
MIKULÁŠSKÉ 

PASTORAČNÍ NOVINY 

Dobrý den milí farníci 

Dnes je neděle 6. prosince a je svátek toho Nikolaose, 
který vzal opravdicky za své poselství, jež dostal. 

Proto se hezky hodí do doby přípravy na Vánoce, do 
adventu. 

Lidé se starají, uklízejí (aby se potom zas mohlo 
všechno rozházet), to je pro ně příprava. Začne se péct 
cukroví, začne šílenství, které vyvolal obchod. Žene nás 
k tomu, abychom utráceli peníze, protože musíme 
přece dát dárek tomu, tomu a tomu. On nám dá taky 
přeci dárek. Ztratila se podstata krásy dát dar, slavit 
něco darem. A právě to pochopil tenhle Nikolaos. Byl za 
svého mládí bohatý a věděl, že jsou lidé, kteří nemají. 
Takže udělal překrásnou věc, kterou se naučil od Ježíše 
Krista. Ten také kdysi v Káni přinesl lidem, kteří neměli, 
dar. A oni tehdy vůbec nevěděli, že je to od Něj a že je 
to dar. 

Nikolaos udělal něco podobného. Věděl, že jsou lidé 
chudí. Věděl, že on má. Chtěl jim pomoci a nechtěl je 
znectít, zarmoutit, okrást o hezký zážitek, tak si nejdřív zařídil takovou malou detektivní kancelář. Když pak 
zjistil, že je někdo chudý, v noci se tam připlížil. V noci chodívají většinou zloději, aby kradli. On chodil 
v noci, aby lidem dával. Když měli otevřené okno,…..hup…a hodil tam prašulky. Jestliže si pod oknem sušili 
třeba punčochy, tak do nich něco spadlo, jako to děláme my dneska dětem. Nebo to spadlo do boty, jak se 
to dnes dělá třeba ve Francii. 
Pomohl jim……. a právě proto ho slavíme. 

Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán 
a zlobivým brambory do tátovy bačkory. 

Mikuláš je milý děda, hodné děti všude hledá. 
Bílé vousy, ty mu sluší, na zádech má velkou nůši. 
A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky. 

Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty. 
Slibuji Ti, slibuju, že už zlobit nebudu. 

Ententýky dva špalíky, čert chytil dva uličníky, 
co maminku zlobili, v pekle budou za chvíli. 

Už se chýlí další rok, zbývá jenom malý krok. 
Dáme talíř na náš práh, bude plný žádný strach! 
Čertům zvonky znějí tmou, Mikuláš jde s nadílkou. 

Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši. 
Vezmi s sebou anděly, Ti nám něco nadělí. 
Čert, ten nosí pytel, metlu, myslí si, že se ho leknu. 
Dělá na mě bububu, já se ho bát nebudu 

  



Několik spojovaček pro naše nejmenší děti od sv. Mikuláše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sv. Mikuláš nám poslal několik hádanek pro naše děti, tak hurá na ně! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sv. Mikuláš nám poslal i dvě hádanky pro starší děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznamte se, prosím ….. 

Dnes je svátek sv. Mikuláše, který včera naložil 
dětem něco do punčoch nebo do košíčků. Byl 
to takový sváteční večer, na který se každá 
nová generace dětí hodně těší. Kdo to ale 
vlastně je? Kde, kdy a jak žil? Nebo ještě žije?.... 
Dovolte nám o něm v naší nové rubrice něco 
napsat. 

Jeho nejstarší životopis od Michaela 
Arkimandrittena (Abbot) pochází z let mezi 
r.750 až 850. 
Za nejpravděpodobnější se pokládá doba kolem 
r.815 a o tomto díle psal i sv. Metoděj. Na 
základě řeckých pramenů napsal v latině r. 880 
Jan Deacon z Neapole biografii „Vita Nicolai 
Episcopia Beatie.“ Nejrozsáhlejší Mikulášův životopis pak v r. 1620 napsal Antonio Beatillo. Bylo to 
sedmisvazkové dílo. 
Mikuláš je nejčastěji zobrazován jako starší biskup s vousem, (na Východě jako holohlavý) s knihou Písma 
sv. a třemi symbolickými jablky či zlatými koulemi, připomínajícími, že jeho evangelní láska zachránila před 
mravním otroctvím tři dcery, které do zkázy chtěl uvrhnout jejich zadlužený otec. 

