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Občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDU-ČSL Třebíč
Milé sestry a milí bratři,
Po několika měsících jsme se opět dostali k tomu, abychom vám připravili několik
řádků k přečtení, přemýšlení a doufáme i k povzbuzení. Možná se podivujete, proč byla tak
dlouhá mezera mezi posledním a tímto číslem. Nehledejte v tom nic jiného, než jistou
zaneprázdněnost, překotnost událostí a možná i nedostatek odvahy k oslovení, hodnocení a
mudrování…
Nyní již však už máme po trojích volbách (snad i úspěšných), stojíme rovnýma
nohama v Adventu a těšíme se na Vánoce. Zároveň začíná zajímavá doba i na stranické
půdě – připravujeme se na výroční členské schůze, budeme si volit svá nová vedení
v místních organizacích, v okrese, na kraji a v květnu nás čeká ve Zlíně sjezd. Využijme
tedy dobu do Vánoc k přípravě na „Příchod“ našeho Pána, Vánoce a Nový rok pak k oslavě
Jeho narození a po Třech Králích hurá do svolávání našich členů a sympatizantů – ať už
těch současných, nově příchozích, kterých je snad všude víc než bývalo dříve.
Další číslo Horáce plánujeme již na počátek ledna. Takže brzy „na přečtenou“ …

Za OV KDU-ČSL
přijměte přání
hluboce prožitého
Adventu
a krásných Vánoc!
Také nám dovolte,
abychom vám
všem popřáli
šťastný vstup do
roku 2015.
Zdař Bůh
Jaroslav
Hrubý

Máte doma betlém?
Zvyk stavění betlémů v našich chrámech či domácnostech souvisí s úctou k místu
narození Spasitele. Jesle, ve kterých spočinul, měli ve veliké úctě už první křesťané. Papež
Liberius přinesl do íma pět prkének z Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který podle
nich dostal jméno Ad praesepe - U jesliček (dnes římská bazilika Sancta Maria Maggiore).
Každoročně je pak věřící uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s
obrazem Ježíška na slámě.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Na Vánoce v r.
1223 zbudoval v jeskyni poblíž italského Grecia chlév s jeslemi, do kterých položil na
slámu sošku milostného Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého vola a osla. U jesliček
pak se svými řeholními spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili narození Spasitele
půlnoční mší svatou, při které se mu zjevilo Jezulátko. Velice brzy se tato vánoční
pobožnost rozšířila i do dalšího křesťanského světa. O rozšíření betlémské tradice do
ostatních evropských zemí se postarali příslušníci řádu františkánů a později jezuité. S
jesličkami se setkáváme v období gotiky a zejména pozdějšího baroka. V Čechách poprvé
postavili jesličky jezuité v Týnském chrámu v Praze r. 1562.
Opakované stavění jesliček se rychle rozšířilo do východních Čech, na Moravu a do
Slezska. V barokní době prošly kostelní betlémy velkým rozvojem. Tvořily je figury v
životní velikosti, ať už malované na dřevěných deskách nebo vyřezané ze dřeva. Marie
Terezie však r. 1751 zakázala stavění betlémů i předvádění vánočních her v kostelích, Josef
II. označil jejich stavění za dětinské a církve nedůstojné. Zvyk stavět jesličky se tak přenesl
do domácností. Ryze náboženským motivům byl dáván světský charakter všedního života
prostého člověka. Betlémářství se pak stalo zálibou pro řadu lidových umělců. Obliba
jesliček rostla v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhla počátkem století 20. Výrobě
betlémů se dařilo především v podhůří a tam, kde byla soustředěna podomácká výroba.
Figury se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená
hlína, těsto. Inspirací pro betlémskou krajinu se stávalo okolí bydliště tvůrců. Specifickým
typem byly skříňkové betlémy - figurky ve zdobené a prosklené skříňce. S nimi také někdy
koledníci obcházeli domácnosti a hrávali před nimi vánoční hry.
Nejstarší betlémářská tvorba na Třebíčsku sahá do poslední čtvrtiny 18. století.
Zatímco ve většině betlémů převládaly figurky vyřezávané ze dřeva, v Třebíči se prosadily
výhradně ty malované na lepence. Zakladatelem třebíčského betlémářství byl Pavel
Papírník, který si za napoleonských válek přivezl z Itálie dvě papírové betlémové figurky.
Ty se staly podnětem ke vzniku prvního malovaného betlému, který vytvořil spolu s
Václavem Hartmannem. Pokračovatelem tradice byl Hartmanův syn František. Za jednoho z
největších průkopníků třebíčského betlemářství je pokládán Antonín Čeloud. Jako první
zavedl tříkrálové proměny, doplnil stromy a nahoře dotvořil betlém malovanou krajinou.
Betlémy se staly neodmyslitelnou součástí křesťanské vánoční tradice. Biblický
příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných, spěchajících se svými
dary ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu, než jsou oni sami, promlouvá skrz staletí i k
nám. Kéž tedy světlo od betlémských jeslí i letos prozáří temnotu, zasáhne lidská srdce a
pomůže odstranit ledové bariéry nelásky, které jsme mezi sebou postavili…

Marie Dudíková
Víte že…. největší betlém na světě se nachází v Pradědově galerii v Jiříkově? Chloubou
řezbáře Halouzky je betlém v životní velikosti, který již čítá 138 soch a váží 20 tun. Nechybí
zde ani slon či velbloud v životní velikosti. Galerii můžete navštívit denně od 10 – 16 hodin

