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Slovo úvodem
Kýbl, smeták, hadr. 
Milí farníci, myslím, že se shodneme 
na dvou našich každoročních postesk-
nutích. První zaznívá před začátkem 
adventu: „Bojím se, že mi zase advent 
proteče mezi prsty.“ Druhé slyšívám 
před Štědrým dnem: „No, tolik jsem se 
letos chtěl o adventu ztišit, ach jo.“ 

Tyto řádky píšu, abych vám ulevil. 
Stačí věci měnit jen maličko. Dělej, co 
cítíš, že je třeba. Budeš se letos snažit 
méně za dárky utrácet a zkusíš vytvořit 
vlastní výrobky? To chce čas. Ale děláš 
dobře! Dárky pořídíš s co nejmenší 
námahou zakoupením, zato ale stihneš 
navštívit několik přátel a příbuzných? 
Výtečně! Ten náš byt si už zaslouží 
hloubkový úklid. Přizveš k tomu i vět-
ší děti? Budete z toho mít radost! Jsi 
v  programu Exodus a už tě to modlení 
se spolu s odstřižením od médií a  navíc 
skromné stravování tíží? Vydrž, bude-
me na Tebe hrdí! Dokážete-li si předse-
vzít, že Písmo nebo jinou zbožnou kni-
hu o adventu denně vezmete do ruky 
a  podaří se vám to z poloviny, mějte ze 
sebe radost! Děti Vás tahají za rukáv, 
že „zítra určitě musíme jít na roráty, 
protože po nich je, mami, ta snídaně na 
faře, víš?“ Přemůžete-li se, jste dobrá.

Víte, když došlo do zanedbaného 
koutu říše římské zpupné sčítací naří-
zení císaře Augusta, Josef se mohl leda 
tak poradit s často cestujícími Naza-
reťany, která cesta do Betléma je del-
ší, ale bezpečnější, a která pro těhot-
nou Marii pohodlnější, ale to je asi tak 
všechno. Dělal, co bylo třeba. I já chci 
dělat, co je třeba. Advent je dobou, kdy 
se s nadějí ujišťujeme, že na nás Bůh 
nezapomněl. A o Vánocích mu za to 
děkujeme a dáváme najevo radost.

Mimochodem, když jsem v roce 1991 
při první návštěvě Nazareta s  jistým 
rozechvěním vstoupil do obrovské-
ho chrámu Navštívení, u zábranami 
zajištěného domku Mariina stál – kýbl 
s  vodou, smeták a hadr. Uklízející 
Maria si asi na chvíli odskočila. 

Krásný advent, požehnané Vánoce!
Váš o. Martin Holík

V pátek a sobotu před první nedělí 
adventní (25. a 26. listopadu) nás 

jáhen Jan Špilar zasvětil do tématu letoš-
ní adventní duchovní obnovy: Pane, ať 
vidím. Vycházel při tom z  18.  kapitoly 
evangelia svatého Lukáše. Ježíš zde 
uzdravuje oči slepého žebráka. Nejed-
nalo se ovšem pouze o fyzické uzdrave-
ní očí, ale i žebrákova pohledu. Uzdra-
vený najednou může hledět nejenom na 
svět, ale opravdově se dívat bližnímu 
i do nitra. Nesoudí tedy člověka podle 
jeho vzhledu, ale podle jeho srdce. 

I my často chceme být uzdraveni 
(a taky můžeme být). Ovšem někdy 
pro nás může být lepší, když nám Bůh 
nějaké omezení nechá. Alespoň tolik 
nezpychneme a budeme tak moci lépe 
sloužit Bohu.

Otázek k zamyšlení nám ovšem bylo 
položeno mnohem více: Používám dary, 
které mi Bůh dal, pro druhé lidi? Jak mě 
Bůh používá pro šíření svého království? 

