O ZÁCHRANù P¤ED LOUPEÎNÍKY
V daleké Rusi Ïil jeden bohat˘ kupec, kter˘ se jmenoval Timofej. Mûl velik˘
a krásn˘ dÛm pln˘ drahého nábytku, kobercÛ, obrazÛ a ‰perkÛ. Mezi vzácn˘mi vûcmi
leÏel úplnû vzadu ve skﬁíni také jeden zvlá‰tní obraz. Byla to ikona svatého Mikulá‰e.
Timofej ji dostal od sv˘ch rodiãÛ, kteﬁí vûﬁili, Ïe jejich synovi pﬁinese BoÏí ochranu
a poÏehnání.
Jednoho dne se kupec chystal na dalekou cestu. KdyÏ si balil vûci, na‰el ve skﬁíni
ikonu, na kterou uÏ dávno zapomnûl. Prohlédl si ji a povídá: „¤íká se, Ïe jsi pomáhal
lidem v nouzi, sytil hladové, osvobodil vûznû a nav‰tûvoval nemocné. Pohlídej mi
dÛm a v‰e, co v nûm mám. KdyÏ ne, vyhodím tû!“ Timofej postavil ikonu ke vchodu
a odcestoval.
V lese nedaleko mûsta Ïili loupeÏníci. KdyÏ vidûli, Ïe dÛm je opu‰tûn˘, vylomili
dveﬁe a v‰echny vzácné vûci odnesli. Po mnoha t˘dnech se Timofej vrátil domÛ,
a kdyÏ na‰el vykraden˘ dÛm, rozzlobil se a ikonu svatého Mikulá‰e opravdu vyhodil.
Mezitím se loupeÏníci radovali z koﬁisti a venku se stmívalo. Najednou kolem
sebe uvidûli svûtlo a v nûm postavu.
„Kdo jsi?“ zeptali se. „Jsem Mikulá‰, biskup z Myry, a vy vraÈte, co jste ukradli!“
LoupeÏníci se polekali a uloupené poklady vrátili. Timofej byl pﬁekvapen, kdyÏ
mu jeden z loupeÏníkÛ vyprávûl, co se stalo. Uvûdomil si, Ïe svûtci ublíÏil. Rozhodl
se najít pro ikonu ãestné místo ve svém domû a chválil Boha za to, Ïe pﬁiná‰í pokoj
a usmiﬁuje bohaté i chudé.

Lidsk˘ Ïivot naplÀují vedle radostn˘ch chvil i okamÏiky strachu, obav a nejistot. Obojí
patﬁí k Ïivotu. Tato legenda nabízí návod, jak se vyrovnat s tím stinn˘m, co v kaÏdém ãlovûku
dﬁímá.
V legendû pﬁispûje biskup Mikulá‰ k promûnû loupeÏníkÛ. Promlouvá k nim a pﬁimûje je
napravit zlo, které zpÛsobili. Na druhé stranû se mu podaﬁí pﬁimût ke zmûnû sm˘‰lení také
bohatého a do sebe zahledûného kupce. Svat˘ Mikulá‰ pﬁiná‰í smíﬁení a BoÏí pokoj do situací,
které jsou i dnes aktuální.

Dobr˘ BoÏe, ty jsi pokoj,
umí‰ napravit zlo a ‰kodu, kterou druh˘m lidem zpÛsobujeme, kdyÏ se ve svém Ïivotû unáhlíme
a nûco neodhadneme. Prosíme tû, daruj smíﬁení a pokoj tam, kde uÏ to ãlovûk sám nedokáÏe.
Amen.

