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Bůh se stal člověkem… 

V jedné legendě z Portugalska se vypráví, proč se Bůh stal člověkem. Mogo 

byl dobrý člověk. Měl rodinu, pomáhal druhým a v obchodních záležitostech si 

počínal čestně. Byl však nevěřící. Nechápal, že lidé jsou tak naivní a věří, že 

Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl pomoc. Mogo všem říkal, že 

Vánoce vycházejí z nějakého divného příběhu o Bohu, který se prý stal 

člověkem...  

Když rodina odešla do kostela, Mogo usedl na svou oblíbenou židli, rozdělal 

oheň v krbu a pustil se do četby novin. Brzy ho však vyrušila rána, pak 

následovala další. Mogo v domnění, že někdo hází sněhové koule do okna, 

oblékl si kabát a vyšel ven. Když otevřel dveře, uviděl hejno ptáků, kteří se 

ztratili v bouři a teď se ve sněhu chvěli zimou. Když zpozorovali osvětlený 

dům, snažili se vniknout dovnitř, ale jak narazili na okenní tabuli, pohmoždili 

si křídla, takže nemohli létat. „Přece ta stvoření nenechám tam venku,“ ozvalo 

se Mogovo dobré srdce. „Jak jim ale pomoci?“ Zamířil k vratům garáže, 

otevřel je a rozsvítil. Ale ptáci se ani 

nepohnuli. „Mají asi strach,“ řekl si Mogo. 

Vrátil se do domu, sebral pár kousků chleba a 

drobky vyznačil cestičku až k osvětlené garáži. 

Ale bez výsledku. Mogo rozevřel náruč, 

pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a 

tam některého jemně postrčil, ale ptáci byli 

ještě neklidnější, začali se zmítat a bezhlavě 

pobíhat po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu 

trošku sil, které jim ještě zbyly. 

Mogo už nevěděl, co má dělat. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“ řekl 

nahlas. „Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“ A zoufale a 

znechuceně zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na několik málo okamžiků 

proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“ V tu chvíli 

zazněl kostelní zvon. Jeden z ptáků se proměnil v anděla a zeptal se Moga: 



„Teď už chápeš, proč se Bůh musel stát člověkem?“ A Mogo, se slzami v 

očích, poklekl ve sněhu a říká: „Odpusť mi, Bože, že jsem nevěřil v tvou lásku. 

Teď už chápu, že důvěřovat můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí 

totéž, co my.“ 

BŮH O VÁNOCÍCH ŘÍKÁ KAŽDÉMU Z NÁS: „MÁM TĚ RÁD!“ JEŽÍŠ JE 

BŮH S NÁMI A PRO NÁS! 

PŘEJI A VYPROŠUJI SOBĚ I VŠEM MÝM FARNÍKŮM NOVÉ 

A RADODOSTNÉ ROZHODNUTÍ PRO JEŽÍŠE. 

P. Zdeněk 

 

Bohoslužby o Vánocích 2019 
 

Datum Den Hodina 

24. 12.  Štědrý den 14:30 

25. 12.  Slavnost Narození Páně 8:00 

26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8:00 

Ne 29. 12.  Svátek svaté Rodiny  8:00 

 Út 31. 12. Sv. Silvestra, zakončení občanského roku 2019 8:00 

St     1. 1.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok 8:00 

Ne    5. 1.  2. neděle po Narození Páně 8:00 

Ne  12. 1.  Svátek Křtu Páně 8:00 
 

 

* Církevně zasvěcený svátek 

o Slavnost Narození Páně 

o Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

* Obnova manželských slibů na Svátek Svaté Rodiny 29. 12.  

* Všechny vánoční sbírky jsou na opravu fary 

* Slavnost Zjevení Páně budeme slavit v neděli 5. ledna 

* Bude 1. čt, 1. pá, 1. so v měsíci 

* Vánoční doba končí 12. ledna 
 
 

www.farnost-jamne.cz 

 

http://www.farnost-jamne.cz/


Být svědkem evangelia 

Být svědkem evangelia je povinností každého křesťana. Jak lze tento křestní 

úkol naplňovat? V celku nic složitého. Tento úkol vychází z přijetí radostné 

zvěsti o narození, smrti a vzkříšení Syna Božího a naplnění přikázání lásky…  

Štěpán přijal tento úkol. Plnil to, co mu jeho úřad jáhna přikazoval, pečoval 

o bližního s láskou a porozuměním. A když musel podstoupit mučednickou 

smrt, ani v tomto okamžiku nezatrpkl a prosí za své trýznitele: "Pane, nepřičítej 

jim tento hřích."  

Jak máme tedy my žít a následovat 

Krista? V prvé řadě se nebát přihlásit 

se ke své křesťanské víře. Svět námi 

sice pohrdá, protože si myslí, že 

člověk je všemocný, že může cokoliv. 

Stačí se jen podívat, jak společnost 

zahazuje ideály desatera, jak zneužívá 

dary přírody, jak nakládá s vědeckými 

poznatky i pokrokem. Nevyužívá je k dobru celé společnosti… Ale když se my 

křesťané budeme ukrývat, nebudeme věrohodní. Svět nám nebude věřit, že 

jsme ti, kdo následují Krista… Nebojme se, protože Pán je s námi. Vede nás, 

posílí nás a dá, pokud to bude zapotřebí, i potřebnou výřečnost a sílu 

k odpuštění… 

P. Zdeněk 

 

A kříž se pohnul. Od zázraku v 

číhošťském kostele na Vysočině uplynulo 

70 let 

Před 70 lety, v neděli 11. prosince 1949 

dopoledne, se v číhošťském kostele 

na Vysočině rozkýval během kázání kněze 

Josefa Toufara dřevěný oltářní křížek 

postavený na svatostánku. Dodnes 

nevysvětlený úkaz, který později potvrdila 

řada svědků, vešel do dějin jako "číhošťský 

zázrak", Toufarovi ale způsobil smrt. 

 

  



Vtipy na závěr. 

 
Šel chlápek na závody koní. 

Když se před prvním závodem šel podívat k tabuli, na kterého koně by měl 

vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni žehná. Řekl si, že by to mohlo 

něco znamenat, honem šel na koně vsadit a kůň vyhrál. 

Chlápek tedy sledoval kněze dalších pět závodů a docela příjemně na tom 

vydělal. Rozhodl se, že v posledním závodě vsadí všechny vyhrané peníze. 

Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár desítek metrů před cílem se najednou 

vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. 

Chlápka to pěkně dožralo a běžel za tím knězem žádat vysvětlení. 

Ten pouze smutně zakýval hlavou a povídá: "No jo, s vámi nevěřícími je 

problém. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl mezi požehnáním a posledním 

pomazáním!" 

 

Náhrobní nápis: 

Tady odpočívá Ferdinand Sklenička. Žil 23 let jako člověk a 47 let jako 

manžel. Bůh mu buď milostiv! 

 

Dva faráři si povídají: 

"Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti." 

"Proč?" 

"Protože se starají o svoje duše." 


