
 

 

 
 

Vánoce nejsou jen půvabnou pohádkou.  

 
Jsou spíš zemětřesením, jehož epicentrum je 

v Betlémě a na Golgotě. Jeho účinek trvá až 

do našich časů. Nebudí však hrůzu, ale navozuje 

novou naději. I my si teď, uprostřed zimy, 

s radostí vyzpěvujeme, že: „z růže kvítek vykvet 

nám, radujme se.“ Vyjadřujeme tím naději, že 

v našem životě, v našem světě vzkvete nové jaro, 

když do něj přijmeme toto Boží Dítě.  

 

Bůh nám denně připravuje jesle plné toho, co je 

nám potřebné k životu, ba i víc. Jen se podívejme 

dnes v poledne doma na vánoční stůl. Poznáme 

my v těchto věcech, které pojídáme, dary svého 

Boha-živitele? 

 

Největším darem v jeslích je náš Vykupitel, Boží Syn. Jsou pro nás jeho jesle znamením 

Boží lásky? Nebo i my budeme letos jako ten Izrael, na kterého si stěžuje Izaiáš? 

Budeme považovat za naprosto samozřejmé, že máme doma plný stůl, že se nám daří, 

že máme rodinu, klid, pohodlí, teplo domova? Poznáme, že i v jeslích našeho života je 

přítomen Kristus? Dokážeme ho uvidět ve svém životě, kde i letos Vykupitel „nám, 

nám, narodil se“? 

 

Máme o čem přemýšlet. 

 
Vybráno z homilií P.Ladislava Simajchla 

„Cestou do Emauz“ 
   

 



 
Vánoce v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, Gajdošova ulice 
 

Kostel je otevřen pro veřejnost o vánočních svátcích 

od 25. 12. 2017 do 7. 1. 2018 každý den od 15 do 18 hodin 
 

Možnost prohlídky betlémů: 

• dřevěný betlém z r. 1938 vytvořený řezbářem V. Andresem  

• perníkový betlém, každý rok se jedná o originál 

 
 

Zveme Vás k účasti na vánočních bohoslužbách: 
 

24. 12. 2017 – 4. neděle adventní - dopoledne mše sv. (pouze) v 8:00 hod. 

Štědrý den 

15:30 hod. vánoční mše s dětmi 

23:59 hod. půlnoční mše sv., přinesení betlémského světla 

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ 

zpívá farní chrámový sbor a sólisté za doprovodu orchestru 
 

25. 12. 2017 Hod Boží vánoční - mše sv. v 8:00, 10:00, 18:00 hod. 

při mši sv. v 10:00 hod. 

České vánoční koledy v úpravě Luboše Fišera (výběr) 

zpívá farní chrámový sbor a sólisté za doprovodu orchestru  
 

26. 12. 2017 svátek sv. Štěpána - mše sv. v 8:00, 10:00 hod. 

Schola mládeže doprovodí mši sv. v 10:00 hod. 
 

31. 12. 2017 svátek Svaté rodiny - mše sv. v 8:00, 10:00 a 17:00 hod.  

při mši sv. v 8:00 a v 10:00 hod. obnova manželských slibů 
 

1. 1. 2018 slavnost Matky Boží Panny Marie 

mše sv. v 0:00, 8:00, 10:00 a 18:00 hod. 
 

6. 1. 2018 slavnost Zjevení Páně - mše sv. v 8:00 hod. 
 

7. 1. 2018 svátek Křtu Páně - mše sv. v 8:00, 10:00, 18:00 hod. 

Při mši sv. v 10:00 hod. - vánoční skladby v podání Scholy brněnské mládeže 
          

16:30 Tříkrálový podvečer – tradiční zakončení vánoční doby  

Luboš Fišer – České vánoční koledy 

zpívá židenický farní chrámový sbor s hosty a sólisty za doprovodu orchestru       
 

o programech v jiných farnostech a kostelích se dočtete na www.krestanskevanoce.cz 

 



 

 

Pozdravení biskupa Vojtěcha 
 

 

Osobní i světové dějiny 
mohou být tvořeny ve tmě zloby, 

nenávisti, 
pýchy, strachu, netečnosti. 

