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Po slo vé štěs tí le tě li k nebi

Ano sami jsme sem při šli a sami jed nou od chá zet bu de -
me. Na naší ces tě domů nás však ne bu de do pro vá zet nic
z hmot né ho svě ta, ne po ne se me si s se bou ti tu ly, domy, ani
s se bou ne vez me me své mi lo va né. Na naší ces tě domů nás
bude pro vá zet jen množství lás ky a dob ra, kte ré jsme žili, na -
bí ze li a prožíva li, nic víc a nic míň.

Už ve starém Egyp tě se čis to ta duše vážila na va hách
bílým pe říč kem. (Bo hy ně Maat je bo hy ní po cti vos ti, ce list -
vos ti, pří sli bů, prav dy a spra ve dl nos ti. Je jím sym bo lem je
pír ko, kte ré používá na váze spra ve dl nos ti k vážení tíhy viny
nebo lži v srd ci duše prá vě ze snu lé ho.)

A v čem tkví tato čis to ta? Každý z nás je zod po věd ný za
čis to tu svých myš le nek, slov i skut ků, každý je zod po věd ný
sám za sebe, jak žije a co prožívá, každý má svou ces tu.
I v tom tkví čis to ta na šich úmys lů - a to ne chat každého jít
svou vlast ní ces tou, ke svým cí lům. Ni ko ho ne o vliv ňo vat,
ne mě nit, ne hod no tit, to co žije je jeho vol ba, jeho ces ta, my
jen můžeme být lás ky pl nou by tos tí, kte rá dává svo bo du sobě, 
ale také dru hým, neboť vše co jsme kdy si za se li - sklí zí me, a
co teď za sé vá me, jed nou sami skli dí me. 

Po kud tedy mí chá me sebe do záležitos tí ji ných, ovliv ňu -
je me a hod no tí me je jich ces ty a život, sami sebe za plé tá me
a po kud hod no tí me, kri ti zu je me, sami to hle jed nou na sobě
po zná me, neboť každou vy sla nou myš len ku, slo vo i sku tek
skli dí me.

Čas to sly ší me slo vo svět lo, lás ka, ale žije me podle toho?
Ne ostat ní, ale my sami! Žije me oprav do vou bez pod mí neč -
nou lás ku? Ta ne hod no tí, ne kri ti zu je, ne ra dí, ta mi lu je
bez pod mí neč ně a dává dru hým svo bo du, a ces ta svět la? To je 
ces ta čis to ty, prav dy, svo bo dy. Ale hlav ně úcty, vděč nos ti
a po ko ry.

Je jed no du ché vše číst, sly šet na se mi ná řích, ale nej těžší
je to pro mě nit v pl no hod not né žití a oprav do vě to prožívat.
Mnoh dy pro nás je jed no duš ší vi dět chy by na ji ných, jak se
roz hod li, co udě la li, proč žijí tak a ne onak, vi ní me dru hé,
dru hé chce me mě nit, ale sami u sebe chy by ne vi dí me.

Ra zít kem pra vé ho žití oprav do vé lás ky a čis to ty úmys lů
v živo tě je oby čej ný ra dost ný život, vděč nost za vše, co
máme, prožívá ni pří tom né ho okamžiku.

Při jí má ní vše ho, co se nám děje a všech lidí bez pod mí -
neč ně ta ko vých jací jsou, ni kdo není lep ší ani hor ší, vše je jak
má být.

Vše je do ko na lé v čis to tě, jed no tě a sou znění, po kud opus tí -
me myl né myš len ky, slo va hod no ce ní a špat né skut ky, kte ré
ne při spí va jí k na še mu vý vo ji.

Nemůžeme ani my žít podle ji ných, žije me sami za sebe, je to
náš život, ne život, kte rý nám plá nu jí ro di če, naši zná mí, ka ma rá -
di, spo lu pra cov ní ci, je jich život je je jich osob ní ces ta a ten náš je
naše, každý jde me ke své mu po zná ní, ke svým prožit kům, každý
jde me svou ces tou, svým tem pem a máme na to prá vo svo bod né
vůle! Ale i ustát si sám sebe na své ces tě je ně kdy těžkým úko lem
pro nás samé. Ne ne chat se ze své ho stře du vy chý lit.

