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NA ÚVOD
Nosí Ježíšek dárky?
„U nás doma Ježíšek dárky nenosí!“, říkal žák v náboženství.
„U nás si dárky dáváme navzájem. A Ježíšek? Ten je v jesličkách
v Betlémě.“ Je to pravda. Věříme, že Ježíšek neobchází domy
s hromadou dárků, aby je rozdělil.
Ale jak to bylo tehdy před dvěma tisíci lety? Nepřinesl tehdy
náhodou Ježíšek nějaké dárky? Ne! Nepřinesl. Pastýřům anděl
žádné dary nezvěstuje. Říká velmi prostě: „V městě Davidově se
vám dnes narodil Spasitel.“
Dar vánoc tedy není NĚCO, ale NĚKDO.
My bychom tak často chtěli NĚCO – pokoj, radost, štěstí, pohodu,
radost, naději, užitečnost života, ….… I jako dospělí si přejeme,
abychom o vánocích něco dostali.
Jenže Ježíšek se narodil jako chudý. On nemá nic. NIC nám nedá.
On nám dá SEBE.
Křesťan může mít radost.
Nemusí být smutný, i když nemá nic.
Má radost, že má NĚKOHO.

o. Jiří

K ZAMYŠLENÍ
ZA ŽIVOT SE BUDU RVÁT…
Sedím za stolem. Je večer. Vzpomínám, co jsem prožila v tento
den. Nebylo to jen tak něco. Nebyl to ten obyčejný šedý městský
den. Bylo to Něco, co mě v životě posunulo „kamsi“ dál… Budu
Vám o tom tedy vyprávět.
Celý víkend společně trávený se nesl v duchu smrti,
eutanazie, svobody, etiky a otázek, na které si budeme muset
dříve či později každý nějak odpovědět.
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Byla jsem velmi překvapená sobotní exkurzí v hospici
v Rajhradě. Již dříve jsem navštívila dva hospice u nás v Česku.
Jeden v Ostravě a druhý v Prachaticích. Na obou místech jsem
měla krátkodobou pobytovou – zdravotnickou – poznávací stáž.
Obě tyto stáže jsem absolvovala po 2. ročníku střední školy. Byly
pro mě velice obohacující, a to po všech stránkách. Když se totiž
člověk nachází v tak těsné blízkosti smrti, která potkává lidi okolo
vás, musí to ve vás něco zanechat. Alespoň já si to myslím. U mě
tomu tak bylo.
Hospic je místem klidu, pokoje a smíru. Velmi si cením práce
a vytrvalosti všech pracovníků, kteří v těchto zařízeních
vyprovázejí každého člověka osobně na jeho další cestu, na jakýsi
„přechod někam“… Ať už tomu „někam“ říkáme jakkoliv, „něco po
smrti“, nicota a prázdno nebo nebe. Vždy je dobré mít u sebe
člověka, který dokáže podržet, vyslechnout a jen tak i beze slov
být s vámi.
Je to hodně podstatné. Až nepochopitelné…
Člověk, který ví, že již dlouhou dobu nebude moci žít tady,
zažívá jistý pocit bezmoci. Je přece přirozenou potřebou člověka
žít. O život se člověk bije a to myslím vážně. I kdybychom
dopředu řekli, že při určitém zranění, úraze, bychom chtěli zemřít,
tak v opravdové realitě to bude pravý opak, budeme se o život
doslova rvát. Ano, tak to je a má být. Člověk má touhu žít… Proto
bezmoc spojená s utrpením, jak tělesným, tak i duševním uvádí
člověka do jakéhosi postoje soudce sám nad sebou. V utrpení
a bolu vidí člověk jen strach a samotu, ale musí tomu tak být? Má
