno)

“Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský
Otec.” Apoštol Petr vidí to, co lidské oko
nikdy nemůže spatřit. Vidí to, co nemůže vidět
tělo a krev (tedy člověk), a vidí to, co si přeje
Nebeský Otec. Zde vidíme potřebnost našeho
osobního vyznání v životě, ale i důležitost
modlitby, při které se ptáme nebeského Otce,
co máme v životě konat.

Ježíš se pokorně ptá v Cesareji Filipově svých
učedníků, „kdo je“. To není výrazem krize jeho
identity, ale ve hře je víra učedníků. Ježíš se jich
nejdříve ptá, co o něm  říkají  ostatní  lidé, a te-
prve potom, co o něm říkají oni. Odpověď
nemůže být stejná, ale musí být odlišná. Vždyť
učedníci Ježíše znají mnohem více a jsou očitými
svědky jeho hlásání Božího království.

 “Za   koho   lidé   pokládají   Syna   člověka?”
V době Ježíšově lidé odpovídali, že je Jan
Křtitel anebo Eliáš. To byly hlavní náboženské
postavy židovského náboženství, lidé, kteří
žili a trpěli pro Boží slovo. Oba dva mají
společné  to,   že   byli  od  lidí  pochopeni,  až 
po  jejich  smrti.  Za koho pokládají lidé Ježíše, 
z části záleží i na nás, protože o něm
vydáváme jako křesťané svědectví svým
životem.



 Vánoční obdarovávání prošlo dlouholetým
společenským    vývojem:     od     výslužky    
 čeledínů a  děveček   na  konci   služebního  roku,
přes  dárky sv. Mikuláše (6. 12.), až po protestantské
přeložení vánoční nadílky na den narození Ježíše
Krista, které znamenalo zrození dárkonoše
„Christkinda” (Ježíška). Vývoj  samotné  vánoční 
 nadílky  je  pak  úzce spojen s měšťanskou vrstvou,
jejíž zásluhou se Štědrý večer stal postupem času
rodinnou oslavou a nadílka dětem pod vánočním
stromečkem pedagogickým instrumentem.
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     Ve středověku naděloval dárky dětem 6. prosince
sv. Mikuláš, nebo se nadílka odehrávala 28. prosince
na Svátek neviňátek. Tradice nadílky na Štědrý den
(popřípadě 25. prosince na Slavnost Narození Páně)
vznikla až později v 16. století. Němečtí protestanté
odmítali uctívání svatých podle římskokatolické
církve, a tedy i sv. Mikuláše. S největší
pravděpodobností to byl M. Luther, který v 16. sto-
letí nahradil postavu sv. Mikuláše svatým Kristem
(německy: heiliger Christ) a přeložil nadílku na den
narození Ježíše Krista, tedy 25. 12. V reformovaném
Švýcarsku   se   konala    nadílka   až   do   19.  století
na Nový rok. Svatým Kristem byl míněn Ježíš
Kristus, neměl však tehdy podobu personifikované
postavy.

  "Z vyprávění evangelického faráře z městečka
Wolkensteinu  v  saském  Krušnohoří  z  roku  1571 
se dozvíme, že děti dostávaly od „Svatého Krista“
nadílku zvanou Christbürde, raneček obsahující
ovoce, ořechy, vánočky, cukroví, modlitební
knížku - podle jmění rodičů. Jiný starý pramen
připomíná dětskou vánoční nadílku v Norimberku
r. 1697: rodiče naplnili o Svaté noci velké mísy,
vyložené na stole, aby se jejich děti ráno mohly
radovat   z   dárků,   které   jim  Christkind   seslal 
z nebe."
Ukázka z knihy Evropské Vánoce v tradicích lidové
kultury

    Teprve postupem času vznikla představa Ježíška
(Christkinda) jako andělského zjevení. Andělské
připodobnění má pravděpodobně původ ve vá-
nočních  průvodech  a  v  církevních  hrách,  které 
se hrály 24. prosince v kostelech, a kdy Ježíška,
bíle oděné a v závoji zahalené děvče, doprovázela
vždy  řada   andělů.    Ježíšek  s  vánoční   nadílkou 
se rozšířil nejprve po evangelickém Německu.
Později se tento zvyk objevil v katolických
regionech jižního Německa a společně s advent-
ním    věncem    a    vánočním   stromečkem    také 
v Rakousku-Uhersku. Od 40. let 19. století začali
praktikovat štědrovečerní nadílku s Ježíškem
nejprve čeští Němci a poté se vžila i u bohatých
českých rodin. Ježíšek (Christkind) se dostal také
do   Švýcarska.   Ve   Francii  vystupoval   společně 
s dárkonošem Petit Jésus. V Alsasku je doložen
„Christkindl” v roce 1625. Také v Dánsku bylo
možno se setkat se „Svatým Kristem“ o Štědrém
večeru už na konci 16. století.