Setkání uãedníkÛ se Zmrtv˘chvstal˘m J 20,19–26
Nebojte se Lv 26,6

O ZÁCHRANù Z VLN
Jednoho dne vesloval na loìce nedaleko mûsta Kyjeva po velké ﬁece Dnûpru
mal˘ chlapec, kter˘ se jmenoval Dimitrij. Najednou se zvedl vítr, pﬁi‰la bouﬁe a loìkou
tak dlouho zmítaly vlny sem a tam, aÏ se pﬁevrhla. Chlapec kﬁiãel, volal o pomoc,
ale voda ho nesla stále dál a proud jej táhl stále hloubûji ke dnu.
KdyÏ se poãasí uklidnilo, na‰li rodiãe u bﬁehu jen pﬁevrácenou loì. Marnû volali
synovo jméno, marnû plakali a naﬁíkali. KdyÏ jim sam˘m zoufalstvím do‰ly síly,
vzpomnûli si na jednoho dobrého ãlovûka, na svatého biskupa Mikulá‰e, a prosili ho
o pomoc.
Biskup Mikulá‰ vûdûl, jak velk˘ b˘vá Ïal rodiãÛ nad ztrátou dítûte, a prosil Boha:
„Dobr˘ BoÏe, ty jsi dárce Ïivota. Îivot lidem dává‰, lidem Ïivot pﬁeje‰ a zachraÀuje‰
i tam, kde to není v lidsk˘ch silách. ZachraÀ prosím i tohoto chlapce.“
Jednoho rána pak lidé uvidûli, jak do mûsta ve‰el podél bﬁehu ﬁeky chlapec
a posadil se na schody katedrály BoÏí Moudrosti. Lidé se divili: „Není to ten Dimitrij,
kterého pﬁed tﬁemi dny vzala voda?“ Plní radosti bûÏeli za jeho rodiãi a pﬁivedli je
k nûmu.
Tak se v‰ichni znovu setkali, objali se a radovali z toho, Ïe je Dimitrij Ïiv˘
a zdrav˘. Pak ve‰li do chrámu, dûkovali Bohu za záchranu a biskupu Mikulá‰i za
posilu a pomoc.

Dne‰ní doba je plná pohybu a vln událostí. Îivot je jako loìka, kterou nese proud ãasu. Nûkdy
pﬁijde bouﬁe a vlny se pﬁes nás pﬁevalují jedna za druhou. Chtûli bychom se bránit, postavit
se jim, udrÏet se nad hladinou, ale síly jsou pﬁíli‰ slabé. Tak nás mohou zaplavit starosti
s druh˘mi lidmi, soupeﬁení v zamûstnání, nesnáze s v˘chovou dûtí, které vplouvají do Ïivota,
a netu‰íme, kam je ãas zanese.
Chlapce v legendû proud odnesl jeho rodiãÛm. Tato situace se dûje i dnes tehdy, kdyÏ proud
Ïivota a svûta odcizí dítû rodiãÛm aÏ tak, Ïe vztahy mezi nimi umﬁou. B˘vá to bolestné a mnohdy
nezb˘vá neÏ ãekání na zázrak.
Kdo v tûchto chvílích pomÛÏe? To umí jen lidé, kteﬁí se vyznají v bouﬁi a dÛvûﬁují v sílu, která
je silnûj‰í a která umí pﬁenést pﬁes vlny. Svat˘ Mikulá‰ byl takov˘m ãlovûkem. DÛvûﬁoval
v BoÏí lásku a umûl ve velk˘ch Ïivotních bouﬁích zachraÀovat druhé a vyvádût je z nouze
a smrti na pevn˘ bﬁeh.

BoÏe, ty jsi silnûj‰í neÏ bouﬁe a umí‰ pﬁená‰et pﬁes vlny Ïivota,
posílej nám lidi, kteﬁí se vyznají v bouﬁích Ïivota a kteﬁí najdou vlídná slova a ochotné ruce, které
nás podrÏí nad vodou. Dej nám odvahu pomáhat druh˘m v bouﬁích, ve kter˘ch se vyznáme. Amen.

