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Vánoce se nezadržitelně blíží. Už máme třetí adventní neděli. Na adventním věnci budeme 

zapalovat třetí svíčku, zbývat bude už jen jedna. Jasně se nám tak ukáže, že světlo už vítězí nad tmou. 
Ne nadarmo je tahle neděle „radostná“. Dnešní čtení z Bible přímo sálají radostí, že Bůh je lidem 
blízko a přináší dobro, spravedlnost a uzdravení. I my máme být takoví poslové Boží radosti a dobra 
mezi druhými lidmi. Vzpomínáte na minulou neděli, kdy jsme četli výzvu Jana Křtitele – připravte 
cestu, narovnejte stezky…? Když poneseme radost z Boží blízkosti mezi ostatní, právě tím budeme 
připravovat cestu, aby mohl mezi nás přijít Pán Ježíš a zabydlet se v našich srdcích. Takovým poslem 
byl ve své době i svatý Mikuláš, který měl svátek v uplynulém týdnu. Stal se příkladem dobroty, 
štědrosti a laskavosti a je nám vzorem dodnes. Právě proto si ho také stále znovu připomínáme. 
Zkusme to tedy také tak – chovat se s laskavostí a dobrotou ke všem a přinášet druhým radost! 

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
V prvním čtení dnes budeme opět nahlížet do knihy proroka Izajáše. A bude to velmi radostný 

pohled. Izajáš mluví k lidem, kteří zažívají nejistotu a strach z válečných nájezdů okolních zemí. Ale 
nesdílí jejich obavy, naopak – nabádá všechny k důvěře, že Bůh přináší spravedlnost a mnoho dobra. 
Slibuje, že vyprahlá země znovu vykvete, že slepí zase uvidí a hluší uslyší, že chromý poskočí jako 
jelen a němý bude mluvit a jásat. Celá země i všichni lidé budou plní radosti a veselí, starosti a smutek 
už je nebudou trápit. Podobná slova slyšíme i v dnešním žalmu – Hospodin (Bůh) zjedná právo 
utlačeným, nasytí hladové, postará se o sirotky a vdovy, ochrání přistěhovalce a otevře oči slepým. 
Do Něj můžeme vkládat všechny svoje naděje, protože bude spravedlivě vládnout na věky. 

V evangeliu si znovu připomínáme Jana Křtitele. Jenže teď je Jan ve vězení, protože se jeho 
napomínání nelíbilo králi. Janovi učedníci přicházejí za Ježíšem a přinášejí Mu Janovu otázku, jestli 
je On (Ježíš) tím očekávaným Zachráncem – Mesiášem. Ježíš neříká ani ano, ani ne. Raději jim 
připomíná slova proroků – právě ta, která jsme slyšeli v prvním čtení. „Podívejte se, slepí vidí, hluší 
slyší, chromí chodí, dokonce mrtví vstávají. Radostná zpráva o Božím království se šíří mezi 
obyčejnými chudými lidmi.“ Přece už dávný prorok sliboval, že přesně tohle lidem přináší jedině 
Bůh. Teď je mezi lidmi Ježíš, a právě On má moc dělat takové divy. On, a nikdo jiný. Pak jim Ježíš 
připomíná ještě slova jiného proroka, který zvěstoval, že napřed Bůh pošle mezi lidi svého posla, aby 
připravil cestu. A potvrzuje, že tím poslem je Jan Křtitel, který už dříve ukázal na Ježíše. Není tedy 
pochyb – Ježíš je ten proroky slíbený „Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. V Ježíši přichází mezi 
lidi sám Bůh! 

 
6.12. – Svatý Mikuláš 
 
Kdo by neznal svatého Mikuláše? Každý rok se na něj těší snad všechny děti. V mnoha zemích je 

to podle tradice právě on, kdo dětem přináší vánoční dárky. Ale kdo to doopravdy byl? Podle berly a 
mitry (zvláštní špičaté čepice) můžeme poznat, že to byl biskup. Žil přibližně o 300 let později než 
Pán Ježíš, a to v městě Myra na území dnešního Turecka. S jistotou toho o něm moc nevíme. Většinu 
zpráv o jeho životě čerpáme z legend. Dožil se ale vysokého věku a umíral s pověstí svatého muže. 
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Zažil nejspíš nejrůznějších životní útrapy – ztroskotání lodi na moři, život ve vyhnanství… Ale 
rozhodně kvůli tomu nezahořknul. Ve všech legendách je vzpomínaný jako člověk velmi spravedlivý, 
který neváhal odvážně hájit slabé a nespravedlivě odsouzené, a také člověk velice štědrý, který ze 
svého vlastního majetku pomáhal z potíží chudým a nemajetným. Všechno to navíc dělal tak, aby 
o tom – pokud možno – nikdo nevěděl. Nejznámější legenda říká, že zachránil tři krásné dcery 
z chudé rodiny. Dívky už byly ve věku vhodném na vdávání, ale rodina neměla peníze na věno 
(majetek, který se obvykle dával při svatbě ženichovi). Nikdo by si je tak chudé nevzal. Hrozilo, že 
skončí někde prodané v otroctví. Mikuláš ale třikrát tajně v noci vhodil oknem do jejich domu měšec 
plný peněz, a tak všem třem dívkám umožnil dobře se vdát. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Stovky let dopředu prorok Izajáš popisuje zázraky, které pak dělal Ježíš – uzdravoval slepé, hluché, 

chromé… Pomáhal od těžkostí těm, kdo věřili, že Bůh jim může pomoci – že Ježíš má takovou moc. 
Bůh může změnit život jen tomu, kdo v Něj uvěří. Když uvěříš, můžeš ale zažít i zázraky. 

 
Svíčky na adventním věnci se postupně rozsvěcují a světla přibývá. Každý z nás má být milým a 

hřejivým světlem pro druhé. Jak se Ti daří šířit kolem sebe radost a laskavost? Dokážeš si všímat, 
když někdo potřebuje potěšit? Když rozdělíš plamínek z jedné svíčky na dvě, neubude ho, ale naopak 
světlo naroste. S radostí je to stejně. Zkus se zaměřit na dělání radosti druhým – uvidíš, že se Ti radost 
bude vracet ještě větší.   

 
Nakresli tentokrát obrázek nebo vyrob něco pěkného pro někoho, koho máš rád/a. A jestli kreslení 

a vyrábění není Tvoje silná stránka, zkus někoho potěšit tím, co Ti jde – nauč se pro něj zahrát nebo 
zazpívat písničku, nebo pro něj nachystej třeba něco dobrého k zakousnutí. Anebo vymysli ještě něco 
jiného pro radost – je jen na Tobě, co to bude… 
 

Já jsem Vám pro radost nachystala k vybarvení obrázek svatého Mikuláše.   
 
 


