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Všem čtenářům Farníčku přejeme
pokojný advent a radostné prožití
vánočních svátků.
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DUCHOVNÍ SLOVO

Bratři a sestry,
možná jste už někdy zažili, jaké to je jít v noci
pěšky a vléct se mnoho kilometrů se zrakem
dychtivě upřeným ke světlu v dáli, které dává
tušit domov. Jak je ve tmě těžké odhadnout
vzdálenost. Do cíle může zbývat několik
kilometrů, stejně jako pár set metrů. V takové
situaci se nacházeli proroci, vyhlížející vykoupení skrze příchod
Mesiáše, Ježíše. Nemohli říci s přesností, kdy přijde, ale věřili
a hlásali, že se narodí.
Církev si přeje,ci abychom
jakodoporučuje
její děti v modlitba
každé chvíli
svého života
říjnu se vřele
sv. růžence.
Ve
zachovávali postoj očekávání vstupu Boha mezi nás.
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže
Pokud je náš pohled víry poněkud zakalený, je čas odstranit
je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě
překážky. Nastává období, kdy máme pečlivě zpytovat svědomí a více
královská,
ale zároveň
má i trny. Podobně sv. růženec
se snažit o vnitřní
čistotu svých
úmyslů.
je adventní
modlitboudobě
krásnou,
kterou
a
Děti dostávají v
určité
úkolyvěnujeme
na každýkráli
denJežíši
v týdnu,
královně
Marii,
modlitbou
velmisvé
dospělí se mohou
přidat,
či si ale
dát jezatéž
„úkol“
očistit někdy
svá slova,
myšlenky a skutky
od všeho,
Duchu která
Svatému
namáhavou,
do nížcose brání
nám oechce,
„bolí“přijít
svoji do
našeho domu a„jednotvárnost“
pozdravit nás jako
Marii
a
vyjádřit
spokojenost
a délku. Přesto co nic nestojí, za nic
s naším nasloucháním
Bohu,
který
chce přijít
do každé
nestojí, říká se, a modlitba
sv. růžence
užrodiny,
mnohé ke
každému člověku se svou láskou a pokojem.

vyprosila.
Závěr Požehnaný
měsíce září
byl Vám
v našípřeje
farnosti
pravdě
advent
otec vMiroslav.
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří
ji REDAKCE
připravovali.
FARNÍČKU PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM
RADOSTNÉ
VÁNOČNÍCH
V tomto PROŽITÍ
měsíci bych
rád začalSVÁTKŮ.
přípravu na sv.
***
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup
DO NOVÉHO
ROKUže
2016
VŠEM
HLAVNĚ
HODNĚ
Karel. Doufám,
se ještě
někdo
přihlásí.
Dary BOŽÍHO
Ducha Sv.
POŽEHNÁNÍ, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A RODINNÉ POHODY.
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se
ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY
svou láskou je Světlo pro každého člověka.
* Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí
Zůstávejte
a pomáhejme
Ježíši a
* Zdraví není všechno,
alezdraví
všechno
bez zdraví si.
je Důvěřujme
nic
Marii.
* Zkratky
dělají často zmatky
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Zadarmo ani kuře nehrabe
Zvyk je železná košile
Zdravý nemocnému nevěří
Život není to, co chceme, ale to co máme
Žádný učený z nebe nespadl
Železo rez zžírá, závistník od závisti umírá
Ženský pláč, babí hněv a psí kulhání, nemá dlouhého trvání
Žádná kráva není, aby telátkem nebyla
Žádný není tak ošklivý, aby se někomu nelíbil
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(VÝBĚR)