   V 17. a 18. století proběhlo v západní Evropě
několik vln uctívání a zbožňování Ježíška, které
připomínají například procesí z dob barokního
Rakouska (Christkindl-Wallfahrtsstätten), lidové
jesličky,  pastýřské  písně,  koledy  či církevní hry,
v nichž vystupuje malý Ježíšek (německy
Jesuskind, Jesusknabe nebo Jesulein) jako symbol
nového   a   ťastného  roku.    Německá  historička 
a   etnoložka   Ingeborg     Weber - Kellermannová 
i český historik Vít Vlnas upozorňují na rozdílnost
pojmů Ježíška neboli Jezulátka a Ježíška
(Christkind) dárkonoše. Jezulátko bylo podle slov
historika „předmětem  zbožné  úcty  a něžné
lásky” zejména v baroku, kdežto Ježíšek
(Christkind) ve smyslu nositele vánoční nadílky je
symbolem Božího obdarování lidstva Ježíšem
Kristem. Od 17. století se   oslavy  Vánoc  pozvolna
přesouvaly  z  kostelů do rodinného prostředí.

KDE SE VZALA TRADICE DÁRKŮ
POD STROMEČKEM?



   Ze začátku 17. století se dochovala (latinsky psaná)
zpráva v kalendáři Šimona Partlice o obdarování
dětí rodiči ve jménu Krista Pána. Z pozdějších dob
jsou zprávy o štědrovečerních nadílkách od Ježíška
(zpočátku  německy).  V   19.  století  tradice  Ježíška 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku plně zdomácněla
a  ve  20.  století  už  vystupuje  Ježíšek pravidelně
ve  spojení  s   rozsvíceným  vánočním  stromečkem. 
Na Šumavě přijíždělo nadělovat děťátko ozářené
svatozáří na zlatém voze, taženém dvěma bělouši.
Na   mnoha   místech   severní   Moravy    přicházely 
na Štědrý večer slavnostní průvody s Ježíškem,
hlavními   postavami   byli   dva   andělé,    sv.  Josef 
a Ježíšek (převlečená ženská postava v bílém hávu,
držící malý vánoční stromek).

  „Přinese nám Jezulátko něco?” ptaly se děti
babičky potajmo, když se začalo uklízet ze stolu.-
„To já nemohu vědět, uslyšíte, jestli zazvoní,” řekla
babička. Děti menší postavily se k oknu míníce, že
Jezulátko musí jít okolo oken a že je uslyší. - „Což
nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?” pravila
babička. „Jezulátko  sedí  v nebi  na  světlém   trůnu
a posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je
přinášejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než
zvonků hraní.” Děti se dívaly do oken, nábožně
babičku poslouchajíce. Vtom kmitla okolo oken
světlá zář a zvenku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly
ruce, Adélka pak šeptala tiše: „Babičko, to světlo
bylo Jezulátko, viďte?” Babička přisvědčila, vtom
také  matka  do  dveří  vcházela,  oznamujíc   dětem, 
že v babiččině světnici Jezulátko jim nadělilo. To byl
shon, to bylo radosti, když viděly osvětlený,
okrášlený strom a pod ním krásných darů.
Ukázka z knihy Babička, kapitola XII.