Za místo Mikulášova narození je uváděno přístavní město Patara v římské provincii na jižním pobřeží Malé 
Asie. Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší 
mluví o roku 250. Vypráví se o něm, že se narodil v řecké, bohaté, křesťanské rodině, která se 
pravděpodobně zabývala obchodem s rybami. 
Byl velmi zbožný a po smrti otce prý rozdal dědictví chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už 
váženým knězem či biskupem. Obecně se předpokládá, že se stal biskupem v Myře (nyní Demre v Turecku) 
kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. Proslul svojí 
štědrostí k potřebným a jako zachránce nespravedlivě obviněných. Byl též velmi zapáleným obhájcem víry a 
bojovníkem proti ariánství a pohanství. Je mu připisováno zničení několika pohanských chrámů. Pro 
množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván jako Mikuláš Divotvůrce. Jde o 
jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství a ve východních církvích je druhým nejuctívanějším 
svatým vůbec, hned po Panně Marii. 

Bohužel se narodil v nešťastné době. Za vlády císaře Diokleciána, kdy vrcholilo pronásledování křesťanů, 
sám pronásledování neušel. Byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Na svobodu se dostal až za císaře 
Konstantina Velikého. Roku 313 se vrátil do pastýřského úřadu v Myře. Své dobré skutky konal potají, podle 
Ježíšova doporučení: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“ 

Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince ale podle některých historiků jde možná o fabulaci mající podložit 
umístění svátku na tento den, aby nahradil pohanský svátek zrození římské bohyně lovu Diany. Byl pohřben 
v kostele v Myře. Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Za svatého byl uznáván velmi brzy a uvádí se, že 
z jeho hrobu vytékaly dva prameny, které vracely lidem zdraví. Kult sv. Mikuláše asi po dvou staletích 
přesáhl oblast řecké církve a k největšímu rozšíření došlo od 8.století v Rusku, kde se stal národním 
patronem. V Evropě se šířil od 10.století v Německu, Francii a Anglii. V roce 1087 řečtí imigranti, uprchlí 
před Turky, spolu se 62 italskými námořníky se zmocnili v Myře všech ostatků sv. Mikuláše a převezli je do 
Bari v italské Apulii. Někde jsou označováni za piráty, jinde za zachránce ostatků před zneuctěním pro 
ohrožení Saracény. Při otevření hrobu byla údajně objevena posvátná tekutina, kterou prý také převáželi. 
V italském městě Bari nechali ke cti sv. Mikuláše vystavět nádhernou baziliku. Po dobu stavby byly jeho 
ostatky od 9.5.1087 do 29.9.1089 uloženy v kostele sv. Štěpána v Bari. Přenesení do krypty nové baziliky se 
účastnil papež Urban II., který ji zároveň posvětil. Zde pak údajně začala znovu z kostí vytékat čirá, olejová 
kapalina, která byla každoročně sbírána ve výroční den přenesení ostatků do Bari. Den 9.5. je pro Bari 
svátkem a světec bývá také označován jako Mikuláš z Bari.  



Legendy o sv. Mikuláši 

Asi nejznámější je o třech dcerách. V rodném Mikulášově městě se dostala do velké nouze jedna rodina, 
v níž otec, který neměl na věno pro své tři dcery, chtěl prodávat jejich panenství. Mikuláš, aby je uchránil od 
údělu prostituce a zbavil nejhorší bídy, jim za noční tmy vhodil do okna měšec s penězi, dostačujícím jako 
věno pro první dívku. Totéž se opakovalo i další noc. Otec i jeho dcery byli velmi šťastní. Zároveň byli také 
zvědaví, 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. Po odhalení, 
aby se vyhnul pochvalným řečem i pro touhu po výhradní službě Bohu, se vydal na pout do Svaté země. 
Z Egypta navštívil Jeruzalém a další posvátná místa. Při rozjímání na poušti pocítil touhu k návratu. Na 
zpáteční cestě se jednoho dne kolem roku 300, v brzkých ranních hodinách zastavil v kostele města Myra. 
Zde se v předchozím dni biskupové lykijští usnesli na tom, že pro město zvolí za biskupa muže, který první 
vstoupí ráno do chrámu. Když tam našli modlícího se Mikuláše, vložili na něj ruce, aby z něj učinili místního 
biskupa. Mikuláš se nepovažoval za vhodného pro takový úřad, ale když nepomohly jeho námitky, podrobil 
se volbě. 