Drazí bratři a sestry, vstupujeme do mimořádného Svatého roku
milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod
Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí
milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné
naděje. Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující
sílu Božího milosrdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že
Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně. Možnost odpuštění ve
zpovědi se nabízí všem, i těm, kdo nebyli u zpovědi velmi dlouho.
Mimořádnou příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni, kteří
církev opustili, nebo upadli do církevních trestů. Všichni zpovědníci
mají pro tento rok právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi. Od
začátku doby postní budou mít vybraní kněží v katedrálách a při
lidových misiích možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži. Nebojte
se oslovit své duchovní pastýře, kteří Vám rádi poradí a pomohou.
Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro
jakékoliv komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou
podmínkou pro křest dětí bude upřímný úmysl jim také předat víru a
ve víře je vyučit. Kromě stálé možnosti ve všech farnostech bude
společná příprava rodičů na křest dětí ve všech děkanátních městech.
Příprava začne po Vánocích a bude uzpůsobena situaci žadatelů. Těm
rodičům, jimž samotným chybí náboženská výchova, bude nabídnuta
pomoc. Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských
kostelích využít příležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému
přijímání a biřmování, nebo najít pomoc při návratu k přijímání
svátostí třeba po dlouhé době.
Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude
putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí
papeže Františka otevřena v diecézích. V Arcidiecézi olomoucké to
bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém Hostýně. Po
opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme
Svatou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a
oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána 3. neděli adventní
(13.12.) při mši svaté, kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné
v 10 hodin a průvodem půjdeme do katedrály, kde se otevře Svatá
brána. K této mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu. Na Svatém
Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok a na
Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se
koná v neděli 24. ledna 2016. Drazí bratři a sestry, vstupujeme do
adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele, který je darem
Otcova milosrdenství. Objevme hodnotu ticha a mlčení, v němž
nasloucháme Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za své
tak, že ono vytváří náš vlastní životní styl.
K tomu Vám žehná a o modlitbu prosí Váš arcibiskup Jan
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ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ MORAVA 2015

VOLNO
Zatím volno

Zaplněný kostel si vyslechl skladby
nejznámějších světových autorů.
Stalo se už dobrou tradicí, že o první neděli adventní se scházíme
v našem kostele na koncertě učitelů a žáků ZUŠ Morava. Vždy
s napětím očekáváme, jak se představí naše fryštácké „umělecké
naděje“. Musím, neskromně přiznat, že si vedou velmi dobře. Rok od
roku nás svými „výbornými výkony“ přesvědčují o tom, že opravdu
mají talent. Ani letos se tedy žádné překvapení nekonalo. Úroveň
výborná, kostel plný a sváteční atmosféra na „jedničku“. Co více si
přát? Rád bych proto poděkoval znovu nejenom organizátorům, ale
také všem účinkujícím žákům a jejich pedagogům. Součástí koncertu
byla také výtvarná výstava prací s náboženskou tématikou a betlémů,
(tu si mimochodem můžete během následujících dnů prohlédnout
nejenom v kostele, ale od poloviny prosince i ve fryštácké knihovně).
kterou děti vytvořily pod vedením Mgr. Lenky Truhlářové.
V neposlední řadě patří velký dík Vám všem, kteří jste naše mladé
muzikanty a výtvarníky přišli podpořit svou účastí.
-pn-
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Také letos Vás zveme na tradiční

FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM,
který se uskuteční
V PÁTEK 25. PROSINCE 2015
OD 14.30
NA NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRYŠTÁKU.
Přijďte si společně s námi zazpívat
koledy a připomenout si
pravý smysl vánočních svátků,
narození Ježíše Krista.
Menší občerstvení je zajištěno.
TĚŠÍ SE NA VÁS
ORGANIZÁTOŘI AKCE
FOS Prameny ve spolupráci s městem Fryšták a fryštáckou farností
Vás srdečně zvou na XXXVII. vánoční koncert
paní učitelky Vlasty Kunstové,
který se uskuteční
v sobotu 26. prosince 2015 od 15 hodin
v kostele svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují fryštácké soubory Prameny se svými sólisty.
Průvodní slovo: PhDr. Česlav Zapletal.
Koncert se koná pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela.
ADVENTNÍ OBNOVA 11. – 13. 12. 2015 VE FRYŠTÁCKÉM DISU
Duchovní obnova pro mládež – s evangeliem podle Lukáše.
Věkové minimum: 14 let (ročník 2001)
Cena: 300,- Kč (je dotována z konta „Ignác“
a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 730,- Kč).
Maximální počet účastníků je 30.
Kontakt a informace: disfrystak@gmail.com
BLÍŽÍ SE TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ (LETOS JIŽ 17. ROČNÍK).
Milí vedoucí skupinek a všichni koledníci.
Pokladničky a všechny potřebné věci se budou vydávat po mši svaté
se speciálním požehnáním koledníkům dne 6. ledna 2016 večer.
Koledovat se tedy bude od 7. do 10. ledna 2016.
Po skončení akce můžete pokladničky odevzdávat buď v kostele
v sakristiii nebo přímo k Jasenským, nejpozději do neděle 10. ledna
večer… Připomínám, že loni se vybralo neuvěřitelných 107.472 Kč!!!!
Má - li někdo chuť do koledování ať už jako vedoucí nebo koledník, ať
mě neváhá kontaktovat. Už předem všem moc děkuji.
Jana Jasenská, koordinátorka sbírky.
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ADVENTNÍ DOBA 2015 S NAŠIMI DĚTMI

