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Světci měsíce 
Rajmund z Peňafortu 

( 7. leden ) 
 
 Rajmund se narodil kolem roku 1175 na zámku 
Peňafort blízko Barcelony, hlavního města Katalánska. 
Jeho rodina byla příbuzná s králem aragonským a 
hrabětem barcelonským. Po absolvování vynikajícího 
vzdělání v Barceloně a v Bologni se Rajmund 
z Peňafortu vrátil do Barcelony a byl vysvěcen na kněze. 
Roku 1222 vstoupil do dominikánského řádu, který byl 
schválen roku 1216 a ještě v tomtéž roce sestavil pravidla 
pro nový řád mercedářů. Roku 1230 povolal papež Řehoř 
IX. Rajmunda jako zpovědníka a poradce do Říma. 
 Během dalších let napsal učený muž z Katalánska 
mnoho důležitých spisů, které měly v tehdejší době velký 
význam a vytyčovaly jasné směrnice, např. pro 
zpovědníky. Aby urychlil obrácení Židů a Maurů ve 
Španělsku, založil Rajmund mnoho škol, kde se učily 
orientální jazyky. Do dějin dominikánského řádu vstoupil 
jako jeho třetí generální představený. Ve třech letech, v kterých úřad zastával, zcela 
přepracoval pravidla řádu. Rajmund z Peňafortu zemřel 6. ledna 1275 v Barceloně ve 
vysokém věku 100 let. Roku 1601 byl prohlášen za svatého. 
 Rajmund se zobrazuje v dominikánském hábitu, jak jede na moři. Jeho plášť mu 
slouží jako plachta, nebo sám klouže na plášti přes vodu. 
 

Maurus 
( 15. leden ) 

 
 Maurův život je úzce spjat s působením velkého Benedikta z Nursie. Maurus, syn 
římského senátora, byl oblíbeným žákem zakladatele řádu a už v dětství se mu dostalo od 
něho výchovy a vzdělání. Podání uvádí, že když přesídlil Benedikt roku 529 s několika 
mnichy na Montecassino a založil tam slavný klášter, zárodek benediktinského řádu, stal 
se Maurus jeho nástupcem jako opat kláštera Subiaco v Sabinských horách. O jeho dalším 
životě a působení je sotva co známo. Řehoř Veliký se později jednou zmínil o neobyčejné 
poslušnosti Maurově vůči jeho učiteli a vzoru Benediktovi. Překrásný zlatý relikviář 
s ostatky svatého Maura se nachází na zámku v Bečově nad Teplou. 
 Maurus měl podle legendy mimořádný dar uzdravování nemocných. To je důvod, 
proč ho nemocní vzývají o pomoc. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Začal rok 2006, z pětky se na číselném zobrazení našeho letopočtu stává šestka a 

miliardy lidí na celém světě slaví příchod nového roku. Bujaré veselí s obrovskými 
ohňostroji proměňuje temnotu v den. Většina lidí si nenechává utéct tu slavnostní vteřinu, 
kdy nový rok vystřídá ten starý, aby si mohli symbolicky přiťuknout sklenkou 
šampaňského. Jak málo z nás v tom okamžiku myslí na Boha! I když naše oslavy hraničí 
s šílenstvím, nejde o nic víc, než o změnu data. Pro Boha je tento okamžik stejný jako ty 
ostatní, protože On je začátek i konec, On je s námi každý okamžik naší existence. Je 
krásné, když si to člověk uvědomí, protože teprve potom pochopí, že nikdy není sám. Bůh 
na nás myslí neustále, zkusme mu to také oplatit tím, že si na něj vzpomeneme častěji než 
dřív. Vždyť On si to zaslouží! 

                  Jarin 
 
 

1. Když mne přidávají, menší jsem. Když mne ubírají, větší jsem. 
 
 

2. Červený beránek po ovčíně skáče. 
 
 

3. Ze země vzešel, krmil, napájel, a když umřel, ani ho nepochovali. 
 
 

4. Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka. 
 
 

5. Dřevěnou má v břiše duši, dlouhý krk a čtyři uši. 
 
 

6. Stojí, stojí, kmotr zlatý, vousatý a kolenatý. 
 
 

7. Je švadlena u vesnice, co má jehel na tisíce. 
 
 

8. Dvanáct panen v jedné posteli, a žádná na okraji. 
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Co znamená, když se řekne….? 
 

Tři králové  
 

V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří 
vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila z toho během 
staletí legendu o svatých Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich 
monogramy K + M + B se píší na dveře domu o svátku Zjevení Páně - lidově Tří králů. 
(Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší 
písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční 
písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".  
 

Kadidlo  
 

Vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho používání bylo obvyklé v antickém 
světě, především na Východě (srov. Ex 30,34; Lv 2,1). Je symbolem modlitby: »Jako 
kadidlo ať míří má modlitba k tobě ...« (Ž 14l, 2), úcty a pocty (okuřování Nejsvětější 
svátosti). Při obřadech se kadidlo užívá především v souvislosti s eucharistií (okuřování 
oltáře, kříže, evangeliáře, obětních darů) a s pohřebními obřady.  
 

Myrha  
 

Z hebrejského mor, později v latině myrra. Vonná pryskyřice načervenalé barvy, 
která se získává z některých stromů v Arábii a v Africe. V biblickém světě se používala 
mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu s mastmi k navonění. Ježíšovi ji darovali 
Tři králové (Mt 2,11); smíšena s vínem byla podána Ježíši jako utišující prostředek před 
smrtí na kříži (Mk 15,23); Ženy ji také použily pro ošetření Kristova těla před uložením do 
hrobu (Jan 19,39).  
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Jáma. 

2. Jazyk. 
      3. Hliněný hrnec. 
      4. Hrábě. 
      5. Housle.  
      6. Ječmen. 
      7. Jedle. 
      8. Hodiny. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 