utrpení nějakou vyšší podstatu?
Utrpení není podle mě daň za život. Je to způsob, je to kus další
cesty, na které člověk možná až na sklonku života pozná to, co
bylo vlastně důležité.
Možná pochopí, proč to všechno co v životě prožil, tak bylo.
Z důležitosti poznání vyplývá taky vnitřní svoboda a útěcha, která
dokáže člověka více uvést do podstaty života.
Kvalitu a život člověka přece nemůžeme hodnotit podle
razítek v cestovním pase či vysokoškolských titulů nebo zdraví,
kterého se nedostalo všem.
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Každý život má cenu. Cenu velkou! Řádově nevyčíslitelnou.
Proč? Protože spočívá v jedinečnosti, svobodě a prostě řečeno
v tom, že člověk má jakýsi životní úkol! I když není lehké ho
objevit. Je dobré se proto nadchnout a jít za „něčím“ vyšším. Za
tím, v čem člověk sám cítí klid a dobrý svobodný pocit.
Na začátku života nemáme všichni stejné startovní mety.
Jeden je „ochuzen“ o kus zdraví, jiný zase žije v bídných
sociálních podmínkách, ale každý by měl dle svých možností
a umu bojovat. Nebo se o to alespoň snažit.
Mám takovou vlastní zkušenost, vlastně dvě zkušenosti tohoto
charakteru. Bylo to v roce 2001, ještě mi nebylo 10 let. Moje dvě
tety čekaly narození miminka. Takže přibudou „noví“ bratranci či
sestřenice?:-) V květnu se hodně předčasně narodil malý Pavlík,
vážil jen 600g, v říjnu se narodila Markétka, vážila o něco více
950g. Oba malí bojovali. Pavlík zemřel.
I přes všechen smutek, který s tím byl spojen, to rodině něco
přineslo. Neumím to slovně popsat co, ale bylo to povzbuzení…
A Markétka? Ta je tady s námi! Myslí, že oba bojovali a snažili se
žít… Na obě tyto události si hodně dobře pamatuji a mohu říci, že
jsou mi k něčemu, i když jsem je prožila v docela raném věku.
Je hodně těžké hledat v tom co se kolem nás děje Boží vůli. Chce
to pokoru, úctu a nadšení!
Myslím si, že i život postiženého člověka, ať už fyzicky nebo
mentálně, dokáže hodně z podstatného pro život zodpovědět
všem těm, kteří s takto postiženým žijí a setkávají se s ním. Je to
náročné, ale obohacující. Je to utrpení skrývající nádheru podstaty
všeho žití. Kdyby člověk tedy bral život jen jako jakousi loterii,
ve které chce vyhrát nekonečné bohatství, brzy by skončil. Jak
nebo proč skončil? V touze velkého chtíče, by se dostal na kluzkou
životní rovinu, ve které by pro něj ostatní lidé byli jen „soupeři“
a „lupiči“ jeho pokladu. Proto by je chtěl ten člověk plný chtíče
zničit. A jak zničit? Buď po stránce, v dnešní době hodně
jmenované, materiální nebo po duševní. V tom druhém případě to
ještě více ničí jádro člověka. Proto pro poznání toho podstatného
se držme jakési již stovky let známé zásady CAVE NOCERE a to ve
všech lidských dimenzích.
Z knihy Až jednou…
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SVĚTEC MĚSÍCE
SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