Zde si Špilar vypůjčil myšlenky slav-
ného klauna Slavy Polunina. Tento klaun 
se snaží být šťastný a toto štěstí pak 
šířit dál. Šťastní totiž jsme, akorát o tom 
někdy nevíme. Bůh nám dal plný život 
a  to, že něco nemáme, je právě kvůli 
tomu, abychom šťastní byli. Může se nám 
totiž stát, že to, po čem toužíme, jednoho 

dne dostaneme, ale najednou zjistíme, že 
je velice náročné se o to starat, a tak nám 
to přinese jenom další starosti. 

Další cestou ke štěstí je harmonie 
života a její šíření dál k ostatním. Tedy 
zharmonizovat rozum a srdce. To, co 
nevíme, svěřit Bohu – odevzdat svůj 
strach Jemu a vědět, že On má vše ve 
svých rukách. 

Podle Polonina vede ke štěstí též 
přátelství, šťastné tvoření (hravost), 
stoprocentní nasazení, rozvíjení fan-
tazie (snít a tyto sny i realizovat), ale 
samozřejmě též umění přijmout situaci 
takovou, jaká je. Vždyť náš život nám 
dal On sám, a když je člověk za něj vděč-
ný, odpadne mu spousta starostí, které 
stejně nejsme s to změnit.

Děkujme tedy za to, co máme, a dovol-
me naší fantazii, aby nás (náš život) obo-
hatila o nový vjem. Alžběta Daňková

Duchovní obnova – 
Cesta ke štěstí 

V  týdnu od 13. do 20. listopadu 2022 
byl týden modliteb za mládež. 

A  právě s touto příležitostí jsme se roz-
hodli uspořádat modlitbu chval. Chvály 
jsou hudebně založená modlitba, kte-
rá je velmi často spojena s mluveným 
slovem, ve kterém člověk Boha chvá-
lí. Tedy nikoliv prosí nebo děkuje, ale 
z  celého srdce vzdává chválu. Pro mě 
osobně je to jeden z nejsilnějších druhů 
modlitby. Je to něco trochu jiného, než 
můžete normálně zažít v  kostele nebo 
ve své osobní modlitbě. A  ať už umíte 
zpívat nebo neumíte. Ať už máte hudeb-
ní sluch či nemáte, nebojte se na chví-
li se zastavit k  modlitbě chval a třeba 

i  něco krásného zažít. Jsem rád, že jsme 
se 16.  11. sešli a společně chválili Boha. 
I  přes to, že jsme na chvály moc nezkou-
šeli, myslím, že dopadly velmi dobře. 
Sešli jsme se ve složení dvou zpěváků, 
klavíristy a tří kytaristů (kytara kla-
sická, elektrická a  baskytara) a hráli 
jsme známé chválové písně v češtině. 
Přitom se i  promítal text písní, aby se 
každý sám mohl připojit svým hlasem. 
Za polovinou repertoáru byl prostor 
pro tichou modlitbu a adoraci před nej-
světější svátostí. Celé chvály jsme neza-
končili jinak než písní a přáním, aby se 
něco tak krásného mohlo u nás ve far-
nosti konat častěji. Martin Taraba

Večer chval – Ano Bohu!

První neděli adventní byly požehnány 
adventní věnce a děti zazpívaly naši 
oblíbenou píseň „Advent, dnes je prv-
ní advent“. foto: Vít Horník



Ve středu 23. listopadu se naše far-
nost připojila k mezinárodní iniciativě 
s  názvem „Červená středa“. Jejím sym-
bolem je červené nasvícení budov koste-
lů a modliteben coby veřejné vyjádření 
solidarity s těmi, kteří ve světě proléva-
jí svou krev a jsou pronásledováni pro 
víru. Více na www.cervenastreda.cz.

Stalo se 
Ve čtvrtek po večerní mši svaté se 
koná biblická hodina nad nedělním 
evangeliem.