 
Mohou být ale také tvořeny 

ve světle lásky Boha 
darované v Ježíši Kristu. 

 
K radostnému prožití času, 

Kdy si narození Ježíše Krista 
připomínáme, 

I všech dnů roku, do kterého vtupujeme, 
Vám žehná 

 

 
 

Vojtěch Cikrle 
Diecézní biskup brněnský 

 
Brno, Vánoce 2017 

 
 

 

Jsou opravdu jen bílé Vánoce ty 
pravé?  

Málokdo z nás alespoň po očku nesleduje 

během adventu předpovědi počasí. Budou 

letos už konečně ty vytoužené bílé 

Vánoce?  S určitou nedůvěrou potom 

čteme tvrzení meteorologů o tom, že sníh 

roztaje těsně před Štědrým dnem a že 

sněhová nadílka byla i v nedávné 

minulosti mnohem méně častá, než nám 

připomínají naše vzpomínky…  

Proč si přejeme sníh k prožití „pravých“ 

Vánoc? Důvodů může být celá řada. 

Folkloristé například vysvětlují, že se 

zasněžená krajina začíná objevovat na 

vánočních scenériích teprve od 19. století. 

Sníh v romantickém pojetí prý nejlépe 

vystihoval poselství posvátného času 

vykoupení, nového začátku a Božího 

tajemství.  

Považujeme i dnes toto vysvětlení 

za výstižné?  

Byla by veliká škoda, kdyby nedostatek 

sněhu umenšil prožitek smyslu Vánoc. Je 

zřejmé, že i „původní“, tedy pohanské 

svátky návratu Slunce, odpovídaly na 

touhu člověka po posvátné životodárné 

síle. Proto se hovořilo o posvěcené noci 

zimního slunovratu.  Její německé 

vyjádření poskytlo etymologický základ 

i pro české slovo Vánoce.  

Křesťané ve 4. století (a zřejmě už i dříve) 

sdíleli se svými pohanskými vrstevníky 

stejnou touhu, ale zdroj jejího naplnění 

hledali jinde. Jejich jistotou a zdrojem 

životodárného světla byl Boží Syn Ježíš. 

Proto jim nezáleželo na tom, že se ve 

skutečnosti narodil jindy. Vnější 

skutečnosti pro ně hrály velmi malou roli.  

Není toto výzva i pro nás?   

   M. Oujezdská 
 



 

 

Z vánočního času 
 

 

Na svět přichází láska 

A jestli dál v něm nebude, 

je celý lidský život fraška 

a tím nejčernějším osudem. 

 

Na svět přichází člověk, 

má jméno moje, má i tvé. 

A každý z nás žitím rozhodne 

O tom černém, či zářivém. 

 

 

*** 

 

O Vánocích, 

byť blátivých, 

je v duši více čisto, bílo 

a nad krajinou, 

tou srdeční, 

se snáší lehce sníh, 

vločka po vločce 

se tiše klade, 

překrývajíc vše rozhárané. 

Měknou něhou 

Je rázem všechno sjednoceno. 

 

To síla dětství, 

kterou je třeba objevit, 

nad dospělostí vítězí, 

nad naší dospělostí. 

Nebudeme-li jako děti, 

nevstoupíme do království. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Čas, který stále víc nás honí, 

v těch dnech jak by se zastavil, 

tajemným světlem do všech rodin 

přináší pokoj na pár chvil. 

 

Písněmi koled prosycený 

o životě nám vypráví, 

životě nekonečné ceny, 

životě v lásce bez hranic. 

 

Životě, který už teď můžem 

žít na své modré planetě. 

A nejen chvíli, nejen chudě, 

jen chtít mít srdce dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. František Trtílek 

Ze sbírky (D)otazníky 

 



 

 

Když se řekne Betlém 

Když se řekne Betlém, asi se většině lidí 
vybaví lidové jesličky rozmanitých podob z 
nejrůznějších materiálů. Původně nešlo 
o hračku, ale o připomínku zásadních 
okamžiků křesťanství spojených s narozením 
Ježíše v městě Betlémě v Izraeli. To proto, že 
Ježíš je pro křesťany Božím Synem ba 
dokonce zachráncem, tedy spasitelem, 
mesiášem. A tak vás co nejsrdečněji zveme, 
abyste přišli do našich chrámů a kostelů 
okusit cosi jedinečného z Vánoc: tajemství 
i radost, které po staletí křesťané prožívají, 
když slaví narození Ježíše. 

