
KAMARÁD 

Kristus nás má rád 
----------------------------------------------------------------------------------   
   zvláštní číslo               Vánoce 2006     zdarma 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Vánocích Bůh oslovuje člověka a dotýká se jeho srdce.  
Ať Jeho láska osloví i Vás a naplní Váš život požehnáním a 

pokojem.  
To Vám přeje        Redakce 
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Stéblo slámyStéblo slámyStéblo slámyStéblo slámy    
Proč Ježíš přišel jako dítěProč Ježíš přišel jako dítěProč Ježíš přišel jako dítěProč Ježíš přišel jako dítě    

(Bruno Ferrero) 

z knihy "Vánoční příběhy pro potěchu duše" 

 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli 
mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.  

Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z 
betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní 
by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"  

"Stéblo slámy," odpověděl mladík. "Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to 
dítě." "Stéblo slámy," ušklíbali se ostatní. "Takové smetí! Zahoď to!" Mladý pastýř 
rozhodně zavrtěl hlavou. "Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, 
připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na 
to, co o něm řekli andělé."  

Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: "Co jsi udělal s tím stéblem?" 
Mladík jim ho ukázal. "Pořád ho nosím u sebe." "Zahoď to, k ničemu ti není." "Ne. Má 
velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn." "A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus 
slámy." 

"Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? 
Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. 
Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme." Stéblo jako by mělo pro 
toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova 
andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. 

Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: "Dej už s 
tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a 
zahodil. 

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. "Vidíš, zůstalo stejné 
jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit 
stéblo slámy je snadné. 

Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme 
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes 
lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh." Mladý pastýř se 
usmál a se zářícím pohledem pokračoval: "Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když 
se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy." 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Nastaly Vánoce, dny, kdy si připomínáme příchod Boha mezi nás! Když si 

uvědomíme, jak velký dar Ježíšův příchod na svět znamená, musíme se spolu s pastýři 
poklonit před právě narozeným Dítětem. Až budeš stát před betlémem v kostele, či doma, 
zkus si představit, že jedním z pastýřů jsi i ty, že i ty smíš dát Ježíši dar. Co mu přineseš? 

        Jarin 
1. V zimě slouží, v létě zuby suší. 
 

2. Dvanáct čápů, padesát dva koroptví, tři sta pětašedesát ptáků jedno vejce snědli. 
 

3. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevný dost. 
 

4. Sletěl pták bezperák na náš strom bezlisták, přišlo na něj bezzubátko, sežralo to 
bezpeřátko. 

 

5. Hupky,hupky skáčem chvilku, pak děláme malou pilku. A nahoře malou špičku, také 
žebra pomaličku, dolů velkou hůlku ještě, nevadí nám kapky deště. 

 

6. V mokrém zámku žije panna, penízky je obsypána, ale nikdo nic té panně neprodá za ně. 
 

7. Je soudeček bez obrouček, dvojí víno v něm, a přece se nesmíchá. 
 

8. Je chlíveček bez dvířeček, je v něm víc než sto oveček. 
 

9. Co pálí bez ohně? 
 

10. Zelená jsem - tráva nejsem, červená jsem - jahoda nejsem, tvrdá jsem - kost nejsem, 
sladká jsem - med nejsem. 
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> O Vánocích Bůh  

Zamyšlení 
 

Žádný člověk na světě nechce žít v osamění a touží po přátelství. I přes všechny 
problémy, které společenství lidí nese, utváří společenství jako manželství, rodiny, obce, 
národa. Každý člověk chce prožívat ve svém životě důvěrné spojení s druhým, prožívat 
lásku. Ne však lásku, kterou nám nabízejí média v současné podobě, ale lásku vyjádřenou 
slovy písma svatého : „Miluj bližního jako sám sebe. Člověk chce milovat a být milován.“ 

Pro Boha není na světě žádná překážka, aby prosadil svou vůli i proti vůli člověka. 
Ale on, láska sama, plně prožívaná v Božské Trojici, chce nejen rozdávat, ale i být milován 
tvory, které stvořil podle svého obrazu. A On tuto svoji touhu po lásce vložil i do srdce 
každého člověka. A člověk touží tuto lásku ve svém životě prožít s Bohem, v kterého sice 
mnohdy nevěří, ale upřímně Jej cítí. Je zajímavé, že právě o vánocích se tato touha a cit 
projevují u lidí nejvíc. 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle…. To pěli andělé nad 
Betlémem a pějí tento hymnus dodnes. 

Pokoj a dobrotu lidé stále hledají a snaží se ji nalézt. Bohužel ji většina hledá tam, 
kde není a nebo jen v klamné podobě nebo chvilkové radosti. Ale je místo, kde tento pokoj 
a dobrá vůle je pramenem života člověka – a to je Bůh. Vždyť právě o vánocích dává 
člověku najevo, jek velice ho miluje a co je ochoten z lásky pro něho obětovat. Je to veliký 
projev lásky, kdy On, věčné Slovo, se stává člověkem, aby marně hledajícího člověka 
vrátil zpět do své náruče.  

A cena odpovědi na tuto výzvu: trocha nedokonalé lidské lásky k Bohu. 
„Blahoslavení kteří neviděli a přece uvěřili…“ 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Sáně. 

2. Rok. 
3. Mráz. 
4. Sníh a slunce. 
5. Deštník. 
6. Ryba. 

      7. Vajíčko. 
      8. Makovice. 
      9. Kopřiva. 
      10. Mrkev. 
 
________________________________________________________________________ 
Na ročníku 2006 spolupracovali : 
 
Eva Všetulová, P. Martin Žilka, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