~
Ve středu 16. listopadu se uskutečnil 
Večer chval pro mladé tělem i duší – 
modlitební chvály slovem i zpěvem.

~
Sbírka na podporu katolických médií v 
neděli 13. listopadu vynesla 50 430 Kč.

~
V neděli 13. listopadu se setkala pasto-
rační rada farnosti. Úplný zápis z  jed-
nání je farníkům k dispozici na farním 
webu.

~
O slavnosti Ježíše Krista Krále (20.  lis-
topadu) jsme měli adorační den naší 
farnosti. Zároveň jsme se modlili za 
kněžský seminář a nová kněžská 
a  řeholní povolání.

Svátost křtu přijala: 
6. 11. Veronika Marie Nerušilová

Zaznělo v  kázání 
Nebe si nikdo nevydřímá. Nemyslete 
si, že se jednoho dne probudíte ráno 
a s překvapením zjistíte, že jste v nebi. 
Cílem je horlivost. A samozřejmě roz-
hoduje pokorné uvědomění si sebe 
sama a Boží milosti. o. Petr Vrbacký

Jsme ochotni se zbavit některých věcí 
pro vyšší cíl – nebe? o. Petr Vrbacký

Proč nám Bůh dal svobodu? – Abychom 
jej mohli milovat. o. Martin Holík

Aktuální informace farníkům  
z jednání ekonomické rady farnosti
Vytápění kostela
Ekonomická rada farnosti se na svém 
jednání 10. 11. 2022 zabývala očekáva-
nými dopady současného zdražování 
cen energií na naši situaci. Dosavadní 
cena plynu pro farnosti byla garanto-
vána rámcovou smlouvou mezi diecé-
zí a  dodavatelem, ovšem její platnost 
vyprší 31. 12. 2022. Podle zatím dostup-
ných informací musíme počítat s navý-
šením na troj až pětinásobek. V reálných 
číslech, kdy jsme v loňském roce zapla-
tili za plyn 127.499,- Kč (a pro úplnost, 
za elektřinu 82.300,- Kč), bychom tedy 
mohli na konci příštího roku očekávat 
faktury za energie na zhruba tři čtvrtě 
milionu korun. To je samozřejmě nedo-
stupné, proto ekonomická rada navrh-
la (kromě jiného), aby se ve všedních 
dnech topilo jen do lavic, a radiátory 
kolem stěn se otevíraly pouze na neděle 
a slavnosti. Do konce roku bude prove-
dena výměna kohoutů na topných těle-
sech a od ledna příštího roku bude třeba 
počítat s tím, že teplota v kostele oproti 
minulosti bude bohužel nižší.

Oprava střechy farní budovy
Ekonomická rada dále posoudila uvažo-
vané varianty opravy střechy farní 
budovy. Doporučila objednat v jarních 
měsících příštího roku projekt a reálný 
rozpočet, eventuálně vysoutěžit doda-
vatele s tím, že realizace by proběhla 
v první půli roku 2024 (podle finanč-
ní situace farnosti). ER se shodla, že se 
nebude plánovat půdní vestavba (vzhle-
dem k finanční náročnosti realizace, 
předpokládanému vývoji farních finan-
cí a obtížné vyčíslitelnosti provozních 
nákladů takto vytvořených prostor); 
bude tedy provedena úplná výměna 
střešní krytiny, přelaťování, oplechová-
ní, event. nezbytné opravy krovů (před-
poklad je, že tyto budou minimální) 
a  komínů. Takto provedená oprava stře-
chy technicky nevylučuje, aby se v pří-
padě pozdějších příznivějších podmínek 
nedalo vrátit i k záměru využít půdní 
prostory pro eventuální vestavbu.