/Franciscus de Sales/

24. ledna, památka
Postavení: biskup a učitel církve, Úmrtí: 1622
Patron:
katolického tisku a spisovatelů, saleziánů, Ženevy,
Annecy i Chambéry
Atributy: biskup, gloriola (svatozář), kříž, srdce (bývá
probodnuté ovinuté trním), psací potřeby s listem
CELOU TEOLOGII VIDĚL V LÁSCE
Narodil se na zámku Sales v Savojsku 21. 8. 1567 jako
potomek venkovského šlechtického rodu. Od šesti let chodil do
školy v La Roche, kde se začal učit vedle francouzštiny i latinu.
V 15ti šel studovat filosofii a právo do Paříže. Dalším jeho
jazykem se stala řečtina a oblíbeným předmětem rétorika
(řečnictví). Jezdil na koni a cvičil se v šermu. Jeho duchovní
formaci pozitivně ovlivnili jezuité v Clermont. V době studií ve
věku 19ti let prošel krizí víry, na které se podílelo Kalvínovo učení
o předurčení. Domníval se, že se nevyhne zatracení a že nebude
moci na věčnosti Boha milovat. Rozhodl se proto ze všech sil
milovat Boha alespoň na zemi. Svému předsevzetí zůstal věrný.
Během šesti týdnů k nejčastějším modlitbám, které mu z krize
pomohly, patřilo: "Bože, obětuji ti celé své srdce, a kdyby se
stalo, že bych tě nesměl milovat v nebi, chci tě milovat, alespoň
pokud žiji." A druhá modlitba byla k Matce: "Rozpomeň se
nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila
toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu a prosil o tvou přímluvu…“
(-celá je na závěr za předsevzetím). Později v Chablais poznal, jak
Bůh využil k dobrému i tuto cestu. Po studiu v Paříži pokračoval
v Padově, kde dosáhl titulu doktora práv ve 24 letech.
V savojském Chambéry se stal členem senátu, ale kariéra ho
nelákala, toužil po kněžství. Pro dříve získané teologické znalosti
proběhla jeho příprava na kněžství tak rychle, že již 18. 12. 1593
přijal kněžské svěcení. Jeho cesta pak vedla do kalvínského kraje
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Chablais, ležícího jižně od Ženevského jezera. Jednalo se o místo,
kde druzí neobstáli a kde následkem protestantské reformace měl
z počátku jen 15 katolíků. Kalvíni s ním odmítali diskutovat
a tvrdými vyhrůžkami ho chtěli vyhnat. František se dal do psaní
letáků přitažlivým stylem a snažil se postupovat co nejsmířlivěji.
Letáky připevňoval na domy. Někteří kalvínci byli už rozhodnuti ho
zabít, jenže při střetnutí s ním je odzbrojovala jeho láska.
František pozvolna začal získávat srdce odpůrců. K výrazné změně
došlo až po sedmi měsících, ale v roce 1603 již v hlášení do Říma
oznamoval návrat 25 tisíc jinověrců.
V roce 1599 byl Klementem VII. jmenován pomocným
biskupem a po třech letech převzal ženevské biskupství, jehož
sídlo pro nesnášenlivost kalvínců bylo v Annecy.
Žil prostě a skromně i jako biskup. Své příjmy považoval za
majetek chudých. Všude kázal, uděloval svátosti, navštěvoval
nemocné, podporoval chudé, kam přišel šířil pokoj a lásku. Dával
nejen cenné rady, ale dle potřeby napomínal, těšil, usmiřoval
rozbroje. Naslouchal kněžím i věřícím a pomáhal jim řešit jejich
problémy. Během tří let provedl vizitaci svých 450ti farností
včetně těch v horách obtížněji dostupných. Postní kázání konával
na různých místech své diecéze. Při jednom z nich se v Dijoně
setkal s Janou Františkou de Chantal (její památka 12.8.).
Výsledkem setkání bylo později společné založení nového řádu
Navštívení Panny Marie, nazvaného také po něm Salesiánkami.