Betlém  

Betlém je městečko položené na okraji 
pouště asi 7 km od Jeruzaléma. V době 
dešťů poušť rozkvete a stává se vítaným 
rájem pro stáda ovcí a koz. V letních 
měsících se opět mění v poušť. Není tedy 
divu, že v krajině přespávající pastýři se 
stali prvními svědky narození. Ale 
především je Betlém místem narození 
krále Davida. Ten vládl na přelomu 
11. a 10. st. před Kristem a byl považován 
za vzor všech králů a vládců. 

Kalendář a Vánoce  

Naše jesličky připomínají narození Ježíše. 
Nejstarší zápis o slavení Vánoc je z roku 
354 v římském chronografu. A není žádné 
tajemství, že nejde o skutečné datum 
narození Ježíše. To neznáme. Šlo o den, 
který podle nařízení císaře Aureliána 
z roku 275 po Kristu má být slaven jako 
den zrození slunce. Pro křesťany nebylo 
nikdy myslitelné uctívat slunce jako boha. 
Zato věří, že pravý Bůh je nesmírně 
milující, proto je dárcem existence 
a života. Ba dokonce jde tak daleko, že se 
sám stává člověkem – Ježíš se narodí jako 

lidské bezbranné dítě. On je tím pravým 
sluncem. Příběh Ježíše však nekončí 
jesličkami, ale nalezne své vyvrcholení 
o Velikonocích. On – Bůh a člověk – bere 
na sebe všechny lidské viny, bídu, zlo 
a umírá v úplné vydanosti za každého 
z lidí hrozivou smrtí kříže. Ale Boží mocí 
smrt překonává a nyní nabízí všem, kdo 
uvěří v jeho jméno dar života. Vánoce jsou 
tedy úzce spojeny s dramatem Velikonoc 
a v mnoha ohledech je předznamenávají. 

Lidové betlémy  

Stavění betlémů lze spojit s římskou 
bazilikou Santa Maria Maggiore, kde byla 
vytvořena kopie Betlémské jeskyně již 
v 5. st. po Kristu. Ale vlastní scéna jesliček 
je asi pozdější. Je spojována 
se sv. Františkem z Assisi, který toužil 
zakusit atmosféru Vánoc, a tak postavil 
živý betlém a zde slavil své Vánoce v roce 
1223. 

V našich zemích lze mluvit o rozšíření 
betlémů v rodící se době barokní. 
Domníváme se, že první jesličky v naší 
zemi byly postaveny v Týnském chrámu 
v Praze v polovině 16. st. a zdá se, že po 
zákazu Josefa II. byly právě takovéto 
jesličky vytlačeny z kostelů 
do domácností. Tím se rodí nový fenomén 
lidových jesliček. 

Dnes již jsou jesličky běžně v kostelích 
k vidění. Staví se na konci doby adventní. 
K vidění jsou po celou dobu vánoční, která 
začíná v předvečer slavnosti Narození 
Páně (Štědrým večerem) a končí slavností 
Křtu Páně. V některých kostelích zůstávají 
až do svátku Uvedení Páně do chrámu 
(2. února).  

Připraveno podle www.vira.cz 



 

 

Vzpomínka 
na paní Marii Drábkovou  

Když jsme se letos 15. září loučili s naším 

celoživotním přítelem Jožinem Drábkem, 

netušili jsme, že tak brzy budeme vedle 

něho ukládat k věčnému odpočinku i jeho 

manželku, naši přítelkyni Maru 

Drábkovou. Jako by jeden bez druhého  

ani nemohl být.  A tak tam leží vedle sebe 

v klidu, míru a pokoji jako po 61 roků 

společného života zde na zemi.                  

