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21.12.2012 toto datum vídáme a slýcháme 

nyní často. Podle mayského kalendáře má údajně 
označovat čas, kdy ve světě nastanou zásadní 
společenské změny anebo dokonce katastrofické 
události postihující celou zeměkouli (způsobené 
přechodem přes galaktický nulový bod). 
Samozřejmě jako rozumně uvažující lidé musíme 
hned něco takového odmítnout jako nesmysl. To je 
pravděpodobnější, že na matičku zemi spadne 
neočekávaně meteorit nebo vybuchne sopka, která 
zamoří a zasype popelem vše živé. Ovšem je 
udivující, že lidé jakoby až rádi uvěří takovýmto 
zvěstem. Zřejmě zde vidíme, že je v lidech touha 
po změně ve světě, touha po něčem lepším byť by 
to bylo i za cenu projitím určitými útrapami. 

V lidech je touha po změně, která povede k úlevě od fyzických, ale především od 
psychických trápení a bolestí. Lidé v sobě živí naději, že dosavadní vztahy a stav 
v lidstvu přejde v něco lepšího: neláska, podvody, lži, násilí, sobectví atd. 
v usmíření, k vzájemnosti, k lásce, k porozumění atd. Ano, tyto touhy jsou naprosto 
oprávněné a správné, protože nám je vnuká Bůh a to ať jsou lidé věřící nebo 
nevěřící, pokřtění nebo nepokřtění, protože Bůh každého stvořil, každého zná a 
každého chce přivést k poznání sebe a jednou do věčného Božího království. K tomu 
nás stvořil. Je v nás jakési tušení, že jsme Božími tvory stvořeni pro dobro a pro 
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Boha. Toto tušení si však oblékáme do našich různých fantaskních oblečků jako je 
například fáma o 21.12.2012.  

Je-li však v nás tato touha a tušení od Boha, tryskající i z naší přirozenosti, 
jaké je jejich naplnění? V příchodu a v přijetí Ježíše Krista, který je sám pokojem, 
sám láskou, sám dobrem, po něm lidé touží, avšak nevědí, že je to On. Tuto touhu 
jako křesťané v sobě nejen každodenně živíme, ale také naplňujeme v každodenním 
setkání s ním, ať v modlitbě, ať v životě podle jeho příkladu, ať v duchovním třeba i 
mystickém setkání.  

O slavnosti Ježíše Krista Krále si můžeme tak jasně připomenout tohoto 
krále pokoje, upozornit na něj druhé, dát jim poznat zdroj a zároveň naplnění všech 
dobrých tužeb. V době adventní pak čekat, volat, toužit a nakonec o vánocích 
přijmout lásku svého života, Pána svého života, zdroje všeho dobra, Pána Ježíš 
Krista – vlastnit Ho a nechat se Jím vlastnit v dokonalém věčném spojení lásky. 

P.Vladimír Jahn 
 

Modlitba za zemřelé 
 
   V neděli 4. listopadu jsme se sešli na 
postřelmovském hřbitově pomodlit se za duše 
zemřelých a vyprosit jim odpuštění jejich 
hříchů.  
   Odpustky jsou prominutí časných trestů 
(následků) za hříchy, které byly odpuštěny. 
Každý hřích zanechává na duši určité zranění, 
které člověk vyrovnává buď ještě zde na světě, 
nebo po smrti. 
   Od letošního roku po dobu devíti let – to 
znamená až do roku 2019 - na území českých 
a moravských diecézí je navíc umožněno pro 
ty, kdo ze závažných důvodů nebudou moci 

navštívit hřbitov ve dnech  
1. - 8. listopadu, aby získaly 
plnomocné odpustky 
přivlastnitelné duším v očistci 
při návštěvě hřbitova a 
splněním obvyklých podmínek 
již od 25. října. 
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V týdnu od 1. do 8. listopadu víc než kdy jindy myslíme na zemřelé, kterým je třeba 
pomoci přímluvou Církve co nejdříve se takto plně uzdravit a vstoupit do nebeské slávy.  
Církev stanovila, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v očistci vyprosit:  

1. Vykonat svatou zpověď (jedna stačí na více dní)  
2. Přijmout tělo Páně  
3. Pomodlit se na úmysl Sv. Otce (např. Otče náš a Zdrávas Maria)  
4. Navštívit kterýkoli hřbitov a pomodlit se tam třeba pouze v duchu za zemřelé 

Tyto úkony zajisté Církev nikomu přímo nenařizuje, a není řečeno, že jiná forma 
zbožnosti nemůže zemřelým 
pomoci. Na druhé straně je 
projevem důvěry v duchovní 
sílu Církve, když se připojíme 
k tomu, co katolíci celého 
světa v duchu společné 
modlitby takto konají. 
A proč se vlastně takto každý 
rok scházíme? Na to by nám 
mohla odpovědět slova písně: 
„ Na dušičky vzpomínejme, 
z očistce jim pomáhejme. 
Budou na nás vzpomínat, až 
my budem umírat.“ 