Založili jej r. 1610 v Annecy a k papežskému schválení došlo
v r.1618. Mimo to biskup František některé zrušené kláštery
obnovil. Docílil navracení církevního majetku.
Často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou lásku k Bohu
a k bližnímu, kterou měl na prvním místě. Na dotaz jak se té lásce
naučit řekl: "Je to jednoduché. Jako se učí dítě pomalu chodit, tak
se učíme milovat, když se prostě milovat pokoušíme." Pro kněze
napsal instrukce ohledně svátosti pokání (smíření) a kázání. Vydal
směrnice pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla jednoduchá,
jasná, používal mnoho příkladů. Měl bohatou korespondenci,
napsal na 6000 dopisů, které se později staly základem knihy
"Filotea," nazvané též "Návod ke zbožnému životu." (Kniha poprvé
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v češtině vyšla již v roce 1657 přeložená jezuity.) Celé jeho
literární dílo představuje 26 svazků.
Osobnost sv. Františka Saleského dokreslují jeho výroky na
téma zbožného života a vztahů k druhým lidem: "Nechci žádnou
zvláštní, neklidnou smutnou a mrzutou zbožnost, nýbrž mírnou,
vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě svobodnou a veselou
zbožnost, která je milá Bohu i lidem."
"Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu bez lásky." "Pravda ať je
vlídná."
Jeho vztah k nepřátelům byl takový, že řekl: "Kdyby mi nepřítel
vyloupl jedno oko, druhým se na něj přátelsky podívám."
Máme se od něj co učit. K druhým byl dokonale laskavý
a ohleduplný, sám k sobě přísný, protože láska k Bohu a k lidem
měla u něj vždy přednost. Z lásky zemřel vyčerpáním již v 55ti
letech v Lyonu. Kanonizován byl roku 1665 a v r. 1877 Piem IX.
prohlášen za učitele církve.
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Celý jeden den se budu učit lásce ve stylu sv. Františka
Saleského. Každý den začínal znamením kříže, při němž si
připomenul svou situaci, možnosti a program. Dotýkaje se čela si
říkal: "Sám ze sebe nemohu nic;" když se dotýkal hrudi: "s
Bohem mohu všechno." A končil dotekem ramen: "chci dělat vše
jen z lásky k Bohu." K opětnému sepnutí rukou dodával: "Bohu
sláva a mně pohrdání."
Na zvládnutí úkolů měl pomocníka, jakého dal Bůh každému.
Říkal mu: "Můj svatý anděle! Ty jsi od mého narození mým
ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému
Spasiteli, jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého
života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj
mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku! Dopřej mi, abych
netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se přítomným
a neděsil se budoucího. Posiluj mě ve smrtelném zápasu,
povzbuzuj mou trpělivost, dodej mi pokoje. Vypros mi milost, aby
mým posledním pokrmem byl chléb andělů; mými posledními
7
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slovy Ježíš, Maria, Josef, posledním vydechnutím byl dech lásky
a tvoje přítomnost buď mou poslední útěchou. Amen."
Na závěr modlitba, když byl na dně svých sil:
"Rozpomeň se nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo
slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo
vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se
také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,
před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš."
Svatý Františku, přimlouvej se za nás, ať jsme dobrými křesťany.