Marie pocházela z rolnické rodiny 

Novákových na Vysočině a byla nejstarší 

z dvanácti dětí. Musela tedy pomáhat 

nejen mamince v domácnosti, ale 

i pracovat na poli. Přes všechny trampoty 

ji, stejně jako její maminku, vždycky 

zdobil trvalý úsměv. Širší rodina Nováků 

je hudebně založena. Každoročně se 

scházejí, je jich přes stovku a muzicírují 

a zpívají s nadšením. Kdo by neznal 

Mariina bratrance pana Richarda Nováka, 

sólistu brněnské opery? Není tedy divu, že 

i Marie si jako životní profesi vybrala 

hudbu.  

 

 

Absolvovala varhanickou školu vedenou 

profesorem Hradilem a soukromé hodiny 

zpěvu. A po celá tři desetiletí zazníval 

naším kostelem její kultivovaný, lahodný 

první alt. Varhaničení je časově náročná 

práce. Mše svaté, pohřby, zpívání 

na kremacích, zkoušky chrámového sboru 

a k tomu doma pět dětí, to nebyla vždycky 

procházka růžovou zahradou. Ale Marie tu 

práci vykonávala obětavě a s láskou. Jen 

jednou byla za svůj perfektní zpěv 

odměněna, a to, když se mohla zúčastnit 

jako členka brněnského ženského sboru 

Eliška Krásnohorská, vedeného 

profesorem Hradilem, soutěžního zájezdu 

do Anglie. Sbor tehdy zvítězil ve dvou 

kategoriích. 

Všichni v životě neseme větší či menší 

kříže. Dva z těch, které potkaly 

manžele Drábkovy, byly skutečně velmi 

těžké. Když byl Jožin jako bývalý 

salesiánský student uvězněn, zůstala tu 

Maru rok a půl sama s malinkým synkem 

a bez prostředků. Psát mu mohla jednou 

za týden a dopisy procházely censurou. 

Druhá životní pohroma přišla před šesti 

lety, když zemřel jejich nejstarší syn Jožin. 

Díky pevné víře a důvěře v Nejvyššího oba 

manželé donesli svoje kříže a křížky až 

na Golgotu, aby Mu je odevzdali. 

Je nám bez nich smutno, ale Stvořitel už to 

tak zařídil, že nás naši přátelé opouštějí. A 

my jsme Mu vděčni za to, že jsme s Maru 

a Jožinem mohli prožít mnoho a mnoho 

pěkných chvil v našem životě. Prosíme, 

Pane, odměň je za to. 

Marta a Karel Kyzlinkovi  



 

 

Zprávy z diecéze 

 

25. prosince 2017 připraví komunita St. 

Egidio setkání s lidmi, kteří by jinak 

prožili svátky sami. Pozve romské děti 

a jejich rodiny na slavnostní vánoční oběd 

společně s misijní rodinou Donum Dei 

v restauraci Živá voda pod Petrovem. 

O den později na stejném místě, ale také 

na faře u kostela sv. Jakuba v Brně, budou 

přivítáni jako hosté lidé bez domova.  

18. - 25. ledna 2018 se budou křesťané 

z různých církví společně modlit 

za jednotu. Mottem týdne budou slova, 

která zpívali Izraelité po vysvobození 

z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, 

velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné 

použít při ekumenických bohoslužbách, 

vlastní liturgii, studiu Bible nebo 

v soukromé modlitbě.  

6. -10. února 2018 se uskuteční exercicie 

s P. Eliasem Vellou: „Jak se modlit 

za uzdravení”. Proběhnou v Duchovním 

centru ve Vranově u Brna. Jsou určeny pro 

ty, kteří se věnují nebo chtějí věnovat 

službě přímluvné modlitby. 

M. Oujezdská 

  

 
Zprávy z farnosti 

Noví katechumeni 
 

Víte, že se již rok v naší farnosti připravují 

tři naši budoucí bratři a jedna sestra 

na přijetí křtu? 15. prosince 2017 udělali 

první významný krok vstupem 

do katechumenátu. Svůj zájem o ně 

můžeme projevit jistě různě, ale modlitba 

je na místě vždycky. 