Petr Vrbacký

Augustin a dobyvačné války
Sledujeme-li aktuální dění například na 
Ukrajině, můžeme si povzdechnout, proč 
vůbec má někdo touhu rozšiřovat svou 
říši na úkor svých mírumilovných souse-
dů. Koho vlastně poprvé napadlo sebrat 
větší vojenskou hotovost a dobýt úze-
mí svého souseda? Vzdělanec Augustin 
podává svědectví o údajně prvním poten-
tátovi, který tak učinil. Jmenoval se Ninus 
a vládl Asýrii. Takto o něm píše Augustin 
ve čtvrté knize svazku O obci Boží: 

Justinus napsal řecké, spíše mimořím-
ské dějiny, drže se Pompeia Troga, a to 
nejen latinsky jako on, ale také stručně. 
Soubor svých knih začíná těmito slovy: 
„Na počátku světa měli vládu nad kmeny 
a národy králové; ty však nepovznesla 
k tomuto vrcholu důstojenství politická 
ctižádost, nýbrž rozmyslnost, vážená mezi 
dobrými. Národy nebyly vázány žádnými 
zákony; bylo zvykem spíše hranice chrá-
nit než rozšiřovat; království každého se 
omezovalo na jeho vlast. Ninus, král asyr-
ský, byl první, který změnil starý mrav 
národům takřka vrozený v nevídanou 
vládychtivost. Ten první se pustil do vál-
ky se sousedy; národy neschopné dotud 
obrany podrobil až po hranice Libye.“ 
A  o kousek dále píše: „Ninus, získav si 

rozsáhlé panství, upevnil je nepřetržitým 
držením. Pokořiv nejbližší národy, pře-
cházel k dalším, jsa stále zdatnější tímto 
přibíráním sil; každé nové vítězství mu 
bylo prostředkem pro následující, až pod-
manil národy celého Východu.“ 

Ať už je hodnověrnost tohohle autora 
nebo Troga jakákoliv (ukazují totiž jiné 
spolehlivější spisy, že v některých věcech 
lhali), je známo i z jiných dějepisců, že říše 
asyrská byla zásluhou krále Nina rozšíře-
na na všecky strany. A trvala tak dlouho, 
že římská dodnes nedosáhla jejího věku. 
Neboť – jak píší autoři světových dějin  – 
trvala tato říše od prvního roku Ninovy 
vlády tisíc dvě stě čtyřicet let, dokud vlá-
da nepřešla na Médy. Ale napadá-li kdo 
brannou mocí sousedy, odtud činí další 
výboje a z pouhopouhé panstvíchtivosti 
potírá a podmaňuje národy, jež podmani-
teli neublížily: jak jinak to máme nazvat 
než lupičstvím ve velkém?

Že by byl Ninus prvním světovým 
agresorem, se nám z dnešního historic-
kého pohledu může zdát úsměvné. Pře-
sto závěr, který přináší Augustin o tako-
vých vládcích, zůstává aktuální. 

Daniel Blažke



Okénko do minulosti

Mnozí z nás znají paní Helenu, která 
před Brněnkou prodává časopis Nový 
Prostor. Někteří si tento časopis od ní 
pravidelně kupují, jiní občas a někdo 
kolem ní jen prochází.

Paní Heleno, řekla byste nám něco 
o  sobě?
Už několik let jsem kamelot. Nejdříve 
jsem prodávala v Židenicích a teď mám 
přidělené stanoviště u Brněnky.

Nový Prostor nemůžete prodávat, kde 
chcete?
Ne, stanoviště a hodiny máme přidělené.  
Když víme o nějakém místě, můžeme se 
s šéfovou domluvit. Hlavně tam nesmí 
být jiný prodejce. Prodej má svá pravi-
dla a kontroluje se, že je dodržujeme.

Jak probíhá prodej?
Základ je nabízení nenásilnou formou. 
Nesmíme na lidi křičet ani je přemlou-
vat.

Kolik výtisků časopisu za den prodá-
te?
Mám normu 160 kusů na 3 týdny. Toto 
musím prodat. 160 lidí není málo, ale 
mám i kolegy, kteří mají víc než já. Jeden 
kolega má i 250 kusů.