Milosrdenství zachraňuje svět
Milé děti - tento církevní rok, to je od adventu do adventu, vyhlásil
papež volnivol
František jako Svatý rok Božího milosrdenství. Co je to
milosrdenství? Skládá se ze dvou slov: milý a srdce. Kdo je milý?
Ten, kdo má rád, myslí na druhé víc než na sebe, všímá si, co kdo
potřebuje.
Milosrdenství je vlastně láska. A Bůh nás má rád a můžeme říci, že je
milosrdenství. Bůh chce být milosrdný ke každému člověku, každý
den a může k tomu použít nás, když mu to dovolíme. A proto se
budeme snažit šířit lásku tím, že budeme myslet na druhé.
Určitě jste si všimli zeměkoule na nástěnce v našem kostele.
V televizi vidíme, že se ve světě děje mnoho špatného. A každý z nás
může malým dobrým činem a modlitbou Bohu pomoci šířit ve světě
lásku a naši zeměkouli zachránit. Srdce uprostřed světa připomíná
Boží lásku. Zeměkoule, kterou budeme společně „dotvářet“,
nepředstavuje vzdálené světadíly (na které však také nemáme
zapomínat), ale je to především „náš svět“ – konkrétní místo, kde
žijeme, chodíme do školy, bydlíme, pracujeme, radujeme se, trpíme…
Srdce uprostřed „světa“ připomíná Boží lásku, Boží milosrdenství.
ÚKOLY PRO ADVENT
Po čtyři adventní neděle budeme konat skutky milosrdenství.
1) První neděli adventní nás evangelium vybízí k bdělosti a modlitbě
v každé době. V tomto adventním týdnu se budeme modlit za mír ve
světě a děti si mohou dolepit na zeměkouli malé rybičky.
2) Druhou neděli adventní nás evangelium nabádá: Připravte cestu
Pánu, vyrovnejte mu stezky! To znamená, že svou pozornost
nebudeme zaměřovat na sebe, na své pohodlí, aby nám nic
nechybělo, ale víc se rozhlédneme kolem sebe, jak můžeme pomoci
druhým, o co se můžeme rozdělit. Děti si mohou v druhém týdnu
odříct sladkosti a ušetřené peníze vloží do připravené sklenice
v kostele. Výtěžek přispěje na zakoupení zařízení na výrobu briket ze
zbytků obilné slámy na topení lidem žijícím na Ukrajině, kde je už
čtvrtý rok válka. V tomto adventním týdnu si děti mohou dolepit na
zeměkouli klásky obilí.
3) Třetí neděli adventní čteme v evangeliu: Kdo má dvoje šaty, ať se
rozdělí…K Janu Křtiteli přicházejí různé skupiny lidí a kladou mu
otázku: „Co máme dělat?“ „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné. Kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Jan nedává
vyčerpávající návod, ale doporučuje celníkům, vojákům a ostatním,
aby si víc všímali lidí kolem sebe a dělali pořádně to, co dělat mají. To
by určitě řekl i nám dnes. Na rorátních mších se budeme modlit za
tisíce lidí, kteří museli odejít kvůli válce z domova a potřebují naši
pomoc a pochopení. V tomto týdnu děti mohou přijít na mši svatou ve
všední den.
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V tomto adventním týdnu si děti mohou dolepit na zeměkouli strom,
který přijímá každého člověka bez rozdílu do svého stínu.
4) Čtvrtou neděli adventní čteme v evangeliu: Maria se vydala na
cestu a spěchala pomoci Alžbětě.
Příběh:
Lékař bezradně zavrtěl hlavou. U svého pacienta nenacházel už deset
dní žádné známky zlepšení. Nic nezabíralo. Zdálo se, že nemocný už
nemá chuť k životu. Následujícího dne lékař znovu zavrtěl hlavou,
tentokrát ale překvapením. Nemocný stařec seděl na posteli, opíral se
o polštáře a měl opět zdravou barvu. „Můžete mi prozradit, co se
stalo?“ ptá se ho lékař. „Ještě včera byl váš stav skoro beznadějný.“
Stařec se zasmál: „Ano, máte pravdu, něco se stalo. Včera mě
navštívil můj vnuk a řekl: „Dědo, musíš jít brzy domů. Já tě
potřebuju, polámalo se mi kolo!“ (B. Ferrero)
Úkol pro děti na tento týden bude navštívit staré, opuštěné
a nemocné lidi ve své rodině nebo okolí a udělat jim radost.
V tomto adventním týdnu si děti mohou dolepit na zeměkouli květinu.
Boží Hod Vánoční
Do středu „zeměkoule“ (do srdce) dáme obraz Ježíšova narození. On
je tím, kdo nám ukázal, jak milosrdný je Bůh, jak nás má rád. Ježíš
nám říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ Když se o to
budeme snažit, svět kolem nás (i v nás) zkrásní.
-hn a mn-
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–NA NÁVŠTĚVĚ AFRIKY
Svatý otec na konci listopadu
navštívil několik zemí Afriky. Na jeho mši
svatou v areálu nairobské univerzity
(Keňa), se sešlo téměř 300 000 lidí. Mimo
jiné při ní odsoudil arogantní chování
mužů vůči ženám a vyzval k obraně
hodnot tradiční rodiny. V Keni se ze 45
miliónů obyvatel hlásí zhruba jedna
třetina ke křesťanství. Dalšími zastávkami
byly Uganda a Středoafrická republika.