 

Perníkový betlém 
 

 
 

Stejně, jako v předchozích letech, 

i o letošních vánocích máme pro nás i pro 

všechny návštěvníky našeho kostela 

připravený perníkový betlém. Děkujeme 

Vám všem, kteří jste se zapojili do jeho 

přípravy i sestavení. Betlém je přístupný 

od 25. 12. 2017 do 7. 1. 2018 každý den 

od 15 do 18 hodin. 

 

Tříkrálová sbírka 2018 
 

I v letošním vánočním období se potkáme 

s charitativními koledníky. Tříkrálová 

sbírka se stala pevnou součástí sdílení 

vánoční radosti.  V naší židenické farnosti 

je hlavní koordinátorkou Tříkrálové 

sbírky Monika Němcová.  

Redakce 

 



 

 

Farní ples již po patnácté!  
• 13. 1. 2018 od 19:00 hod. 
• ZŠ Horníkova, Brno-Líšeň 
 

 
 

K tanci i poslechu bude hrát BlackHats.  
 

Předprodej vstupenek, místenek 

a poukázek na večeři bude v neděli 

po dopoledních mších sv. v křestní kapli 

v termínech 31. 12. 2017 a 7. ledna 2018.  
 

Cena vstupenky je 50,- Kč, cena místenky 

150,- Kč a cena večeře: 100,- Kč.  
 

Z plesu si jistě rádi odneseme i něco 

z tomboly. Aby se tak mohlo stát, je 

potřeba plesovou tombolu naplnit 

milými a praktickými dary. Z toho důvodu 

vás z celého srdce prosíme – přispějte! 

Dary je možné přinést v týdnu před 

farním plesem do farního klubu Václav 

(předběžně od 17 hod). Také se lze 

případně domluvit s Terčou Veselou 

(776 631 268). Všem dárcům velké díky! 
 

Dotazy a podněty k organizaci plesu 

směřujte na Josefa Rouse, tel.: 601572857.  

 

Josef Rous 

 

Pozvání ze sousedních farností 
 

Koncert v Zábrdovicích 
 

Zábrdovická farnost a její chrámový sbor 

zve své i další posluchače na vánoční 

koncert, který se koná v pondělí 

25. 12. 2017 v 19.00 v chrámu P. Marie 

v Zábrdovicích. Na programu jsou 

vánoční mše „Hej, mistře!“ J. J. Ryby, 

Pastorela ke cti narození Ježíše Krista 

od J. J. Wernera, varhanní improvizace 

i společný zpěv. 

František Pecina 
 

Tříkrálové farní rejdění na ledě 

 
V sobotu 6. 1. 2018 

zveme rodiny 

s dětmi, mládež 

i mladé duchem bez 

limitu věku na akci 

naší farnosti do 

Saleska v Líšni, 

Kotlanova 13. Půjde o 

2. ročník povánočního shazování kil 

s programem: od 9.00 - 10.00 hod zápas 

ženatých proti svobodným a od 10.00 - 

11.30 farní bruslení a soutěže. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

Honza Mendel a tým rejdařů 

 
Ekumenické setkání v rámci Týdne 

modliteb za jednotu křesťanů se 

tentokrát uskuteční v Chrámu Spasitele na 

Karáskově náměstí. Předběžně je 

plánováno na středu 25. ledna 2018. Bližší 

informace a podrobnosti budou 

oznámeny později. 

 
redakce 



 

 

Prosba o nové členy úklidové služby  

Milí farníci,  

obracíme se na ty z vás, kteří mohou 

věnovat jednou za 7 týdnů asi dvě hodiny 

svého času pravidelnému úklidu kostela.  

Náplní práce je převážně mytí podlah či 

vysávání koberců uvnitř kostela 

i v přilehlých prostorách, vynášení smetí, 

úklid WC a schodiště vzadu v kostele 

a v přízemí na faře.  