Do přej me ji tedy sobě i ostat ním, žijme lás ky pl ně, ra dost ně
a po kor ně, buď me upřím ní.

A udržujme krb svých myš le nek čis tým, neboť vše co za se -
je me, jed nou my, naše děti a celá pla ne ta země skli dí me!

Každý z nás při šel na Zemi spl nit ur či tou “úlo hu”. Ne mu sí -
me si toho být vě do mi, ale je to se mín ko za sa ze né hlu bo ko
v na šich srd cích, kte ré roz kve te až ve správ ný čas. Čas to náš
úkol není jen jed na ur či tá věc, ale ti sí ce růz ných zážitků roz pro -
stře ných na příč na šimi živo ty. Mo hou to také být mno ho stran né 
úko ly, kte ré se tý ka jí růz ných ob las tí na šich živo tů. Možná je
váš úkol být ma lí řem, uči te lem, ale vždy jste mi lo va li psa ní bás -
ní a sni li o tom, že se ožení te, vdá te a bu de te mít jed nou děti.
To hle všech no mo hou být dů vo dy, proč jste tady na Zemi.
Žádný není důležitěj ší než ty ostat ní, všech ny do hro ma dy jsou
nit ka mi, kte ré tvo ří peč li vě uple te nou, ba rev nou mo zai ku va še -
ho živo ta. Vše jste si sami na plá no va li a svý mi před cho zí mi
skut ky při pra vi li, teď ne zbý vá jen to při jmout vše a se vším. Je
to vaše!

Nej dů ležitěj ší věc, kte rou můžete dě lat, je pros tě žít, stý kat se 
s lid mi, se kte rý mi si máte co říct, a ne bát se to lik o to, co "máte!"
dě lat tady na Pla ne tě. Uvě dom te si, že už to vlast ně víte, i když si
toho nejste vě do mi. Měj te víru v to, že bu de te ve de ni správ ným
smě rem po ce lou dobu. Me zi tím jed no du še na slou chej te své mu
srd ci.Tam máte vloženou tu Pra vou moud rost! Dě lej te věci, kte ré 
Vás těší, ra duj te se, žijte, prožívej te! Je to Dar! Jdě te tam, kam
Vás to táh ne, čtě te kni hy o vě cech, kte ré Vás za jí ma jí. Po kud cí tí -
te tou hu vy dat se ně ja kou ces tou, pak se jí ur či tě vy dej te. Vše má
svůj vyš ší vý znam. Máte svo bod nou vůli dě lat co ko liv se svým
živo tem a můžete si být jis ti, že to, co cí tí te, že chce te dě lat a co
Vás na pl ňu je ra dos tí, dě lá te správ ně!

S láskou v lásce a Pravdě Iva Batová

Každý je tu sám za sebe

Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky po zval už po čtvr té
všech ny zá jem ce na lam pi o no vý prů vod obcí. Ten se ko nal
v pá tek 22. lis to pa du od 17.30 hod. 

Tato akce je po řá dá na hlav ně pro děti, kte ré se před há ně jí
v ná pa di tos ti svých lam pi o nů. I ten to krát se jich před obec ním
úřa dem se šlo oprav du vel ké množství, stej ně jako je jich ro di čů
a dal ších do spě lých, kte ří měli zá jem udě lat si ve čer ní pro cház -
ku obcí za do pro vo du pobíhajících lampionových světýlek. 

Lam pi o no vé prů vo dy jsou zná mé i z mi nu los ti, kdy měly
zce la jiný vý znam. Za tím co v dneš ní době jsou ur če ny hlav ně
dě tem pro zá ba vu, kdy si byly pro děti zá klad ních škol po vin -
nos tí. Lam pi o no vý prů vod se ko nal v před ve čer sed mé ho
lis to pa du u pří ležitos ti vý ro čí VŘSR a byl ob vyk le zakončen
táborákem nebo ohňostrojem. 

