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V novém roce 2007 Vám přejeme upevnění v naději,  
kterou díky narozenému Ježíši máme v nebi! 

Redakce 
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Světci měsíce 
Alžběta Anna Bayley Setonová 

( 4. leden ) 
 
 „Sisters of charity“, Milosrdné sestry jsou dnes ve 
Spojených státech velmi rozšířenou společností. 
Zakladatelkou této kongregace je Alžběta Anna Bayley 
Setonová. Narodila se 28. srpna 1774 v New Yorku jako 
dcera lékaře. Byla členkou episkopální církve a v 19 letech 
se vdala. V dalších letech porodila pět dětí. Velmi brzo jí 
zemřel manžel a mladá žena přestoupila 19.3.1805 ke 
katolické církvi a o několik let později založila společnost 
„Sisters of Charity“, která si vzala za vzor řeholi Vincence 
z Pauly. Téměř jedno desetiletí zastávala úřad generální 
představené. 
 Alžběta Anna Bayleyová, ovdovělá Setonová, která 
velmi pomáhala chudým a trpícím, zemřela 4. ledna 1821 
ve věku pouhých 46 let. Roku 1963 ji papež Jan XXIII. 
prohlásil za blahoslavenou a 14. září 1975 ji papež Pavel 
VI. svatořečil. Alžběta Anna Bayleyová byla první světicí 
USA, která pocházela ze Spojených států.  
 

Jindřich Seuse 
( 23. leden ) 

 
 Jindřich Seuse, jeden z nejvýznamnějších německých mystiků, jehož „Knížka o 
Věčné Moudrosti“ a „Knížka o pravdě“ jsou všeobecně známé, se narodil 21. března 1295 
jako syn rytíře z Bergu na Bodamském jezeře. Ještě jako hoch přijal jméno své matky, 
která na něho měla velký vliv. Ve věku 13 let vstoupil Jindřich v Kostnici do 
dominikánského řádu. Po pěti letech měl první vidění. Až do svých čtyřiceti let se pak 
Jindřich Seuse co nejpřísněji bičoval, vypálil si na prsa rozžhaveným železem jméno Ježíš 
Kristus, nosil na těle těžké řetězy a odpíral si jídlo, pití i spánek. Vidění a extáze, kterých 
se mu dostávalo, pokládal Jindřich za největší odměnu. Na řádové vysoké škole v Kolíně 
nad Rýnem byl žákem mistra Eckeharta a po celý život ho ctil. Asi od roku 1335 působil 
Seuse jako duchovní správce především v dominikánských klášterech. Charisma, které 
z něho vycházelo, bylo všude obdivováno. 
 A přece měl Jindřich také mnoho nepřátel. Po četných pomluvách byl nakonec 
přeložen do Ulmu, kde zemřel 25. ledna 1366. Byl pochován v tamějším dominikánském 
kostele. Papež Řehoř XVI. dovolil uctívat Jindřicha Seuse jako blahoslaveného. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Nastal další rok. 2007 let se datuje od narození Ježíše a přesto On zůstává stále 

stejný. Nestárne, protože Bůh je věčný. Rok co rok prožíváme zkráceně celý Ježíšův život, 
abychom znovu a znovu mohli žasnout nad dokonalostí Božího záměru. Otec posílá na 
Zem svého Syna jako prosté ubohé dítě, které svojí obětí jednou překoná největšího 
nepřítele člověka – smrt. Málokdo v Jeho době chápal, o jak velký čin v dějinách člověka 
jde. My máme ten dar, že můžeme na Ježíšův život pohlédnout o dva tisíce let později a 
přesto jej nedokážeme docenit…  
 
                  

 Jarin 
 

1. Červená čepička, zacinká rolnička. Než poví pohádku pěkně se ukloní, o králi na 
hrádku, zvonečkem zazvoní. 

 

 

2. Černá, bílá, černá bílá, černá, bílá…. Co je to? 
 

 

3. Čtyři rohy, žádné nohy, a přece to chodí. 
 

 

4. Sedí babka kulatá, má sto sukní ze zlata, když jí jednu svléknout zkusíš, rozplakat se 
přitom musíš. Co je to? 

 

 

5. Na podzim svlékne šaty, v zimě je nahý, na jaře si oblékne šaty nové. Kdo je to? 
 

 

6. Ráno se duha oblakala,  korálky na zem rozsypala. Teď se v trávě třpatí, ano, i v 
pavučí síti. 

 

 

7. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý. 
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Tři králové 
K+M+B 

(P. Piťha) 
z knihy "Vánoce" 

 
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. tří králů, je svým obsahem téměř totožný se 

svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě 
narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly 
ohlašující slávu Boží na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. Ti přijdou pohnuti 
vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. 
K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd 
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, 
jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále 
králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Prostí pastýři 
jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují učenci. Je tu skryto jakési ponaučení. 
Cesta rozumu může vést ke spásnému setkání s Bohem, ale je složitá a dlouhá, protože vede 
všemi možnými oklikami pochyb. Cesta srdce je daleko přímější, ale vyžaduje, aby srdce bylo 
citlivé a vnímavé. V druhém svátku se tedy Kristus zjevuje pohanům a v postavách svatých králů 
je zosobněno přijetí Krista za krále všech. 

Tento svátek zjevení bychom mohli z hlediska lidstva chápat jako svátek přijetí nebo 
uznání Krista. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů 
vazalských zemí nově korunovanému králi. V linii tohoto uznání Kristovy vlády stojí dodnes to, 
že v tento den znamenáme dveře svých domů a domovů trojím křížkem a písmeny C, M a B. 
Tímto znamením se totiž přihlašujeme k obnovenému království Božímu a vymezujeme prostor, 
v němž uprostřed rozlámaného, zlého a hříchem opanovaného světa chtějí křesťané žít plně podle 
řádu a zákona Božího. Tato znamení tedy vymezují prostor pravdy a spravedlnosti. Jsou ovšem i 
znaky žehnání, které mají ostrůvky Kristova království hájit před náporem nepřítele. Tři známé 
litery nejsou začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar. Je to sice starobylý, 
přece však pozdní výmysl. Tři litery jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) 
či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Jak se stalo, že prvou 
literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch, může to být latinský přepis 
řeckého k. Mnoho na tom nezáleží. Tato zkratka znamená „Pán žehnej tomuto domu“. 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Kašpárek. 

2. Tučňák válí sudy. 
      3. Dveře. 
      4. Cibule. 
      5. Strom. 
      6. Rosa. 
      7. Kotě. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