Nyní existuje sedm pracovních skupinek, 

které se postupně po týdnu střídají. Uklízí 

se často v sobotu dopoledne, záleží však 

na dohodě všech členů skupinky. Uklízejí 

muži i ženy. Některé skupinky však trpí 

nedostatkem členů a zbylí pak věnují o to 

více času a energie tomu, abychom my 

všichni mohli navštěvovat čisté prostory 

v kostele.  

Pro ilustraci: v jedné skupince svého času 

pracovaly pouze dvě paní – důchodkyně. 

Když jedna nemohla přijít, uklízela ten 

týden za celou farnost jediná obětavá 

duše. V jiné skupině uklízejí mladé 

maminky. Některé jsou opět 

v požehnaném stavu, přesto ještě 

přicházejí. Také maminka dvou malých 

dětí, která pracuje v zaměstnání 

na směny. Někdy se stane, že si kvůli 

úklidu kostela vezme i dovolenou…  

Můžeme si říci, že uklízet právě v ten 

termín, který na nás připadne, se nám 

vůbec nehodí – ono se to ale téměř nikdy 

nehodí!  Přesto jsou mezi námi ti, kteří 

nakonec vždycky nějak přijdou, i kdyby si 

měli svoji část uklidit večer po práci. 

Bude-li nás více, není problém občas 

vynechat, protože stále bude dost těch, 

kteří nás zastoupí.  

Najdou se v naší velké farnosti ještě i jiní, 

kteří mohou pomoci? Smetí totiž nosíme 

do kostela úplně všichni. Necháme dál 

po sobě uklízet jenom tu obětavou hrstku?  

Můžete-li, prosíme, přihlaste se v sakristii.  
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Technické zprávy z farnosti 

Probíhající opravy  

Pokračují práce na přípravě opravy dveří 

zadního vstupu do kostela. Aktuálně jsme 

získali souhlasné stanovisko Odboru 

památkové péče Magistrátu města Brna 

a tudíž dveře byly zadány do výroby. 

Předpokládaný termín realizace výměny 

dveří je v prvním kvartále příštího roku. 

Upřesnění termínu bude oznámeno 

s předstihem. Při realizaci, kdy se budou 

vyjímat původní dveře, dojde 

ke stabilizaci a zakotvení kamenného 

ostění. Poté v teplejších měsících dojde 

ještě k restaurování poškozeného 

kamenného vnějšího obkladu vstupních 

dveří.  

Topení v kostele a na faře  

Připomínáme důležité informace ohledně 

topení. Pro všechny pravidelné aktivity 

v kostele i na faře je nastaven standardní 

topný rozvrh.   



 

V případě odůvodněné potřeby topení 

mimo výše zmíněný standardní topný 

rozvrh (např. mimořádné, nepravidelné 

aktivity) zašlete žádost o topení s určením 

místa, data, času a důvodu na emailovou 

adresu topeni@farnostzidenice.cz. 

Na uvedenou emailovou adresu můžete 

rovněž směřovat oznámení o případných 

poruchách a výpadcích topení.  

Aby bylo možné garantovat vyhovění 

žádosti, je potřeba požadavky zasílat 

alespoň dva dny předem, k žádosti 

připojte rovněž své jméno. 

Na nepodepsané zprávy nebude bohužel 

moci být brán zřetel.  

Komunikace emailem pro požadavky 

topení v kostele a na faře bude i nadále 

upřednostňovaným řešením. V případě, že 

nejste uživateli internetu, sdělte svou 

žádost přítomnému kostelníkovi (v tomto 

případě však platí, že garantovat lze 

požadavky podané alespoň sedm dní 

předem).  

 

Za technickou správu kostela 
Dominik  Jurásek 

 
 

 

Žideničtí ministranti 

Dobrý den,  

mé jméno je Jakub Kalčík a jsem hlavním 

ministrantem v Židenicích. Před Vánocemi 

budeme mezi sebe přijímat další čtyři 

kluky, kteří se k nám chtějí přidat. Proto 

bych vám chtěl představit, co všechno 

obnáší být židenickým ministrantem.  

Být ministrantem neznamená jenom to, že 

si jednou za čas stoupnete k oltáři 

a tváříte se, že je všechno fajn. Je toho 

mnohem víc.   