Také po do ba lam pi o nů se ča sem změ ni la. Dří ve byl lam pi -
on za vě šen na dře vě né tyč ce a uvnitř byla svíč ka. Tu ča sem
na hra di la malá žárov ka, kte rá má v dneš ní době ovlá dá ní na ru -
ko je ti, a tak je možné lam pi on kdy ko li roz sví tit či zhas nout.
Také ba rev nost a tva ry jsou v dneš ní době velmi různorodé

a nápadité. 
Vel mi po pu lár ní se v po sled ní době stá va jí lé ta jí cí lam pi o -

ny, kte ré se nej čas tě ji na zý va jí lam pi o ny štěs tí. Je jich his to rie
je dlou há asi dva ti sí ce let a je úzce svá zá na s čín ským im pé ri -
em, kde jsou dodnes tra dič ní součástí všech oslav a festivalů. 

Lam pi o ny štěs tí fun gu jí podle tra di ce tak, že každý člo věk
na pí še na vy bra ný lam pi on své taj né přá ní, nebo ho může do
lam pi o nu jen po šep tat. Roz sví ce ný lam pi on pak po šle do ob lak 
a on s se bou od ne se vše chen smu tek, pro blé my a trá pe ní a čím
výše vy le tí, tím více lás ky, štěstí a splněných přání přinese.  

Také u nás si zís ká va jí lam pi o ny štěs tí stá le vět ší po pu la ri tu
a mís to při růz ných osla vách. Pro to ne moh ly chy bět ani u míst -
ní ho lam pi o no vé ho prů vo du, kte rý byl za kon čen na hřiš ti, kde
si pak každý zá jem ce mohl za kou pit a vy pus tit k nebi prá vě
lam pi on štěs tí. Zá jem ců bylo mno ho, a díky tomu se nebe nad
Pa so hláv ka mi zanedlouho rozsvítilo tě mi to "po sly" štěs tí. 

Snad se každému vy pl ní jeho přá ní, a když ne, za rok bude
mít dal ší šan ci. 

Bc. Simona Jelénková
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Kon cem lis to pa du se ko na lo již tra dič ní po se ze ní se se ni o -
ry. Člen ky ČSŽ za jis ti ly pro gram, kte rý se dle ohla sů lí bil.
Byly sice při po mín ky k hlav ní mu pro gra mu ČUPR BABY,
kte rý se sklá dal z Hašle ro vých pís ni ček, ale každý člo věk má
jiný ná zor. Bylo to něco ji né ho a kdy by se vět ši na pří tom ných
ne ba vi la, tak by to bylo zas jiné.

 Na sále to bylo jako v úle, přes to se účin ku jí cí snažili vše
zvlád nout v po ho dě. Po tlesk skli di lo vy stou pe ní na šich ma -
lých ško láč ků. Po dě ko vá ní pa t ří paní L. Žalud ko vé a paní
uči tel ce Bár to vé a hlav ně dě tem. 

Své vy stou pe ní před ved ly mažoret ky z Po ho ře lic pod ve -
de ním paní J, Ple v zo vé. Bylo to moc pěk né. Tak jako vlo ni tak
i le tos před ved ly svůj pro gram, kte rý na cvi či ly na bab ské hody 
míst ní ženy, bylo to také za jí ma vé a skli di ly za to vel ký aplaus.

Dě ku je me všem, kte ří se na této akci po dí le li: sta ros to vi -
panu T. Ingro vi, mís tosta rost ce - paní M. Do mi no vé a pře de -
vším vý bo ru ČSŽ - paní E. Je doun ko vé, M. Fa jmo no vé,
J. Ha nuš ko vé.

Svo ji po moc na bí dl i pan Ha nuš ka , za  co mu dě ku je me.  
Vě řím, že příští rok se sejde me zase.

                                                                                     Alena Slabá

Vá no ce slo vy do spě lých

Před vá noč ní  po se ze ní    

 Mi nu lý rok jsem vá noč ní člá nek tvo ři la za po mo ci dětí,
pro ten to rok jsem využila myš le nek a slov vás, do spě lých. Po -
sla li jste mi spous tu slov, po zi tiv ních i ne ga tiv ních… Využila
jsem je všech ny a na psa la jsem pro vás jed nu vá noč ní po hád ku 
pro do spě lé. Není krás něj ších po há dek než ty, kte ré píše život
sám.

