6. ledna je svátek Tří králů neboli Zjevení Páně. Mnozí půjdou koledovat v Tříkrálové
sbírce a udělají tak kus dobrého pro druhé lidi. Chcete-li se tomuto hezkému svátku ještě více
přiblížit, můžete si s dětmi o Třech králích také něco přečíst nebo nakreslit.

Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar

M

noho dětí na světě zná příběh
o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byli králové
z Východu, v Bibli jsou však nazýváni
mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali
se v mnohých vědách i uměních a zřejmě
toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci
poznali, možná právě podle hvězd, že
na západ od jejich království se má brzy
narodit nový a velmi mocný král. Mudrci
se mu chtěli poklonit a přinést mu dary.
Naložili proto největší drahocennosti své
doby – zlato, kadidlo a myrhu – na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana
proto putovala i v noci a mudrci hledali
cestu podle postavení hvězd na noční obloze.

Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi
jasně nad velikým městem Jeruzalémem,
jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali,
vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě
v nich by mohli narozeného krále najít.
Hvězda však nezůstala stát, ale vedla
je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm
i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit.
Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou.
Vedla je k městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad
místem, kde Josef s Marií našli útočiště

a kde teď společně opatrovali narozeného
Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli
u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje,
padli na zem a klaněli se maličkému dítěti
v jeslích, protože věřili, že bude velikým
králem. Předložili mu své vzácné dary
a velmi se radovali.
Plni této radosti se pak vraceli do svých
domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby.
Chystali se vyprávět o novém králi, který
se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však zprávu nepodali.
Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim
pokyn, aby se do své země vrátili jinou
cestou.
z knihy V. Schauber, M. Schindler
– Velká kniha o svatých, vydal(o)
nakladatelství Doron

Tři králové opět zavítají do Rostoklat a Nové Vsi II

K

začátku roku neodmyslitelně patří
milá a hlavně užitečná tradice – tři
králové. Jedná se o skupinku koledníků,
kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou
známé požehnání K + M + B, požehnání a přání radosti v novém roce, i prosbu
o pomoc potřebným. Na oplátku za každý (i drobný) příspěvek věnují jako malý
dárek tříkrálové cukříky a kalendáře. Cílem tohoto koledování je popřát lidem
šťastný nový rok a formou příspěvků do
zapečetěných kasiček získat finance na
dobročinné projekty v ČR i v zahraničí.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo
v naší obci (i tentokrát podpoříme domácí
Hospic Na Blízku, působící i na Českobrodsku), 15 % využívá na své projekty
Charita ve středních Čechách a 10 % pu-

tuje na pomoc potřebným do zahraničí.
V loňském roce se takto na území ČR
vybralo neuvěřitelných 122,3 milionu
Kč. V naší farnosti se i díky Vám a Vaší
štědrosti v roce 2019 vybralo krásných
147 356 Kč.
Za vybrané peníze samozřejmě nevrátíme nikomu zdraví nebo rodinu, ale rozhodně vybraný obnos pomůže potřebným
ulehčit jejich obtíže. Sbírka se pochopitelně „neděje“ sama od sebe, stojí na jednotlivých dobrovolnících, nebojím se říci –
na každém z nás/vás. Proto bychom chtěli
požádat všechny lidi dobré vůle o pomoc
s účastí na obchůzkách. Každý rok bojujeme s nedostatkem koledníků – zvláště
těch dospělých (v každé skupině musí být
alespoň jeden dospělý, který může být

doprovázen dětmi). Na koledování není
žádná věda – stačí si vzít papírovou korunu, kasičku a křídu, dostanete vytyčenou
lokalitu a jde se na věc. Obchůzka trvá
podle chuti, většinou ne déle než dvě hodiny, dětské koledníky to zpravidla velmi
baví a jistě se může jednat i o ozdravnou
procházku po vánočních „kalorických orgiích“. A ruku na srdce – co to jsou dvě
hodiny aktivní charity? ;-)
Těšíme se, že i z naší obce budeme mít
nové spolupracovníky. Přihlásit se můžete přímo organizátorům sbírky na adrese
charita.ceskybrod@gmail.com nebo na
telefonním čísle 604 935 797.

Kateřina Anna Nováková
Farnost Český Brod

