ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XVI., prosinec 2016

Duchovní slovo
Koncem října první vánoční stromek. Začátkem listopadu první
vánoční televizní reklamy a začíná montáţ vánočního zdobení
měst. Někdo si řekne: Šílenství! Někdo si řekne: Uţ jsem si na
to zvykl.
Naštěstí si na to nemusíme zvykat. Všechno má svůj čas:
vánoční hudba, úklid a nálada apod.; ale jsou tu, pro člověka
věřícího, důleţité otázky:
- dokáţu duchovně proţívat advent?
- dokáţu si udělat čas na kvalitní sv. zpověď a neodkládat ji na poslední chvílí?
Důleţité je, abychom nezapomněli na čas a na řád, který čas přináší. Adventem začínáme
nový církevní rok; Pán nám dopřává milost nového začátku. Adventem se chceme připravit
na Jeho příchod. Očekáváme příchod Pána s nadšením, touhou a radosti?
Pokud budu dobře proţívat advent, budu mít co slavit během Vánoc …
Poţehnaný a smysluplně proţívaný adventní čas vám přejí Jacek, Lukáš a Robert.

Úmysly apoštolátu modlitby na prosinec 2016
1. Aby byla z kaţdé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneuţívání dětí k vojenské
sluţbě.
2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává
ţivotu radost a naději.
3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně
bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bliţnímu.