Podzim v Třebíči ve znamení zajímavých přednášek
Městská organizace KDU – ČSL v Třebíči odstartovala cyklus přednášek, které jsou určené
nejen pro její členy a příznivce, ale mají co říci i široké veřejnosti.
Blahoslavený Karel I., vzor křesťanského státníka - takový byl název i téma první z
přednášek, která se uskutečnila ve středu 3. září 2014 v zasedací místnosti okresní
kanceláře. O posledním rakousko-uherském císaři zde přednášel člověk nanejvýš povolaný historik, novinář, politik a vysokoškolský pedagog PhDr. Radomír Malý. Téma vzbudilo
nebývalý zájem veřejnosti a zasedací místnost doslova praskala ve švech. Po přednášce
následovala neformální beseda, která dokázala, že Karel I. není tématem pouze pro
historiky, ale má co říci i současné společnosti. Byl vždy nejprve pravověrným křesťanem a
teprve poté císařem a státníkem. Jeho postoj by měl být odkazem pro všechny, kteří se
rozhodli zapojit se do správy věcí veřejných.
Další akce, jejíž téma volně navazovalo na tu předchozí, proběhla těsně před komunálními
volbami ve čtvrtek 9. října 2014. Do Třebíče zavítal poslanec Parlamentu České republiky
Ing. arch. Jaroslav Klaška s přednáškou Základy křesťanské politiky s přesahem: „Má
smysl se zapojovat do veřejného dění? Mohu tím vůbec něco změnit?“ Téma přednášky
souvisí se sociálním učením církve, které se formovalo koncem 19. století. Díky encyklice
Rerum novarum Lva XIII. se církev naučila vyjadřovat k sociálním otázkám. Povzbuzením
k aktivní účasti v politice jsou pro nás výroky papežů: K vítězství zla totiž stačí, když dobří
lidé nebudou dělat nic.
Islamizace České republiky – mýtus nebo reálná hrozba? Téma nanejvýš aktuální přijel
přiblížit bývalý muslim a autor knihy Islám a islamismus v České republice, bývalý redaktor
židovského webu Shekel.cz, analytik Da Vinci Prague Institute o.s. Lukáš Lhoťan, který byl
v letech 1998 - 2010 spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana
Alrawiho a do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně. Během přednášky, která se
uskutečnila v pátek 21. listopadu 2014 za obrovského zájmu posluchačů, bylo představeno
také několik knih s muslimskou tematikou.
Islamizaci Evropy si můžeme ukázat na příkladu Německa: ve 20. letech 20. století zde žilo
kolem 2 000 muslimů různých národností. V roce 1948 počet muslimů stoupl na 200 000 a
v roce 2012 jich bylo už kolem 6 milionů !!!. Muslimové tvoří 90% obyvatel Kosova, 70%
obyvatel Albánie, 40% Bosny a Hercegoviny, 33% obyvatel Makedonie, 18% obyvatel
Černé Hory, 10% až 15% obyvatel Ruska, 12% obyvatel Bulharska, 9% obyvatel Francie,
6% obyvatel Nizozemska, 5% Dánska, kolem 4% obyvatel Švýcarska a Rakouska, 3% až
4% obyvatel v ecku a téměř 3% obyvatel Spojeného království.
V Třebíči chtějí v započaté aktivitě pokračovat i v roce 2015. Už teď jste všichni zváni na
další z cyklu připravovaných přednášek. Sledujte webové stránky www.kdutrebicsko.cz,
nebo zprávy v denním tisku, kde se dozvíte všechny potřebné informace.
Nutno podotknout, že činnost MO Třebíč se po příchodu Marie Dudíkové a Miroslava
Krupicy s rodinou() rozproudila na nevídané obrátky. Kromě těchto úspěchů se mohou
také pochlubit vynikajícím výsledkem ve volbách.
Je to radost, protože ještě před pár lety se situace v MO Třebíč nejevila příliš růžově. Jak je
vidět, stačí jeden, nebo dva aktivní lidé a situace se radikálně změní a postupně se přidají i
ostatní! Budiž to inspirací také dalším místním organizacím !
Přejeme hodně elánu do další práce a děkujeme!

Silvestrovské okénko
o Naučte člověka rybařit a bude mít co jíst do konce života. Dejte člověku rybu, kterou
ulovil někdo jiný, a bude vás volit.
o Dejte člověku rybu a nakrmíte ho na jeden den. Dejte mu otrávenou rybu a nakrmíte
ho na celý život.
o Přijde žena do kuchyně a vidí svého muže s plácačkou na mouchy.
„Co děláš?“ ptá se. Muž odpoví: „Zabíjím mouchy...“
„No a už jsi nějaké zabil? „ „Jo. Tři samce a dvě samičky.“
Žena se překvapeně ptá: „A jak prosím tě poznáš rozdíl mezi samcem a
samičkou?“
Muž odpoví: „Tři seděly na sklenici s pivem a dvě na telefonním sluchátku.“
o Hodina matematiky na policejní akademii.
Plukovník vysvětluje rovnici: 5-7+2=0. …………….Hrobové ticho.
Tak já vám to vysvětlím na příkladu: „V autobuse je pět policajtů. Sedm jich
vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný?“
o Muž: „Co bude k večeři?“

Žena: „Nic!“

Muž: „Ale včera jsme taky nic neměli!“

Žena: „Já vařila na dva dny.“
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