 Před dět mi sta čí slo vo Vá no ce jen vy slo vit a je jich oči se
mění v ty nej jas něj ší a nej roz zá ře něj ší hvěz dič ky, slo va z je -
jich úst zní jako zvo neč ky a rol nič ky, a krá sa slov, kte rý mi
ten to den po pi su jí, se ne vy rov ná ani tomu nej krás ně ji na zdo -
be né mu stro meč ku. S námi do spě lý mi už je to tro chu ji nak. 

Mezi námi do spě lý mi čas to slý chá me, co chce me, co už
jsme kou pi li, ko lik dru hů cuk ro ví jsme na pek li, jak ob rov ský
stro mek si kou pí me, ko lik oken nám ješ tě zbý vá umýt nebo na -
pří klad, že ten to rok sklo v se kre tá ři leš tit ne bu de me, pro tože
už tak toho máme pře ci až nad hla vu. Ne za po me ne me si pos -
těžovat na to, jak všech no pod ražilo, avšak opo mí jí me, že ty
nej krás něj ší dary, jako je na pří klad úsměv, po hla ze ní, ob je tí,
možnost spo leč ně trá vit celý den, po dí vat se na krás nou po -
hád ku, po slech nout a za zpí vat si ko le dy, jsou úpl ně za dar mo
a k Vá no cům ne od mys li tel ně pa t ří. 

My do spě lí už nejsme děti, kte ré považují Ježíška za sku -
teč nou by tost, ale ni kdy by chom ne mě li pře stat vě řit v kouz lo
Vá noc. Pro tože jen tomu, čemu sami vě ří me, věří i ostat ní
nám. A to je možná za čát kem jed né vel mi pěk né po hád ky.

Hod ně da le ko, ješ tě dál, než sahá naše mysl a fan ta zie, se
na chá zí ves nič ka. Tato ves nič ka se jme nu je Sen. Žijí tu jen Ti
lidé, kte ří dokážou snít a vě řit v na pl ně ní své ho sně ní. Každou
noc se jed no mu z nich jeho přá ní vy pl ní. Tito lidé ne sní o bo -
hat ství, ma jet ku a krá se, ale o vzdě lá ní, ro zu mu, lás ce
a po ko ře, pro tože je pro ně mno hem důležitěj ší, co člo věk JE,
než co člo věk MÁ.

Je to už dáv no, bylo to 23. pro sin ce roku 1812, kdy sni la
jed na star ší paní. Zdá lo se jí, jak za ča lo hus tě sněžit. Z nebe se
sy pa la jed na sně ho vá vloč ka za dru hou a každá byla svým tva -
rem a ve li kos tí oje di ně lá. Sta či la malá chví le a z oby čej ných
ze le ných smrč ků na za hra dě se rá zem sta lo mis trov ské dílo.
Žena si ob lék la ka bát, na zu la boty a vy šla ven. Za mí ři la rov -

nou pod strom, oz do be ný sně ho vý mi vloč ka mi. Ro ze vře la
dla ně a ne chá va la si na ně vloč ky pa dat. Ne chtě la se jen dí vat
za ok nem, chtě la tuto krá su i vní mat, cí tit. Ra dost VI DĚT a CÍ -
TIT, to je ten nej krás něj ší DAR pří ro dy. Dru hý den vě dě la, že
si ten to krás ný po cit ne chce ne chat jen pro sebe, že se o něj
musí po dě lit se svý mi blíz ký mi. Po zva la k sobě domů všech -
ny, kte ré měla ráda, roz da la jim z pa pí ru vy ro be né sně ho vé
vloč ky a požáda la, aby je šli za vě sit na smr ček na za hra dě.
Nej víc nad še né byly děti a žado ni ly po svých ro di čích, aby
s nimi taky ta ko vé vloč ky vy ro bi li. Po té při nes la žena prázd né 
pa pí ro vé kra bi ce. Každý do stal jed nu kra bi ci. Žena řek la:
"Každý z Vás má ně ja ké trá pe ní, strach, bo lest, špat nou zku še -
nost, zármu tek. Vložte je do této kra bi ce, pře mýš lej te nad tím,
co a proč dovnitř vklá dá te, kra bi ci zavažte, pěk ně za bal te a od -
nes te pod na zdo be ný stro mek." 