Společenská kronika – říjen
Do rodiny Boţích dětí ve sv. křtu byli přijati: Lukáš Mikéska, Jakub Peťura, Jakub
Dvorský, Emilly Anna Marková, Klára Broţková, Bára Klaudia Coufalová
Na společnou cestu ţivotem ve svátosti manţelství se vydali: Petr Uřičář a Hana
Chudíčková oba z Kněţduba, Jakub Tomeček a Veronika Sochorová oba z Hrušovan u
Brna, Martin Kozumplík z Petrova a Martina Uřičářová z Veselí nad Moravou
Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do ţivota věčného: Josef Sochor, Marie
Zezulová, Petr Hrdý
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Co nás čeká během adventní a vánoční doby
rorátní mše sv.: Stráţnice úterý a středa 6.40 hod.; Petrov čtvrtek 6.30 hod.
Ochotné farníky prosíme o darování medu na adventní snídaně dětí na faře.
27. 11., neděle: zahájení adventní doby; svěcení adventních věnců; večerní mše sv. u Panny
Marie za doprovodu zpěvu studentského sboru z Brna a po mši sv. koncert duchovní hudby
První prosincový víkend (2. – 4. 12.): adventní duch. obnova pod vedením P. Tomáše
z Hodonína; mládeţnická mše sv. a adventní večerní bdění se zpěvem kanonu Taize,
nedělní setkání se sv. Mikulášem v kostele P. Marie; farní zahájení Piaristického
jubilejního roku (2017: 400. výročí schválení Řádu piaristů)
9. – 11. 12.: Rodinné centrum a město Stráţnice vás zvou na Adventní trhy pod Bílou věţí;
při příleţitosti těchto trhů bude v kostele sv. Martina výstava betlémů (do pátku 16. 12.)
10. 12., sobota: farní zájezd na vánoční trhy do Bratislavy (odjezd 17 hod. od Flagu; cena
za dopravu: děti a mládeţ 100 Kč, dospělí 200 Kč; hlaste se v sakristii)
13. 12., úterý: předvánoční svátost smíření v Petrově (od 16 hod.)
14. 12., středa: Adventní koncert stráţnické ZUŠ u P. Marie (18 hod.)
15. 12., čtvrtek: Adventní koncert stráţnické ZUŠ v kostele sv. Václava v Petrově (18 hod.)
18. 12., neděle: předvánoční svátost smíření ve Stráţnici (od 14.30 hod.)
23. 12., pátek: poslední rorátní mše sv., vánoční výzdoba
kostela P. Marie a v 17 hod. rozsvícení vánočního stromu u
fary (vánoční přání, košt vánočního cukroví, svařák; našimi
hosty budou členové CM Marka Potěšila z Lipova)
24. 12., sobota: Štědrý den – bohosluţby: 13 hod. „dětská“
půlnoční mše, 20 hod. Petrov, 22 hod. Stráţnice; snaţme se
tento den / večer proţívat podle nejlepších tradic
(nejenom přípravy v domácnostech, ale návštěva a
modlitba na hřbitově), před a během večeře
nezapomeňme na společnou modlitbu, čtení Písma sv. o
Boţím narození a zpěv koled
25. 12., neděle: Ţivý betlém (17 hod. u Panny Marie)
26. 12., pondělí: 10.30 hod. Štěpánská kolednická krojovaná
mše sv. a ţehnání letošního vína
27. 12., úterý: 17.30 hod. mše sv. se svěcením letošního vína
a vánoční koncert v Petrově
29. 12., čtvrtek: vánoční benefiční koncert VUS Ondráš
„Neseme vám tú novinu“ (17 hod. v kostele P. Marie; tento
čtvrtek nebude večerní, ale ranní mše sv.)
30. 12., pátek: Svátek Sv. Rodiny: při večerní mši sv. obnova manţelských slibů
-foto jk31. 12., sobota: bohosluţby na ukončení roku a „půlnoční“ novoroční mše sv. na Ţerotíně
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Hudba na vánoční svátky v kostele Panny Marie ve Stráţnici
Kaţdý rok se všichni těšíme na vánoční svátky. Jsou to svátky asi nejoblíbenější a plné
poezie a zvláštního očekávání. Moţná, ţe uţ řada z vás, kteří čtete tento článek, uvaţovala,
co asi zazní letos z kůru na slavnostní mši vánoční. Je nutno prozradit, ţe přátelé se mě na
to ptají postupně asi od měsíce října. A tak po úvahách a debatách s dirigentem Bohumilem