Z NAŠÍ FARNOSTI
JUBILEJNÍ MISIJNÍ KOLÁČ V NAŠÍ FARNOSTI
Již podesáté jsme letos ve farnosti společně prožili
dobročinnou akci Misijní koláč. Při tomto posledním se vybralo
13 616 Kč, za což srdečně děkujeme!
Letošní prosincový finanční výtěžek bude věnován na
dostavbu malého obydlí na ostrově Tanna Vanuatu v Jižním
Pacifiku.
Na misijní cestě je tam nyní jeden mladý muž z Frýdku
Místku.
Zároveň velký díky patří všem maminkám, babičkám, všem
ochotným ženám, které věnovaly kus času a svůj pekařský
a cukrářský um k tomu, aby vytvořily sladké dobroty. A tím
potěšily druhé. Za těch deset ročníku je to již dlouhá řádka lidí,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci. Všem patří
poděkování a vděčnost – Pán Bůh zaplať!
Snad i v dalších letech budeme společně skrze tuto již léta
zažitou akci pomáhat tam kde je to nejvíce potřeba.
Anička Štefková
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CO SE UDÁLO …
28. 9. 2012 – Slavnost sv. Václava, patrona naší země
30. 9. 2012 – Pouť ve farnosti 16. 10. 2012 – Svátek sv.
Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze
20. 10. 2012 – Host ve farnosti:
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha Ph.D.
16. 12. 2012 – 10. Misijní koláč v naší farnosti – výtěžek věnován
na projekt stavby obydlí pro učitele a vychovatele
na Tanna Vanuatu
CO NÁS ČEKÁ …
25. – 26. 12. – Odpoledne otevřen betlém k prohlídce a kostel
k modlitbě
25. 12. 2012 - živý betlém v Lubině - 15 hod.
27. 12. 2012 – Svátek sv. Jana evangelisty–Žehnání vína při
večerní mši svaté
9
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28. 12. 2012 - v 19 hod. - vánoční koncert Pěveckého sdružení
Kopřivnice
29. 12. 2012 – večeře manželů
30. 12. 2012 – Svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. 2012 – Tradiční farní pouť na poděkování za uplynulý rok
k Panně Marii Svatohostýnské – přihlásit se
můžete v sákristii
1. 1. 2013
– Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2013
– 20. let od vzniku České republiky
2.–15.1.2013 – Tříkrálová sbírka v našem městě
8. 1. 2013
- Den otevřených dveří školy sv. Zdislavy
23.1. 2013
- setkání seniorů
13. 2. 2013 – Popeleční středa
17. 2. 2013 - slavnost první svátosti smíření dětí
20. 2. 2013 - setkání seniorů
3. 3. 2013
– Děkanátní křížová cesta s mládeží po opravené
křížové cestě (Rybí-Štramberk)
10. 3. 2013 – 11. Misijní koláč v naší farnosti
Náboženství pro dospělé - o vyznání víry: 15.1., 22.1., 5.2.,
19.2., 5.3. ...
Přípravy na biřmování: 11.a 25.ledna, 8.a15.února, 8.a
22.března, 5.a 19.dubna
KATOLICKÁ KNIHOVNA
V letošním ROCE VÍRY k vám přicházíme s nabídkou některých
titulů:
W. Kasper
– O víře
L. Pokorný
– Věřím a vyznávám
T. Tóth
– Věřím
R. Schulz
– Žít dnešek s Bohem
J. Němec
– Křesťanství dnes
J. Dacík
– Žij a modli se s církví
Kard. Sueners
– Žít křesťansky
S. Benno
– Věřit, žít, jednat
A. Cojjazi
– Katolík činem
10
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K dispozici je také nový Katechismus z roku 2000 i upravený
Josefem Hrdličkou a starší od. Fr. Kard. Tomáška. Tyto i další
knihy vám rádi nabídneme v naší půjčovně. Využijte svého času
k poučení.
Půjčujeme každou neděli, mezi ranní a velkou mší sv.
a v době konání „kavárny!. Najdete nás v Katolickém domě
v přízemí, v místnosti šatny. Půjčujeme bez poplatku. Těšíme se
na vás!
ČTĚTE DOBRÉ KNIHY!
Marie Kostelníková
Prodej vánočních výrobků skautek
Druhou neděli adventní proběhl prodej výrobků, které jsme
vyráběly, a jehož výtěžek pomůže Deepice z Indie, kterou má náš
oddíl na dálku adoptovanou. Prodej se uskutečnil dopoledne
v Katolickém domě a za výrobky jsme utržily 2 480 Kč. Všem
Vám, kteří jste přispěli, moc děkujeme.
A ještě jedno oznámení: Na Štědrý den od 9 do 11 hodin
budeme rozdávat Betlémské světlo, a to u kostela a před
Kulturním domem. Budeme rádi, když přijdete.
Za skauty a skautky 3. a 4. oddílu Vám přeji pokojné
a radostné vánoční svátky.
Stáňa Pavlíková, vůdkyně 4. oddílu Jitřenek
SKAUTSKÁ DUCHOVNÍ OBNOVA
Ve dnech prvního listopadového víkendu jsme se spolu
s dvaceti skautskými činovníky z Kopřivnice a Štramberku sešli na
Orlím hnízdě ve Pstruží, abychom společně zažili super víkend na
Skautské duchovní obnově, kterou pro nás připravili Pavla
a Dominik Ouještí ve spolupráci s otcem Jiřím Ramíkem. Hned po
příjezdu účastníku na místo nás čekala připravena jídelna, jejíž
stoly se prohýbaly pod množstvím výborného jídla. Příjemné
uvítání pokračovalo příjemným programem v podobě veselých
aktivit na seznámení a strategické hry Ekosystémy, při které se
unavili i ti nejbouřlivější z nás. Páteční program jsme ukončili
v kapli vzpomínkou na zemřelé a zamyšlením se nad vlastní smrti.
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Sobotním dopolednem nás provázel o. Jiří vyprávěním o apoštolu
Petrovi a povídáním na téma „Aby se život podařil“, aneb „dostat
čočku“. Následovala soukromá četba Písma svatého a diskuze
o přečtené pasáži. Náplní odpoledního programu pak byly hry
a soutěže všeho druhu, zhlédnutí krátkého inspirujícího filmu Muž,
který sázel stromy, a den jsme společně zakončili adorací v kapli.
Nedělní dopoledne se neslo v duchu zábavy a pomalého úklidu.
Před obědem jsme slavili mši svatou, poté jsme se výborně
najedli a celou obnovu ukončili hodnocením, děkováním
a loučením. Celá obnova byla skvělým duchovním i společenským
zážitkem. Moc děkujeme otci Jiřímu, Páji i Dominikovi a především
skvělým kuchařkám, Pavlíně Jankové a Věře Šablaturové!

