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PŘÍSPĚVKY OD VÁS 

Milé děti, 
máme novou rubriku, kde budou vždy umístěny vaše příspěvky. 
 
Moc děkujeme za namalování a zaslání spojovačky Sv. Mikuláše a také 
zábavné cesty adventem podle pranostik. 
Autorky nechtěly být jmenovány, tak jim ale přesto děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma vašich příspěvku 

do do dalšího čísla: 

namalujte obrázek, 

napište kvíz nebo nějakou 

básničku týkající se 

Sv.Lucie 

Posílejte do 3.12.2020 na  

marianek.kladno@gmail.com 

 

A zase po roce, jsou tady Vánoce. Byl den, byla 
noc,…přežili jsme to. Změn bylo moc! 
A tak nám sv.Kateřina (25.11.), zavěsila housle do 
komína. Peklo zamkla první adventní svíčkou 
(29.11.) a nebe odemkla. Letos však na ledě 
neuklouzla, zda-li sv.Barbora(4.12.) v louži 
nezabrouzdá? 
Víte, že na tu Barborku, leží sníh na dvorku a 
kdyby ne, mizí dříví.  
Mikuláš s anděly ke dveřím domku míří. 
Proto v předvečer sv.Mikuláše (5.12.), všecka zima 
je naše. Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel 
k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit jestli 
nezlobím? 
Ne, Ne, Neee…raději druhou svíčku (6.12.) zapalme. 
A je to tu, zas ta sv.Lucie (13.12.), noci nám upije, 
ale dne nepřidá. 
Už třetí adventní adventní svíčka nám svítí, její zář 
každého za srdce chytí. 
I ten, kdo přes rok bručí, být lepším se učí. 
Cupi dup, na čtvrtou adventní neděli. Uděláme KUK 
(20.12.) V tom čtvrtém plamínku, síla se skrývá, 
jinýma očima, člověk se dívá.  
Srdce v rytmu lásky tepe, Narození Páně (24.12.) na 
dveře klepe.Když Adam s Evou do bíla se oblečou, 
na jaře plné řeky potečou. 
A co v Boží hod vánoční? Mráz úrodu udrží, sucho ji 
naruší. A když padá sníh, hodně obilí bude na 
polích.  
Na to se zpívá koleda sv.Štěpána (26.12.)  
Vánoce jsou pomalu za náma, každý se cítí za pána. 
Ale když ten Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro 
na to. 
A tak na tři krále (6.1.) o krok dále,  
za rok se zas shledáme 

 

  

 

 
Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje 
začátek nového liturgického roku a také jeho prvního 
období: čekání na Vánoce.  

Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o 
jednu svíčku navíc. 

Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer!  
 
Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž  
z toho, že Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si 
Bůh a lidé mohli být blízko. Těšíme se také, že přijde 
podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý 
svět do Boží krásy. 
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týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 
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NEDĚLNÍ TÉMA 

Služebníci nevěděli, kdy se jejich pán vrátí… 

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Dávejte pozor a bděte, 
protože nevíte, kdy přijde poslední den.  

Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty.  
Než odcestoval, svěřil služebníkům svůj majetek a rozdělil 
jim práci. Vrátnému nařídil, aby pozorně hlídal, nespal  
a bděl. Služebníci tedy poctivě pracovali, protože nevěděli, 
kdy jejich pán přijde: jestli večer, nebo o půlnoci, nebo za 
svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich pán našel, jak spí. 
I já vám tedy říkám: Bděte!  

  Maminka odešla na nákup a vy jste zůstali doma sami.  
Už jste to někdy zažili? Umíte si to představit?  
Budete na ni čekat? Budete se těšit na to, až se vrátí?  
Je možné, že by se nechtěla vrátit?  
Ne, to je naprosto nemožné, vždyť vás má ráda, nikdy by vás 
neopustila.  
Až přijde, možná něco dobrého přinese, ale hlavně budete opět 
spolu.  
Když je pryč, tak se to sice dá vydržet, ale rozhodně je lepší, 
když je zase doma a jsme spolu. 
S Ježíšovým příchodem je to podobné.  
Má mě rád ještě víc než maminka, a tak se mohu spolehnout 
na to, že přijde.  
A i když si třeba neumím představit, jaké to bude, nemám se 
čeho bát, bude to pro mne stejně hezké, jako když se vrátí 
maminka domů.  
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Nedlouho poté, co byl zvolen 
biskupem, začalo velké 
pronásledování křesťanů. Také 
Mikuláš byl vězněn a nakonec  
i vyhnán. Až když se císařem stal 
Konstantin, mohl se zase vrátit  
a dále vykonával svůj biskupský 
úřad. I nadále se staral o lidi  
v nouzi. Říká se také, že v noci 

obcházel domy chudých rodin a nechával za oknem vždy něco 
dobrého pro děti.  

