Milé děti!
Pojďte přinést dary malému Ježíšku. Podobně, jako to
udělali mudrci z východu, kteří přinesli své dary zlato, kadidlo a myrhu - pokuste se i vy přinést své
dary. Vy ale nebudete shromažďovat dary takto
hmotné. Raději zkusíme přinést dary, které sice nejsou
pro nás lidi tak dobře viditelné, Pánu Ježíši (chcete-li
malému Jezulátku v jesličkách) však nejsou rozhodně
skryté.
Představte si, že jste mudrci z východu a chcete právě
narozenému Ježíškovi přinést nějaký dar. Zlato,
kadidlo ani myrhu nemáte. Přemýšlejte, čím by jste ho
mohli nejvíce potěšit? Jaký dar by byl pro něj dost
vhodný? Možná by to bylo to, že pomůžete doma
rodičům, možná by mu udělalo radost, kdyby jste se co
nejlépe připravili na další den do školy… Možná je to
něco úplně jiného - každý z Vás jistě na něco vhodného
přijde sám. A pokud ne, tak maminka s tatínkem Vám
rádi pomůžou.
Celý týden se pilně snažte a své dary sepisujte do
dolního okénka vystřižené figurky. Do horního okénka
pak vepište své jméno. Nezapomeňte si obrázek pěkně
vymalovat! Takto připravený obrázek si pak přineste
na nedělní mši, kdy ho odevzdáte s chlebem a vínem
panu faráři. Po mši pak obrázky dáme na náš papírový
betlém, který tak spolu postupně vytvoříme.
Ještě jedna důležitá věc. Pokud budete mít na Vaše
dary málo místa, nebojte se obrázek podlepit kouskem
většího papírku, kde už se Vám všechno vleze 😊.

A teď už nezbývá než Vám popřát hodně zdaru ve
Vašem adventním snažení!
Tradice stavění betlémů
Zvyk stavět v našich chrámech či domácnostech betlém souvisí s úctou
k místu narození Spasitele, která je velice starobylá. Její kořeny sahají
až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 385 odebral z Říma do Betléma,
kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své smrti roku 420. Zde, na
místě, kde se narodil Pán Ježíš, vznikl také jeho překlad Písma svatého
do latiny a většina jeho listů. V jednom z nich píše: "Kdykoliv pohlédnu
na místo, kde se narodil můj Spasitel, dávám se s ním do rozhovoru.
Říkám mu: Ach Pane Ježíši, v jak tvrdých jeslích zde ležíš pro mou
spásu. Jak ti to mám oplatit? A tehdy, jakoby mi božské Děťátko
pravilo: Nežádám si ničeho, leč abys zpíval Sláva na výsostech Bohu..."
Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel světa, měli podle sv.
Jeronýma ve veliké úctě už první křesťané. Zbožná císařovna sv.
Helena je pak nechala umístit do stříbrné schrány a v roce 642 byly
přeneseny do Říma. Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky
Sancta Maria Maggiore. Každoročně je pak věřící uctívali, když byly o
vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Ježíška na slámě.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí
se, že na Vánoce roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s
jeslemi, do kterých položil na slámu sošku milostného Jezulátka.
K jeslím pak přivedl také živého vola a osla. U jesliček pak spolu se
svými řeholními spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili v noci
narození Spasitele mši svatou. Velice brzy se tato vánoční pobožnost
rozšířila i do dalšího křesťanského světa.
Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí v chrámech i
domácnostech velmi jednoduché v duchu obyčeje sv. Františka.
Později začali středověcí umělci vyobrazovat místo narození Páně
jako budovu, aby tak naznačili, že chlév v Betlémě byl vlastně prvním
křesťanským chrámem. Kromě znázornění Jezulátka, Panny Marie a
sv. Josefa se začínají u jesliček objevovat také pastýři, jak mladí, tak i
staří, anděl s nápisem "Sláva na výsostech Bohu", někdy i postavy
proroků ze Starého zákona. Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) pak
jesličky doplnily postavy tří mudrců vedené hvězdou k Betlému.

Lidová zbožnost také často umísťovala jesličky do panoramatu
národní krajiny či města a připojila i postavy v národních krojích, aby
se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět pro lidi celého světa a všech
národů.
www.pastorace.cz

… I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a
položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v
hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva
Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo
s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v
nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli
si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se
tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a
Josefa i to děťátko položené do jeslí. ...
Evangelium podle Lukáše
… Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda,
hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde
je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ … A hle, hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou
radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli
na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato,
kadidlo a myrhu. ...
Evangelium podle Matouše
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