Vážení a milí čtenáři,
je tady prosinec, první měsíc dlouhé
a studené, ale zároveň krásné a kouzelné zimy.
Zároveň přichází poslední číslo Hornoblatenských listů tohoto
roku. Roku 2012. O tomto roce se hovořilo jako o období
velkých změn. Podle Mayů symbolizuje závěr roku 2012 konec
jednoho světového cyklu, po kterém dojde k přetočení cyklu
zpět na bod „0“, který Mayové považují za posvátný. V jejich
proroctví upozorňují Mayové na možnost zvýšení četnosti a
intenzity přírodních katastrof, které by mohly zasáhnout Zemi,
ovšem zvláštní důraz se klade především na začátek nové
světové éry, který má rokem 2012 odstartovat. Takže
strachuplné teorie, že Mayové nám pro naši dobu předpovídají
záhubu, nejsou založené na pravdě a pramení z poměrně
rozsáhlých manipulací s mayským proroctvím.

Do Nového roku přeji Vám všem samou radost.
Šťastný rok 2013!! 

Z domu se line vůně pečeného cukroví.. v oknech svítí
svícny nebo hvězdy a sníh zakryl naše hory. Neklamná známka
Adventu a blížících se Vánoc. Ano, je to ten předvánoční čas,
kdy města jsou jako z pohádky. Ulice a náměstí jsou vyzdobeny
chvojím a světly. Na vánočních trzích prodávají řemeslníci
tradiční hračky, skleněné ozdoby na vánoční stromky a další
zboží charakteristické pro adventní trh. Advent je časem
očekávání, pro křesťany příchodu spasitele, a pro ostatní
alespoň svátku míru, pohody a pokoje. Je časem k zamyšlení
se za uplynulým rokem, časem, kdy bychom alespoň na čas
měli zapomenout na sváry, a věci které nás trápí v
každodenním životě. Tento čas lidi sbližuje a je jenom na nás
jak s ním naložíme. Zkusme se tak trochu vrátit s našimi dětmi
do dětských let. Zkusme se těšit na Štědrý den a večer. Na
dárky, rozsvícený stromeček a na vše co k tomu patří. A až
půjdeme na půlnoční mši, na kterou kupodivu chodí nejen
věřící, ale i ti kteří víru nepotkali, zkusme vzpomenout na ty,
kteří toto štěstí nemají. Zkusme vzpomenout
na ženy v
Africe, kterým umírají jejich děti hlady v
náručí, na
ty, kteří trpí nesmyslnými válkami, na ty,
které
zužují nemoci, a pak si snad všichni
uvědomíme, že si žijeme v blahobytu.
A to, že nemáme dost peněz na drahé
dárky a že si nemůžeme koupit to,
co bychom třeba chtěli, je jenom
nicotná maličkost.

Přeji Vám všem hezké a spokojené
Vánoční svátky. 

Svatý Mikuláš
Patron nejen dětí
Biskup Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě
Patře, v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů
rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem.
Aby unikl projevům vděčnosti, vydal
se
na
pouť
do
Palestiny.
V maloasijském městě Myra zemřel
v té době biskup. Novým biskupem
se měl stát ten, který vejde
následujícího rána do chrámu. Tím
byl putující sv. Mikuláš, který se
zpočátku vzpíral, ale nakonec
biskupský úřad přijal. Svůj biskupský
úřad poctivě vykonával až do své
smrti, někdy kolem roku 345.
Svatý Mikuláš je patronem
všech námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně
dětí. V dřívějších dobách pečoval o mosty a chránil před
povodněmi až do 18. století, kdy úlohu patrona mostů a vody
v českých zemích převzal Sv. Jan Nepomucký.

Jak se to čertovi Špuntovi nepovedlo
Pohádka pro děti 
Bylo před svatým Mikulášem. Lucifer v pekle se díval na
kalendář a zlostně odplivoval. Potom prohlížel černou knihu.
Zavolal si čerta Špunta a pravil: „Letos je na tobě řada, abys
doprovázel tam toho shora na jeho cestě po všech dědinách.
Vyprav se tedy nahoru k zlaté bráně a vezmi si pořádnou metlu