Biskup Mikuláš zemřel velmi starý, bylo mu asi 90 let, a protože 
během svého života vykonal mnoho dobrých věcí a dokonce skrze 
něj Bůh udělal i několik zázraků, začali ho lidé uctívat jako 
svatého. 

Označení "SVATÝ" 
ukazuje na jeho dobře 
prožitý život, naplněný 
dobrem. Neznamená 
to, že by svatý za 
svého života stále 
přebýval  
v kostele, ale že prožil 
dobře svůj život, 
usiloval konat druhým 
dobro,  
a i když byl hříšný, 
litoval svých 
nedobrých skutků  
a odstraňoval 
pravidelně zlo ze 
svého srdce.  
Sv. Mikuláš je nám 
všem vzorem v konání 
dobrých skutků, měl 
dobré a milé srdce.  
K druhým byl 
milosrdný.  
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6.prosince slavíme svátek sv. Mikuláše 

Před mnoha lety, velmi daleko na Východě, se jedněm 
bohatým rodičům narodil syn Mikuláš.  

Bylo to více než před 1700 lety  
a to město se jmenovalo Patara. 
Mikulášovi rodiče byli křesťané,  
a tak také svého syna 
vychovávali ve víře  
v Boha. Ještě když byl Mikuláš velmi 
mladý, jeho rodiče zemřeli, a on zdědil 
mnoho majetku. Z něho pak štědře 

rozdával chudým, nemocným a všem, kdo se ocitli v nouzi. Dělal 
to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Důležité 
bylo, že to ví Bůh. 

Jednoho dne se dozvěděl, že jeden ze sousedů je ve velké nouzi a 
nemá peníze na věno pro své tři dcery. Znamenalo to, že o ně 
nebude mít zájem žádný ženich. Mikuláš se také dozvěděl, že otec 
chce, aby dívky vydělávaly peníze velmi 
špatným způsobem, proto se rozhodl 
pomoci. V noci přišel k domu svého 
souseda a do otevřeného okna vhodil 
hroudu zlata. Totéž se opakovalo další 
noc.  

Otec i jeho dcery byli velmi šťastní. 
Zároveň byli také zvědavi, kdo je ten štědrý dárce. A tak když se 
totéž opakovalo i potřetí, vyběhl otec do tmy za utíkajícím 
Mikulášem a nakonec ho i dohonil. Ten ho ale velmi prosil, aby to 
vše uchoval jako tajemství. 

Mikuláš se také vydal na cestu do Svaté země – tedy do míst, kde 
žil Ježíš a odkud pocházeli jeho první učedníci. Cestou zpět  
se zastavil ve městě Myra, kde zrovna v té době volili nového 
biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, i když se tomu velmi 
bránil. Přestože se nyní stal velmi váženým člověkem v očích 
ostatních lidí, zůstal Mikuláš stále stejný – miloval Boha i lidi, 
každého přijímal a pomáhal chudým. 
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Adventní věnec – čtení pro celou rodinu 

Na počátku bylo kolo… aneb historie adventního věnce. 
 
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První 
adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny 
nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku 
minulého století, přesněji do - Záchranného ústavu pro opuštěné 
děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji 
města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý 
pedagog a později zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu  
A v Berlíně studoval teologii. 
V roce 1839 poprvé pověsil ten to kněz před Vánocemi od stropu 
dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 
4 velké - bílé a 19 malých - červených, na 
každý den do Štědrého dne.  
V neděli se zapalovala velká bílá svíčka a 
v ostatní dny během krátké pobožnosti 
červená. 
V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá 
jídelna tohoto útulku jedlovými 
větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec.  
 

Milé děti, milí rodiče, 

začíná adventní čas! Těšíte se na Vánoce? Já určitě ano. Než k nim 
doputujeme, tak si zapálíme postupně čtyři svíce na adventním věnci 
(možná jste sami pomáhali s výrobou adventního věnce, který máte 
doma), pozdravíme se sv. Barborou, se sv. Mikulášem anebo se sv. Lucií, 
kteří se stanou našimi průvodci k jesličkám v Betlémě, kde na nás bude 
čekat malé Dítě, Ježíšek, jeho maminka Panna Maria i sv. Josef.  