Uti‰ení bouﬁe Mt 8,23–27; Mk 4,35–41; L 8,22–25
Vzkﬁí‰ení Jairovy dcery Mt 9,18–19.23–26; Mk 5,21–24.35-43; L 8,40–42.49–56

O ZÁCHRANù Z VùZENÍ
Tﬁi dÛstojníci císaﬁe Konstantina Nepotianus, Ursus a Apilio se vrátili vítûznû
z bojÛ. Lidé jim provolávali slávu a císaﬁ je pﬁijal s mimoﬁádn˘mi poctami. Slávu,
obdiv a uznání jim závidûli nûkteﬁí z císaﬁsk˘ch generálÛ a pﬁemluvili prvního rádce,
aby u císaﬁe tyto tﬁi hrdiny pomluvil.
To se také stalo. První císaﬁÛv rádce ﬁekl, Ïe tﬁi dÛstojníci jsou zrádci, podvodníci
a zlodûji. Císaﬁe to rozzlobilo a pﬁikázal, aby byli uvûznûni a ráno popraveni. KdyÏ
dozorce sdûlil vûzÀÛm tuto hroznou zprávu, byli ne‰Èastní a zoufalí. Nepotianus si
vzpomnûl, Ïe sly‰el, jak svat˘ biskup z Myry jednou zachránil tﬁi nevinné k smrti
odsouzené vûznû. Vojáci získali novou nadûji a prosili celou noc svatého Mikulá‰e
o pomoc.
Svat˘ Mikulá‰ se té noci zjevil císaﬁi Konstantinovi ve snu a pﬁikázal mu, aby
nevinné vojáky okamÏitû propustil. Zrovna tak se ukázal ve snu také prvnímu rádci,
ostr˘mi slovy odsoudil jeho jednání a volal ho ke zodpovûdnosti. Druh˘ den ráno si
pﬁekvapen˘ císaﬁ i jeho rádce vyprávûli o sv˘ch snech. Císaﬁ si nechal okamÏitû zavolat
tﬁi vûznûné a zeptal se: „Jak˘mi kouzly jste zpÛsobili, Ïe jsme mûli takové sny?“
Oni ﬁekli, Ïe jsou nevinní a Ïe ve své nouzi prosili svatého biskupa z Myry o pomoc.
Císaﬁ je hned osvobodil a poprosil je, aby odjeli za biskupem Mikulá‰em a poÏádali
ho jeho jménem o ochranu celé ﬁí‰e. Nepotianus, Ursus a Apilio odcestovali do Myry,
padli svûtci k nohám, vyﬁídili císaﬁÛv pozdrav a prosbu a o v‰em mu vyprávûli. Biskup
Mikulá‰ dûkoval Bohu za pomoc a poslal je s pozdravy zpût.

V Ïivotû se ãasto stane, Ïe nás podobnû jako tyto tﬁi vojáky nûkdo nespravedlivû obviní. Také
dnes lidé vynakládají ãas, peníze i úsilí, aby nûco dobrého dokázali. KdyÏ se jim to podaﬁí,
pﬁejí si odpoãinek a ocenûní, ale úspûch jim mnohdy není pﬁán. Do cesty vstoupí intriky,
pomluvy, závist a zloba a nevinn˘ ãlovûk je snadno potrestán. Svat˘ Mikulá‰ je v této legendû,
která je zﬁejmû ze v‰ech legend o svûtci nejstar‰í – byla zapsána za vlády císaﬁe Justiniána,
tj. nûkdy v letech 527 aÏ 565 – pﬁíkladem ãlovûka, kter˘ nehledí pouze na to vnûj‰í. Vidí do
srdce ãlovûka a vûﬁí v BoÏí spravedlnost. Usiluje o porozumûní a pravdu a jeho úsilí dodnes
pﬁekraãuje hranice jedné generace a jednoho lidského Ïivota. BÛh je spravedliv˘ a kdo velikost
jeho spravedlnosti zná, má také sílu jednat a vysvobozovat z vûzení. KéÏ najdeme také my
odvahu postavit se proti bezpráví na stranu pravdy a spravedlnosti.