První, co musíte udělat, když se chcete 

stát ministrantem, je přihlásit se 

na přípravu k ministrování. Ta začíná 

vždy začátkem školního roku a trvá 

přibližně do Vánoc. Na přípravce klukům 

vysvětlíme, kdo to je ministrant, 

a ukážeme jim, co by měl každý ministrant 

znát proto, aby mohl co nejlépe sloužit 

u oltáře. Kluci se naučí, jak a kdy mají stát, 

klečet nebo sedět při mši svaté. Naučí se, 

jak se jmenují části ministrantského 

oblečení, základní liturgické nádoby nebo 

knížky, které se při mši používají.   

 

 

Před samotným přijetím musí uchazeči 

složit závěrečnou zkoušku. Následně je při 

páteční dětské mši svaté přijme otec Petr 

do služby ministranta a dostanou své 

vlastní ministrantské oblečení.  

Poté, co se kluci stanou ministranty, jim 

přibude pár povinností. U nás v kostele je 

ministrantů dost, tak jsme si rozdělili mše 



 

tak, aby na každé mši byl někdo. Tomuto 

rozdělení říkáme ministrantský kolotoč.  

Každý si vybere jeden den od pondělí do 

čtvrtka, kdy chodí každý týden na svoji 

službu. K této službě vyjde na každou 

skupinku, že půjde jednou za měsíc 

na sobotní ranní mši svatou a na nedělní 

večerní mši svatou.  

Když kluci přijdou na mši ministrovat, 

dostanou za to body. Každé pololetí se 

tyto body sečtou a je vyhodnocení, kde si 

za svoji snahu a účast mohou vybrat 

nějakou hmotnou cenu.  

 

 

 

Proto, abychom se naučili něco nového 

a užili si legraci, jsou každý pátek 

ministrantské schůzky, kde hrajeme různé 

hry. Na schůzkách se kluci naučí jak 

rozdělávat kadidlo a jak s ním zacházet, 

jak se chodí s křížkem a vše, co je pro 

službu u oltáře potřeba. Po pátečních 

schůzkách vždy jdeme společně na mši.  

Jsme velice hrdí na vlastní časopis, který 

si vydáváme. Náš časopis se jmenuje 

Ministrantský měsíčník a tvoří ho jen 

a pouze samotní ministranti. Tento 

časopis má obrovskou historii a je 

vydáván už víc jak 21let. Úplně první číslo 

mělo pouze jednu stranu a nyní má náš 

měsíčník okolo dvanácti stránek.  

Jako ministranti pravidelně jezdíme na 

různé víkendovky a letní tábory, kde 

spolu zažíváme nezapomenutelné chvilky.  

 

Být ministrantem neznamená mít jenom 

povinnosti, ale je to také zábava. Je to 

příležitost být s ostatními, prožít spoustu 

dobrodružství, ať už u oltáře nebo pod 

hvězdnou oblohou u táboráku. Je to 

příležitost patřit do party kamarádů 

a najít si přátele na celý život. Je to 

dobrodružství, na které budete vzpomínat 

dlouho. Mnoho z těch, kteří dřív byli 

ministranty, ale už mají vlastní děti, na 

tuto dobu ještě dlouho vzpomínají 

a posílají svoje syny, aby doplnili naše 

řady.  

Jakub Kalčík, 
hlavní ministrant 

 

Od pátku 22. 12. 2017 se řady našich 

ministrantů rozšířily o další nové členy. 

Úspěšně složili zkoušky a byly panem 

farářem přijati k ministrantské službě. 
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Okénko nejen pro děti 

Milé děti, milí farníci! Vánoční luštění tentokrát přichází v trochu netradiční podobě. 

Jelikož spousta z vás nebude přes svátky chodit do školy či do práce, je třeba 

mozkové buňky procvičovat. Proto tu máme vánoční sudoku. Nabídka 9 symbolů je 

dole pod tabulkou. Tvým úkolem je doplnit obrázky tak, aby v každém čtverci (3x3), 

sloupci či řádku byl daný obrázek jen jednou. Hodně štěstí!  

 

 

   
 
 
 
T. Veselá 