Ven ku byla pěk ná zima, vzá jem ně se pod strom kem za hří -
va li ob je tím, tře li si ruce a tis kli se k sobě blíž a blíž. Možná to
bylo při ba le ní kra bic, možná je tyto myš len ky na padly až pod
stro meč kem, ale uvě do mi li si na pří klad to, že sice ne ma jí kon t -
ro lu nad těžkými okamžiky živo ta, ale mo hou si je mís to
truch le ní uleh čit. Uvě do mi li si, že není tak důležité ovliv ňo vat
a zdo ko na lo vat krá su je jich tvá ře, ale to pod stat né je změ nit její
vý raz. Uvě do mi li si, ko lik času vě nu jí sna ze vy ma zat svou mi -
nu lost, aniž by si uvě do mi li, že mi nu lost tvo ří naši bu douc nost.
Uvě do mi li si, jak čas to moc ně na ří ka jí při každé bo les ti, a tak
málo se ra du jí, když žád nou ne ma jí. Uvě do mi li si, že čas to se
snaží ovliv nit věci, se kte rý mi ne mo hou nic dě lat a jak pří liš
málo se snaží ovliv nit to, co je v je jich si lách - je jich po sto je.

Ráno byly za ba le né kra bi ce pryč. Ve sně hu ne by lo je di né
sto py. Možná kouz lo, možná vy myš le ná po hád ka, možná
prav da, kte ré my do spě lí už ne vě ří me. Ale nejmlad ší vnuč ka,
kte ré sta rá paní ten to den i noc vě no va la, do sud slý chá ve
svých vzpo mín kách větu od ba bič ky: “Tato noc je tVÁ NOC,
ni kdy na ni ne za po meň a ve svých snech si přej, aby tak krás né
okamžiky zažil každý člo věk, kte rý si to za slouží.“

Je na každém z nás, jak Vá no ce vní má, po jí má a prožívá
a taky jest li uvě ří tomu, že sen té malé hol čič ky jsou dneš ní
Vá no ce. 

 Iveta Žaludková
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Nej krás něj ší čas v roce
Rok se s rokem se šel a opět

na sta lo pro mno hé nej krás něj ší
ob do bí, a to ob do bí Vá noc. Děti
je mi lu jí hlav ně pro to, že při jde
Ježíšek a při ne se jim mno ho krás -
ných dár ků, do spě lí je mi lu jí
hlav ně kvů li at mo sfé ře. A prá vě
tou se moh li všich ni na la dit prv ní
pro sin co vou ne dě li v pro sto rách
vedle míst ní ho Obec ní ho úřa du.

Už tra dič ně se tu spo leč ně se
za čát kem ad ven tu koná roz svě -
co vá ní vá noč ní ho stromu a také
vánoční jarmark,  le tos  už
počtvrté. 

Od 14. ho di ny tu byl pro
všech ny ná vštěv ní ky při pra ven
bo ha tý kul tur ní pro gram. Na pó -
diu se po stup ně  vy stř í  da l i
Mužáci z Po ho ře lic s pás mem vá -
noč ních pís ní, dra ma tic ký sou bor 
Oří šek z Mi ku lo va, kte ří za hrá li
po hád ku S čer ty nejsou čerti, dále 
Ja ra bá ček z Dr nhol ce a je jich
pro gram Na Vá no ce, dl úhý noce, před ved la se i míst ní ka pe la Do pas a ne smě ly chy bět 
ani děti z MŠ a ZŠ, kte ré všem za zpí va ly ko le dy. Le tos po pr vé se pak na je viš ti ob je vil
i Li te rár ně – čte nář ský kroužek z Pa so hlá vek, kte rý všem předvedl Živý betlém,
doprovázený jak mluveným, tak zpívaným slovem.  

Ti, kte ří ne chtě li stát a mrz nout u pó dia, měli možnost se pro jít mezi stán ky jar mar -
ku a za kou pit si ně ja kou ma lič kost na pa mát ku nebo na chuť. K dis po zi ci tu byly
za bí jač ko vé spe ci a li ty, vá noč ní sva řák nebo punč, také tu byla k pro de ji ke ra mi ka, či
růz né šper ky a jiné dár ko vé před mě ty. Sou čás tí jar mar ku byla i vý sta va vý tvar ných
pra cí dětí z míst ní MŠ a ZŠ v kul tur ním domě, kde byla i vý tvar ná díl na pro děti a je -
jich ro di če. Děti si tu také mohly napsat nebo nakreslit dopis Ježíškovi.