BoÏe, ty jsi pravda a my jsme lidé, kteﬁí pravdu hledají,
mnohdy se nám mÛÏe zdát svût pln˘ lÏí, závisti, hnûvu a nenávisti. Pomáhej nám, abychom
dokázali poznávat, co pravda je a co není, co brání Ïivotu a co proti Ïivotu stojí. Amen.

Blahoslavenství Mt 5,3; L 6,20
JeÏí‰ pﬁed Pilátem J 18,28n.37n

O T¤ECH ZLAT¯CH JABLKÁCH
Jeden kupec z Myry pﬁi‰el o majetek a zchudl tak, Ïe se nemohl postarat ani
o vûno sv˘ch tﬁí dcer. Bez vûna se s nimi nechtûl nikdo oÏenit a pﬁísná zvyklost
v kraji zakazovala, aby si dcera zámoÏného obãana vydûlávala prací. Jediná cesta
k tomu, aby v‰ichni nezemﬁeli hlady, byla velice potupná. Otci nezb˘valo nic jiného,
neÏ dopustit, aby dívky kaÏd˘ veãer prodávaly svá tûla za peníze muÏÛm z mûsta.
KdyÏ to svat˘ Mikulá‰, biskup toho mûsta, usly‰el, polekal se a pﬁem˘‰lel, jak
by jim v této zoufalé situaci pomohl. Vzal váãek se penûzi a hodil jej otevﬁen˘m
oknem pﬁímo do loÏnice dívek. KdyÏ ráno mû‰ec pln˘ zlata na‰li, dal jej pﬁekvapen˘
otec své nejstar‰í dceﬁi jako vûno. Druh˘ veãer vhodil biskup Mikulá‰ do okna druh˘
váãek s penûzi, aby se i druhá dcera mohla vdát. Pﬁe‰Èastn˘ kupec se rozhodl, Ïe
bude tentokrát v noci hlídat, aby poznal, kdo mu pomáhá, a kdyÏ biskup Mikulá‰
vhodil do okna tﬁetí váãek s penûzi, otec to usly‰el. Vybûhl z domu za neznám˘m
dárcem, zastavil ho, poznal, Ïe je to biskup Mikulá‰, a padl pﬁed ním na kolena.
Svûtec ho zvedl, objal a naﬁídil mu, aby o tom nikomu nevyprávûl.

„Na‰e dûti by se mohly mít lépe neÏ my,“ ﬁíkají rodiãe, kdyÏ si dûlají starosti o budoucnost
sv˘ch dûtí a mají na mysli v‰echno – peníze, bydlení, vzdûlání, dobré zamûstnání a hodného
Ïivotního partnera. O to je pak bolestnûj‰í, kdyÏ to nejde a pﬁedstavy rodiãÛ ani dûtí se
nemohou naplnit.
V legendû jsou na tom otec a jeho dûti podobnû. V tlaku vnûj‰ích okolností, které neumûjí
ovlivnit, ztrácejí svou budoucnost a jeden druhého.
Svat˘ Mikulá‰ do této dodnes aktuální situace zasahuje a sv˘m jednáním ﬁíká: BÛh se stal
ãlovûkem a na ãlovûku mu záleÏí. Nav‰tûvuje nás skrze druhé v na‰ich konkrétních potﬁebách
a nezi‰tnû nám pomáhá.

BoÏe, ty jsi laskav˘,
vidí‰ do srdcí lidí a zná‰ jejich starosti a trápení. Pomáhej nám, aÈ nepﬁehlíÏíme trápení druh˘ch
a umíme v pravou chvíli zasáhnout a nezi‰tnû jednat. Amen.