Životní příběh pokračuje vyprávěním o jeho plavbě na lodi plující do Egypta. Za velké bouře prý přepadla 
námořníky úzkost a v obavách, že nad živlem nezvítězí, prosili o modlitbu. Mikuláš se pln důvěry v Boží 
pomoc obrátil modlitbou k nebi a vichřice ustála, moře se uklidnilo. V jednom vyprávění se uvádí, že 
studoval v Alexandrii a na zpáteční cestě zachránil život námořníkovi, který za bouřky spadl do moře. V další 
legendě se popisuje, že za zuřící bouře u pobřeží Lycie se námořníci dostali do nesnází a po volání o pomoc 
se mezi nimi objevil muž, který jim pomáhal s plachtami i lanem. Po bezpečném přistání šli prý poděkovat 
do kostela a v místním biskupovi poznali svého zachránce. 

Další legenda je o Mikulášově zásahu, když guvernér Eustach za úplatek odsoudil v Myře tři nevinné vojáky 
na smrt. Biskup, který se to dozvěděl od důstojníků u něho ubytovaných, přispěchal na místo popravy, 
vytrhl katovi zvednutý meč a pohrozil guvernérovi. Ten byl nucen přiznat svůj hřích a nevinné propustit. 
Ostatní přitom přihlížely biskupovu záchrannému vystoupení s úctou. Guvernér se chvěl strachem, aby 
nebyl u císaře obžalován, sliboval polepšení, proto se Mikuláš nad ním slitoval a odpustil mu. Příběh pak 
v jiné verzi pokračuje, v zájmu spravedlnosti, zjevením se Mikuláše císaři a prefektovi ve snu. Nejstarší 
dochovaná verze je z počátku 6. století. 

Další legenda je o vykoupení dětí a vzkříšení třech rozsekaných chlapců. Patří sem vykoupení dětí, kterým 
hrozila smrt za krádež i častěji zobrazovaný příběh vzkříšení tří rozsekaných chlapců, které řezník naložil do 
láku. Tento příběh má i odlišnou verzi, považovanou za starší, podle které se jedná o tři studenty, 
zavražděné z chamtivosti hostitelů, kteří se domnívali, že mladíci mají u sebe peníze a rozhodli se 
k loupežné vraždě. Poté jejich těla ukryli do sudu s lákem. Biskup Mikuláš tam prý přišel v podobě žebráka, 
přiměl vraha k přiznání a studenty přivedl zpět k životu. Šíření odlišné verze je přisuzováno nesprávnému 
vyobrazování. Jak vidíme, mnohé příběhy mají k jednomu jádru více verzí a lidská tvořivost snižuje jejich 
hodnověrnost. Jak již zmíněno na začátku, nevíme, co je na legendárních pověstech pravdivého. 

Co ale víme určitě je, že Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, dětí, lékárníků, 
právníků, studentů a vězňů. 

Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým. Jeho uctívání se 
prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské 
církve, které úctu ke svatým praktikují. 

Velké oblibě se mu dostává i v Nizozemí (tam se označuje jako Sinterklaas), Belgii, Francii, Lucembursku, 
Německu a USA, kde ovlivnil vznik Santa Clause. 

Po celém světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši. 

Žil asketickým životem a na biskupském stolci se stal vzorem opravdové lásky k Bohu i bližním. 

Takže 6. prosince máme proč slavit a vzpomenout na štědrého a skromného světce i odvážného muže, 
který se dokázal postavit za spravedlnost a chránit lidi proti utrpení. 