Broučci
DATUM

MÍSTO

PROGRAM

2. ledna
2013

Kopec naproti
potravinám Lacina 9h

Saňbo nebo zimní procházka
(podle počasí a sněhu)

16. ledna
2013

ZŠ sv. Zdislavy 9h

Dovádění v tělocvičně a pak
povídání a zpěv ve školní
družině

30. ledna
2013

Broučkovský
KARNEVAL v 9h
v Katolickém domě

Sebou masky pro děti a třeba
i rodiče a malou cenu do
tomboly

13. února
2013

ZŠ sv. Zdislavy 9h

Tělocvična a družina…

27. února
2013

Kostel sv. Bartoloměje
9h

Křížová cesta pro rodiče s
dětmi

13. března ZŠ sv. Zdislavy 9h
2013

Tělocvična a družina…
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Předsilvestrovská VEČEŘE MANŽELŮ
29. prosince 2012
Začátek mší sv. v 17 h v kostele sv. Bartoloměje
v Kopřivnici.
Pak se sejdeme v Katolickém domě a v 19 h bude společná
večeře.
Výběr jídla:
* Vepřo, knedlo, zelo
* Přírodní kuřecí plátek, zapečený se sýrem,
amer. brambory, obloha
Sebou přibalte vánoční náladu, sladké či slané cukroví…
Cena za večeři je 85,- Kč.
Objednávky jídla do 27.12.2012 na: zizalenka@centrum.cz

KATOLICKÁ BESEDA A KATOLICKÝ DŮM
Blíží se konec roku a nastává čas hodnocení a rekapitulací.
Jsou to již tři roky, co jsem nastoupil jako provozní ředitel do
Katolického domu. Byl to takový rozjetý vlak. Lidé volali a
zamlouvali si termíny na různé oslavy, akce, koncerty i prodeje.
Po nějaké době jsem si začal lámat hlavu, jestli je takto
naplňována idea Katolického domu a jestli tento dům slouží těm
účelům, pro které byl postaven. Přece jen tu jsou časté prodeje
spotřebního zboží a secondhandy a koncertů, kultury či přednášek
méně. Dnes tyto pochybnosti již nemám. Je sice stále co
zlepšovat, ale vím, že Katolický dům slouží dobře. Zázemí zde
mají celoročně skauti a skautky, schází se zde senioři, děti se
připravují na 1. sv. přijímání, konají se Biblické hodiny, zkoušky
PSK, schůze KDU-ČSL, v neděli bývají v Katolickém domě
kavárny… Letošní rok byl „úrodný“ i na kulturní a přednáškové
akce. Stávalo se, že náš velký sál byl pro množství lidí vlastně
malý. Většina akcí je finančně nákladná a tak je právě potřeba
prodejů a akcí, které vydělávají.
13
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Chtěl bych poděkovat všem, kdo v Katolickém domě
pomáhali. Zvláštní dík patří těm, co přišli s nápady na kulturní
akce a pomohli s jejich organizací.
Přeji čtenářům Zvonků požehnané vánoční svátky…
Stanislav Šimíček

