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. .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky  
v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 
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       VÁNOCE NEJSOU JEN O ´IDYLCE´ 
 
Je Štědrý den. 
Odpoledne jdu do nemocnice na LDN  
navštívit jednoho známého. Beru s sebou kytaru.  
Na pokoji leží čtyři víceméně staří smutní muži.  
Můj známý mi šeptá do ucha:  
„Nemáš něco, čím bych se mohl zabít!?“  
S bázní se jich zeptám: 
„Mohu vám tady na kytaru zahrát nějakou koledu?“  
„Jistě, budeme rádi,“ odpovídá jeden z nich. 
Začnu hrát a zpívat.  
Je něco jiného slyšet koledu v obchodním domě - kde se 
stává zvrácenou komerční záležitostí, a je něco jiného slyšet 
koledu v nemocnici. Člověk je zde chudý - je jedno kolik 
peněz má, a je bezmocný, proto říkáme nemocnice. A právě 
zde vyjevuje koleda chudým své nejhlubší poselství. Není 
vánoční idylkou, ale pravdou o životě. Jednu z koled vůbec 
nemohu dozpívat, láme se mi hlas při pohledu na ty kdysi 
silné, veliké a možná i mocné muže, nyní zbědovaně ležící a 
dojatě naslouchající té nejhlubší pravdě o svých životech. 
Slova melodie těch starých písní vnášejí do jejich životů 
naději právě proto, že zpívají o milosrdném Pánu všech lidí, 

který se stal bezmocným dítětem, o Ježíši Kristu.  
Vánoční události ukazují krásný obraz Ježíše, který přišel, 
aby ukázal, že každý z nás, i ten nejchudší a nejubožejší, pro 
něj má stejnou cenu jako ten nejbohatší, ten nejhorší stejně 
jako ten nejlepší. Ježíš přišel ukázat cestu, ztotožnit se s 
našimi bolestmi. A do všech našich zranění a hledání 
přinést útěchu a světlo.  
„Maria porodila svého syna, zavinula jej do 
plenek a položila do jeslí v chlévě, protože se pro 
ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli 
pod širým nebem pastýři a v noci se střídali v 
hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl 
Páně. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim 
řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. 
(Bible, Lukáš 2,7-12) 
Vánoce ukazují, že každý z nás má pro Boha stejnou cenu.  

Ladislav Heryán, z knihy Exotem na této zemi 
 

http://obchod.portal.cz/exotem-na-teto-zemi/


 

MILOST 
 

Nejprve pláčeš. 
Potom proklínáš. 

Pak se modlíš. 
A potom vypneš všechny své síly, co ti zbyly. 

Chceš, vůlí, která nebe dobývá – 
však o tvrdou zeď nemožnosti 

dokrvava rozbíjíš si lebku. 
Pak ztratíš vědomí. 

A když zase procitneš, tu všechno znova začíná. 
Nakonec v tupém omámení,  

beze slov a bez myšlenek si říkáš : 
"Všechno je zbytečné, všechno je marné.  

Ze žaláře bídy, nemoci a hříchu, 
z každodenní hrozné všednosti není, není úniku. 

A tehdy - samo od sebe - otevře se nebe, 
které neotevřela kletba, ani prosba. 

Marně je dobývala síla a vůle a zoufalství a pokání. 
Tehdy samo od sebe otevře se nebe 
a hvězda malounká ti spěchá vstříc 

a tak se přiblíží, líbezně se usmívajíc, 
že si pomyslíš : do dlaně ti spadne. 

Tehdy - sama od sebe - utichne bouře. 
Tehdy - samo od sebe - všechno se ztiší. 

Tehdy - sama od sebe - ožívá naděje. 
Na každé zlaté větvi tvých snů 

jen tak samo od sebe - dozrává nové ovoce. 
A to samo od sebe - to je milost. 

(neznámý autor) 

 

JÁ TI NESU .. 
 

Až se budeš, Honzo, vracet z práce, vezmi v supermarketu 
nákup. Buď tak hodný, já to nestihnu, mám toho dnes 
moc“, volala z koupelny Hanka. „No jo“, souhlasil s 
povzdechem Honza, který nerad nakupoval. „Však víš, že to 
obstarám“, dodal už ode dveří a nákupní seznam si zastrčil 
do kapsy v bundě. Pak jen klaply dveře a byl pryč.  
Když se navečer vracel z práce, zamířil do nákupního 
centra. Celkem bez větších problémů zaparkoval. Množství 
aut stojících na parkovišti dávalo tušit, že obchod nebude 
zrovna liduprázdný. Vybral si nákupní vozík, zarejdoval s 
ním dovnitř a nestačil se divit. „To snad ne“, ujelo mu maně 
z pusy, když se rozhlédl. VITÁME VÁS 
K PŘEDVÁNOČNÍM NÁKUPŮM! NAKUPUJ VČAS, 
NAKOUPÍŠ LÉPE!  NÁKUP U NÁS, ZÁRUKA 
SPOKOJENÝCH VÁNOC! Tak bombardovaly 
návštěvníky velké, pestré billboardy.  A šum nakupujících 
přehlušovala hudební kulisa vánočních koled. „Oni se snad 
zbláznili. Vždyť je teprve polovina října“, mumlal si Honza 
pro sebe, když putoval mezi regály a plnil nákupní vozík. 
Hlasitá hudba ho počala rozčilovat. Zvláště jedna píseň byla 
silně vlezlá, protože ji opakovali co chvíli  - .. neseme ti 
daaryy, nebožátko maalýý…  Ta slova mu zněla v uších 
celou cestu domů, vracela se mu i během večera. Nakonec 
byl rád, že si může jít lehnout. Sotva zavřel oči, usnul.  
Probral ho šumot hlasů. Rozhlédl se a strnul v úžasu. 
Nacházel se v nějaké neznámé místnosti. Všude kolem 
postávalo plno lidí. Staří, mladí ba i nějaké děti tam byly. 
Lidé různých národností, prostí i vznešeně působící, takový 
malý průřez lidskou populací.      