 
Zamyšlení nad výroky slavných 
- Největší vadou člověka je nevděčnost.  
- Nevděčnost je mrazivým větrem v mezilidských vztazích (W. Shakespeare) 
- Vděčný člověk ví, že Bůh je dobrý. 
- Vděčnost není jen nejvyšší ze všech ctností. Vděčnost je pramenem všech ctností.  (Cicero) 
- Vděčnost je naším průvodcem v tragických chvílích. Upozorňuje nás na to, že dobro se může objevit 

i tam, kde ho neočekáváme.  (R. A. Emmina) 
- Vděčnost je víc nežli pocit, je to způsob života.  (Richard J. Foster) 
- Snaž se spočítat, co vše jsi v životě dostal, a zjistíš, že se to spočítat nedá.  (D. Steindl-Rast) 
- Vděčnost otevírá dveře do plnosti života. Mění to, co máme v dostatek. Chaos mění v řád a zmatek 

v ujasnění. Vděčnost mění jídlo v hostinu, dům v domov, cizince v přítele. Vděčnost dává smysl tomu, co 
jsme prožili. Vděčnost přináší pokoj.  (M. Beattie) 

- Být vděčný znamená rozpoznat Boží lásku ve všem, co nám bylo dáno.  (Thomas Merton) 
- Blahoslavený člověk, který nic neočekává, neboť ten si bude vážit všeho.  (G. K. Chesterton) 
- Mluv, když něco dostáváš, ale mlč, když dáváš.  (Ruské přísloví) 
- Jak projevit vděčnost za to, že existuji? Když se napiješ z pramene, nezapomeň na ten pramen. Opravdu 

dobrý člověk nikdy nezapomíná na přijatá dobrodiní.  (Čínská přísloví) 
- Poděkuj za malý dar a získáš daleko víc.  (Nigerijské přísloví) 

Ponaučení 

Ti, kteří se večer zamýšlí nad tím, za co by měli být vděčni, budou zdravější, duševně vyrovnanější, k druhým 
lidem vstřícnější, optimističtější, spokojenější a radostnější. 

Vděčnost je jedním z pramenů radosti. Kdo se raduje, má blízko ke zpěvu. A to je vedle radosti druhým 
znakem vděčného člověka. 

Před obrazem Panny Marie 

Tvé bílé ruce, Matko, jsou 
jak pevné lodě, 
co nás i bouří přenesou 
po vzduté vodě. 

A oči Tvé tmu rozsvítí 
jak hvězda jitřní, 
co ptáci v listí ukrytí 
vítají písní. 

Tvůj plášť je domem 
bezpečným, 
má modrou střechu – 
kdykoli pod ni přijít smím   
si pro útěchu. 

Co bychom chtěli, ale COVID-19 je proti 

Chtěli bychom mezi Vánočními svátky uspořádat ve farním centru setkání našich nejstarších spoluobčanů za 
účelem pobesedování a pohovoření si o našich předcích, tradicích a o historii života v naší obci.  

Zatím COVID-19 nechce o tomto setkání ani slyšet. 

Dále bychom chtěli na Štědrý den roznášet radost do Vašich domovů v podobě zahrání koled, ale COVID, že 
také ne. 

Pak bychom chtěli uspořádat farní veselici a COVID na to, že nejsme normální…… 

Další plán máme na jarní období…….že bychom po mnoha letech opět vyrazili na poutˇ do zahraničí 
a COVID, že se ještě uvidí, jak se budeme chovat, tak nevíme co plánovat. 

Chuť do různých společenských akcí máme, ale jsme tímto rošťákem značně omezeni. 

My to ale budeme zkoušet znovu a znovu a snad se nám to „DÍKY BOHU“ jednou podaří. 



Do boje s růžencem 

aneb jak změnit k lepšímu „pandemickou“ dobu  

Prázdné dlaně 

Co Ti mám, Matko Boží, dát? 
Pro Tebe kvetou hvězdy na nebi, 
na zemi louky, v moři hvězdice. 
Před Tebou stojím, prázdné ruce mám: 
přidej mě, Panno, do své kytice! 

Nakažlivá nemoc zasáhla celý svět a vypovídá, že jsme všichni na jedné lodi. Tvoříme jednu rodinu. Proto 
prosme - jako bratři a sestry - jeden za druhého a všichni společně za uzdravení planety Země.  Kdo máme 
prázdné ruce, zaplňme je růžencem! Jednotlivé desátky nás uvedou do vztahu s Matkou Boží. Jejím 
prostřednictvím poprosíme milovaného Syna Božího o pomoc. Panna Maria se bude modlit s námi a za nás. 
Získáme odvahu k optimistickému životnímu stylu a ke spolupráci s Boží milostí. 

Zapojme se v čase pandemie  - podle  výzvy arcibiskupa Graubnera 
do modlitebního řetězce růžence (denně ve 20 hodin). 