Îehnání dûtem Mt 19,13–15; Mk 10,13–16; L 18,15–17
Vzal dítû a postavil je doprostﬁed Mt 18,4n

O PROMùNù KAMENNÉHO SRDCE
Jeden bohat˘ obchodník byl velmi chamtiv˘ a nenasytn˘ a neustále hledal, jak
mít stále víc a víc. Jednoho dne ‰el zamy‰lenû po ulici, kdyÏ usly‰el, Ïe na nûj ti‰e
volá nûjak˘ hlas a ‰eptá: „Nechtûl bys b˘t je‰tû bohat‰í? Nechtûl bys b˘t ten nejbohat‰í
ze v‰ech?“ Kupec se zaradoval a bez váhání souhlasil i s jednou podmínkou – vzdal
se svého srdce a místo nûj dostal kámen. Kupec ze dne na den opravdu mimoﬁádnû
zbohatl a myslel si, Ïe má do smrti vystaráno, ale nebylo to tak. ZÛstal opu‰tûn˘
a bez pﬁátel, protoÏe lidé se mu pro jeho lakotu obloukem vyh˘bali. KdyÏ tak zase
jednou smutn˘ a sám procházel místem, kde pﬁed léty vymûnil své srdce za kámen,
oslnilo jej veliké svûtlo. Uvidûl v nûm stát svatého Mikulá‰e, biskupa z Myry.
„Proã jsi smutn˘?“ zeptal se jej soucitnû svat˘ Mikulá‰ a boháã mu vyprávûl svÛj
pﬁíbûh: „Mám v‰echno, na co si jen vzpomenu, ale chybí mi srdce. Co mám dûlat,
abych je získal zpût?“ zeptal se nakonec s dÛvûrou bohat˘ obchodník. Svûtec se usmál
a poradil mu: „Dûlej dobré vûci a v‰echno své bohatství rozdej chud˘m.“ Kupec
poslechl radu svatého Mikulá‰e a kaÏd˘m dobr˘m skutkem se kámen rozehﬁíval
a mûnil se v srdce Ïivé, citlivé a plné lásky. Tak proÏil kupec ‰Èastn˘ a naplnûn˘
Ïivot. Zemﬁel chud˘, ale ‰Èastn˘ a obklopen˘ pﬁáteli a svat˘ biskup Mikulá‰ byl v jeho
poslední hodinû u nûj.

Mnoho vûcí, které nás obklopují, je urãeno spoleãností, ve které Ïijeme, a ovlivnûno její snahou
po hospodáﬁském rÛstu. Je dobﬁe, kdyÏ se lidé snaÏí efektivnû hospodaﬁit, ale ãasto je
to tak, Ïe se rostoucímu blahobytu podﬁizuje v‰echno ostatní. Na‰e zacházení s pﬁírodou a se
v‰ím Ïiv˘m, ale také ná‰ vztah ke druh˘m lidem je touto skuteãností poznamenán. Lehce
pﬁehlédneme, Ïe se ná‰ Ïivot toãí kolem vûcí, penûz, jídla a pití a vztahy mezi lidmi zÛstávají
opomíjeny.
Dlouholetá zku‰enost ﬁíká, Ïe takov˘m zpÛsobem se nedá dojít ani ke ‰tûstí, ani k pﬁátelství.
âlovûk mnohdy zÛstane opu‰tûn˘ a nenasycen˘, i kdyÏ se topí v penûzích a dostatku. Legenda
vypravuje o tomto aktuálním problému a radí, jak léãit „zkamenûlé srdce“. Jak tedy b˘t ‰Èastní
a mít dostatek? „Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlaãená, natﬁesená, vrchovatá vám
bude dána do klína. NeboÈ jakou mûrou mûﬁíte, takovou BÛh namûﬁí vám!“ ﬁíká JeÏí‰ sv˘m
uãedníkÛm.
Dobr˘ BoÏe, ty jsi nadûje,
mnohdy nás svazuje a omezuje mnoho vûcí, na kter˘ch jsme závislí, nebo které nám nûkdo
vnucuje. Ty jsi hloubka a hodnota v‰ech vûcí i v‰eho, co proÏíváme. UkaÏ nám cestu ke svobodû
a promûÀ nás v lidi, kteﬁí jsou velkorysí a svobodní. Amen.

