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Vánoční Příběh 
Co se andělovi nelíbilo 

Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem 
(Bruno Ferrero) 

 
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby 
mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. 
 

Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,Já se 
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi 
příliš hrubý," odmítl ho anděl. 
 

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem 
přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu 
nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim 
přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. 
 

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím 
duhových barev před očima a prohlásil: 
"Se mnou se i obyčejná stáj změní v 
královský palác, který by jim záviděl i 
Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," 
mínil anděl. 
 

Zvířata předstupovala před anděla 
jedno po druhém a vychvalovala své 
největší přednosti. Marně. Andělovi se 
nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale 
všiml si osla a vola. Pracovali na poli u 
vesničana, který bydlel poblíž 
betlémské stáje. 
 

Anděl na ně zavolal: "A co můžete 
nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a 
sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme 
se nenaučili ni čemu - jenom pokoře a 
trpělivosti. Všechno ostatní nám 
přinese jenom rány holí." Vůl však 
nesměle namítl, aniž by vzhlédl od 
země: "Ale čas od času bychom mohli 
odhánět mouchy dlouhým ocasem." 
Konečně se anděl spokojeně usmál: 
"Právě vás jsem potřeboval!" 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Nastaly Vánoce! Každý den slaví někdo na světě narozeniny. Každý den probíhá na 

několika místech na světě velká oslava, ale jedině teď se slaví narozeniny skutečně všude! 
Slavíme narození Ježíše Krista. A tyto narozeniny jsou i jinak neobvyklé. Jindy dostává 
dárky  oslavenec, ale o Vánocích je obdarován skoro každý z nás. A to dělá malému 
Ježíškovi velkou radost, jakoby dostal dárek sám. Pamatujme však na Něj a nezapomeňme 
se mu přijít spolu s pastýři a mudrci poklonit. Každá mše svatá je k tomu výjimečnou 
příležitostí. 

 

                  Jarin 
1. Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. 

 
 

2. Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci; hryže kov i 
pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele; města rozvalí a krále skolí, vysokánské 
hory svrhne do údolí. 

 
 

3. Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, 
co nerezaví. 

 
 

4. Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji 
nevidíš. 

 
 

5. Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí. 
 
 

6. Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je 
sladká. 

 
 

7. Táta vysoký, máma široká, syn divoký, dcera hluboká. 
 
 

8. Čtveran shodil trojana a dvojan pobil čtverana. 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z minulého čísla) 
 

 Loučíme se s mořem. Končí Camino del Costa (pobřežní cesta) a začíná Camino 
del Norte (severní cesta). Mění se směr mušlí, přibývá kilometrovník, který ukazuje, kolik 
nám ještě zbývá do Compostely. Dnešní etapa se zatím jeví příjemně. Lesy, mírná 
stoupání. Až podezřele v klidu. Dokonce i naše mapa koresponduje s cestou. Po modlitbě 
ranních chval nachází Janek a Katka hole. Stávají se právoplatnými členy skupiny, proto 
jim dáváme jména. Třebaže jsou Španělé, budiž nazýváni Cyril a Metod. Cestou narážíme 
na příjemné albergue v Barrejros. Zatím je zde jen jeden poutník, slavíme tedy nerušeně 
mši svatou pěkně v závětří. Pak si uvaříme polévku a zregenerujeme před posledními 
dnešními kilometry. Já vím, Ilčo, že se ti tu moc líbilo, ale ani Lourenzá nás nezklamala. 
Je to tu přímené, jsou zde staří známí, kuchyňka. K večeři těstovinky a na snídani jsme 
zakoupili vejce a na svačinu rybičky. To bude zítra bašta. 4.9. Ribadeo – Lourenzá, 29 km. 
 Opět procházíme malebnými vesničkami, naše poutnické dny již mají přesný 
rytmus. Protože ve Španělsku se rozednívá až kolem sedmé hodiny, vstáváme rozumně 
v půl sedmé, snídáme, balíme, vyrážíme. Ráno ještě nebývá takové horko, jde se příjemně. 
Zastávku děláme na modlitbu ranních chval a malou svačinku. Kolem jedné obědváme. 
Dnes královsky. Vejce, která Janek s otcem ráno uvařili, rybičkovou pomazánku a sladkou 
tečku - sušenky. Kolem druhé hodiny začíná slunce připalovat. A my, téměř s železnou 
pravidelností, dupeme po asfaltu. Stane-li se zázrak, a my jdeme lesem, je to zpravidla při 
modlitbě růžence, kdy přijde největší kopec☺. Proto přijde vhod mše svatá. Dáváme 
spočinout unaveným údům před poslední etapou. Dnes máme  úsek vcelku krátký. Prošli 
jsme historickým Mondonedem, nakoupili pohledy a prohlédli si katedrálu, a přesto 
do albergue v Gontánu dorazili poměrně brzy. Proto nakupujeme dobroty, v kavárně píšem 
pohledy, vaříme a ve fungl novém albergue usínáme. 5.9. Lourenzá – Gontán, 26 km. 
 Další slunečný den a odpočinková dvacetikilometrová etapa. Pěkně po pěšinách a 
kamínkových cestách. Žádné velké převýšení. Ale vedro začíná být nesnesitelné  Albergue 
ve Vilalbě stojí hned na kraji města a připomíná nám brněnskou vilu Tugendhat. Má dvě 
patra a je celé takové hranaté. Dnes si dáme k večeři polévku a brambory s mlékem. 
Protože jsme přišli brzy, mši svatou slavíme až na místě. 6.9. Gontán – Vilalba, 20,5 km. 

(pokračování příště) 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Vajíčko. 

2. Čas. 
     3. Ryba. 
     4. Hora. 
     5. Struhadlo. 
     6. Mrkev. 
     7. Déšť, řeka, potok, moře. 
     8. Kočka, rendlík, hospodyně. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na ročníku 2007 spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jiří Zýbal, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