Kde se tu ti lidé vzali? A jak jsem se zde octl já, divil se 
Honza. Ničemu nerozuměl. Divné též bylo, že jeho si nikdo 
nevšímal, i když mezi sebou se ti lidé bavili. Jak si je tak 
prohlížel, všiml si, že všichni mají něco společné. Každý 
nesl nějaké zavazadlo. Tašky, batohy, košíky, truhličky, 
velké i malé balíčky a dokonce kdosi nesl na zádech pytel. A 
ještě něčeho si Honza všiml. Všichni působili dojmem, že 
netrpělivě na něco čekají.  
Náhle vedle něj stanul nějaký muž. Byl vysokého vzrůstu, 
Honzových 195 cm převyšoval nejméně o půl metru. Honza 
se chtěl k němu obrátit, ale nějak to nešlo. Sledoval ho tedy 
jen koutkem oka. „Jsi zvědavý, kdo ti lidé jsou a co to nesou, 
viď“, oslovil Honzu. „Hned to uvidíš“, pokračoval v hovoru.  
Zazněl gong, šum hlasů utichl a jedna stěna místnosti 
zmizela. Tomu, co Honza uviděl, se nesmírně podivil. Byli 
tam vedle sebe tři. Ježíš jako malé dítě v jeslích, Ježíš jako 
muž na kříži a Ježíš jako Pán pánů, sedící na trůnu. Vzápětí 
na to muž, který ho oslovil, pokračoval v hovoru.  „Jeden 
každý z lidí, jak tu stojí, vidí něco jiného. Každý podle míry 
svého poznání. Jen ty vidíš vše zároveň, abys 
porozuměl.“ Pak se odmlčel a Honza s napětím očekával, co 
se bude dít.  
Ale nedělo se nic zvláštního. Lidé jeden po druhém 
předstupovali, oslovovali toho, koho viděli a předkládali to, 
co přinesli.  
• „Dávám ti své schopnosti“, řekl učenec.  
„Nepotřebuji je. Já jsem tvoje schopnost.“  
• „Přináším ti své umělecké nadání,“ usmíval se malíř.  
„Máš ho ode mne.“  
• „Skládám ti k nohám svou korunu“, prohlásil král.  
„Já jsem ten, kdo ustavuje vládce.“  
• „Věnuji ti své bohatství“, hrdě oznámil jeden z majetných 
    tohoto světa.  
„Mně patří všechno zlato…“, zněla odpověď.  
• „Dávám ti svou krásu.“  
„Byl jsem u toho, když se ti formovalo tělo v životě tvé 
matky.“  
• „Přináším ti své úspěchy.“  
„Nepotřebuji je.“  
A tak šel dar za darem a všechny byly odmítnuty a lidé 
smutně odcházeli.  
Nakonec přistoupil ten muž s pytlem na zádech. Složil své 
těžké břemeno na zem a řekl: „Králi králů, Ježíši Kriste, my 
nemáme nic tak vzácného, co bychom Ti přinesli. V tom 
pytli jsou jen naše starosti, bolesti a trápení. Také jsou tam 
naše neschopnosti, náš nedostatek, vše, co se v našem 
životě rozbilo a nepodařilo. I špatné známky našich dětí 
tam jsou a jejich neposlušnost.“  
Tvář Pána pánů se rozzářila. „Přistup blíže, milovaný. V 
poslušnosti přinášíš svá břemena. S radostí je přijímám a 
plním váš život svým pokojem a uschopňuji vás k životu v 
hojnosti.“  
Pak se vše počalo Honzovi rozplývat...  
Když se ráno probudil, byl celý nesvůj. Jeho žena ho chvíli 
pozorovala a pak se zeptala: „Špatně se ti spalo?“  
„Víš, Hanko, stalo se mi něco zvláštního. Ani nevím, zda to 
byl sen či zjevení. Ale bylo to nesmírně reálné.“ A dal se do 
vyprávění svého zážitku.  
Hanka ho mlčky vyslechla a pak jen podotkla: „Jak je Pán 
laskavý ve svých napomenutích. Příliš jsme se sami snažili 
a zakládali si na svých schopnostech. A když se něco 
nedařilo, usilovali jsme ještě víc. Ano, to bylo více nežli 
laskavé napomenutí. Pojďme se hned připojit k tomu 
zástupu. Ale nevím, zda nám na to bude stačit jeden pytel.“  

Eva Hasmandová 



 

KOTEL 
Od Vánoc nám začal zlobit plynový kotel, kterým topíme a 
ohříváme vodu. Několikrát přijel opravář, vyinkasoval 
peníze, aby zanedlouho přijel znovu. Párkrát jsme mrzli, 
když kotel v tuhých mrazech nefungoval. Nakonec se 
podařilo zprovoznit ho tak, že jakžtakž jel. Majitel domu 
slíbil, že nám dá na konci května nový. 
Jak skončila topná sezóna, objevil se nový problém. Když 
někdo pouštěl horkou vodu, z kotle byl cítit kouř, jakoby se 
v něm něco pálilo. Volala jsem to majiteli, ale ten mě odbyl, 
že se mi něco zdá. Jenže nezdálo. Něco se opravdu pálilo. 
Byla jsem z toho nervozní. Modlila jsem se za Boží ochranu, 
myslela jsem totiž na jednu paní, která měla zohyzděný 
obličej, protože jí bouchl plynový kotel. Vždy, když někdo 
pouštěl horkou vodu, modlila jsem se a prosila Pána, ať se 
nám nic nestane. Protože kotel je v kuchyni, zavírala jsem 
oboje dveře z kuchyně vedoucí do obýváku a chodby a 
otevírala okno, ať kouř jde ven. 
Majitel mi řekl, že výměna kotle bude až za 3 týdny, a že se 
nic nemůže stát... 
Neměla jsem v tom ale pokoj, a tak jsem zavolala servis, 
ačkoliv jsem věděla, že zase budu platit. Servisáci 
zkontrolovali, jestli neuniká oxid uhelnatý a pak mi 
řekli: „Paní, buďte šťastná, že nejste celá rodina v novinách 
v černé kronice. Unikaly celé tisíce jednotek oxidu 
uhelnatého.“ 
Ptala jsem se, jak to, že to bylo cítit, vždyť oxid uhelnatý je 
bezbarvý a bez zápachu, proto je tak nebezpečný. Prý proto, 
že ten kotel nebyl pořádně vyčištěný, byly tam nečistoty, 
které se pálily a byly cítit. To mě vedlo otevírat okno a 
zavírat dveře od kuchyně. 
Ptala jsem se, jak to, že kotel smrděl, jen když jsme netopili. 
Bylo to proto, že při topení táhne komín a zplodiny z topení 
jdou komínem ven. Když se netopilo a kotel nebyl pořádně 
vyčištěn a byl ucpán odchod do komína, zplodiny musely 
ven a tak šly z kotle do místnosti. 
Zaplatila jsem sice další tisícovku, ale to je jen pakatel ve 
srovnání s tím, že jsme živí a zdraví. 
„Hospodina miluji, On slyší můj hlas, moje 
prosby, sklonil ke mně tvář svou k naslouchání... 
ubránil mě před smrtí, mé oko před slzami... Před 
Hospodinem smím dále chodit v zemi 
živých.“  (Žalm 116) 
Velké díky Pánu za vedení a ochranu! 