Mališkou jsme společně rozhodli, ţe o vánočních svátcích zazní mše od skladatele Jakuba
Jana Ryby Missa pastoralis in C in Nativitate Domini in nocte.
Přestoţe se jedná o krátkou mši, určenou pro vánoční noc, je Missa pastoralis in C
zajímavým hudebním dílem. Jakub Jan Ryba ji napsal jako součást cyklu nebo sbírky
Cursus sacro harmonicus. Jedná se o autorův projekt, který uţ nestačil celý dokončit. Ryba
zamýšlel vytvořit souborné dílo, které by obsahovalo ordinária i propria na všechny neděle
a svátky během církevního roku. Cursus sacro harmonicus je zajímavý také tím, ţe jej
Ryba nevytvářel prvoplánově pro potřeby svého kůru, ale pro obecnější pouţití. Za svého
ţivota Ryba z plánovaných sedmi dílů dokončil pouze dva.
Mše, která o letošních vánocích zazní, je ojedinělá nejen kvalitní skladatelskou prací
autora, ale hlavně nástrojovým obsazením. Skladatel ke klasickému obsazení dvojích houslí
a basso kontinua obsadil fagot a clarinu (dnes trubka).
Zejména rozvinuté pasáţe fagotu dodávají mši zajímavý
charakter.
Jakub Šimon Jan Ryba, se narodil 26.10.1765 v Přešticích.
Jeho otec ho od útlého věku učil zpěvu, hře na housle, cello a
varhany, od něj se mu téţ dostaly první lekce kompozice. Jeho
otec často měnil působiště, coţ pro rodinu znamenalo časté
stěhování, ale Jakubův strýc si ho v roce 1780 přichýlil k sobě
do Prahy. Zde v následujících letech navštěvoval Piaristické
gymnázium a účastnil se hudebního ţivota v Praze. Povzbuzen
úspěchem ve škole, Jakub přemýšlel o cestě kněţství. Nejdříve chtěl studovat filosofii, ale
v roce 1785 přišel dopis od jeho otce, který ho volal zpět do Nepomuku kvůli volné pozici
kantora, kterou chtěl pro svého syna. Tato naděje zůstala nenaplněna a Jakub pracoval
v Nepomuku jako asistent svého otce. Později v roce 1788 se uvolnila pozice učitele
v Roţmitálu, kterou přijal a zůstal zde učit po zbytek ţivota.
V roce 1790 se oţenil. Jeho ţena mu porodila 13 dětí, jejichţ podpora byla pro Rybu vţdy
velkým finančním břemenem. V Roţmitálu pracoval jako učitel, skladatel a sbormistr. Také
psal teoretická pojednání na hudební témata. Například napsal pojednání Začátky a obecné
poznatky o všech hudebních uměních, kterým velkým dílem přispěl do české hudební
terminologie. Ryba byl jeden z nejvzdělanějších hudebníků své doby; zabýval se filosofií a
také ovládal několik jazyků. Přeloţil různé práce z řečtiny a latiny do češtiny. Jeho
nejednoduchá finanční situace se mnohem více zhoršila v roce 1811, kdy přišel státní
bankrot, coţ mělo za následek sníţení hodnoty zlaťáku na pětinu a zároveň zvýšení ceny
zboţí kaţdodenní potřeby. Často nepochopen svým okolím se postupně stáhl z veřejného
ţivota. Zklamaný a zaměřený na studia filosofie (hlavně Senecu) v Roţmitálu 8.4.1815
ukončil svůj ţivot.
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Cesta k nacvičení této vánoční mše začíná někde koncem roku 2014, kdy jsem zjistil, ţe
mše byla vydána tiskem. Při přátelských posezeních s dirigentem Bohumilem Mališkou,
jsme se oba postupně upevňovali v touze tuto mši realizovat právě na našem stráţnickém
kůru. Ale protoţe pro Vánoce 2015 byla jiţ naplánována mše dirigentova otce, tak se
předběţně domluvilo, ţe by se tato mše mohla realizovat na letošní Vánoce. A tak koncem
července letošního roku padlo rozhodnutí ji nacvičit a realizovat.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na nastudování a provedení tohoto
nevšedního díla podíleli.
Váš varhaník Ladislav Sovič

