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NA STOPĚ ZA HVĚZDOU

V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety 
mladý blázen. Jako každý blázen snil i on o tom, 
že se jednou stane moudrým.
Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je 
a při tom žasnout nad nekonečností nebe. A tak 
se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu 
jen králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento 
blázen.
„Ta nová hvězda je jasnější než ostatní“, myslel 
si. „To bude královská hvězda - narodil se nový 
vladař! Chci mu nabídnout své služby. Vždyť 
jestliže je to král, bude určitě potřebovat také 
nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej 
hledat. Hvězda mě povede.“
Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl 
přinést darem. Avšak kromě své bláznovské 
kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co 
by mu mohl darovat.
A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou 
kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve 
druhé ruce.
První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. 
Tam nalezl dítě, které bylo chromé. Plakalo, 
protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji 
bláznovskou kapuci. Potřebuje ji více, než nějaký 
král.“ Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu 
a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi 
místo poděkování bohatě stačilo.
Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného 
paláce. Tam nalezl dítě, které bylo slepé. Plakalo, 
protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji 
zvonkohru. Potřebuje ji více, než nějaký král.“ Dítě 

zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo, 
plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě 
stačilo.
Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl 
dítě, které bylo hluché. Plakalo, protože si nemohlo 
hrát s ostatními dětmi.
„Ach“, pomyslel si blázen, „dám tomu dítěti svoji 
květinu. Potřebuje ji více, než nějaký král.“ Dítě si 
květinu s úžasem prohlíželo a šťastně 

se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo 
poděkování bohatě stačilo.
„Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. 
Bude asi lepší, když se vrátím“, pomyslel si blázen. 
Avšak když vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom 
místě a smála se na něj jasněji než kdykoli předtím.  
A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed polí.
Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni 
hledali nového krále. Ten ležel v jeslích - malé, 
bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla 
na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela  
a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. 
Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné 
ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, kadilo a myrhu, 
pastýři pak vlnu, mléko a chléb.
Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, 
plná důvěry, položila tedy dítě do jeho náruče. Tak 
našel Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit.  
A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru 
i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které 
mu nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, po 
níž toužil a díky které svůj život prožil smysluplně  
a šťastně.

Přeloženo z němčiny                                                           

Vánoční svátky jsou svátky pokoje. Na Štědrý den v civilizovaných zemích znepřátelené strany 
odkládají zbraně, lidé se k sobě snaží být milí a především jsou štědří – obdarovávají jeden druhého. 
Tím nejcennějším darem je však vždycky ujištění druhého člověka o vaší lásce. Zkuste dnes najít nový 
způsob, jak vaše blízké ujistit, že je máte rádi.

Citát: „Skutečná láska nikdy nic nepotřebuje, vždy jen dává.“ – Mahátma Gándhí



PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB V NAŠICH FARNOSTECH
E - mše sv. / BS - bohoslužba slova

Štědrý den - čtvrtek 24. 12.: 16.00 Brankovice (E)
    16.00 N. Hvězdlice (BS)
    17.00 Chvalkovice (BS)

Boží hod vánoční - pátek 25. 12.: 9.30 Chvalkovice (E)
    11.00 Brankovice (E)

Sv. Štěpán - sobota 26. 12.:  8.15 N. Hvězdlice (E)
    9.30 Nemochovice (BS)

Svaté rodiny - neděle 27. 12.: 11.00 Brankovice (E) + obnova círk. manžel. slibu

Sv. Silvestra I. - čtvrtek 31. 12.: 17.30 Brankovice (E)

Matky Boží - pátek 1. 1. 2021: 8.15 N. Hvězdlice (E)
    9.30 Chvalkovice (BS)
    11.00 Brankovice (E)

sobota 2.1.2021:   17.00 Chvalkovice (E)

neděle 3.1.2021:   9.30 Nemochovice (E)
    11.00 Brankovice (E)

Zjevení Páně - středa 6. 1. 2021: 17.00 Chvalkovice (E)

sobota 9.1.2021   17.00 N. Hvězdlice (E)
    
Křtu Páně - neděle 10. 1. 2021: 10.45 Nemochovice (BS)     
    11.00 Brankovice (E)

sobota 16. 1. 2021  17.00 Chvalkovice(E)

neděle 17. 1. 2021  8.15 N. Hvězdlice (BS)
                               11.00 Brankovice (E)

sobota 23. 1. 2021   17.00 N. Hvězdlice (E)

neděle 24. 1. 2021   9.30 Chvalkovice (BS)
                                11.00 Brankovice (E)
sobota 30. 1. 2021  17.00 Chvalkovice (E)

neděle 31. 1. 2021  8.15 N. Hvězdlice (BS)
                                11.00 Brankovice (E)



DĚTEM - OZDOB SI STROMEČEK - dokresli ozdoby
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VÁNOČNÍ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě,  

přijď mezi nás! 
Přijď do mé duše a proměň ji. 

Přijď do našich rodin a obnov je. 
Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami,  
v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět. 

Amen.
Benedikt XVI.

Betlémské světlo si můžete odnést na Štědrý den  v níže uvedených časech 
na tradičních místech:

9:00 fara Brankovice
9:30 kostel Nemochovice
9:50 kostel Chvalkovice
10:15 kostel N. Hvězdlice
10:30 u p. J. Kopečného St. Hvězdlice

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - 24.12.2020 V NAŠICH OBCÍCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Milí spoluobčané a dobrodinci, také ke konci letošní vánoční doby se 
bude konat tradiční Tříkrálová sbírka. 21. ročník je plánovaný na 
1. až 14. ledna 2021 a je možné, že nás čeká v mnoha ohledech „jiná“ 
sbírka, než na jakou jsme byli zvyklí … Tato oblíbená sbírka se v našich 
farnostech bude konat v sobotu 9. ledna 2021. Už nyní děkujeme 
všem dárkyním a dárcům, koledníkům a organizátorům. 
Upřímné Pán Bůh zaplať!

                                                                                                 o. Miroslav

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU NA HISTORICKÉ A VÝROČNÍ TÉMA
Neformální farní spolek, Akademie sv. Mikuláše, si dovoluje pozvat všechny zájemce o historii a její 
kontroverzní témata na přednášku gymnaziálního profesora Mgr. Jiřího Urbánka s názvem Husitství, 
vrchol českých dějin anebo prokletí vlasti? Tuto akci plánujeme někdy v 1. čtvrtletí roku 2021 spíše jako 
neformální setkání na faře v přátelském duchu u něčeho dobrého na zub a především s možností se 
trochu blíže seznámit s jedním historických stereotypů z pera nejenom našeho významného spisovatele 
Aloise Jiráska … Všichni jsou srdečně zváni. Změna je samozřejmě vyhrazena, zvláště vzhledem 
k případnému nepříznivému vývoji koronavirové situace.

P. Miroslav Slavíček, farář