Veronika Salamonová 
ANDĚLÉ 

Potkali jste už někdy anděla? Já ano. A ne jednou. V 
poslední době se s nimi potkávám nějak často.  Začalo to 
loni, těsně před Vánocemi, kdy mi jeden (asi ten strážný) 
zachránil život. Chcete tu historku slyšet? Tak poslouchejte 
(vlastně čtěte). 
Pár dnů před Štědrým dnem jsem procházela jedním 
obchodem. Má dvě patra a já jsem se zrovna nacházela v 
přízemí. Jen jsem tak pomaloučku chodila a rozhlížela se.  
A najednou,  z ničeho nic, jsem nemohla udělat už ani krok. 
Prostě to nešlo. Něco mi v tom velice intenzivně bránilo. 
Zvláštní pocit, bylo to, jako by mě někdo držel za nohu. 
Takže jsem ten jeden jediný krok neudělala. A to bylo moc 
dobře, protože právě v příští vteřině, do míst, kde bych se 
po tom krůčku ocitla, spadl z prvního patra obrovský, těžký 
balík se zbožím.  „ŹUCH!!“  
No, spadl... nějaká prodavačka, asi už hodně unavená 
předvánočním shonem, si chtěla zkrátit cestu po schodech 
a ten obrovský balík jednoduše shodila z galerie 1. patra do 
přízemí. 

Řeknu vám, nestačila jsem se ani leknout. To až mnohem 
později mi došlo, že mohlo být na světě o jednu optimistku 
míň. Tak jsem poděkovala Bohu za toho anděla, který mě 
držel za nohu a slíbila mu, že o téhle příhodě napíšu.  Ale 
znáte to - do toho přišly Vánoce, spousta práce, starostí, 
nemoci dětí, atd..  Prostě jsem se k psaní nedostala. Jenže 
andělé se začali sami připomínat. 
Prvního, skleněného, jsem dostala od kamarádky jako 
dárek pod stromeček. Další se mi připomněl také ve formě 
dárku - DVD s vánočními písněmi. Jiný na mě vykoukl z 
příběhu v knížce, kterou jsem později namátkou otevřela. 
Dalšího mi "jen tak pro radost" namalovala dcera. Poslední 
se mi připomenul citátem, který na mě zasvítil z monitoru 
počítače: 
"Všichni jsme andělé s jedním křídlem. Abychom mohli 
vzlétnout, musíme se obejmout." 
A mě v té chvíli napadla jedna věc.  Že kromě andělů, kteří 
nad námi z Boží milosti bdí a které nevidíme, je kolem nás 
spousta dalších „andělů“, se kterými se denno-denně 
setkáváme. S těmi z masa a kostí, kteří mají konkrétní tvář 
i jméno. Berou na sebe nejrůznější podoby: 
 - podobu kamarádky, která při vás stojí v dobrém i ve zlém 
 - podobu bezdomovce, který (jako jediný) vám pomůže na 
nohy a přivolá pomoc, když si zvrtnete kotník a zůstanete 

bezmocně ležet na chodníku (ano, i to se mi přihodilo 😊) 
 - podobu člověka, který už jen svým pozdravem a úsměvem 
prozáří váš nepříliš povedený den 
 - podobu lékaře, který pro vaše dítě udělá víc, než by musel 
a než hradí zdravotní pojišťovna 
 - podobu člověka, který vám řekne pravé slovo v pravý 
čas... 
Příkladů je spousta. Aby však člověk anděly viděl, musí se 
pořádně dívat nejen očima, ale i srdcem. 
Ale pozor, i ostatní potřebují anděly - nás. I my se máme 
snažit, abychom pro druhé byli anděly. Není to vůbec těžké. 
Také my můžeme být druhým prospěšní: 
 - pochvalou 
 - úsměvem 
 - vlídným slovem 
 - radou 
 - milým vzkazem 
 - nasloucháním 
 - trpělivostí 
 - trochou pozornosti 
 - nabídkou konkrétní pomoci ... 
Možná se vám to zdá málo, ale někdy i maličkost může 
druhému pomoci a nebo i změnit život. 
 
Milí lidé, přeji vám všem do nového roku, abyste také často 
potkávali anděly a i vy sami abyste byli druhým radostí, 
pomocí a požehnáním.  Jen tak budeme moci „létat“.  
                                                                        Helena  Sapáková           

 

NENÍ ANDĚL JAKO ANDĚL 
Andělé slouží od počátku Božímu plánu spásy s celým 
stvořením. Boží zjevení nám o působení dobrých a špatných 
andělů podává jen částečné informace. Boží andělé jsou 
spojeni s Božím Synem, Ježíšem Kristem. Jsou to jeho 
andělé. Provázejí celý jeho život zde na zemi od jeho početí 
a přijdou s ním v slávě na konci dějin. On je středem jejich 
světa a jejich služby. Poslání andělů vůči lidem je dáno od 
Boha a jejich hlavním cílem je pomáhat lidem dojít spásy v 
Ježíši Kristu. 
Andělé se nevěnují jen pokřtěným křesťanům. Spása skrze 
Ježíše Krista je určena všem lidem. Nikdo nepřichází k 



 

Otci jinak než skrze Ježíše Krista (srov. Jan 14,6), 
neboť nebylo dáno lidem jiné jméno, ve kterém by 
mohli dojít spásy (srov. Sk 4,12).  Zachraňuje nás 
Boží láska, naplno zjevená a završená v Ježíši z Nazareta. 
Tato láska nás uschopňuje k životu v lásce, ať už si to 
uvědomujeme, nebo ne. Andělé tedy napomáhají všem 
lidem, aby došli spásy, a proto slouží všem lidem bez 
rozdílu. Jsou posly Boží péče o každého člověka. V čem 
spočívá pomoc andělů a jejich doprovázení? 
Jejich působení našimi smysly, až na výjimečné situace, 
nevnímáme. Andělé působí především na lidskou mysl a 
představivost. Mohou působit i na svět hmotný, ale bez 
rozkazu nebo dovolení Božího nemohou do řádu 
přirozeného i nadpřirozeného světa libovolně zasahovat, to 
by byli všemohoucími, ale tím je jen Bůh sám. Jelikož 
nadpřirozený svět přesahuje naše vnímání a chápání, 
musíme vždy zůstat pokorní a opatrní vůči suverénnímu 
přesvědčení, že to či ono v našem životě způsobují andělé. 
Pro nás křesťany je však dobré věřit v jejich působení a 
počítat s ním. Pokud je ve víře přijmeme jako své společníky 
na životní pouti, můžeme se stát vnímavějšími na jejich 
zásahy. 
Andělé tedy nejčastěji působí na lidského ducha 
prostřednictvím vnuknutí. V Písmu o tom máme několik 
záznamů (vzpomeňme alespoň vnuknutí Josefovi, aby si 
vzal Marii za ženu nebo aby odešel do Egypta). Naše 
myšlení však přímo neovlivňují, nerozhodují za nás, 
neovládají ani náš rozum, ani naši vůli. Jejich vnuknutí 
můžeme přijmout nebo odmítnout. 
Ve vší jednoduchosti se učme být vnímavými na dobrá 
vnuknutí a nesnažme se o nějakou hlubší komunikaci s 
anděly. Přílišná zvědavost a prahnutí po mimořádných 
způsobech zprostředkování Boží vůle by nás dříve či později 
mohly přivést na scestí a nechtěně bychom mohli padnout 
do zajetí klamu nebo i ďáblových lstí.  
Hlavním prostředkem spásy je totiž víra v Ježíše Krista a v 
jeho evangelium, tedy náš stále více rozvíjený vztah k Ježíši 
Kristu, a nikoli naše vztahy s anděly.            V.K.Barátová 
                                                                       