Provedení mše Missa pastoralis in C od Jakuba Jana Ryby:
24.12.2016 Štědrý den ve 23.00 hod. v kostele P. Marie
25.12.2016 Hod Boţí Vánoční v 10.30 hod. v kostele P. Marie
Dirigent: Bohumil Mališka
Varhany: Ladislav Sovič
Asistent: Antonín Cáb
Sbor Laudamus:
Soprán: Jitka Bezděková, Monika
Bučková, Alexandra Hadačová, Marie
Horáková, Pavlína Horáková, Kari
Mališková, Ludmila Múčková, Lenka
Stanislavová, Eliška Vajčnerová
Alt:
Ludmila
Horehleďová,
Hana
Chmelová, Jitka Stehlíková, Marie
Slováčková, Veronika Svobodová, Alena
Šimánková, Iveta Šimáčková, Jana
Zlámalová
Tenor: Josef Koštuřík, Jan Múčka, Pavel
Múčka, Marie Slováčková, Pavel Stehlík,
Bas: Vít Graubner, Marek Múčka,
František Šrámek, Josef Tomšej, Petr
Urbánek
Komorní orchestr:
I.housle: : Jan Holubík, Miroslav Kolacia, Aleš Smutný
II. housle: Veronika Konečná, Kristýna Reţňáková, Jakub Tomšej
Violoncello: Milada Miltáková
Kontrabas: Lukáš Holubík
I. trubka: Jaroslav Konečný
Fagot: Martin Staněk