Chodí kolem Vás stále stejní lidé?
Ne, většinou ne. Část lidí, kteří tu byd-
lí, jsou mí stálí klienti, ale část lidí, kte-
ří si ode mě Nový Prostor kupují, jsou 
náhodní kolemjdoucí.

Jaké máte zkušenostmi s lidmi, kteří 
kolem Vás chodí?
Většinou dobré. Najdou se ale i takoví, 
kteří zklamali. To jsou většinou ženské, 
ale nebylo jich moc. Vím tak o 2–3, které 
ode mě Nový Prostor braly, a pak pře-
staly.

Jak jste se stala kamelotem?
Pocházím ze severní Moravy. Do Brna 
jsem přišla studovat knihkupeckou ško-
lu, ale škola byla finančně náročná. To 
jsem nezvládla. Měla jsem práci, úklidy, 
hlavně v elektronice. Pak jsem začala 
dělat kamelota v Židenicích. Tam pak 
ale začali opravovat most, a tak mě pře-
sunuli k Brněnce. Jinak chodím na úřad 
práce a chtěla bych dělat vrátného.

Práci v Novém Prostoru Vám 
našel úřad práce?
To už si nepamatuji, ale mys-
lím si, že ne, že jsem si ji našla 
sama.

Kolik let už jste v Brně?
Od roku 2006.

Podle čeho jste odměňovaná?
Výdělek máte v Novém Prosto-
ru podle toho, kolik toho pro-
dáte.

Jak často Nový Prostor vychá-
zí?
To se měnilo, dříve vycházel 
každých 14 dní a teď je to jed-
nou za tři týdny. Teď budeme 
celý měsíc prodávat vánoční 
číslo.

Je vánoční číslo v něčem jiné?
Každé číslo je jiné. V tom vánočním bude 
nejspíše nějaká duchovní promluva a  ně-
co o Vánocích, tak to většinou bývá. Však 
se nechte překvapit a přijďte si vánoční 
číslo Nového Prostoru koupit.

Vy čtete nějaké časopisy?
Ano, čtu Chvilku pro Tebe nebo Překva-
pení. To je dobré čtení. Jinak ráda luštím 
křížovky a zajímám se o historii a Bibli.

Máte nějaký zážitek, o který byste se 
s námi chtěla podělit?
Mám jeden špatný zážitek. Neudělalo 
mi radost, že jsem byla v divadle na hře, 
ve které uráželi Boha.  Úplně jsem cítila, 
jak se u té hry ďábel směje. Bylo to, jako 
by ani sám ďábel nevěděl, jak se lépe 
vyjádřit, a tak u toho seděl a té hrozné 
podívané tleskal. Povím Vám, jako malá 
jsem chodila do náboženství a pan farář 
nám tam vyprávěl příběh o  tom, jak šel 
jeho tatínek na svátek všech svatých do 
hospody a vadilo mu, že tam parta chla-
pů sedí, popíjí a hraje karty. Řekl jim, 
ať toho nechají. Jim to původně nedo-
šlo, že je svátek všech svatých, a tak ho 
poslechli a pití a hraní karet nechali. 
Ovšem až na jednoho, který uraženě 
odvětil, že když s ním nebudou ostatní 
hrát, tak že si s  ním zahrají všichni svatí 
v nebi. A v  tu chvíli, co to dořekl, padl 
k  zemi. Přišli tam potom doktoři, snažili 
se ho oživit, ale marně, byl mrtvý. Tak 

se bojím, když vidím, že se ta hra pořád 
hraje, aby Ti mladí, kteří tam hrají, 
nedopadli stejně.

Mluvíte o Bohu a urážení Krista, chodí-
te sem, ke Sv. Augustinovi, do kostela?
Ne, tady do kostela nechodím. Chodím 
do kaple na Barvičově v Biskupském 
gymnáziu a do Žabin k salesiánům, tam 
je kostel Panny Marie Pomocnice.

