
 
 

 

V Českých Budějovicích 4. 10. 2022 

 

Milí přátelé, 

zdravíme Vás v dalším rozmanitém ročním období, kterým je podzim.  

V říjnu se už začíná dřív stmívat, jsou tzv. delší večery a lidi mohou mít víc 

času na čtení knížek nebo na luštění křížovek či hraní her. U nás doma máme 

po prarodičích v knihovně plno historických, vesnických i jiných románů od 

našich autorů, např. F. L. Věka od Aloise Jiráska; Divou Báru od Boženy 

Němcové; Kříž u potoka od Karoliny Světlé; Západ a Zapadlé vlastence od Karla 

Václava Raise či Jana Cimburu od Jindřicha Šimona Baara. Nechybí mezi 

knížkami ale ani poezie jako Maminka, Kytice, Máj. Vzpomenete si, kdo tyto 

známé knihy a básně napsal? Zkuste k nim správně přiřadit autory – Karel 

Hynek Mácha, Jaroslav Seifert a Karel Jaromír Erben. A k tomu se mi vybavují 

verše: "Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť. Šiju, šiju si botičky do sucha  

i do vodičky: sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť.“ a „Byl pozdní večer, první máj, 

večerní máj byl lásky čas.“ Mnozí z vás určitě poznali, k jakým autorům verše 

patří. Pamatujete si, jestli jste nějakou knížku z toho četli? A mále bychom 

zapomněli na jednu z našich nejznámějších knih, kterou bezpochyby je Babička 

Boženy Němcové. Vždyť hodně z nás ji četlo i jako povinnou četbu ve škole  

a určitě ji jste viděli i film v televizi. Co jste rádi četli? Byly to detektivky nebo 

již zmíněné historické či vesnické romány, nějaké romantické knihy (třeba od 

Vlasty Javořické) nebo fantasy literaturu? Nebo jste rádi sáhli po básních? 

Mimo jiné můžeme vybírat i z dětské literatury, znáte knihy Broučci, Hanýžka 

a Martínek nebo O kocourovi Mikešovi či Robinson Crusoe? A co takhle 

pohádky? Nesmíme zapomenout ani na knihy od Jaroslava Foglara, kdo by 

neznal Rychlé Šípy a Záhadu hlavolamu? Vzpomenete si na jiné „foglarovky“?  

Je to jen malý výčet, napadne vás toho jistě mnohem víc. Kupovali jste rádi 

knihy svým blízkým a dostávali jste vy sami rádi knihy?  

Někteří jste měli třeba jen pár knížek na poličce, jiní jste měli malou nebo 

velkou knihovnu. Měli jste v ní také Knihu knih? Že nevíte, o čem je řeč? No, 



přeci o Bibli, o nejrozšířenější, nejvydávanější a do nejvíce jazyků přeloženou 

knihu na světě. Bible je základní knihou křesťanství. Vypráví příběh o vztahu 

Boha a člověka, který začíná stvořením a naplňuje se příchodem Ježíše Krista 

na svět. Bible však není jen historickou knihou. Křesťané věří, že Bible je 

inspirována Bohem, to znamená, že Bůh si v historii vyvolil lidi a dával jim 

poznávat, co mají zapsat a předat dál, takže má vlastně Božský i lidský původ. 

Proto jí říkáme také „Písmo svaté“, neboť obsahuje Boží slovo. Bůh skrze Bibli 

zvláštním způsobem promlouvá, což dosvědčují celé dějiny křesťanství. Je to 

ale vlastně soubor většího množství různě dlouhých textů-knih. Křesťanská 

Bible má 73 knih rozdělených do Starého a Nového zákona. 

Bůh se lidem ukazovat nemusel, a přece to udělal – z lásky. Je to podobné 

jako v láskyplném lidském vztahu, kdy můžeme poznat milovanou osobu pouze 

tak, že nám otevře své srdce. Bůh promlouval k lidem od okamžiku stvoření po 

celé dějiny, avšak v Ježíši Kristu nám „vylil celé své srdce“ a jednou provždy 

zjevil, kým je.  

Bible dokázala proměnit životy milionů lidí. Příkladem mohou být i velikáni 

jako sv. František z Assisi nebo Matka Tereza, které oslovily nějaké biblické 

verše a staly se jim kompasem v jejich dalším životě. 

A my se s Vámi chceme podělit o některé z nich: 

„Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout  

a neopustí tě; neboj se a neděs.“ (kniha Deuteronomium 31,8) 

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 

dám odpočinout.“ (Evangelium podle Matouše 11,28) 

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi 

ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“ (kniha Žalmů 23,4) 

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám 

dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Evangelium podle Jana 14,27) 

Kéž vám biblické verše pomohou ve chvílích smutku a pocitů samoty  

a rozjasní Vaši tvář. 

S pozdravem  

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 

& 

Otec Tomas van Zavrel 



Příloha 1:  

Pro ty, kdo rádi při odpočinku malují, přikládáme malý kvíz a obrázek na 

vybarvení. 

Do každé řady oveček se zatoulala jedna, která je jiná než ostatní. Najdete ji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(zdroj: www.thecatholickid.com)  

 

http://www.thecatholickid.com/


Příloha 2: 

Bible, biblické příběhy a jednotlivé verše nás inspirují v našem životě a ovlivňují 

nás… 

 

 Humor 

je, jak se také říká, kořením našeho života. Krom toho, s úsměvem jde všechno 

lépe. A ještě, kdo je veselý, nemá chuť se hádat. Humor působí také jako 

osvědčený lék. Kladně naladěný člověk je žádoucí. 

 

 Bible  

je kniha pravdivá, poučná a o skutečnostech. Mluví se v ní o tom, co bylo, jest  

a bude. Jinými slovy, Bible je manuál, jak by měl (nebo neměl) člověk žít či 

uvažovat. Je to poselství od Původce člověka.  

 

 Rozsévat lásku je stejně příjemný zážitek jako ji vidět kvést. 

 

 Jaký je Bůh? 

Katecheta: Když Bůh nemá počátek ani konec, jak se to řekne?“  

Žák: „Je trvanlivý.“ 

( katecheze = náboženská výuka; katecheta = učitel náboženství)  

 

 Při výtvarné výuce si děti mají vybrat něco z hodiny náboženství  

a namalovat to. 

Na konci výuky se učitel probírá odevzdanými kresbami a najde prázdný papír, 

jen s podpisem.  

„Jendo,“ zavolá si chlapce, „proč jsi odevzdal prázdný list?“ 

„Prázdný? Ale já namaloval Pána Boha!“ 

„Ano? Já ho při nejlepší vůli nevidím.“ 

„A vy už jste ho někdy viděl?“ 

 

 Kněz se stal účastníkem autonehody a policista s ním sepisuje protokol. 

„Tak, jak se to stalo?“ 

„No, naboural mě do levého blatníku.“ 

„Ne, takhle ne!“ Začněte pomalu a hezky od počátku.“ 

„Tak tedy. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ 

 

 