foto z roku 2010 jk
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Rozhovor: „Ministroval jsem před 70 lety.“
Když člověk prožije něco pěkného, nese si to s sebou třeba celý život jako svůj poklad.
Nemůže mu ho nikdo vzít. Myslíte, že může být takovým pokladem i ministrování? Těžko
nám na to zatím mohou odpovědět kluci, které vídáváme u oltáře nyní. Proto jsme se
obrátili s otázkami na bývalého ministranta, dnes osmdesátiletého farníka. Odpověď na
výše uvedenou otázku si zkuste najít v jeho slovech sami.
Kdy jste ministroval?
Bylo to v období roku 1943 – 1951. Ve Stráţnici byly dvě samostatné
farnosti – Panny Marie a svatého Martina. Já jsem ministroval
v piaristické farnosti u Panny Marie. Kluci ministrovali celou školní
docházku, obvykle od první třídy aţ do ukončení základní docházky.
Mezitím zaučovali mladší. Kdyţ sami odrostli, chodili v době svého
volna vypomáhat.
Kteří kněží u nás byli v té době?
Pater Otto Tichý a P. Vojtěch Poláček, dále P. Norbert Vomáčka, P. Kouřil a P. Hořák. Ze
začátku mého ministrování se nám nejvíce věnoval P. Tichý – a dělal to velmi dobře. Ale
byl jiţ starší a bohuţel téměř přišel o zrak. Předal nás tedy pateru Poláčkovi. Sám slouţíval
mši svatou u bočního oltáře. Měl k ruce jednoho stálého ministranta. Ten mu vţdy nabídl
předloktí, on se za ně chytil a tak se dostal aţ k bočnímu oltáři. Ministrant byl jeho pravou
rukou - vše, co on potřeboval, dobře obstaral. Rovněţ tak se pomáhalo pateru Hořákovi,
který chodil o berlích.
Do sakristie patří kromě kněží a ministrantů i kostelník. Kterého pamatujete?
Kostelnickou sluţbu velmi dobře vykonával nejdříve strýček kostelník Můčka, později
František Polster. Vzpomínám si, jak strýček kostelník Můčka pekl doma hostie. V malé
peci s dřevěným uhlím, aby to bylo pečeno bez zápachu. Na pánvičku nalil těsto a z toho se
pak hostie vykrajovaly. Chodili jsme za ním rádi. Dokázal velice zajímavě vyprávět – těšili
jsme se na jeho příběhy z vojny, ze ţivota.... Moc nás to bavilo.
Jak byla prakticky organizována ministrantská služba?
Měli jsme rozpis sluţeb i na všední dny, samozřejmě ranní mše svaté také, ale vţdy jsme
stihli školu. Stejně tak jsme měli rozpis i na pohřby. Pokud byl pohřeb dopoledne, pověřený
ministrant byl omluven ze školy.
Byly v té době latinské mše svaté?
Ano, ministranti odpovídali latinsky. P. Poláček nás učil přesné odpovědi - řekl nám to
latinsky a my jsme to opakovali. Znali jsme přesně, kdy se co říká. Latinský Otče náš jsme
uměli, jako kdyţ bičem mrská. Samozřejmě jako děti jsme si i při výuce latiny uţívali
legraci - pomáhali jsme si podobnými českými slovy, ale to jen potichu :-).
Existovalo něco jako ministrantská schůzka?
Pravidelně jsme mívali sezení, které vedl P. Poláček. Na toho mám obzvlášť hezké
vzpomínky. Věnoval se nám celým srdcem a my bychom za něho i dýchali. Pro mladší
ministranty trvalo setkání asi půl hodiny. Pak zůstali jen větší. Pater Poláček nás se vším
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seznamoval, abychom správně vedli ty menší, ať jsou z nich naši dobří
nástupci. Ale nejen to. Probíral s námi vše moţné úměrně našemu věku.
Maximálně se nám věnoval i ve volném čase. Třeba kdyţ jsme hráli fotbal přišel mezi nás, fandil, a kdyţ měl čas, připojil se ke hře. Říkal nám: „V
kostele jsem kněz, ve fotbale spoluhráč“ – to abychom neměli ostych hrát naplno. Celou
svou osobností však vedl k Bohu stále – ať hrál fotbal nebo slouţil mši svatou.
Mnoho lidí ve Strážnici na něj s láskou vzpomíná.
Ano, on měl od Boha danou výřečnost a správné jednání nejen s ministranty, ale s kaţdým
člověkem jakéhokoliv věku. Měl rád lidi a oni jeho, coţ se mu stalo osudným od
komunistů. My ministranti jsme ho měli rádi i proto, ţe dokázal pochválit, ale i pokárat –
vţdy s velkým porozuměním, ale nikdy neschválil zlo. Vţdy řekl, ţe uţ se to nesmí
opakovat.
Tedy mu na vás záleželo.
Určitě. Na faře nám dal místnost, kde se s námi setkával. Promítal nám diáčky a pak s námi
rozebral, co z toho je pro náš ţivot. Dokonce nám na faru pořídil ping pong, coţ bylo v tu
dobu pro kluky něco! Záleţelo mu na tom, aby nás dobře připravil do ţivota. Vzpomínám
si, jak nám vypravoval jeden příběh. Pán Bůh šel po zemi a uviděl člověka, jak staví plot
z kopřiv. Řekl mu, ţe je to zbytečná práce, ať ho postaví z pořádného materiálu, aby plot
něco vydrţel a mohl dobře slouţit. Člověk mu odpověděl, ţe mu to uţ nestojí za námahu.
Vţdyť ví, ţe za rok zemře. Od té doby prý Bůh nikomu neřekl, kdy zemře.
Samozřejmě je to jen takové povídání, moţná si to ani nepamatuji přesně. Ale zůstalo ve
mně dodnes to, co nám Pater Poláček pak vysvětloval - ţe máme pracovat tak, jako
kdybychom tu měli být navěky, ale ţít tak správně, jako bychom měli zítra zemřít.
Jeho slova si nesete v sobě už dejme tomu 70 let. To asi nejlépe ukazuje, jak úrodná půda je
v nitru mladého člověka. A že má smysl tam sadit dobrá semena.
Pater Poláček se o to upřímně snaţil. Často nám vyprávěl příběhy a vysvětloval, co který
příběh člověku říká. Učil nás zodpovědnosti a dal rady pro řešení ţivotních situací.
Ministrování pod ním bylo skvělé.
Vzpomenete ještě něco z ministrantského života?
Starší ministranti se pravidelně zúčastňovali všech příprav na svátky, procesí.
Samozřejmě Vánoce či májové poboţnosti byly pro nás ministranty ještě zase
o něčem jiném neţ pro naše vrstevníky. O Velikonocích jsme pomáhali
připravit krásný Boţí hrob, či jsme přiloţili ruce k dílu při malování kostela a opravách.
Vítané zpestření bylo, kdyţ někdy vletěly do kostela vlaštovky. Létaly jen nahoře a
nemohly najít cestu ven. Tak jsme jim otevřeli horní okna na oratorce a pomohli jim ven.
Zkrátka ministrantský ţivot nám přinesl spoustu krásných záţitků a setkání, které jinde
nemůţete proţít. Vzpomínám na tu dobu velice rád a s vděčností.
Děkujeme za rozhovor i za Vaši ministrantskou službu. Stejné poděkování posíláme všem
mužům z naší farnosti, kteří nějaký čas svého života spojili se službou u oltáře. Ať dobrý
Ježíš, kterému jste u oltáře byli tak blízko, Vás všechny jednou přijme do věčné blízkosti k
sobě!
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Příspěvky farníků
Pletařkám obvazů pro malomocné
Při ukončení Svatého roku milosrdenství chci pozdravit a poděkovat všem
pletařkám za společné dílo pletení obvazů pro malomocné. Napletly jsme jich
135. Pán Bůh zaplať všem. A kdo můţe – pleteme dál.
Anna Ţ.