Jak jste poznala Boha?
Podle vlastního vnitřního hlasu. Tíhla 
jsem k Němu od mládí.  

Zmínila jste ale i ďábla…
Ano, i v dnešní době se nám zjevuje 
ďábel – ve své podobě. Na vlastní oči 
jsem ho na youtube viděla. Je to kreatu-
ra, která se s vypoulenýma očima Bohu 
směje. To je úplné magorství. Já se Bohu 
nikdy nevysmívám – občas jsem na 
Boha teda naštvaná, hlavně za počasí, 
že nám dal takovou zimu. Nikdy se Mu 
ale nesměju.

Když už jste mluvila o tom, že jste 
na Boha občas naštvaná, prozradíte 
nám, za co jste Bohu nejvíce vděčná?
Za život. Jsem Bohu vděčná za to, že 
můžu žít a existovat.

Děkuji Vám za rozhovor.
 Gabriela Klašková

„Bohu jsem nejvíce vděčná za to, že můžu žít.“ 
Rozhovor s paní Helenou
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Farní diář 
 11. 12.  16.00 hod. slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu před 
kostelem 

 24. 12.  Štědrý den 
16.00 hod. vánoční mše pro 
děti, 24.00 hod. půlnoční mše

 25. 12.  Hod Boží vánoční – bohoslužby 
v 7.00, 9.00 a 11.00 hod.

 26. 12.  Svátek sv. Štěpána – bohosluž-
by v 7.00 a 9.00 hod.

 31. 12.  15.00 hod. tichá adorace 
16.00 hod. mše sv. na poděko-
vání za uplynulý rok 

 1. 1.  7.00, 9.00, 11.00, 18.00 hod. 
novoroční mše sv.

Adventní roráty 
Během adventu můžeme prožít roráty od 
pondělí do soboty (kromě středy) vždy 
v  6.30 hod.

Betlémské světlo 
24. 12. bude k dispozici po celý den 
v  zádveří kostela.

Možnosti navštívit betlém
24. 12. 15.00–16.00 hod.
25. 12. 8.00–9.00, 10.00–11.00, 
 14.00–17.00 hod.
26. 12. 8.00–9.00, 14.00–17.00 hod.

Hudba v našem kostele během adventu a Vánoc
11. 12. 16.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
Adventní písně zazpívají dětské sbory 
a smíšený chrámový sbor; poté bude 
následovat v kostele adventní rozjímání 
s chorálními latinskými zpěvy, účinkuje 
Svatomichalská gregoriánská schola pod 
vedením Josefa Gerbricha.

24. 12. Štědrý den
16.00 hod. Vánoční mše pro děti; dět-
ské sbory zazpívají výběr z koled
24.00 hod. Půlnoční mše; J. J. Ryba: 
Missa pastoralis in C (in Nativitate 
Domini in nocte), zpívá chrámový sbor 
se sólisty a orchestrem, řídí Pavel Kyncl

25. 12. Hod Boží vánoční 11.00 hod. 
Při mši sv. zazpívají dětské sbory výběr 
z koled.

26. 12. 18.00 hod.
Vánoční koncert Kantilény (Schreier: 
Missa pastoralis, Vivaldi: Magnificat, 
Jakubíček: koledy)

27. 12. 20.00 hod.
Vánoční koncert Českého filharmonic-
kého sboru Brno, jeho sólistů a komor-
ního orchestru Czech Virtuosi (J. S. Bach: 
Christmas Oratorio)

7. 1. 19.00 hod. 
Tříkrálový koncert pěveckého sboru 
Lumír s komorním orchestrem Corpo-
ra Fidium Intenta a sólisty (B. M. Čer-
nohorský: Laudetur Jesus Christus, J. J. 
Ryba: In Betlehem eamus, J. J. Ryba: Čes-
ká mše vánoční „Hej Mistře“ v původní 
partituře)