Nezatvrzujte svá srdce Jb 41,16; Î 95,8
Dám vám srdce z masa Ez 11,19
Milovat Mt 5,8; 22,37–39; Mk 3,5; 12,30.33; L 10,27
Dávat L 6,38

O VZÁCNÉM KOBERCI
V Konstantinopoli Ïili staﬁí manÏelé. Byli velmi zboÏní a mûli ve velké úctû
svatého Mikulá‰e. Na stáﬁí je potkala velká chudoba. Museli v‰echno prodat a nechali
si jen ty nejnutnûj‰í vûci. Nechali si jen vzácn˘ koberec, kter˘ dostali jako svatební
dar. BlíÏil se svátek svatého Mikulá‰e, kter˘ kaÏd˘m rokem slavili, kdyÏ ﬁekla Ïena
svému muÏi: „Prodáme koberec a koupíme svíce, abychom je mohli jako kaÏd˘ rok
zapálit u obrazu svûtce.“ MuÏ souhlasil, smotal koberec, pﬁehodil si jej pﬁes rameno
a s tûÏk˘m srdcem se vydal na trh.
Na cestû jej zastavil zvlá‰tní ãlovûk a zeptal se: „Prodá‰ mi ten koberec?“
Staﬁík souhlasil a byl rád, Ïe tak rychle nalezl kupce. „Kolik za nûj chce‰?“
„Stál deset zlat˘ch mincí, ale uÏ je star˘ a já budu vdûãn˘ za v‰echno, co mi
dá‰.“
„Bude ti jich staãit ‰est?“ zeptal se neznám˘ a stareãek pﬁik˘vl. Byl spokojen˘,
protoÏe koberec uÏ zdaleka nemûl po tolika letech uÏívání takovou cenu. Obchod
byl uzavﬁen a staﬁeãek rychle pospíchal na trh, aby nakoupil jídlo, pití, svíce a kadidlo.
Mezitím nûkdo zaklepal na dveﬁe domu. KdyÏ staﬁenka otevﬁela, stál pﬁed ní neznám˘
ãlovûk a podal jí koberec se slovy: „Vá‰ muÏ se brzy vrátí. ·el je‰tû nakoupit.“ Pak
ode‰el.
Îena se rozzlobila, protoÏe si myslela, Ïe ji muÏ podvedl. KdyÏ se za chvíli vrátil
domÛ, ukázala mu koberec a zaãala mu vyãítat, Ïe pﬁed ní zatajil peníze. Ale muÏ
zÛstal klidn˘, a kdyÏ Ïenû do‰la slova, zeptal se: „Jak vÛbec ten ãlovûk vypadal?“
Îena mu ho popsala a on poznal, Ïe jeho tváﬁ se podobala tváﬁi svûtce, kterého mají
ve velké úctû. Tím kupcem a velkorys˘m dárcem nebyl nikdo jin˘ neÏ svat˘ Mikulá‰.
Oba se rozplakali dojetím, dûkovali Bohu za pomoc, pospíchali do chrámu a v‰em
o tom zázraku vyprávûli.

KdyÏ ﬁíkáme: „Ná‰ Ïivot visí na vlásku,“ znamená to, Ïe ná‰ Ïivot je ohroÏen. Nit Ïivota nás
spojuje s rodiãi, sourozenci, pﬁáteli a v‰emi lidmi, se kter˘mi se setkáváme a kteﬁí jsou nám
blízcí. Lidé ãasto pﬁirovnávají Ïivot ke koberci. Je také jakoby utkan˘ z mnoha vláken a mnohdy
ani nevíme, proã jsou tak zapletena. KdyÏ se v‰ak podíváme na celek, uvidíme krásné
a jedineãné dílo, protoÏe právû nejrÛznûj‰í barvy, uzlíky, smyãky a vlákna dûlají koberec
kobercem a Ïivot Ïivotem. Legenda nám ukazuje, Ïe Ïivot je jako vzácn˘ koberec, kter˘ smíme
tkát a kter˘ se nedá jen tak jednodu‰e prodat nebo vyhodit. Vlákna, ze kter˘ch ná‰ Ïivot
tkáme, jsme dostali jako dar.
Dobr˘ BoÏe, ty jsi vûãn˘,
zná‰ pﬁíbûh Ïivota kaÏdého z nás. Zná‰ jeho svûtlé i tmavé stránky a pﬁeje‰ nám, abychom Ïili
svÛj Ïivot smysluplnû. Pomáhej nám dobﬁe nakládat s darem Ïivota a tkát z nûj pﬁekrásn˘ koberec
s originálními vzory. Amen.