Pozvánka na SWINGOVÝ PLES
Swingový ples se uskuteční v Katolickém domě v Kopřivnici
9. února 2013 od 19 hodin.
Vstupenky bude možno zakoupit od ledna v Informačním centru
Kopřivnice nebo v Restauraci Katolického domu.

K ROKU VÍRY
Ježíš se ptá:
„Nalezne Syn člověka na zemi víru, až
přijde?“
To je otázka, která nás vede k zamyšlení.
Jaká bude naše odpověď?
Pane, Tvůj příchod mezi nás ať nás
nalezne se zapálenou lampou víry.
My věříme v Tebe a důvěřujeme Ti:
Rozmnož naši víru!
Benedikt XVI.
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Pán nám darem víry daroval to, co je v životě nejcennější, to
znamená ten nejopravdovější a nejkrásnější motiv života.Milostí
jsme uvěřili v Boha a poznali jsme jeho lásku,kterou nás chce
zachránit a vysvobodit ze špatnosti.
Benedikt XVI.

ZE ZŠ SV. ZDISLAVY

Co nového ve škole – advent 2012

„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční…“
Dříve než radostně přivítáme Ježíše v jeslích,
ohlédněme se za podzimem v naší škole.
Začátkem října se první stupeň školy proměnil
v indiánské ležení. V neděli 7. října se žáci
vypravili na první podzimní indiánskou školu
v přírodě
do
rekreačního
střediska
na
Prostřední Bečvě. Zatímco příroda barvila listy
stromů, my jsme barvili své obličeje. Třídy se proměnily v kmeny
Apačů, Čerokí, Čejenů, Siouxů a Irokézů a velký náčelník Medvědí
zub svolával každý večer kmenové shromáždění. Vyzval všechny,
kteří se chtěli stát indiány, k plnění zkoušek moudré sovy,
bystrého
orla
a zdatného bizona. Za splnění se získávaly korálky a medvědí
zuby do náhrdelníku. Zkusili jsme si život v indiánské vesnici,
pobývali v opravdovém týpí a postavili si své vlastní, vyrobili si
lapač snů a amulet, do kterého jsme pak schovávali měsíční
kameny i drahokamy, ochutnali kukuřičná jídla, jezdili na koni,
stříleli z luku, vydali se za Velkým Duchem, vyráběli a užívali
krásné počasí a spoustu legrace.
Zatím na druhém stupni se žáci 11. října věnovali projektové
výchově. V angličtině poznávali zvířata, v matematice měřili
kachličky a vypočítávali obsahy, v dějepise je zajímalo baroko
a v zeměpise zkoumali Českou republiku.
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Říjen utekl jako voda, podzimní prázdniny ještě rychleji a byl
tu listopad. Zpěváčci se utkali v pěvecké soutěži Kopretina ve
zpěvu lidových písní a páťáci byli vyzváni k utkání ve stolním
tenise s klienty ze stacionáře Kopretina z Vlčovic. O tom, že si
všichni dobře zahráli, není pochyb. Nešlo nám o to být lepší, ale
vytvořit přátelskou atmosféru a vychutnat si hru.
Listopad je již tradičně věnován vyrábění výrobků na Jarmark
naděje. Výtěžek je určen na adopci na dálku pro ugandskou dívku
Nakato Ruth. Letos se vybralo 5 540,- Kč.
Ve středu 28. listopadu proběhlo v naší škole okresní kolo biblické
olympiády s názvem Bible a my. Jedná se o vědomostní soutěž
zaměřenou na znalost Bible a biblických příběhů. Do ústředního
kola na Velehradě postoupili 3 žáci.
Před první adventní nedělí jste mohli koupí adventního věnce také
přispět na adopci na dálku – letos se získalo 5 000,- Kč. Všem,
kteří věnec koupili, děkujeme.
Proběhlo i několik sportovních soutěží a olympiád, kterých jsme se
úspěšně zúčastnili.
A již je tady advent. Čas, kdy bychom se měli ztišit a vytvořit
v sobě místo pro narození Ježíše. Aby to čekání bylo příjemnější,
tradičně za dětmi chodí Mikuláš i do školy. Tentokrát měl s sebou
čerty se vskutku čertovskou povahou - dělali si co chtěli a zlobivce
vypláceli po svém.
Mikuláš nám přinesl
i něco zajímavého.
Malou
sošku
Pražského
jezulátka,
která
nyní
putuje
po
třídách a provází
nás
adventní
dobou.
Učíme se nejen
číst a psát, ale také
rozdávat radost. To
se nám povedlo
16
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v úterý 11. prosince, kdy jsme s žáky 1. a 3. třídy navštívili LDN
v Kopřivnici a potěšili písničkou či veršem.
V neděli 16. prosince nás čeká již 13. Adventní koncert. Děti,
které navštěvují umělecké školy, předvedou své hudební umění.
Hostem koncertu je cimbálová muzika Pramínky.
Do Vánoc zbývá opravdu málo času. Máme jen pár hodin na
to, nezapomenout milovat toho, kdo stojí vedle nás, ať už je malý
či velký.
Přeji všem radostné Vánoce. Vladimíra Kupčíková
____________________________________________________