Rychlost šíření nákazy naléhavě volá po síle modliteb. Pastorační rada farnosti proto vyjadřuje upřímné 
poděkování všem obětavým ženám, které denně nabízejí své modlitební služby růžence před začátkem 
každé mše svaté. S křesťanskou úctou rádi navázaly na odkaz vacenovických předků, se kterými nás všechny 
spojuje láska k Panně Marii.  

Vyprošujme Boží požehnání našim milým farnicím, které nám pokorně slouží. Jsou to: 
Anna Tomašovičová, Františka Böhmová, Miluše Harcová, Marie Leblochová, Božena Lungová, Marie 
Koutná, Marie Ingrová, Marie Valkovičová a všechny ostatní, na které jsme zapomněli nebo které je budou 
ve vedení růžence následovat.  

Zároveň vyjadřujeme vděčnost za nabízené kněžské služby našeho Otce Jiřího Doležela.  Ceníme si jeho 
odvahy obzvláště proto, že se nachází v rizikové věkové skupině ohrožených. Spolu s námi nese   tíhu 
pandemie, která   zasáhla nejenom hospodářský, ale i   duchovní život.   Děkujeme Otci Jiřímu, že nechal náš 
kostel denně otevřený k soukromé modlitbě a adoraci (v omezeném počtu od 15.00 do 15.30 hod.) a 
nejsme „odkázáni“ jen na online přenosy. Nabízí se i možnost, aby se farníci mohli vystřídat alespoň jednou 
za týden na mši svaté obětované na dané úmysly.  

Přejeme všem krásné chvíle ve spojení s Pannou Marií – Královnou posvátného růžence. 

Krátké informativní zprávičky  

Jistě si většina z Vás všimla, že máme nově natřené vchodové dveře. Nyní jsou jako nové. Otec Jiří má 
v plánu ještě zrenovovat dveře na choru. 
Jak jsme se již zmiňovali v předešlých číslech, pokusíme se přes zimní období ještě zrenovovat lavičky před 
kostelem, tak snad se to podaří. 
Právě v tuto dobu se dostáváme do finální časti pořízení nových koberců do kostela. I když se tato záležitost 
jeví na první pohled jako snadná, věřte, že to tak jednoduché není. Budeme se snažit, abychom po něm 
mohli chodit co nejdříve. 
Přišel nám jeden dotaz, (který projednáme s otcem Jiřím na nejbližší Pastorační radě), na znovuobnovení 
modlení se jednou měsíčně v latině. 

  



PROSBA A VÝZVA 
Na závěr nám dovolte připomenout, že může kdokoli z Vás přispět do P.N. svým článkem, za což budeme 
velmi rádi. Témat, o kterých můžete psát je nepřeberné množství a ti mladší z nás, se určitě velice rádi 
dozví,  jak a co jste vy osobně nebo vaši předci v daném církevním roce, nebo různých ročních obdobích 
prožívali, či se doslechli. Výzva samozřejmě platí i pro naši mládež, či děti, kteří nás dozajista můžou 
obohatit krásnými příspěvky. Už se na ně moc těšíme! 

Děkujeme za Vaši pozornost 
a přejeme krásné prožití období adventu       

Na zasmání … 

Muž by měl mít ve vztahu vždy poslední slovo a to by mělo být: „Ano miláčku“ 

Farní hospodyně čte noviny. „Pane faráři, představte si, co tady píšou. Tady se píše, že ženicha ranila 
mrtvice při svatbě právě ve chvíli, kdy kráčel k oltáři.“ „Inu, zázraky se dějí a někdo může být zachráněn 
v poslední chvíli.“ 

Když jsem byl malý, nesnášel jsem účast na svatbách. Všechny babičky mě štípaly a říkaly: „Ty budeš další!“ 
Přestaly s tím, až když jsem začal na pohřbech dělat to samé já jim. 

Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: „Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?“ „Ne, ale 
na hymnu jsem ještě netancovala.“ 

Policejní důstojník volá na stanici: „Mám tady případ. Jedna stará paní zastřelila svého manžela – vešel na 
podlahu, kterou zrovna vytřela.“ „Zatkl jste tu ženskou ?!“ „Zatím ne, ta podlaha je ještě mokrá.“ 