Přeji vám, aby vám tato pouť Adventem pěkně ubíhala, ale tak akorát, ani 
ne moc pomalu, ani moc rychle, abyste vše pěkně stihli – připravit si duši 
a třeba i pomoci doma rodičům (tím jim jistě uděláte radost), aby vše bylo 
nachystáno a připraveno, aby Ježíšek mohl přijít i k vám domů. 

P. Martin 
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Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle.  
Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však již 
pouze čtyři svíce. 
 
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na 
severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se 
objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa.  
Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní 
Ameriky.  
 
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce, tedy 
koloběh života a zároveň i věčnost.  
Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavšími  
v roce.  
 
V dávných dobách to byl to čas, kdy lidé 
věřili na existenci bludiček, skřítků a 
bílých paní jejichž návštěva, jak se věřilo, 
zaručila velkou úrodu pro příští rok.  
Věnce, které byly v oknech obydlí a 
dvorců, měli ukázat na cestu těmto 
bytostem.  
 
A od těchto světel až k adventnímu věnci, 
který ohlašuje blízké narození Krista, je už 
jen krátká cesta.  
Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho 
starého zimního zvyku.  
 
Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu 
a stojí jako symbol pro přírodní sílu.  

 
Zelené větve byly v předkřesťanské době 
přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, 
jak se věřilo, sloužili přátelským lesním 
duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly 
přinášet požehnání, odrážet zlé duchy.  
Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, 
znamení slunce.  
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4.prosince slavíme svátek  
sv. Barbory 

 
 
 
. 
  

Světci 
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Nejčastěji používaná barva adventního věnce v historii je však 
červená a zelená.  
Červená připomíná Kristovu krev prolitou za 
spásu světa, obě barvy pak symbolizují 
život. Jako ozdoba se používají také 
jablíčka, od času ráje jsou plody života - 
kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží 
přízeň. 
Pokud bychom však chtěli věnec ozdobit 
podle adventní liturgie, mohli bychom na 
něj umístit 3 fialové svíčky a jednu růžovou, 
tato barva připadá na 3.neděli adventní 
nazývanou „Gaudete“, tedy radostnou. 
 
Avšak barevnost adventního věnce je opravdu na každém z nás. 
Sami můžeme dát hlubší smysl barvám i použitým ozdobám.  
Nejdůležitější ze všech ozdob na věnci je však jeho požehnání.  
V tu chvíli již adventní věnec není pouhou ozdobou na stole, ale 
je projevem našeho vztahu k Bohu. 

 
Žehnání adventního věnce vykonává kněz 
nebo jáhen.  
Avšak protože laici mohou žehnat osoby, 
zvířata a věci spojené  
s každodenním životem, může se požehnání 
věnce konat také v rodině.  
 
Stejně tak jako modlitba před jídlem, může 
i žehnání adventního věnce v rodině být 
podle toho, jak si jej rodina sama udělá. 
Je možné improvizovat.  
Jen je třeba pamatovat na to, že modlitba 
vždy musí obsahovat děkování a prosbu. 
Kdo má doma svěcenou vodu, může jí po 
modlitbě věnec pokropit. 
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Zde je jedna z mnoha možností jak slavit 1.adventní neděli:  
 Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. 

V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla. 
 Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin, přijde a během 

ní se zapálí první svíčka.  
 Podle vhodnosti může být zapálení svěřeno některému z 

větších dětí nebo – dle židovské tradice – paní domu 
 Můžeme si přečíst některé úryvky z Bible 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. 

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!  
Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem.  
Pán je blízko. O nic nemějte starost!  
Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě  
a prosbě s děkováním.  
Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, 
uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

 Pak může následovat společná modlitba rodiny 
 
Prosím tě, požehnej také mně 
i všem lidem, kteří mi leží na srdci. 
Požehnej dílo mých rukou, 
aby se má práce stala požehnáním pro druhé. 
 
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. 
Pošli jim své požehnání v podobě lásky. 
Sešli své požehnání v podobě naděje 
všem zoufajícím a zoufalým, 
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým, 
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo. 
 
Požehnej těm, kteří jsou nemocní 
a trpí sebou samými, 
aby dokázali načerpat novou naději.  
 
Požehnej umírajícím tak, 
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí, 
a tak se stali sami požehnáním pro všechny, 
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti. 
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Požehnej nám všem, 
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.  
 
Naplňuj svým požehnáním celý svět, 
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět 
jako jedno velké požehnání. 
 
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. 
 
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání: 
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a 
vůbec ve všem, co prožíváme. 
 
Požehnej nám a všem našim blízkým 
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. 
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