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
Vás zve u příležitosti 20 let trvání školy na

Den otevřených dveří
- prohlídka prostor školy
- vystoupení pěveckého sboru
- ukázky žákovských prací

v úterý 8. ledna od 15 do 18 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace na www.zdislava.net
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BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM
OBDOBÍ

Pondělí

24. 12.
2012

LUBINA

RYBÍ

2030 mše sv.

2130 mše sv.

830 mše sv.

815 mše sv.

830 mše sv.

815 mše sv.

830 mše sv.

815 mše sv.

sv. Silvestra 1600 – mše sv., Te Deum

1800 – mše
sv.,
Te Deum

1730 – mše
sv.,
Te Deum

Slavnost
Matky Boží
P. Marie

830 mše sv.

815 mše sv.

Štědrý den

KOPŘIVNICE

1600 mše sv. pro rodiny
a děti
2300 mše sv.
645 mše sv.

Úterý

25. 12.
2012

Slavnost
Narození
Páně

945 mše sv.
1430 sv. požehnání
15

45

mše sv. - penzion

1500 - 1800 kostel otevřen
k návštěvě Betléma
645 mše sv.
26. 12.
2012

Svátek
sv. Štěpána

Čtvrtek

27. 12.
2012

Svátek
sv. Jana

1700 mše sv.+ žehnání
vína

Svátek
sv.
Mláďátek

700 mše sv.

Pátek

28. 12.
2012

Středa

Sobota

945 mše sv.
1500 - 1800 kostel otevřen
k návštěvě Betléma

1900 koncert Pěveckého
sdružení Kopřivnice
1545 mše sv. – penzion

29. 12.
2012

1700 mše sv.
VEČEŘE MANŽELŮ

Neděle

Pondělí

Úterý

30. 12.
2012

31. 12.
2012
1. 1.
2013

Svátek
Sv. rodiny

645 mše sv.
945 mše sv.+ obnova
manželských slibů

645 mše sv.
945 mše sv.
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