                     MUŽ V LEDOVÉM POTOCE 
Ten den jsem se modlila k Pánu Ježíši, aby nás vedl, ať 
vstupujeme do dobrých skutků, které pro nás připravil. 
Potom jsem šla na pravidelné modlitební setkání 
maminek do školy, kam chodí naše děti. Modlíme se za 
děti, jejich rodiny, učitele, ale i za město a celou naši zemi. 
Čteme společně z Bible, modlíme se za vedení Duchem 
svatým, za Jeho dary do životů nás všech. Je to naše 
společná „služba“. 
Po modlitební jsem měla nějaké vyřizování a spěchala jsem. 
Když jsem přecházela přes pěší lávku přes potok, uslyšela 
jsem nějaké zvuky z potoka. Podívala jsem se a uviděla ve 
vodě nějakého muže! Podotýkám, že byl leden, mrzlo a voda 
musela být příšerně ledová! Otočila jsem se a spěchala k 
němu. Z druhé strany přicházela jiná žena. Muž se zatím 
dosápal ke břehu, ale neměl sílu vylézt z vody, byl v ní do 
půli těla. Břeh je tam příkrý, asi 3 metry dlouhý kopeček, 
teď zasněžený a kluzký. Paní mi řekla: „Podejte mu ruku, já 
vás chytím a vytáhneme ho.“ „No a spadnu tam taky, ne?“, 
pomyslela jsem si. Muž byl mohutný, oblečení až po krk 
nasáklé vodou, navíc z něj táhl alkohol a neměl vůbec 
energii škrábat se nahoru. Přišla tam další „slabá“ žena a 
přicházel starý pán. Nikde žádný silák. Starý pán dostal 
geniální nápad, sundal si šálu a hodil jeden konec muži ve 
vodě. Za druhý jsme všichni čtyři společně táhli jak v 

pohádce o řepě, až jsme ho vytáhli!  Co teď? Navrhovala 

jsem, že bychom měli zavolat policii, ale muž říkal, ať 
nikoho nevoláme, že si zavolá taxík. Obě ženy zatím odešly. 
Nevěděla jsem, co dělat, ale nechtěla jsem ho tam nechat. 
Jistě ho alkohol hřál v žilách, ale co kdyby dostal srdeční 
kolaps, nevěděla jsem, jak dlouho v té vodě byl, jistě byl 
pořádně podchlazený. Tak jsem se radila se starým pánem 
a usoudili jsme zavolat policii. Díky Bohu jsem měla mobil, 
tak jsem tam brnkla. Zatím jsme s opilým mužem chodili 
sem tam, aby se trochu hýbal a pak starého pána napadlo 
přinést mu deku a čaj. Bydlí totiž přímo u potoka. Šli jsme 
k jeho domu, opilý muž se potácel. Policie pořád nejela, 
začala jsem mít obavu, aby nám milý zlatý opilý 
nezkolaboval. Dědeček odešel vařit čaj a já jsme se začala 
nahlas modlit: „Bože, zachraň ho, ať neumře, zachraň jeho 
život i jeho duši. Bože, prosím Tě, ať už přijedou a vezmou 
ho do tepla.“ 
Opilý muž se mě zeptal: „Vy jste věřící?“ 
Řekla jsem, že ano a jestli se také nechce pomodlit, že bych 
mu s modlitbou pomohla, mohl by opakovat po mně. 
Souhlasil. A tak jsem mu předříkávala a on se modlil: „Pane 
Bože, prosím, pomoz mi. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi zemřel 
na kříži za moje hříchy. Prosím tě, odpusť mi moje hříchy a 
zachraň mě. Vydávám Ti svůj život.“ Když řekl amen, 
uviděla jsem přijíždět městskou policii. Starý pán právě 
přinesl čaj. Policisté raději zavolali rychlou záchranku. (To 
je dobře, pořádně ho prohlídnou, jestli nemá nějaké další 
zranění, krvácel totiž na ruce, jak se poranil o led.) Než 
sanitka přijela, ptali se muže, kolik má roků. Byla jsem 
překvapená, když řekl, že 32. Vypadal nejmíň na 
55.  Rozloučila jsem se a spěchala dál svou cestou plná 
radosti a úžasu z Božího vedení. 
Děkuji Ti Pane, že jsem tam mohla být. Ve správný čas na 
správném místě. Tohle chci dělat, nechat se Tebou vést a 
používat ke skutkům, které jsi pro mě připravil. 

Veronika Salamonová  

 
Všechno visí na vlásku 

na tenounké nitce 

jako třpytivá vánoční ozdoba 

Ještě září 

ještě se dotýká tušených bohatství 

ještě přitahuje oči 

 

A tu zničehonic 

bosé zvědavé jitro 

najde na zemi střepy 

 

Všechno visí na vlásku 

na tenounké nitce 

A ten vlásek 

ta nitka 

je milost nebo prokletí. 

 

 
 



 

