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PŘÍLOHA KNIHA Č TENÁŘŮ KT

A

Pražský Ježíšek
„Pražský Ježíšek“ je často používané synonymum Pražského Jezulátka. Objevuje se od doby barokní
po celou dobu jeho úcty v Praze.
Několik domů na Malé Straně nese jméno „U Ježíška“ jako odkaz na
Pražské Jezulátko. Jezulátko nám
připomíná, kým onen český Ježíšek
doopravdy je.
Je snadné vyčítat vánočním
svátkům jejich sentimentalitu. Bývá tomu podobně i u jiných věcí,
které lidé hloupě shazují. Před pár
dny jsem četl hezký fejeton Pavla
Kohouta v MF Dnes bránící českou
státní hymnu proti lidem, kteří v ní
vidí jen „bezobsažný kýč“.
Již Lukáš a Matouš líčí Boží narození se značnou dávkou
sentimentu, aby ho lidem přiblížili a zpřístupnili. Podobně scénám
ukřižování a zmrtvýchvstání není sentiment cizí. Jsou chvíle, kdy
se v nitru člověka něco hýbe. Kéž
nám pomáhají, abychom na Krista
pamatovali a učili se mu podobat.
Potkal jsem mezi opicemi,
v naší africké misijní expozici, pana
Thora Henrika Svevada, učitele norštiny na pražské a brněnské univerzitě. Je evangelík a s velikou chutí
přeložil modlitbu k Pražskému Ježíškovi do norštiny a dánštiny.
Máme zde poklad, který nás
spojuje s ostatními křesťany a lidmi dobré vůle. Poděkujme za něj
Bohu!
PETR ŠLEICH

Tři školy v Ječné ulici v Praze, jejichž zřizovatelem je církev nebo
řád Maltézských rytířů, představuje příloha KT.

Perspektivy:

PRO VAŠE ZNÁMÉ
Jste s KT spokojení, ale vaši přátelé
jej nečtou, protože jej neznají?
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Změňte to, a získejte
víkendový pobyt na Svatém Hostýně!

Nezaměstnanost

Dvacítka našich čtenářů, kteří nabídnou předplatné, a získají tak nejvíce nových abonentů KT (napíší nám jejich jméno a adresu, a my je ztotožníme
s novými předplatiteli u našeho distributora), obdrží poukaz pro dvě osoby na víkendový pobyt na
Svatém Hostýně.
Bez dárku nezůstanou ani ti, kteří se mezi dvacet
nejlepších nedostanou. Každý, kdo sežene alespoň
jednoho nového předplatitele, obdrží některou
z publikací KT dle vlastního výběru (Bůh v mém životě I. nebo II., Cyrilometodějský kalendář 2011, almanach Katolické noviny 1949–1989).

Jaká je u nás nezaměstnanost
a proč vůbec vzniká? A jaká je
v tomto směru nejbližší budoucnost? Na to se snaží odpovědět
v rozhovoru náš přední odborník, sociolog Petr Mareš.

AKCE KONČÍ 15. LEDNA 2011
A NENÍ SLUČITELNÁ S VÁNOČNÍM
DÁRKOVÝM PŘEDPLATNÝM.
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JAK

HLASOVAT PRO TŘI KNIHY:

Téma:

OHROŽENÝ TIBET
Úděl Tibeťanů nemůže být křesťanům lhostejný – říká v rozhovoru biskup Václav Malý. Kolik
křesťanů ale ví, co se v Tibetu
přesně děje a proč se o něm tolik mluví?
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www.katyd.cz

Školy v Ječné

Lákavé filmy

Chcete si na internetu pustit nejlepší české dokumenty posledních dvaceti let? V těchto dnech
máte jedinečnou možnost a koncem října můžete jet na celý festival dokumentů do Jihlavy.
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Vyhráli jste?

Letošní Velká letní soutěž už zná
200 výherců! Pokud jste zaslali
vyplněné všechny anketní kupony, pak vás seznam výherců bude
jistě zajímat.