Synoda v akci – aktuální dění
Bude to rok, co se v naší farnosti – na 

základě výzvy Papeže Františka ke 
společnému putování – vytvořilo 10 
synodních skupinek. Jednotlivé skupiny se 
zaměřily na vybraná témata, nad kterými 
se scházely, modlily se a přicházely na dal-
ší otázky a podněty k diskuzi, vzájemné-
mu naslouchání a sdílení. Každá skupinka 
na závěr vyplnila dotazník, který doputo-
val na brněnské biskupství. Uběhlo něko-
lik měsíců a finální shrnutí z celé diecéze 
i  celonárodní syntézu máme na světě. 

19. 11. listopadu proběhlo setkání 
účastníků synodálního procesu za úče-
lem zreflektování těchto výstupů. Tohoto 
setkání se zúčastnila také naše spolufar-
nice Ludmila Šturmová, která o něm na-
psala: „Jsem ráda, že jsem přijala pozvání 
na diecézní synodální setkání a že jsem 
se tam potkala s dalšími třemi našimi far-
níky. V rámci přípravy jsem si pročítala 

synodní závěry z brněnské diecéze a také 
národní syntézu. A musím říct, že už při 
čtení jsem byla nadšená – vnímala jsem 
velké souznění s tím, co zaznělo na synod-
ních skupinkách, nebo s tím, co nosím 
v  srdci. Objevují se tam ale i jiné pohledy, 
něco, co třeba mne osobně „nepálí“. Ale 
je to dobře, nejsme všichni stejní a různé 
pohledy jsou obohacením. 

Nechybí kritické body, výzvy, pojme-
novává se to, co by se mohlo změnit. Ale 
není to proto, aby se nad něčím lamen-
tovalo, ale aby se mohly hledat společně 
cesty, jak naši církev udělat krásnější. To 
se mi potvrdilo i ve slovech pana biskupa 
Pavla Konzbula, který byl s námi celou 
dobu. Mluvil například o konkrétních 
krocích, které už se na úrovni biskupství 
a diecéze konají nebo chystají. A někteří 
zástupci farností zase vyprávěli o nových 
krocích v jejich farnostech.

A tak jsem vděčná papeži Františko-
vi, že měl odvahu tento synodní proces 
odstartovat. Dal nám tak možnost zažít 
už během synodních skupinek hluboké 
společenství a pomáhá nám hledat, jak 
se dál ubírat „na společné cestě“.

Odraz synodality v naší farnosti 
můžeme vidět na konkrétních příkladech 
– seznámení mezi farníky, reflexe farní 
rady, založení komunikační fb skupiny, 
realizace několika dalších podnětů (např. 
letní venkovní kavárna – příležitost pro 
setkávání), obnovení jarmarku, pokračo-
vání ve scházení se některých skupinek 
a další. 

Zmíněné souhrnné dokumenty budou 
k nahlédnutí na farní fb stránce nebo se 
stačí ozvat na e-mail: maru.vichrova@
gmail.com (vytištěné budou k dispozici 
k přečtení v sakristii).

 Marie Vichrová

Adventní aktivita 
pro děti
Letošní advent se děti budou 
snažit, aby se zazelenal suchý 
strom a vyrostla ratolest na 
pahýlu Jesse – zrodil se Spa-
sitel. Suchý strom je potřeba 
zalévat – u stromu jsou papí-
rové kapky vody  – dítě si 
vezme kapku vody, a pokud 

splní úkol na papírku, 
může na strom připnout 
zelený lístek. Pokud se 
dítě zúčastní rorátů, 
může na strom připnout 
ptáčka. Doufáme, že se 
nám do Štědrého dne 
strom zazelená a  zpěv 
ptáčků přivítá narozené-
ho Ježíška.

s. Edita