Podle mluvčího Vatikánu Federica Lombardiho
chtěl si
papež na
VOLNOV. . března
„kontinent
zasažený
problémy,
konflikty,
nenávistí
a
násilím"
přivézt
připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM
”milosrdenství a lásku Boží".
„Naší společnou vírou je, že Bůh, jemuž se snažíme sloužit, je Bohem
míru, jeho svaté jméno nesmí být nikdy zneužíváno
k ospravedlňování nenávisti a násilí," prohlásil nejvyšší představitel
katolické církve při setkání s náboženskými činiteli.
„Vím, jak živá je vaše vzpomínka, kterou zanechaly barbarské útoky v
(nairobském nákupním středisku) Westgate Mall, na univerzitě
v Garisse a v Mandeře," připomněl papež vražedné útoky spáchané
somálským islamistickým hnutím Šabáb, které si vyžádaly desítky
lidských životů.
„Příliš často se z mladých lidí stávají ve jménu Boha extremisté, aby
rozsévali sváry a strach a ničili samu podstatu naší společnosti," řekl
papež po vražedných atentátech v Paříži, které spáchali mladí
muslimští radikálové a které stály život 130 lidí. Při setkání
s představiteli různých církví na apoštolské nunciatuře (velvyslanectví
Vatikánu) v keňské metropoli Nairobi v této souvislosti vyzval
muslimy, protestanty i katolíky, aby tomuto zlu čelili společně.
Zejména z tohoto důvodu „ekumenický a mezináboženský dialog není
nějakým luxusem, něčím, co není nutné. Je to něco, co náš svět
zraněný konflikty vždy potřebuje," zdůraznil František.
***
Později svatý otec při mši vystoupil také proti aroganci mužů vůči
ženám a vyzval k obraně tradiční rodiny. „Jsme nabádáni odolávat
zvykům, jež podporují aroganci mužů, kteří zraňují ženy nebo jimi
pohrdají, kteří nepečují o staré lidi a ohrožují životy nevinných ještě
před jejich narozením," uvedl v závěru svého projevu papež
František.
vybral -pn-
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Newyorský biskup Patrick Ahern byl po celý život
fascinován postavou „světice pro dnešní dobu“ –
svatou Terezií z Lisieux. Napsal o ní několik knih
a je považován za předního odborníka na její
spiritualitu. Kniha Tři dary Terezie z Lisieux je
jakýmsi vyznáním jeho obdivu ke sv. Terezii, v
mistrné zkratce představuje její život a cestu,
díky níž se stala pevnou osobností, která „už
nepláče“, protože ví, že „všechno je milost“.
Ahren ukazuje, jak může být sv. Terezie
skutečně stále aktuální a inspirativní světicí pro
naše dny a životy.
Dne 19. října 1997 papež Jan Pavel II. prohlásil svatou Terezii za
učitelku církve. V téměř dvoutisíciletých dějinách katolické církve
dostalo tento čestný titul jen třiatřicet svatých – velcí církevní otcové
a teologové. Nyní mezi ně přichází křehká karmelitka, která nikdy
nestudovala teologii, zemřela mladá a zanechala jen několik sešitů se
svým životopisem, dopisy, básně, modlitby a divadelní hry. Proč se
tato drobná zasněná mystička, která bývá zobrazována s kyticí růží,
stala jednou z nejuctívanějších světic, průvodkyní temnou nocí,
pomocnicí při řešení životních krizí?
Patrick Vincent Ahern (1919–2011) působil v letech 1970–1994 jako
pomocný biskup newyorského arcibiskupství. Po celý život se zabýval
spiritualitou sv. Terezie z Lisieux.
Z koupě této knihy přispěje nakladatelství Portál částkou 1 Kč na
KLOKÁNEK - projekt Fondu ohrožených dětí. Knihu, kterou dnes
nabízíme můžete použít i jako krásný vánoční dárek- najdete ji mezi
literaturou v zadní části našeho kostela.
ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH - SPOJME SE

Adventní čas může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého
z nás. Nenechme však zatvrdnout svá srdce! Tak bude Bůh moci
skrze nás přicházet k druhým, vše proměňovat a přinášet radost.
Přejme si, aby naše srdce byla místem, kde se obrazně Pán Ježíš
může narodit, aby tak každý mohl pocítit,
že je milovaným dítětem Božím.
Vojtěch Kodet
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PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a
pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na
křesťanských hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich
partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna
oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení
různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských
i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného
těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti a domácnost.
Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí,
a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství. Samozřejmě
pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního
systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku
závislostí,
které
se
nevyhýbají
ani
křesťanským
rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří
otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém
stresu a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít
spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální
podpora. Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po
potratu a to umělém a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto
smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením
a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc
a přijetí. Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak
především podporuje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje
práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebepřijetí v
každodenním životě.
Co ještě stojí za zmínku, je komplexní přístup pracovnic ke klientům.
Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti.
Věnují se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým,
psychickým a spirituálním potřebám. Poradenství je směřováno tak,
aby klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez
podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace
Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně,
nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů
a poradenství, které je již nad rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro
obyvatele Brna. Pro ostatní je tu možnost e-mailového
(cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení.
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám
nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.
Bc. Milada Lázničková DiS.
Více i na www.cenap.cz
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6.12. 2.neděle adventní
7.12. Památka svatého Ambrože
8.12. Slavnost neposkvrněného početí P. Marie
13.12. 3.neděle adventní
14.12. Památka svatého Jana od Kříže
20.12. 4.neděle adventní
24.12. Štědrý den
25.12. Boží hod vánoční
26.12. Svátek svatého Štěpána
27.12. Svátek svaté Rodiny
28.12. Svátek svatých Mláďátek
31.12. Silvestr – konec občanského roku
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2015