 
Mikulášská nadílka 

 

   Mikuláš s nadílkou chodí podle dávných tradic v předvečer svého svátku – pátého 
prosince. My jsme se ho však nemohli dočkat, proto si biskup Mikuláš trošku pospíšil a 
v kostele nás navštívil již druhého prosince. Přispěchal do našeho kostela i se dvěma 
anděly. Čerti se naštěstí do kostela báli a tak zůstali hudrat před vchodem a omezili se 
pouze na strašení venku. Nutno dodat, že svatého Mikuláše očekával celý kostel - a bylo 
opravdu narváno. Hojné účasti přispěl určitě i moc pěkný plakátek, který visel už týden ve 
vitríně u kostela. Křesťanská mládež si pro mladší děti připravila opravdu pěkný program 
s písničkami a hraným 
příběhem.  
   Nakonec se nám všem 
v kostele líbilo tak, že jsme 
se nechtěli rozejít do svých 
domovů a schola musela 
přidat ještě dvě písničky 
navíc. Zato byla odměněna 
potleskem. Určitě se 
nebudu mýlit, když 
poděkuji organizátorům za 
všechny rodiče a děti. Bez 
jejich nadšení, nasazení a 
ochoty věnovat kus svého 
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volného času, někdy i času na úkor ostatních povinností by to určitě nešlo. Zato všechno 
jsme jim velmi vděčni. 
   Při čekání na příchod svatého biskupa Mikuláše jsme se dozvěděli něco o jeho životě a 
taky se naučili novou písničku. Legenda vypráví, že Mikuláš obdaroval tři dcery 
zadluženého otce, kterým hrozilo, že se dostanou do nevěstince. Když se o tom svatý 
Mikuláš dozvěděl, po tři noci jim otevřeným oknem vhazoval do ložnice peníze a tak je 
zachránil. 
   O svatém Mikuláši dnes víme to, že se narodil v řeckém Patrasu, dnes je to oblast jižního 
Turecka. Datum jeho narození ale jasné není. Bylo to snad kolem roku 270 v bohaté 
rodině, ale majetek rozdal chudým. Zhruba o třicet let později se stal biskupem v turecké 
Myře. V dobách vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé Římské říši pronásledováni 
křesťané, byl i svatý Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Na svobodu se dostal až 
roku 313, kdy císař Konstantin povolil křesťanství a Mikuláš se opět dostal na biskupský 
stolec. Svatomikulášské slavnosti se v českých zemích datují hodně hluboko, už do 14. 
Století. Biskup Mikuláš zemřel asi 6. prosince mezi lety 345 a 351. Je patronem Ruska a 
Lotrinska a také dětí a panen nebo obchodníků. 
   Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován 
holohlavý. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento 
atribut je spojen s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Mikuláš bývá oblečen v 

červeném plášti, na 
hlavě mívá biskupskou 
mitru a v ruce 
biskupskou berlu. 
K životu svatého 
Mikuláše se váže ještě 
několik dalších legend, 
takže ho může vidět 
vyobrazeného i s 
berlou, biskupská 
mitrou, kniha evangelií, 
třemi zlatými koulemi 
nebo jablky, chleby, 
kostelem, kotvou, 
křtitelnicí, lodí, 
měšcem nebo třemi 
chlapci v kádi. 

   Doufáme, že akce se líbila i organizátorům a na příští rok si opět připraví stejně krásný 
program jako letos. 

 
Církevní silvestr pro mladé 

 

Přes noc ze soboty 1.12. na neděli 2.12. se konal církevní silvestr pro mladé, který 
byl krásným zakončením církevního roku. Tvořil přelom mezi rokem biřmování a rokem 
eucharistie, do kterého nyní vstupujeme. Akce se konala v obci Svébohov. Začínalo se mší 
svatou v místním kostele za doprovodu kytary a zpěvu. Po mši svaté se všichni účastníci 
přesunuli do kulturního domu, kde akce pokračovala. Na programu byly hry, tanec, 
zábava, diskotéka, vzpomínka na celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 2012, 
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ale také hra na kytaru a společná modlitba. 
Všem účastníkům se akce líbila a těšíme se, že se bude konat i příští rok. Tímto 

bychom chtěli pozvat všechny mladé křesťany, kteří si chtějí zahrát hry a užít si srandu a 
zábavu s kamarády a také ty, kteří se chtějí setkat s Bohem prostřednictvím společné 
modlitby. Velký dík také patří všem pořadatelům, kterým se tato akce moc povedla. 

      Ondra Bartoň 
                                                                                                                                     

Malý adventní kvíz 
 

Štědrý den se blíží. Asi všichni víte o tom, že se tento den slaví na památku narození 
Ježíše Krista. O této události se můžeme dočíst v Bibli (v Matoušově a Lukášově 
evangeliu). Teď si můžete vyzkoušet, co všechno o tomto pradávném příběhu víte vy. 
 