VERONKA 
Prodavačka za pultem vesnického krámku vyhlédla ven 
přes okénko, bičované prudkou vichřicí. Pozorovala, jak na 
skle přistávají nové a nové chuchvalce sněhových vloček, 
které zastírají výhled na okolní kopce. Ve slovenských 
Beskydech si zimní počasí dovede zašpásovat. Z okna je 
vidět jen část vylidněné osady. Nikde ani noha, všichni 
přikládají doma do pece a hřejí se u kachlových kamen. 
Sněhová vánice trvá už od časného rána a vichr jakoby stále 
nabýval na síle. Petrolejka ve zšeřelém krámku chvílemi 
zabliká průvanem. Na dvorku se rozštěkal pes. Že by 
zákazník v tomhle počasí? Nesmysl, dnes sotva přijde 
někdo nakupovat. Kdo nemusí, nevytáhne paty z dřevěnice.  
Vzápětí se ozývá na zápraží dupot, jak se někdo snaží setřást 
sníh nalepený na botách. Dveře se otevřely, zvonek nad 
nimi se rozklinkal. Se závanem větru vklouzla dovnitř 
drobná postavička malého děvčátka, rychle za sebou 
zavřela dveře a pozdravila. „Pochválen Pán Ježíš Kristus“.  
Dítěti není víc než nějakých 5-6 let.  Z černého vlňáku, který 
přikrývá hlavu a útlé tělíčko, jsou vidět jenom oči a nos. 
Zbytek tvoří dlouhá sukně a chatrné botky.  
„Až na věky, amen.“ Odpověděla užaslá prodavačka. „Jak jsi 
sem přišla v tom nečasu? Odkud jsi a kdo tě 
poslal?“ spráskla rukama a nevěřícně si děvče prohlíží.  
„Poslal mě náš děda, pro tabák“, vydechlo děvče ztuhlými 
rty a drobnou zkřehlou ručkou pokládá na kupecký pult 
peníze. „My bydlíme v chalupě tam za kopcem.“ 
Prodavačka zavrtěla nechápavě hlavou. To je pořádný kus 
cesty – a dnes, v tomto počasí, poslali takové škvrně?  
Samotné?  To je přece malá Veronika Dubačová, co jí říkají 
Veronka, rozpomíná se. Slyšela příběh o její matce Anně, 
která porodila dítě za svobodna. A tak se za svou hanbu 
před lidmi styděla, že dcerku odmítla. Nechala děvčátko na 
vychování svým rodičům. Jenomže oni mají doma ještě 
další čtyři vlastní děti. Ve skromné dřevěné chalupě nebylo 
nikdy živobytí nazbyt a další krk, který bylo třeba živit a 
šatit, nebyl vítaný. 
„Děda je asi silný kuřák“, poznamenala, zatímco vážila do 
papírového sáčku tabák. Pak přijala peníze a vrátila pár 
drobných. „Nechceš se nejdřív trochu ohřát, než půjdeš?“, 
zeptala se soucitně.  
„Ale ne, já musím hned domů, aby se nezlobili“, odpovídá 
dítě. Pozdraví, vlňák si přiváže pevněji k tělu a rychle za 
sebou zavírá dveře. Oknem je vidět drobná postavička, 
která s hlavou skloněnou proti větru jde sněhem zavátými 
stopami, zpátky svou cestou. Jde to těžko, bojuje o každý 
krok. Ale ona ví, že musí dojít.  

Karla Došková (podle skutečné události) 
 
„Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním 
z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé 
v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského 
Otce“.    Matouš 18,10 
 

 

VÁNOCE V KOMUNISTICKÉM KRIMINÁLE 
(Anastáz Opasek, arciopat břevnovský) 
   Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní 
zážitek se liší od toho každodenního, je Svatvečer Vánoc. 
Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na 
farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na 
zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, 
skladiště či policejní kasárna. 
 Je Štědrý večer, dostali jsme také státní nadílku, obrovské 
řízky, protože vědí, že se v ten den postíme. Zmizely tedy za 
okny, přichystané na Boží Hod. Dnes dopoledne se 
nepracuje a lze poznat sváteční pohodu, mnozí se modlí 
více než jindy sami v mlčení, jiní hovoří v hloučku. Rádi 
bychom si odpověděli na otázku, která je pro všechny kněze 
důležitá: kterak se dostat k ostatním vězňům, jakou cestou, 
kudy a přes koho, když jsme střeženi stálou hlídkou a 
bydlíme daleko od ostatních? Jsme totiž izolováni u 
historických hradeb, v bývalých bytech strážců. Policie se 
rozrůstala ze dne na den a byty ve věznici již dávno 
nestačily. Je tu útulněji, ale jaksi nadměrně. Musíme spát 
tři nad sebou, pokoj je plný trojáků jako za války. Aby se 
nešířila nákaza náboženstvím, je mezi námi a ostatními 
přísná a bolestná hranice. Jakékoliv překročení se trestá 
korekcí na samotkách. Tam na cele není nic, žiješ mezi 
čtyřmi stěnami, jen navečer ti vhodí slamník.  
Naše hlídka je postavena u dveří, musíme přece vědět, 
kdyby přicházel strážný. Za paténu poslouží víčko z umělé 
hmoty, podobá se trochu bohoslužebnému nářadí. Víno 
jsme si vyrobili, na všechno nestačí ani pátrači ministerstva 
vnitra, je ho však poskrovnu, protože jen výjimečně 
dostáváme balíčky z domova. A potom, kolik hodin je třeba 
k přísným prohlídkám zásilek, vánočka se musí rozřezat, 
aby v ní snad nebyl moták s důležitým sdělením příjemci. 
Hostie jsou malé kousky nakrájené z buchty, malé, aby se v 
případě nebezpečí mohly rychle spolknout. To je tedy náš 
obětní chléb.   Rozsazeni na různých místech vězeňské 
světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristově oběti. Kalich 
je tuba od léků, je v něm několik kapek drahocenného vína.  
Venku se již setmělo. Rozsvěcíme světlo a jsme tišší. 
Modlíme se s církví tam venku, za příbuzné a známé, za 
ostatní vězně, kteří se v tuto dobu modlí s námi, zbaveni 
možnosti být s námi. Modlí se na svých celách ve všech 
budovách vězení; někteří jsou i dnes v samovazbě za 
neposlušnost, za porušení leckdy směšných předpisů a 
nařízení. Modlit se na celách je přísně zakázáno, přesto se 
mnozí modlívají společně, pokud se nenajde udavač. Je 
mezi nimi mnoho apoštolů, kteří učí ostatní modlitbě. 
Nakonec tiše zpíváme Narodil se Kristus Pán. Zdá se, že 
jsme mu blíže, protože přišel mezi své chudé, narodil se v 
chudobě věznice na dřevěném stole. 
Podobáš se Jemu, který nic neměl. Kdybys zemřel, zůstane 
tu po tobě jen hromádka prádla a vězeňský šat. Jsme chudí, 
ale určitě bohatí, protože přišel On. Chceme se podělit z 
toho bohatství, snad již zítra může Kristus pokračovat ve 
své cestě po vězení. V nějaké krabičce bude přenesen dále.  
Letos je to pro mnohé lepší než loni, kdy jsem prožil Štědrý 
večer sám, mezi čtyřmi stěnami samovazby, i bez 
censurované knihy. V naprostém mlčení, protože ani 
hlídači na tebe nepromluvili, když otevřeli dveře, abys mohl 
se země sebrat jídlo. A dnes jsem zde ve shromáždění církve 
kněžské, neboť nejen biskupové, ale i faráři a kaplani jsou 
čestně zastoupeni. Je nás tu hezky přes sto. Naše radost je 
bez vánočního pozlátka, jsme vtaženi do velikosti absolutní 
prostoty, žijeme v tichosti srdce a Boží přítomnost je přímo 
hmatatelná.  