20.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
27.12.
31.12.

4.neděle adventní
Štědrý den
Boží hod vánoční
(Fryštácký živý Betlém)
Svátek svatého Štěpána
Svátek svaté Rodiny
Silvestr

8.00 a 10.00
16.00 a 22.00
8.00 a 10.00
14.30
8.00 a 10.00
8.00 a 10.00
17.00
PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

Neděle

20.12.

15.00 – 17.00

o. Jan Komárek

Pondělí

21.12.

16.00 – 18.00

o. František Bezděk

Úterý

22.12.

16.00 – 18.00

o. Miroslav Dibelka

Středa

23.12.

16.00 – 18.00

o. Josef Klinkovský

Za nemocnými pojede otec Miroslav Dibelka
v pátek 18. 12. 2015 od 8.00 hodin
Své požadavky prosím nahlaste paní Urbáškové nebo v sakristii.

KŘÍŽOVKA NA PROSINEC

-

Vodo
Štěstí je jako peníze,….dokončení v tajence
Vodorovně: A. Útok, v hudbě „něžně“ starořímský bůh lásky. – B. I. DÍL
TAJENKY. – C. Tučnolistá rostlina, římsky 950, osobní zájmeno, německý člen
určitý, dravý pták. – D. Rozpouštět, město ve Španělsku, rival, druh lihoviny, druh
koření. – E. Označení našich letadel, opak záporu, kurýr, mažel Rebeky, chem.
značka astatu. – F. Mužské jméno, druh jablek, pryskyřice tropických rostlin.
G. Zemní palivo, popravčí, rumunská řeka, druh bavlny, kazašský básník. – H.
Norský spisovatel, český malíř, český herec (Vladimír), jméno fenky, planetka. – I.
Město pod Tatrami, II. DÍL TAJENKY, zmizet jízdou. – J. Zde, nově, severští
přežvýkavci. Svisle: 1. Tělovědec, léčka. – 2. Tělocvik (hovor.), slovenské město. –
3. Súdánské město, sloní zuby, vada. – 4. Kdepak, Sarmat, části úst. – 5. Sůl
kyseliny octové, vada. – 6. Indické mužské jméno, starší označení ženy. – 7.
Přístavní hráze, šachový výraz, bývalý obchodní dům. – 8. Etiopská řeka, značka
zápalek, anglicky „červený“. – 9. Jitro, konzervované zelené píce. – 10. Řeka
v Rusku, anglické hrabství, výheň. – 11. Změkčovadlo vody, nálev, starší pražská
SPZ. – 12. Zušlechtěná železa, brzy. – 13. Opak levně, na stém místě. – 14.
Papoušek, zimní doplněk oblečení, tatarské obydlí. – 15. Kříženec osla a kobyly, SPZ
okresu Košice, citoslovce pochopení. – 16. Příšera, chlapecké domácí jméno (Matěj).
– 17. Pracovati rýčem, cestovati.
Nápověda: D. Atea, G. Abaj, 8. Red, 11. ADN.
Připravil Fr. Záloha.
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