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ŠTĚDROVEČERNÍ POBOŽNOST V RODINĚ 
Ve jménu Otce… 

Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra uvidíte jeho slávu. 

Slyšme slovo Boží:  

"Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod 
Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A 
protože jsme synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: 
Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha." 

1. Pane Ježíši, děkujeme ti, že dnes může být celá naše rodina spolu. Prosíme Tě, abys 
nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naší rodině vždy láska, 
radost a pokoj. Svěřujeme ti také své příbuzné a přátele. Dej jim prožít radost z Tvé 
blízkosti a požehnej jim. Pane, smiluj se!  

Odpověď: Pane, smiluj se! 

2. Pane Ježíši, děkujeme Ti dnes také za to, že patříme do tvé církve, se kterou můžeme 
prožít tento šťastný večer. Pamatuj na našeho papeže, biskupy a kněze, zvláště na 
duchovní otce v našich farnostech, aby nám byli dobrým příkladem. Pomoz nám žít 
podle slova, které nám hlásají, a dej, abychom byli jejich dobrými spolupracovníky. 
Prosíme za rozkvět Božího království v naší farnosti, zvláště v rodinách, kde 
vyhasíná světlo víry. Pane, smiluj se! 

Odpověď: Pane, smiluj se! 

3. Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že nám dáváš žít v naší krásné zemi. Skládáme Ti 
prosbu za náš národ, abys ho stále zachovával ve své lásce a ochraně, aby s Tvou 
pomocí překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám blaho a bezpečí. Prosíme 
Tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k odpuštění a 
smíření a za pokojné časy. Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost, dej Ducha 
své moudrosti a spravedlnosti. Prosíme také za úrodu příštího roku, abychom měli 
dostatek všeho, co potřebujeme k životu. Pane, smiluj se! 

Odpověď: Pane, smiluj se! 

(pokračování na 4. straně) 
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Světci měsíce 
Niels Stensen 
( 5. prosinec ) 

 Jedním z „nejmladších“ blahoslavených katolické 
církve je Niels Stensen. Papež Jan Pavel II. prohlásil 
dánského lékaře a biskupa 23. října 1988 za 
blahoslaveného. Stensen je dnes považován za jednoho 
z největších přírodních badatelů a za zakladatele 
vědecké paleontologie, geologie a krystalografie. Niels 
Stensen (Mikuláš Stenonis) se narodil 11. ledna 1638 
v Kodani. Od roku 1666 žil na dvoře Medicejských ve 
Florencii a patřil k nejváženějším vědcům své doby. 
V roce 1667 konvertoval lékař a omilostněný badatel ke 
katolické víře a roku 1675 přijal ve Florencii kněžské 
svěcení. Pak se věnoval Stensen zcela duchovní správě. 
Od roku 1677 byl apoštolským vikářem nordické misie, 
krátce nato byl vysvěcen na biskupa. Od roku 1680 byl Niels Stensen požehnaně 
činný v Munsteru jako světící biskup. Krátce před svou smrtí se mu v roce 1686 
podařilo založit ve Schwerinu katolickou obec. Rok po smrti Nielse Stensena byly 
jeho ostatky přeneseny do hrobky Medicejských ve Florencii, roku 1953 došlo 
k jejich vyzvednutí. 

Jan Jindřich Karel Steeb 
( 15. prosinec ) 

 Jan Jindřich Karel Steeb, později zvaný Carlo Steeb, přišel na svět 18.prosince 
1773 v Tübingenu. Ve věku 19 let konvertoval ke katolické víře, v roce 1796 přijal 
v severoitalském městě Veroně kněžské svěcení. Verona se pak stala také 
Steebovým působištěm. V kněžském semináři města působil jako profesor teologie. 
Jeho hlavní činností však byla duchovní péče v chudinských čtvrtích Verony. 
Neúnavně se staral o nejchudší ve společnosti., navštěvoval vězně a podával útěchu 
nemocným. Když vypukla válka, vyhledávali vojáci všech bojujících stran útočiště, 
radu a pomoc u Steeba. 
 Aby mohl ještě zlepšit a rozšířit svou pastorační práci, uvedl Jan Jindřich 
Karel Steeb v roce 1840 v život společenství „milosrdných sester“. 
Spoluzakladatelkou a nejvěrnější družkou byla přitom Steebovi Marie Vicenza 
Poloniová, z jejíž časné smrti v roce 1855 byl Steeb nešťastný. Už o rok později, 15. 
prosince 1856, zemřel. Papež Pavel VI. Prohlásil Carlo Steeba 6. července 1975 za 
blahoslaveného. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Je tu opět prosinec, měsíc tajemnější nad jiné. Hned zkraje společně vzpomeneme na 

velkého světce, svatého Mikuláše. Jestliže jste byli hodní, určitě na vás Mikuláš 
nezapomene, a také vám nadělí nějaký dárek. Z jeho života si můžeme vzít za vzor dobrotu 
a ochotu se rozdělit. Určitě i ty jsi občas dostal čokoládu od maminky, tatínka, nebo 
babičky a dědečka. Nezapomněl jsi dát kousek někomu dalšímu? Nebo jsi ji snědl celou 
sám? Nauč se dělit s druhými a udělej Pánu Ježíši radost! 

        Jarin 

1. Rozpoltí stromy, zapálí domy, popíše mraky klikyháky, rozsvítí nebe, přinese 
vodu. Čeho se bojí? Hromosvodu. 

 
 

2. Kolik udělá vrabec kroků za 100 roků??? 
 
 

3. Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí to po čtyřech. Co to je? 
 
 
4. Kdo chodí spát v botách? 

 
 
5. Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, 

než mě znovu nezavoláš. Kdo jsem? 
 
 
6. Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto jsem plná děr. Kdo jsem? 

 
 
7. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 
 
 
8. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 
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ŠTĚDROVEČERNÍ POBOŽNOST V RODINĚ 
(pokračování z 1. strany) 

4. Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že jsi přišel do tohoto světa, který nám Tvůj Otec 
svěřil, abychom Ti v něm sloužili. Voláme k Tobě s prosbou za všechny národy, 
které dnes prožívají těžké chvíle rozbrojů, aby našli cestu ke svornosti a míru. Všem 
těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem, dopřej, aby se setkali s 
pochopením a účinnou pomocí ostatních. Těm, kdo dnes nemají svůj domov, pomoz, 
aby se i oni setkali s bratrskou láskou. Ať všichni, kdo mají ve světě vliv, ho využijí 
k dobru všech lidí. Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět 
přijal. Pane, smiluj se! 

Odpověď: Pane, smiluj se! 

5. Pane Ježíši, děkujeme Ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto světě 
opustili a za naději na shledání s nimi na věčnosti. Odměň jim všechnu jejich lásku a 
zahlaď všechny jejich dluhy. Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří odešli 
na věčnost a dej, abychom se všichni shledali ve věčném domově. Shlédni na 
všechny oběti násilí, nespravedlnosti a válek a proměň jejich utrpení ve věčnou 
radost. Všem duším v očistci dej zakusit své milosrdenství a doveď je ke světlu 
věčných Vánoc. Pane,smiluj se! 

Odpověď: Pane, smiluj se! 
 

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci. 

Nebeský Otče, děkujeme Ti za všechny dary, které přijímáme z Tvých rukou. Dej také 
chléb těm, kteří hladoví a každé srdce naplň svým pokojem. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

Ve jménu Otce… 

 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Blesk. 

2. Žádný. 
3. Jezdec na koni. 
4. Kůň 
5. Ozvěna. 
6. Mycí houba. 

      7. Měsíc 
      8. Páv. 
________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