 

Již brzy musíme na lůžka, bude večerka. Blíží se devátá 
hodina, je třeba zhasnout světla. Tím se ovšem dnešní 
Svatvečer nekončí. Co nejdříve začnou chodit bdělé hlídky, 
které budou pokračovat i přes půlnoc. Co kdyby někoho 
napadlo sloužit půlnoční mši? Je tedy policejní pohotovost. 
Občas se na celách rozsvítí světla a několik strážných projde 
úzkou uličkou mezi trojáky, a světlo kapesní lampy se 
projde po postelích. Kolem půlnoci budou hlučnější, neboť 
zapíjejí Štědrý večer. Jsou podnapilí a mají radost, že 
ležíme tiše. Noc pokračuje k novému ránu Božího hodu.  
K nové naději.                     (Monika Elšíková, Opat chuligán) 

 

ZPĚVY U JESLIČEK 
Václav Renč 

 
Už dávno dudy nedudají 

okolo Betléma. 
Jen smutné větry smutně hrají, 

smutna je duše má. 
 

Už dávno nikde nečekají, 
že ze tmy vzejde jas. 

Jen smutné deště smutně hrají 
pro nejsmutnější čas. 

 
Naděje dávné vítr žene 

okolo Betléma. 
Kdo stojí o nás odsouzené? 

Smutna je duše má. 
 

Mlč, Janku, malověrný Janku, 
ovečky plaší pláč. 

Ty čekej v bdění, čekej v spánku. 
Však duše tvá ví nač. 

 
Čekej, jak v Písmě stojí psáno: 

Pomine jednou tma,  
uprostřed noci vzejde ráno 

a hvězda radostná. 
 

Vstávají ze sna pastýři 
a diví se a žasnou. 

A bez váhání zamíří, 
kde vidí hvězdu jasnou. 

 
Nad holým chlévem z kamení, 

co hledí dolů k městu, 
hoří to Boží znamení 

a osvětluje cestu. 
 

Svolává k chlévu ze všech stran 
i anděle i lidi. 

A kdo má srdce dokořán, 
každý to světlo vidí… 

 
HORKÉ VÁNOCE  

Jednou o Vánocích, nedlouho před půlnoční, najednou 
přiběhl zpocený a udýchaný mladý muž, padl přede mnou 
na kolena, což není zrovna jejich zvykem, a prosil mě o 
pomoc: "Otče, moje žena má rodit, ale nějak to nejde, musí 
do nemocnice, prosím odvezte ji tam. Bude to naše první 
dítě."  
Nebylo by to sice poprvé, co bych někoho vezl do 
nemocnice, vzdálené asi půldruhé hodiny jízdy od fary, ale 
za necelou půl hodinu měla začít slavná mše svatá. Nastala 

chvilka horečného uvažování. Na pláni za kostelem je asi 
tak dva tisíce lidí čekajících na obřad, vrátit se mohu 
nejdříve za tři čtyři hodiny, a když už to nebude půlnoční, 
počkají na mě? Promluvil jsem s mými poradci, staršími 
jednotlivých rodů a vysvětlil jsem jim naléhavost situace. 
Jednohlasně řekli: "Ano, otče, jeďte, někdo by mohl zemřít, 
a to se nesmí stát." Podíval jsem se po zástupech lidí, 
všichni už věděli, co se děje a upírali na mě své oči. Cítil 
jsem, že si opravdu přejí, abych jel a zachránil ohrožené 
životy. Bylo hrobové ticho a do tohoto ticha jsem jen řekl: 
"Jedu zachránit životy, a Ježíšek se narodí." Tak jak jsem 
byl jsem sedl do džípu v doprovodu mladého muže a sjeli 
jsme dolů z kopce, kde už na nás čekala rodička, celá 
zkroucená bolestí, s mladou dívenkou, která ji 
doprovázela.  
Jeli jsme nejdříve velmi pomalu, protože cesta byla samý 
hrbol a výmol, no nic příjemného pro takové cestující. Auto 
místy až nesnesitelně kodrcalo a hrkalo, ale díky tomu se 
stalo něco, co bych ani v nejmenším nepředpokládal.  
Asi po půl hodině jízdy se najednou ozvalo bušení na 
okénko, křik a dívenka vzadu gestikulovala. Manžel ženy, 
která měla rodit, seděl vedle mě. Položil ruku na volant a 
řekl, že zjistí, co se vlastně děje.  
Zastavil jsem a zbledl v tom okamžiku zároveň, protože 
zezadu se ozval pláč a křik novorozeněte. Neměl jsem s 
porody žádné zkušenosti, myslím, že ani manžel mladé 
maminky či dívenka z jejího doprovodu. Mohlo se ještě 
leccos stát. Ale nestalo, dopadlo to s Boží pomocí dobře, a 
když jsme se vydali nazpátek, domorodé osazenstvo už jen 
samou radostí pískalo, výskalo, jeden překřikoval druhého. 
Její manžel mě poprosil, abych je zavezl domů, že mi dají 
kozu. To je na africké poměry velký dar.  
Vystoupil jsem z auta a řekl jsem jim: "Já jsem pomohl vám, 
vy teď pomůžete mně." Hleděli na mě s otevřenými ústy, 
bez představy, co asi tak můžu chtít. Ale nasedli znovu do 
džípu a společně jsme vyjeli na kopec mezi jásající a čekající 
davy lidí. Maminku s jejím novorozenětem jsem odvedl k 
dřevěné chýšce, posadil na slámu a jejího manžela k ní 
"instaloval" jako Josefa. Začala dítě kojit a v tom okamžiku 
jsem si myslel, že zahřmělo, protože stovky a stovky lidí 
zajásaly a začaly zpívat "Narodil se Kristus Pán, veselme 
se..."  
Ke skutečným jesličkám jsem si oblékl roucho a začal se mší 
svatou jednu hodinu po půlnoci. Děti a dospělí chodili před 
tuto rodinu a dávali jí jablíčka, banány, bonbony. Bylo to 
dojemné, krásné. Jak se vydařily tyhle Vánoce, na to do 
smrti nezapomenu. 
                Z knihy V Africe mi říkali Sípho, Zdeněk Čížkovský  
 

LIDÉ 
Někteří lidé nevědí, jak je důležité, že tu jsou. 
Někteří lidé nevědí, že ostatním dělá dobře, když je třeba 
jen vidí. 
Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich laskavý 
úsměv. 
Někteří lidé nevědí, jak blahodárně působí jejich 
přítomnost. 
Někteří lidé nevědí, oč bychom bez nich byli chudší. 
Někteří lidé nevědí, že jsou darem z nebes. 
Věděli by to, kdybychom jim to řekli.          Bruno Ferrero 
 