1. Kdo řekl Panně Marii, že se jí narodí syn a že ho má pojmenovat Ježíš? 
a. její maminka b. anděl c. sousedka 

2. Jak se jmenoval snoubenec Panny Marie a pěstoun Ježíše? 
a. svatý Zachariáš b. sv. Jan c. sv. Josef 

3. Kdo to byl Herodes (říká se: "je krutý jako Herodes")? 
a. Židovský král, který se Ježíše bál jako budoucího krále (řekli mu o něm mudrci), a proto 
nechal vyvraždit malé chlapce v okolí 
b. potulný pes, který sv. Josefa kousl do nohy 
c. římský setník, který měl za úkol udržovat v krajině klid a proto rozehnal shromáždění 
pastýřů, které skončilo krveprolitím 

4. Co vedlo mudrce do Betléma? 
a. cvičený velbloud, který zvláštním pohybem kopyta označoval směr, kterým se mají 
vydat a vybízel k následování mohutným ryčením 
b. zářivá hvězda (kometa) 
c. zelená turistická značka 

5. A kdo řekl pastýřům, aby šli do Betléma, kde najdou dítě v jeslích? 
a. anděl 
b. starý pastýř, který narození Krista viděl na vlastní oči 
c. neznámý poutník, který osamocen kráčel krajem 

6. Jaké dary přinesli mudrci z východu Ježíškovi? 
a. pleny zn. Pampers, mikinku s Digimonem a dudlíček 
b. zlato, kadidlo, myrhu (vzácnou mast) 
c. spisy dávných proroků, část pokladu královny ze Sáby a proroctví Sybillino na 
vzácných papyrových svitcích 

7. Kde vůbec leží Betlém? 
a. v Asii b. v Evropě c. v Americe 

8. Co znamená, že se Ježíš narodil z rodu královského? 
a. sv. Josef pocházel z rodu slavného židovského krále Davida (který, než se stal králem, 
přepral Goliáše, jak se zpívá v jedné písni) 
b. Panna Maria byla neteř nevlastního bratra tety tehdejšího židovského krále 
c. Ježíše hned po narození kvůli jeho proslulosti adoptoval egyptský faraon 
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9. Co zpívali andělé, kteří se spolu s pastýři shromáždili okolo jeslí (z koled známé 
latinské „Gloria in exelsis Deo…“, ale co to je česky?) 
a. Z daleka se béřeme, novinu vám neseme, o tom, co se přihodilo v městě Betlémě 
b. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle 
c. Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní, Bůh zrozen byl dnes 

(zdroj apha.cz) 
                                                                                                                         
 Tajuplný dar 

 

Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední poutník a velká hvězda pohasla. Panna Maria si 
láskyplně prohlížela spícího Ježíška. Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. 
Spíš to vypadalo, jako by do nich foukl vítr. Ale na prahu se objevila stará žena oblečená 
do roztrhaných šatů. Maria sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek dál 
klidně spal. Oslík s volkem přežvykovali seno z hromádky před sebou a nepoctili příchozí 
jediným pohledem. 
Maria ji sledovala. Každý její krok jakoby trval celou věčnost. Stařena se pomalu přiblížila 
k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i očích stařeny 
blýskl stejný plamínek naděje. Stařena se k němu sklonila. Maria údivem zapomněla 
dýchat. Stařena lovila rukou v roztrhaných šatech. Ta chvíle trvala snad celé století. Maria 
si ji znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá našla, co hledala. Vytáhla ruku ze 
záhybů oděvu, ale ta věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Podala ji Ježíškovi. 
Už tu byli tři králové i pastýři. Co jen mohla přinést ona? Maria viděla jen shrbená záda 
nad jesličkami. Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla nesmírná tíha, která ji 
stahovala k zemi. Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla tak vysoká, že se 
hlavou téměř dotýkala stropu chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí, vlasy 
znovu zčernaly a získaly hedvábný lesk. Když opět zmizela v temné noci, Maria se 
konečně mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla. 
Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko.  
Ta žena byla Eva, první žena, matka všech lidí,  
která odevzdala Mesiáši ovoce prvotního hříchu. 
Protože s Ježíšem se všechno zrodilo znovu a mohlo začít 
znovu s čistým štítem.             
(Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše) 
 
 
Bože, děkuji ti, že jsi 
naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje, 
světlo, které osvěcuje každého člověka, 
světlo, které zazářilo z výsosti, 
světlo, které nezná žádného večera, 
naše světlo a náš život, 
že jsi do naší temnoty přinesl své světlo. 
 
 
Příspěvky do Farníčku můžete posílat na adresu rfkpost@rps.cz nebo hana.clara@post.cz.  
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete vhazovat Vaše příspěvky do krabičky v kostele 
pod kropenkou s nápisem Farníček. Děkujeme.                                  Hana Krobotová 
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