Po setmě ní pak na stal hlav ní bod pro gra mu. Pan fa rář požehnal vá noč ní strom
a Mi ku láš, kte rý do ra zil i s an dě ly, pak strom roz sví til. Mi ku láš s se bou při ne sl i na díl -
ku, kte rou pak roz dal všem pří tom ným dě tem. Celý pro gram byl již tra dič ně zakončen
krásným ohňostrojem. 

Bc. Simona Jelénková

Vánoční cukroví
ME DÁČ KY

V hr níč ku smí chá me 1 lžíci medu,
3 dkg más la, 1ce lé vej ce na mír ném ohni
do zhoust nu tí.

Na vál dáme 23 dkg hlad ké mou ky,
10 dkg  cuk ru , půl lžíce jed lé sody a s te -
ku tým z hr níč ku se vmí chá v těs to. 

Vy vá lí me plát a dě lá me ko leč ka, kte -
rá upe če me v mír ně vy hřá té trou bě. 

Prv ní a dru hé ko leč ko sle pu je me
mar me lá dou a dru hé a tře tí kré mem.
Krém: 

2 celá vej ce, 10 dkg cuk ru krys tal se
šle ha jí nad pá rou. Po vy chlad nu tí smí -
chá me s 25 dkg más la a 8 dkg ml. cuk ru.
Boky sle pe ných ko le ček po tře me kré -
mem a oba lí me mle tý mi oře chy.

PER NÍ KO VÁ RO LÁ DA
Těs to: 

400 g hlad ké mou ky, 100 g más la,
140 g cuk ru mouč ka, 2 vej ce, 2 lžíce
medu, 1 lžička jed lé sody, 2 lžičky ko ře ní 
do per ní ku.
Ná plň:

450 g švest ko vých po videl, 50 g vlaš -
ských oře chů, 50 g ro zi nek, 1 vej ce na
po tře ní, man d lo vé lu pín ky na po sy pá ní,
do ná pl ně můžeme při dat tro chu rumu. 
Pří pra va: 

Máslo po krá jí me na malé kous ky, při -
dá me cukr, vej ce, mou ku, med, sodu
a ko ře ní do per ní ku a vy pra cu je me hlad ké
těs to. Množství těs ta je na 2 ro lá dy, takže
ho roz dě lí me na 2 po lo vi ny, kte ré roz vá lí -
me přes pe čí cí pa pír, aby se ne le pi lo.

Oře chy na se ká me na men ší kous ky
a spo lu s ro zin ka mi je vmí chá me do po -
videl. Po kud máme pří liš říd ká po vidla,
tak je za hus tí me strou han kou.

Ná plň dáme na ob dél ní ky a za mo tá me
do ro lád. Po tře me vej cem a po sy pe me
man d lo vý mi lu pín ky. Pe če me ve vy hřá té
trou bě na 170 °C  při bližně 25 min. do ze -
zlát nu tí. Po vy chlad nu tí krá jí me na plát ky. 

Ro lá da je lep ší až na dru hý den.        

Dět ské ko ko so vé cuk ro ví
Su ro vi ny:
3 po lév ko vé lžíce strou ha né ho ko ko su
210g hlad ké mou ky, 140g más la
70g cuk ru krys tal, 1 vej ce
50g mouč ko vé ho cuk ru
hrst ba rev né cuk ro vé rýže
Pří pra va:

Na vále smí chá me ko kos, mou ku,
cukr krys tal, más lo a žlou tek a vy pra cu -
je me těs to. Ne chá me ho ho di nu v led ni ci
od po či nout. Poté vy vá lí me asi 3 mm vy -
so kou plac ku a vy kra ju je me tva ry.
Pe če me v trou bě pře de hřá té na 180° C.
Me zi tím si z bíl ků a mouč ko vé ho cuk ru
vy šle há me tuhý sníh. Po upe če ní cuk ro ví 
na tí rá me sně hem a sy pe me ba rev nou
rýží.