DARY 
Jako mladé děvče jsem byla jednou na návštěvě u 
kamarádky a ona se mnou sdílela radost z dárku, který jí 
věnoval její dědeček k patnáctým narozeninám. Byla to 



 

překrásná souprava šperků z českých granátů, zasazených 
ve stříbře – náhrdelník, náramek, prsten a náušnice. 
Společně jsme obdivovaly jemnou šperkařskou práci, 
množství tmavočervených kamínků umně sesazených do 
vkusných tvarů a obrazců, jejich krásu a třpyt. Přiznám se, 
že ani předtím, ani nikdy později jsem neviděla něco tak 
nádherného. V dnešní době by taková souprava přišla na 
velké peníze. Svůj dárek dědeček navíc umístil do 
vlastnoručně vyrobené dřevěné kazety, ozdobené 
vypalovanými ornamenty. Bylo znát, že si dal velmi záležet 
na tom, aby tento dar vyjádřil jeho lásku k vnučce a touhu 
udělat radost. Měla to být zároveň i součást jejího věna, 
které jí rodiče chystali.  
Celá věc měla ale tak trochu háček – v době, kdy dívka 
soupravu šperků dostala, ji nemohla ještě používat. Vlastně 
v podstatě mohla, jenomže tento typ šperků prostě sluší 
spíše zralým ženám. Nosí se při slavnostních příležitostech, 
ke společenským šatům. Na patnáctiletém děvčeti 
v džínách by masívní náhrdelník vypadal nepatřičně. Bylo 
tedy zřejmé, že tento cenný dárek byl míněn především pro 
budoucnost. Obdarovaná vnučka si jej prohlédla, 
vyzkoušela a pak s vděčností a láskou, pečlivě uložila mezi 
své dívčí poklady. Věděla, že si bude muset počkat a těšila 
se, až přijde čas, kdy tento dar bude moci používat.  
Na tuto příhodu jsem si vzpomněla v jiné souvislosti. 
Jako znovuzrozené křesťany nás Duch svatý obdarovává 
svými vlohami a dary, které jsou cenným vkladem do 
našeho života. Každý z nich má velkou hodnotu, jako 
ostatně všechno, co od Boha přijímáme a proto se musíme 
naučit s nimi správně zacházet. Některé z nich můžeme a 
máme začít používat hned. Na druhé straně jsou jiné, se 
kterými je třeba nakládat opatrněji. K jejich používání je 
potřeba nejprve duchovně vyrůst a dozrát, abychom je 
neznehodnotili. Má-li někdo např. charisma chvály, 
přímluvné modlitby nebo služby potřebným, může 
používat svůj dar k Boží slávě víceméně hned a často, i když 
i tam je dobré si vyprošovat moudrost. Je-li někdo 
obdarován např. darem proroctví, vedení nebo misie, je 
vhodné postupovat s větší obezřetností. Takovéto dary 
vyžadují jistou přípravu, duchovní zralost a zkušenost, 
citlivost pro určitý čas a správnou příležitost. Nedají se 
používat jen tak, bez Božího vedení.  
Jistě by nebylo správné své dary ukrýt a z opatrnosti 
nepoužívat vůbec – ze samé obavy, abychom o ně nepřišli. 
Máme se však o ně správně starat a rozvíjet je.  Je naší 
povinností dbát o to, abychom takovýto nevšední a cenný 
dar neznehodnotili. Za duchovní dary jsme odpovědni, 
máme se v nich cvičit a používat je ke společnému 
budování.  Proto není jedno, jakým způsobem s nimi 
zacházíme.  
Věc má ještě další rozměr. Tento svět je duchovním 
bojištěm Dobra a Zla. Každý člověk zaujímá pozici na jedné 
nebo druhé straně, v určité linii. Žádná třetí strana 
neexistuje. Hájíme-li pozice Dobra, musíme také vhodně 
používat své zbraně. Asi jako když bojovník drží v ruce kopí. 
Nešikovný nováček může neopatrnou manipulací zbytečně 
zranit svého spolubojovníka. Způsobit bolest a škodu, 
anebo dokonce porážku celého oddílu.  A to jistě nechceme.  
Vyprošujme si proto moudrost a vedení Ducha svatého, 
abychom stáli na správných pozicích a ve své službě byli 
konstruktivní, nikoliv destruktivní.              Karla Došková 
 

Máme rozličné dary podle milosti, která byla 
dána každému z nás.   Římanům 12,6 
 

TIPY NA SVÁTEČNÍ POHOŠTĚNÍ 
 

SLANÉ PEČIVO – velmi dobré 

200 g nastrouhaného sýru, 

200 g másla, 

100 g polohrubé mouky a 100 g hrubé mouky, 

vajíčko, posyp  

Sýr, máslo a obě mouky smícháme a vypracujeme 

těsto. 

Těsto vyválíme a vykrajujeme tvary formičkami, 

nebo jen rádlem. Poté potřeme rozšlehaným vajíčkem 

nebo pouze bílkem a posypeme dle chuti, mletými 

ořechy, semínky, vegetou. Pečeme asi při 200°C  

 

DIA CUKROVÍ – lehké a dietní 

250 g HERY, 250 g hladké mouky, 250 g tvarohu 

Zpracujeme pevnější těsto, rozválíme na sílu asi 4 mm, 

vykrájíme vánoční tvary, pečeme na plechu 

vyloženém peč. papírem při 180 stupních zhruba 4-6 

minut do růžova.  

Upečené můžeme postříkat DIA-polevou, nebo obalit 

v mleté skořici s trochou práškového dia sladidla.  

Nám chutná samotné.   

Slaná varianta – tvary potřeme vajíčkem/bílkem, 

posypeme kmínem nebo semínky a trochu posolíme. 

Pečeme těsně před Vánocemi, nepotřebuje uležet. 

 
TYROLSKÝ ŠTRŮDL SE ZMRZLINOU 

Suroviny na těsto: 150 g hladké mouky, 75 ml vlažné 

vody, 1 špetka soli, 1 lžíce bílého vinného octa, 

slunečnicový olej na potření 

Na náplň: 500 g jablek, 50 g cukru, 30 g rozdrobeného 

piškotového korpusu nebo na másle opražené 

strouhanky, mletá skořice, hrozinky, strouhaná 

citrónová kůra, rozpuštěné máslo na potření, 

moučkový cukr 

Příprava těsta: 

Všechny suroviny smíchejte a vypracujte v hladké 

těsto, potřete olejem a nechte odpočívat nejméně 20 

minut při pokojové teplotě. 

Příprava náplně: Jablka oloupejte, nakrájejte na malé 

kousky a v misce je smíchejte s cukrem, skořicí, 

citrónovou kůrou a hrozinkami. Na závěr přidejte 

rozdrobený piškotový korpus nebo strouhanku, aby se 

těsto dokonale spojilo.  