na darebáky a nepořádné kluky“. Černý Špunt se zatvářil jako
by kousal šťovík. Podle starého řádu a pekelné povinnosti musil
jít s tím svatým. Vybral si tedy největší metlu, švihl s ní
vzduchem, že až zahvízdala a šel. Věděl od bratrů, že to nejí
nic příjemného. To sice znal, že může nakládat darebům na
záda podle chuti. Ale také věděl, že bude klukům jen pro smích
a pro legraci. Přemýšlel tedy, jak to navléci, aby ho ten svatý
vrátil domů a poručil peklu poslat jiného rohatého. Přemýšlel,
vymýšlel, až mu zahrálo zelené světlo v očích. Nápad už měl, a
jak se blížil k zlaté bráně, začal kulhat jako starý kozel, který už
nemůže na nohy. A čím víc se blížil k cíli, tím bylo kulhání větší
a chůze pomalejší.
Konečně došel a přecházel venku před branou. Svatý Petr
vyhlédl okénkem, a když ho spatřil, povídal Svatému Mikuláši:
„Dnes budeš mít sebou pěkného čerta. Kulhá až hrůza.“
Svatý biskup se usmál a pravil: „Však já znám ty černé
ptáky. Každý se chce vyzout ze své povinnosti. Přetvařuje se,
bratře, ale hned mu pomůžu na nohy, že mu potom ni
nestačíme.“ Potom vyšel ze zlaté brány, poručil čertovi, aby
vzal nůši, kterou vynesli nebeští košiláčkové a vykročil
s andělíčkem na dalekou pouť. Čert se vlekl za nimi. Hrozně
kulhal a šel hlemýždím krokem.
Svatý Mikuláš si pročísl rukou dlouhé bílé vousy a bručel:
„Takhle bych se s ním dostal dolů mezi děti až někdy po Novém
roce. A to přece nejde.“ Posečkal na čerta a pravil: „Musíš
přidat do kroku!“ Čert však zamumlal, že nemůže, že to jinak
nejde. „No, když to nejde, tak to nejde,“ povídal svatý Mikuláš.
„Ale nedorazíme-li dnes dolů, bude to s tebou špatné. Rozhlas
tamodtud hlásil dětem, že je Honza dosud někde v pohádce,
ale zítra že se určitě vrátí a zůstane už doma a bude hrát
pimprlata.“
Čert po téhle zvěsti natáhl uši, vyvalil oči a zabečel strachem
jako kozel. Honzy se bál. Věděl, jak umí prohánět čerty, když se

u nich někde objeví ve vsi. „Tak se rozhodni!“ pravil Mikuláš.
„Nechceš-li dostat od Honzy na hřbet, musíme dorazit dolů,
dokud ten silák není doma. Zítra by už bylo pozdě a jistě bys
neušel jeho pomazánce.“
Čert se otřásl strachem a podrbal se na zádech, jakoby
tam už cítil Honzovu hůl. Věděl, že svatý nelže. Však jim
knížepán v pekle říkal, že lidé nahoře mají rozhlas a že díky
němu všechno vědí a znají. Co tedy dělat? – Nechal přetvářky a
klamu a vykročil tak rychle, že mu svatý s andělíčkem sotva
stačili. Andělíčkovi sedl úsměv na rtíky a Mikuláš se zasmál do
bílých vousů. Měl radost, jak se mu to povedlo.
Svatý Mikuláš se tak dostal dolů ještě před večerem a
rozdal dětem svou nadílku. Čert sice také rozdával dost metlou,
ale ještě víc sklidil sám od mnohých hodných dětí posměchu,
kteří si z něho tropily švandu, protože věděly, že na ně jeho
metla nemá práva, když se celý rok dobře učily, byly hodní a
poslušní.
Zdroj:ceske-tradice.cz

Z historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci,
když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené
děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst z italského
města Florencie:
Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od
mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše
Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim
začalo říkat „křižáci“. Na výpravu se dalo najmout i několik mládenců
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a
vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které
hoří v betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech,
těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných
a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich
Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do
války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci,
kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí,
vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak
bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo
z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým
způsobem postiženým dětem! V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za
pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Tak roku 1986 začala novodobá éra Betlémského světla… V současnosti
se Světlo z Betléma přepravuje letecky z Izraele do Vídně, odkud jej
vlakem přivážejí brněnští skauti do České republiky.
Do Horní Blatné přivezeme Betlémské světlo do místního
kostela v neděli 23. prosince 2012 a jste zváni, abyste si v
čase 13.00 – 14.00 hod přišli pro tento plamínek naděje a
pamatovali i na staré a nemocné lidi kolem sebe.
Josef Kaše

Kultura:
Horní Blatná
22. 12. od 17:00hod.

Vánoční rozjímání před kostelem

Pernink:
27. 12. od 18:00hod.

Vánoční koncert Roháčů z Lokte

Nejdek
7. 12. od 19:00hod.
8. 12. od 10:30hod.

Boží Dar
15. 12 od 13:00hod.
23. 12. od 14:00hod.

Ženský pěvecký sbor z Hradce králové
Vánoční jarmark u kostela Sv. Martina
- stará česká řemesla
- vystoupí šermířský spolek SHS Mordýři
- Klobouk dolů – irské a skotské písničky
v podání plzeňské kapely

Advent plný tradičních řemesel a dárků pro
děti i dospělé v hotelu Praha
Adventní putování po Ježíškově cestě
- na saních, lyžích či sněžnicích

Kdo slaví narozeniny?
6. 12.
Petr Maglia
14. 12.
Eva Chlumská
15. 12.
Margita Löfflerová
20. 12.
Anna Hajňuková
22. 12.
Robert Petro
31. 12.
Jiří Müller
Všem oslavencům srdečně gratulujeme 
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