Co mě dal Rok milosrdenství
Učit se být milosrdný ke všem lidem.
- Úţasnou příleţitost projít několika branami Boţího milosrdenství
- Pro sebe a několik duší získat plnomocné odpustky.
Branami milosrdenství se mi podařilo v tomto roce projít 13krát a vyuţít tak moţnosti,
které nám byly dány. Oslovil mě silný záţitek v Kostelním Vydří, kde jsem prošla bránou
milosrdenství v sobotu 17. září s poutníky z Velkého Meziříčí. V neděli jsme měli
příleţitost ještě jednou projít branou i s manţelem. I ostatní brány milosrdenství byly pro
mě velmi silným záţitkem, který jsem absolvovala s naší farností i soukromě.
Uvědomila jsem si tu obrovskou příleţitost získat plnomocné odpustky pro potřebné duše.
V tomto roce jsme se pod duchovním vedením Sv. Otce v milosrdenství zdokonalovali.
V dalších letech bychom v tom měli pokračovat.
A.M.

Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie
Na konci listopadu, v úterý 29.11., začíná novéna k Neposkvrněnému Početí
Panny Marie. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slaví
církev 8. prosince.
V tento den v roce 1947 při zjevení v dómě v Montichiari, vyslovila Panna
Maria:
„Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina
modliteb za svět. Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí........
Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí... Brzy poznáte velikost této
hodiny... .Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!".
-ar-

Advent
Z dálky slyším zvonky znít a milý Mikuláš na saních, projíţdí kolem
nás.
Všude je slyšet dětský hlas. Radost, smích a jásot zní...
Cink, cink, cililink – vše krásně jako roráty zní – v kostele ticho,
venku sníh.
A do ticha vcházíš Ty...
V chudém chlévě za Betlémem, naplněné slámou, senem, narodil se Kristus Pán.
Přišel, aby spasil nás....
-pv-
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Informace
OREL, jednota Stráţnice
Jsme na začátku doby adventní, ve které se připravujeme na oslavu narozenin Jeţíše Krista,
Vánoce. Pro zpříjemnění čekání na tyto krásné svátky pro Vás orelská jednota připravila
V NEDĚLI, 11. PROSINCE V 15 HODIN, PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU.
Na setkání s Vámi, v tělocvičně Orlovny, se těší děti z Demiţónku, orelské maţoretky,
cimbálová muzika ZUŠ, aj. Srdečně zvou pořadatelé.
Všem členům, příznivcům a čtenářům časopisu přejeme poţehnané Vánoce plné lásky,
míru a pokoje a především pro děti radost z dárků.
Orel, jednota Stráţnice

Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370,
Vám nabízí z nových knih:
Maria, matka Jeţíšova – Elias Vella
Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Boha dostalo. Proto se nemusíme bát
přijmout ji do svého ţivota. Jeţíš nám dal všechno, co měl – své tělo i svou krev, svou
slávu a svého Ducha. Těsně před smrtí nám dal skrze apoštola Jana i svou matku. Věděl, ţe
ţivot bez matky je ochuzený, ţe bez matky se ţít nedá.
Elias Vella , známý františkán z Malty nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak
se jí nechat vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuţ nás ona doprovází a
směruje.
Zázraky se opravdu dějí – Briege McKenna,Henry Libersat
Málokterá ţena změnila ţivot tolika kněţím po celém světě jako irská sestra Briege
McKenna. Zajímavé je, ţe v době, kdy se mnohé katolické ţeny v USA domáhají práva na
svěcení, sestra Briege se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Uţ několik desetiletí
cestuje po celém světě a slouţí jim Boţím slovem a modlitbou za uzdravení. Bůh sám pak
doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Provozní doba: pondělí a středa 9,30 – 11,00, úterý 16,00 – 17,00
Oznámení: Knihovna bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 22.12.2016 do
1.1.2017