     "Na  Plzeňsku   v   předvečer   svátku  dávaly děti
za okno kousek sena pro Ježíškovo oslátko.
V Troubelicích na Olomoucku se děti mohly
dozvědět od rodičů, že Ježíšek projíždí kolem domu
na voze s párem bílých koní a svatou rukou, skrze
okenní sklo, klade do okna dárky do připravených
talířků. V Úboči v Pošumaví děti očekávaly dárky
zrána na Boží hod: neviditelné Jezulátko nadělovalo
o jitřní mši ořechy, jablka, cukrovinky, a to na okno
i na stůl."
Ukázka z knihy Evropské Vánoce v tradicích lidové
kultury

   Božena Němcová nám ve své Babičce zanechala
obraz  Jezulátka  nadělujícího  skrze  anděly.  Němci 
na Moravě udržovali tradici podobnou Christkindu,
kdy se za Ježíška přestrojovala do bílého hávu
některá žena z rodiny (na Svitavsku a Slavonicku
ještě ve 20. století). Tkalci v Podkrkonoší se převlé-
kali do oděvu z bílého plátna a někdy nesla maska
„kristydle” (z německého Christkind) i andělská
křídla. Převlečená osoba musela být i hovorná,
jelikož  děti  před  ní klečící zkoušela „z náboženství 
a biblické dějepravy”.
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TA RADOST NENÍ POVINNÁ
A VLASTNĚ ANI DOJETÍ

CO KDYŽ MI CHYBÍ RODINA
A ZAPOMNĚLY I DĚTI

A JEZULÁTKO V JESLIČKÁCH
JE MALÉ, NĚŽNÉ, BEZBRANNÉ

A STEJNĚ TAK I NITRO MÉ
DNES VOLÁ PO TÉ ZÁCHRANĚ
TY, BOŽE, NARODIL SES V NÁS

TY, BOŽE, RODÍŠ SE VŽDY ZNOVA
NE PROTO, ŽE JE VÁNOC ČAS

TVÁ LÁSKA, TA JE OPRAVDOVÁ
A K ZROZENÍ JÍ STAČÍ TOUHA

A NĚKDY JENOM POTŘEBA
A NĚKDY JE TA CESTA DLOUHÁ
TAK PŘIJĎ UŽ! VOLÁ DUŠE MÁ

A ZACHRAŃ VŠE, CO JEŠTĚ ZBYLO
A CO UŽ NENÍ, VYTVOŘ ZAS
DEJ NĚCO, CO BY POTĚŠILO

VŽDY ZNOVA. NEJEN V TENTO ČAS



 734 876 497    nebo     736 185 701

SENIORSKÉ OKÉNKO
redakce: 
Bc. Lenka Putzlacherová
Mgr. Ludmila Kaňoková
Vojtěch Orlík

Měsíčník  Seniorské okénko vychází
pouze ve formátu PDF dokumentu.

Objednat si jej můžete zdarma 
na adrese:
seniori@doo.cz
Nemáte-li   vlastní email,   můžete
poprosit    někoho   ze   svých    blízkých 
o   objednání  na    jeho mailovou
adresu.
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www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/

Určeno pro vnitřní potřebu.
seniori@doo.cz Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

vaše redakce 

CO PRO VÁS CHYSTÁME V LEDNU?

5. 1.  2021 KLAS (Klub aktivních seniorů)
Biblické ženy - Rút
Ostrava, biskupství, od 9 hodin
Příběh o Boží moci - Moabitka prababičkou Spasitele...

6. 1. POSELSTVÍ MATOUŠOVA EVANGELIA 
Křest Ježíšův
Frýdlant nad Ostravicí, fara, od 9 hodin
Úryvek z Písma sv., obohacený komentářem P. ThLic. Marka
Kozáka Th.D., několik otázek, které mohou propojit daný
úryvek s našim životem, zamyšlení nad textem. Příběh nebo
komentář, vztahující se k textu, zkrátka: Slovo života 
v praxi - pro život.

12.1. KLAS 
Tajemství lesa kolem nás
Frýdek, stará fara, od 9 hodin
Lektor: Bc. Martin Hlaváč

14. 1. AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK 
Zdravá sebeúcta
Ostrava,  biskupství, od 9 hodin
lektor: P. PhLic. Lukáš Engelmann

26. 1. POSELSTVÍ MATOUŠOVA EVANGELIA
Křest Ježíšův
Frýdek, stará fara, od 9 hodin

27. 1. LECTIO DIVINA
Ostrava, biskupství, od 9 hodin
Setkání nad Písmem sv. - nechme se oslovit daným veršem,
větou, úryvkem. Co se mě dotýká? Jak to souvisí s mým
životem, jakou zkušenost, vzpomínku to ve mně vyvolává?
Pojďme se vzájemně obohatit, rozšířit pohled na dané
Slovo, podívat se očima druhých, třeba zrovna skrze ně
promluví Pán do našeho života.