Podobenství o hﬁivnách Mt 25,14–30
…kdo by chtûl zachránit svÛj Ïivot Mk 8,35; J 12,25
Dávejte a bude vám dáno L 6,38

O ZÁCHRANù LIDÍ P¤ED HLADEM
Mikulá‰ byl uÏ nûjakou dobu biskupem, kdyÏ mûsto postihl velik˘ hlad. Svûtec
se dovûdûl, Ïe v pﬁístavu kotví loì plná obilí plující do ¤íma. Pospíchal k ní a prosil
kapitána, aby mu dal sto pytlÛ obilí a pomohl mu zachránit k smrti vyhladovûlé
obyvatele. Kapitán mu v‰ak ﬁekl: „Ctihodn˘ otãe, obilí, které vezeme, bylo v Alexandrii dobﬁe zváÏeno a je urãeno pro císaﬁské ml˘ny v ¤ímû. NeodvaÏuji se vám
je vydat.“
Svûtec mu odpovûdûl: „Dejte mi sto pytlÛ obilí a slibuji vám, Ïe v ¤ímû nebude
chybût ani zrnko!“ Kapitán se nechal pﬁemluvit a pﬁikázal námoﬁníkÛm, aby vydali
biskupovi Ïádané mnoÏství obilí. KdyÏ pak loì doplula do ¤íma a námoﬁníci náklad
vykládali a váÏili, bylo na lodi pﬁesnû tolik obilí jako v Alexandrii. Námoﬁníci vyprávûli, co se jim stalo, radovali se a obdivovali biskupa Mikulá‰e a jeho dÛvûru
v Boha.
Biskup Mikulá‰ rozdûlil obilí obyvatelÛm mûsta a sto pytlÛ jim staãilo na celé
dva roky.

V Ïivotû jsou nejen chvíle sytosti a blahobytu, ale také okamÏiky hladu a Ïíznû. Hladovût a Ïíznit
mÛÏe nejen na‰e tûlo, ale také na‰e nitro. Hladovíme po ‰Èastnûj‰ím Ïivotû, ve kterém bychom
byli spokojenûj‰í. Îízníme po lásce a po svobodû a také po rodinû a pﬁátelích, se kter˘mi bychom
si stále rozumûli.
Kdo umí nasytit takov˘ hlad a uti‰it takovou ÏízeÀ?
Legenda ukazuje svatého Mikulá‰e jako ãlovûka, kter˘ se s dÛvûrou v Boha, kter˘ sytí, angaÏuje
za nasycení hladov˘ch a pro tuto dÛvûru se mu podaﬁilo nemoÏné. Znovu potvrzuje skuteãnost,
Ïe ãlovûk nejvíce ze v‰eho potﬁebuje dÛvûru k tomu, aby se vydal na cestu a pﬁijal pomoc.
¤íká se, Ïe kde je vÛle, tam je i cesta.
Je dobré sly‰et o tom, Ïe kdyÏ se lidé rozdûlí a nemyslí jen na sebe, mají v‰ichni dostatek.

Dobr˘ BoÏe, ty jsi Ïivot,
uti‰uje‰ ná‰ hlad a ÏízeÀ. Dal jsi nám rozum, abychom mezi sebe spravedlivû rozdûlovali v‰echno,
co máme, a umí‰ uti‰it také hlad a ÏízeÀ, které jsou mnohem vût‰í. Pomáhej nám, aby v‰ichni
mohli spokojenû Ïít. Amen.

RozmnoÏení chlebÛ Mt 14,13–21; Mk 6,30–44; L 9,10–17