Úklid kostela Panny Marie – prosinec 2016
Pátek 2.12. - skupina č. 9 - Šašinková M.
Pátek 9.12. - skupina č. 10 - Kurucová L.
Pátek 16.12. - skupina č. 1 - Adamcová M.
Pátek 23.12. - po rorátní mši sv. strojení stromků, úklid v 10 hod. skupina č. 2 - Blatová A.
Pátek 30.12. - skupina č. 3 - Haraštová M.
Úklid po večerní mši sv.
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Prosincové okénko
Mateřský klub SEDMIHLÁSEK středa, pátek 9-12 h
Odpolední SEDMIHLÁSEK čtvrtek 16-18 h
/hraní, zpívání, povídání pro rodiče či prarodiče s malými dětmi/
SEDMIHLÁSKOVÁ KNIHOVNIČKA – moţnost zapůjčení kníţek o výchově, vztazích aj.
CVIČENÍ A PŘÍPRAVA K PORODU – středa v 17h /NUTNO SE PŘIHLÁSIT-lektorka N.
Měsíčková 7227875/
PODVEČERNÍ ČAJOVNA V SEDMIHLÁSKU - středa 17,30-19 h /nabídka popovídání si při
čaji o ţivotě, základní rodinné poradenství s moţností nasměrování na odborníky/
Modlitby otců –pondělí od 20 h /v klubovně centra/
Modlitby maminek za děti – středa 14.12. od 20h

ZVEME VÁS:
MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY pro mamky i dětičky
Čtvrtek 1. prosince od 16 h
/malování perníčků a jablíček – ozdůbky – šperky- fimo dárečky aj./
……………………………………………………………………………
MIKULÁŠ VE MĚSTĚ - Svatý Mikuláš navštíví naše město i se svým
nebeským doprovodem v neděli 4.12.2016. Jeho kočár vyjede od
Skalické brány v 16,00 hod. a po projíţďce městem zamíří do kostela
Panny Marie, kde se asi v 17,15 hod. setká s dětmi.
Trasa sv. Mikuláše :v 16 hod. vyjede od Skalické brány ulicemi Skalická, Masarykova, Vinohradská,
Polní, Dúbrava, Třešňová, Školní, Komenského, Preláta Horného, nám.Svobody, Kovářská,
Úlehlova, Ořechovka, Úprkova, Smetanova, Grúska, Kovářská, nám. Svobody až do kostela Panny
Marie. Srdečně vás zve Rodinné centrum Strážnice z.s. a farnost Strážnice

………………………………………………………………….
VÝSTAVA BETLÉMŮ V KOSTELE SV. MARTINA – 9. - 16.12.od 17-18,30h
………………………………………………………………………
ŢIVÝ BETLÉM neděle 25.12.v 17 h v kostele Panny Marie
…………………………………………………………………
ADVENTNÍ PŘÍBĚHY KE ČTENÍ U ADVENTNÍHO VĚNCE SI MŮŽETE
VYZVEDNOUT NA KAŽDÝ ADVENTNÍ TÝDEN VE SCHRÁNCE U
ZAHRADY SV.MARTINA.
DÁLE NABÍZÍME:
Přípravy snoubenců, Kurzy manţelských večerů, Kurzy výchovy dětí a teenagerů
Kontakt: B.Bučková 603240533,cprstraznice@seznam.cz. www.straznice.dcpr.cz

