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Světci měsíce 
Alfréd 

 ( 12. leden ) 
 

Alfréd byl angličan a pocházel z Hexhamu, z rodiny 
místního faráře. V mládí se mu zalíbilo vojenské povolání a 
vstoupil do služeb skotského krále Davida. Po prožitém duševním 
boji vstoupil do prvního cisterciáckého kláštera v Anglii, 
v Rievaulx (v Yorkshirru), aby se tam stal řeholníkem. Po deseti 
letech se stal představeným v Revesby v Lincolnshiru a roku 1147 
opatem v klášteře, do nějž původně vstoupil.  

Býval plný energie a s každým jednal velmi vlídně a 
přátelsky. Vztahům k bližním učil příkladem i slovem. Po spisu "O 
duchovním přátelství" napsal "Zrcadlo křesťanské lásky", v němž 
pojednává o dokonalosti, k níž mají křesťané dozrávat. Ve svých 
dílech se snažil podávat návod, jak aplikovat Písmo svaté do 
každodenního života. Krista stavěl před oči především jako přítele 
a Vykupitele.  

Každý rok objížděl Alfréd ostatní řádové domy v Anglii, 
navštěvoval i kláštery ve Skotsku a udržoval styky i s konventy v cizině. V pozdějším věku snášel 
bolesti dlouhodobé nemoci, a přesto s velkou láskou dál vedl svých šest set bratrů. Umíral 
vyčerpáním, s pověstí svatosti, známý pod přezdívkou "Bernard Severu".  

 
 
 

Markéta Uherská 
 ( 18. leden ) 

 
Markéta byla dcerou Bely IV. (Štěpána), krále uherského. Narodila se v Maďarsku v Klisse 

roku 1242. Otec ji z vděčnosti za vítězství nad vpádem nepřátelských bojovníků zaslíbil Bohu. Od 
útlého dětství byla proto vychovávána ve vesprinském klášteře u dominikánek. Už na začátku 
dospívání se rozhodla zasvětit svůj život Kristu. Ve čtrnácti letech se objevily nabídky k sňatku, 
lákavé zejména pro královského otce. Jednou z nabídek bylo i manželství s českým králem. Král 
Bela v něm viděl usmíření a zajištění míru. Markéta se však ničím nedala odradit a byla ochotna 
raději zemřít než porušit věrnost Pánu a Spasiteli, kterému se zaslíbila.  

Od dětství ji fascinovala skutečnost ponížení Boha pro naše vykoupení skrze kříž. Chtěla 
dát srdce za Srdce a lásku za Lásku. Nehledě na stavovské rozdíly a společenské požadavky doby, 
konala ráda službu u těžce nebo infekčně nemocných a další skutky lásky i asketické kajícnosti. 
Král Bela kvůli ní na Zaječím ostrově naproti Budě založil dominikánský klášter a daroval jí 
třísku z Kristova kříže, kterou s důvěrou a láskou u sebe nosila. Vyčerpána obětavostí a jakoby 
strávena láskou k trpícímu Kristu, zemřela již ve 28 letech. Šest let po své smrti byla už 
blahořečena a v roce 1943 Piem XII. kanonizována.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

Dnes bych ti chtěl vyprávět jeden příběh, který se opravdu udál. Tento příběh v sobě skrývá mnoho pravd 
zkus některé poodhalit a využít je v každodenním životě: 
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od 
toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: 
 "Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku. Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a 
rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a 
vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene: "Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil 
život". Kamarád se jej zeptal: "Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku, a tentokrát 
jsi to vytesal do kamene. Proč?" 
Odpověděl: "Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na 
znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na 
věky. Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene. 

 
 

Jarin   
1. Nohy nemá, a přece rychle utíká. 
 
 
2. Jakého písku je v moři nejvíc. 
 
 
3. Vysoký jako dům, malý jako myš, pichlavý jako ježek, lesklý jako zrcadlo. 
 
 
4. Tři horolezci podnikli výstup na dosud nepokořenou horu. Když však vystoupali na                                                                                              
vrchol, našli zde tři zmrzlá těla. Jak je to možné? 
 
 
5. Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za 
čtyři dny už tam narostlo 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý 
rybník. Za kolik dní zaroste přesně polovina rybníku? 
 
 
6. Malý sklípek, dvě řady slípek, vzadu červený kohoutek. 
 
 
7. Do jaké sklenice se nejlépe nalévá voda? 

 
 

 
 



-4- 

Putování tří králů 
Vánoční novéna  
Tři králové nebo tři mudrcové představují v křesťanské tradici putujícího člověka, který 
poznal Boží znamení a rozhodl se za ním vydat. Zkusme se připojit k těmto výjimečným 
poutníkům na posledním úseku jejich cesty směřující Betléma.  
 
Kašpar, Melichar a Baltazar jsou tři muži, kteří se dlouho připravovali na setkání 
s Kristem: studovali Písma, meditovali nad nimi, rozhodli se vydat se na cestu, nesli 
s sebou to nejlepší, co by mohli nabídnout Králi, o němž tušili, že je větší než oni sami. 
Museli překonávat překážky a vzdorovat nebezpečím na cestě, na které je provázela 
hvězda. Jako králové vzdálených zemí nám připomínají, že lidé všech národů, počínaje 
Izraelem, jsou povoláni, aby nakonec došli k plnému společenství s Bohem. Chceme si 
společně s velkými osobnostmi Písma ještě jednou připomenout důležité etapy dějin 
spásy Izraele a celého světa. Budeme vycházet z míst nikoli fiktivních, ale skutečných 
dějišť setkání Boha s lidmi. 
 
Baltazar s námi projde dlouhou pouť praotce Abraháma, který povzbuzen Božím 
zaslíbením vyšel z Uru Chaldejců přes Hebron až k Mamre. 
 
Melichar vyjde z Egypta podobně jako vyvolený národ, který Bůh vysvobodil z otroctví 
pod Mojžíšovým vedením. Bude putovat nejprve k hoře Sinaj, místu Smlouvy, a potom 
až k břehům Jordánu, k zemi zaslíbené Abrahámovi. 
 
Kašpar v sobě ponese ideál všech národů, kterým prorokové a Žalmy předpovídají 
budoucí putování do Jeruzaléma, k místu setkání s Bohem. Tyto texty zmiňují jména 
zemí až na kraji světa, v našem putování se budou týkat Arabského poloostrova. 
Poutník potřebuje alespoň základní vybavení na cestu, a tak každý ze tří králů nám 
pomůže nejen putovat do Betléma, ale poskytne nám něco ze své výstroje. Budeme 
potřebovat: 

• znamení, tento symbol nám bude připomínat, že jsme na cestě za konkrétním 
cílem  

• mošnu, ve které poneseme naše zásoby Božího slova  
• myšlenku na cestu, která nás bude provázet dál  
• poutnickou hůl, to jsou konkrétní skutky, o něž se máme na cestě opírat  
• pohled ke hvězdám, to je naše modlitba, která nám pomáhá udržet správný 

směr.  

Abychom na cestě do Betléma postupovali, musíme správně používat celou výstroj. 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY :                1. Čas. 

2. Mokrého. 
3. Kaštan.   

     4. Na vrchol hory se zřítilo letadlo a v něm byli tři pasažéři. 
                                                                               5. Přesně polovina zaroste za 29 dní. Proč? Každý následující den je                                                                                           
         na rybníku dvojnásobné množství leknínů. 
                                                                               6. Ústa, jazyk, zuby. 
     7. Do prázdné.      
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka  a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