Z těsta vyválejte tenký plát, dejte na něj náplň 

a srolujte. Povrch potřete rozpuštěným máslem 

a pečte v troubě při teplotě 180 °C přibližně 14 minut. 

Štrůdl nakrájejte, posypte moučkovým cukrem 

a podávejte s kopečkem vanilkové zmrzliny. 
 

OPERACE 

 Do nemocnice přijali malého chlapce, aby mu vytrhli 
mandle. Když ho přišli navštívit rodiče, báli se, že bude celý 



 

zničený a v šoku. K jejich údivu ho ale našli, jak vzrušeně 
sedí a je celý žhavý vypravovat jim svou zkušenost.  

 "Byl tam Bůh!" vykřikl. "Viděl jsem ho. Mluvil se mnou." 
"Jistěže tam byl Bůh, zlatíčko," řekla mu matka, "ale 
neviděl jsi ho a docela určitě s tebou nemluvil."  

 "Mluvil, mluvil," trvalo dítě na svém. 
Pak se ho zeptal otec, jak Bůh vypadal.  

 "Byl celý v zeleném a viděl jsem jen jeho oči. Měl zelené šaty 
a zelenou čepici a zelenou látku přes pusu."  

 "Aha," řekl otec a snažil se skrýt své pobavení, 
  "a jak jsi přišel na to, že je to Bůh?" 
    "Víš, tati," odpověděl chlapeček, "kolem mě byli tři celí bílí 

andělé a dva z nich byly slečny andělky a ten třetí byl pán 
anděl. Pán anděl mi řekl, ať otevřu pusu. Podíval se dovnitř 
a všecko, co viděl, hned hlásil tomu zelenému.  
A řekl: 'Pane Bože, pojďte se podívat na ty mandle.` Tak 
Bůh přišel a podíval se a pak mi řekl: `Neboj se. Neublížím 
ti.'   A já už se pak ani trošičku nebál, protože mi to dělal 

sám Bůh!"   😊  

 

DOPIS TOBĚ 
Milý příteli,  
jistě sis všiml, že moje narozeniny se blíží. 
Každým rokem se koná oslava na moji počest 
a myslím si, že tomu tak bude i letos. Během 
těchto dnů mnoho lidí připravuje slavnost a 
nakupuje dárky. Rozhlas a televize ve svých 
reklamách na každém kroku upozorňují svět 
na moje blížící se narozeniny. Je krásné vidět, 
že aspoň jednou do roka si na mne lidé 
vzpomenou.  
   Jak jistě víš, oslava mých narozenin začala 
už před mnoha lety. Zpočátku lidé chápali a 
byli vděčni za všechno, co jsem pro ně udělal. 
Teď se zdá, že už jen málokdo zná skutečný 
důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, 
baví se, ale význam svátků jim uniká.      
   Vzpomínám si, jak i vloni byla uspořádána 
takováto slavnost na moji počest. Slavnostní 
tabule byla plná jídla, ovoce a různých 
dobrot. Výzdoba byla vskutku fantastická a 
všechno to doplňovaly nádherně zabalené 
dárečky. Chceš však něco vědět? Byl jsem 
oslavenec, ale nebyl jsem pozván.  
   Když nastal den D, přišel jsem, ale nechali 
mne stát venku, před zavřenými dveřmi. A já 
jsem tak moc chtěl být s nimi. Po pravdě, 
nepřekvapilo mne to, protože v posledních 
letech mnozí lidé přede mnou zavírají dveře.  
   Nepozván, ale přece jsem se rozhodl 
potichoučku vejít. Postavil jsem se neviděn do 
rohu a pozoroval jsem, co se bude dít. Všichni 
jedli, pili, někteří se i opili. Vyprávěli si 
všelijaké hloupé i sprosté vtipy a náramně se 
bavili. Pak si rozdali dárečky a chovali se, 
jako by tato oslava byla jen kvůli tomu. 
Začali se objímat, a tak jsem otevřel svou 
náruč a čekal jsem, s kým bych se mohl 
obejmout já. A víš co? Nikdo si na mne ani 

nevzpomněl.  Řekni sám, jak by ses cítil, 
kdyby na tvých narozeninách byli 
obdarováni všichni kromě tebe, oslavence? 
Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, 
nepozvaný, a proto jsem odešel. 
   Něco ti ale prozradím:  i Já v mém nebeském 
domově  připravuji pod vedením mého Otce 
svoji velkolepou oslavu, jakou svět neviděl. A 
pokud se rozhodneš přijmout mé pozvání, 
napíšu tvé jméno zlatým písmem do velké 
knihy hostů. Kdo ke mně přijde, toho 
nevyženu ven. 

     Každý rok se oslava mých narozenin 
zhoršuje. Lidé myslí jen na své věci - na jídlo, 
pití a zábavu, ale na mě zapomínají. Byl bych 
tolik rád, kdybys mi o těchto Vánocích dovolil 
vstoupit do tvého života. Potěšilo by mne, 
kdybys pochopil skutečnost, že před více než 
dvěma tisíci lety jsem přišel dobrovolně na 
tento svět obětovat svůj život na kříži, abych 
tě zachránil. Dnes jediné, co chci, je, abys 
tomu uvěřil celým svým srdcem.     

     Budu na vás na všechny čekat.  

     S láskou  

                                                                  Ježíš 

 
P.S.:  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; 
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, 
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se 
mnou.    Zjevení Janovo 3,20  

 

HLÍDEJ SI … 

Jsme vyzýváni ke střízlivosti a bdělosti. Závisí na tom náš 

život. Kdyby kolem nás obíhal lev, a k tomu ještě hlasitě 

řval, určitě bychom si v klidu nelehli a neusnuli. 

V jednom časopise jsem četla tento citát: 

Hlídej si své myšlenky, neboť jsou tvými slovy. 

Hlídej si svá slova, neboť jsou tvým chováním. 

Hlídej si své chování, neboť se stává tvým zvykem. 

Hlídej si své zvyky, neboť se stávají tvojí povahou. 

Hlídej si svou povahu, neboť se stává tvým osudem. 

Člověče – buď bdělý. Bdi nad svými myšlenkami, slovy, 

chováním, svými zvyky, povahou, „osudem“.   Hlídej si…! 

          (Stvoř mi, Bože, čisté srdce…, Advent-Orion 2015) 

 

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, 
ďábel, obchází jako ́ lev řvoucí´ a hledá, koho 
by pohltil.    Bible, 1.list Petrův 5,8 

  
---------------------------------------------------------------------    
Otištěné články jsou zveřejňovány v původním znění, bez 
korekčních úprav.  
Adresa, kam můžete zasílat své příspěvky:  
Karla.Doskova@seznam.cz
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