Přejeme všem lidem dobré vůle požehnané a pokojné svátky prožité
v rodinné atmosféře!
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Informace k průběhu tříkrálové sbírky
… rok se s rokem sešel a uţ je tu předvánoční čas a s ním i nutná
organizace tříkrálové sbírky:

ve Stráţnici budeme koledovat
v sobotu 7. ledna 2017 od 13.30 hod.
Prosíme opět zájemce – dobrovolníky, kteří jsou ochotni i letos
doprovázet koledníky po bytech a domech, aby se přihlásili do 7.
12. 2016 v Charitě Stráţnice u p. Marie Jurasové. Prosíme,
nahlaste vedoucí skupinek co nejdříve, abychom mohli včas zajistit vystavení průkazek.
V Petrově platí stejné pokyny, bude se koledovat také 7. ledna, ale ve 13.00hod. a
kontaktní osoba pro nahlašování vedoucích skupinek i koledníků je paní Anna
Obrtlíková (tel. 607 568 125).
K vystavení průkazky vedoucího skupinky potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště,
číslo platného občanského průkazu a datum narození. Vedoucí skupiny koledníků musí být
osoba starší 18 let. Rádi bychom zachovali počet skupinek, aby koledování proběhlo v jeden
den a netrvalo dlouho.
Prosíme také o pomoc se zajištěním koledníků!
Školní děti mohou přihlášku získat od 7. 12. 2016 ve škole ve Stráţnici, dále pak v prodejně
stráţnické charity. Odevzdat přihlášku je letos NUTNÉ do 22. 12. v naší prodejně nebo
osobně koordinátorce TK sbírky paní Marii Jurasové (tel. 604 968 202), v I. poschodí,
Kovářská 396. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho
blízkého. V prodejně je moţné i nahlásit zapůjčení oblečení.
Mše svatá za koledníky bude slouţena ve Stráţnici ve středu 6. 1. 2017 v 18.30hod. v kostele
P. Marie.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VEDOUCÍ SKUPINEK pro koledování ve Stráţnici
bude ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 16.00 hodin v Charitě Stráţnice, Kovářská 396, I.
poschodí, kde se dozvíte vše potřebné.
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY si můţete vyzvednout v Charitě Stráţnice, Kovářská
396, ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. ledna 2017 od 8.00 do 17.00 hodin
Věříme, ţe svou účastí na tříkrálovém koledování předáme lidem ve Stráţnici a okolí
radostnou zvěst do jejich domovů a tím můţeme pomoci těm, kteří to potřebují.
Jiţ teď Vám všem děkujeme za ochotu při pomoci rodinám, lidem v nouzi a k podpoře
charitního díla!
Koordinátorka TKS
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Nejen pro děti
Doplň text a přines jej do sakristie před první prosincovou dětskou mší svatou.
Na Vánoce se těší a chystá úplně kaţdý. Nestačí jen udělat pěknou výzdobu, musíme se
vyzdobit i my sami. Jak se zdobí duše?
Od hříchů se umyje u svaté …………………………..
Kaţdý …………………. skutek je jako ozdoba.

Kdyţ jdeme na mši svatou, je to jako bychom si v duši rozsvěcovali

…………………………………………………………….
Adventní mše svaté, které jsou ráno, se jmenují roráty. Ve Stráţnici jsou

v….…………………….. a také ve ………………………….. v ….…….. hod,
v Petrově v ……………………………………………………… (najdi na straně 2).
Na roráty chodíme s lucerničkou. Začínají totiţ v kostele úplně potmě. Cítíme se přitom
tak, jak se cítili lidé před narozením Pána Jeţíše. Dopředu k oltáři jdeme my děti společně a
svítíme lucerničkami. Mezi námi jde i anděl a Panna Maria. Aţ začne mše svatá, teprve se
rozsvítí světlo – jsme zase o kousek blíţ k Vánocům a v dušičce přibývá slavnostního
třpytu…
A co po rorátech? Přece na faru na snídani !
Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit.
Vychází 26.11.2016, náklad 600 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi
Své náměty a připomínky můţete vhodit do krabičky v kostele nebo odevzdat v sakristii či
zaslat na e-mail : nacestu@seznam.cz
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům.
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