
Svatý Mikuláš

Milí farníci,

je před námi nový liturgický rok, který začíná dobou adventní. 
Smyslem této liturgické doby je duchovní příprava na oslavu 
příchodu Božího Syna na svět – na Vánoce. Příchod Ježíše je 
skryt už v samotném názvu. Slovo Advent znamená „příchod“. 
Je to doba čekání, či lépe očekávání.

V  roce 1948 napsal francouzský dramatik Samuel Becket 
(pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu) hru Čekání na 
Godota. Je to příběh dvou tuláků, kteří čekají na jistého Godota 
a doufají, že u něho naleznou přístřeší. Nic však o něm nevědí 
a vůbec netuší, kde a kdy se s ním mají setkat. Vyplňují proto 
všechen svůj čas očekáváním a planým tlacháním. Znenadání 
k nim přichází chlapec s poselstvím, že Godot přijde druhý den. 
Nazítří přichází nová zpráva: Godot přijde zítra. A oba tuláci 
pokračují ve svém absurdním očekávání. Samozřejmě, že se 
pana Godota nedočkají.

Mnoho lidí v dnešní době prožívá podobné absurdní drama – 
bloudění pouští života bez naděje, že najdou oázu, neustálé 
hledání neuskutečnitelných nadějí, touhy po uskutečnění snů, 
které pomíjejí jako hrad postavený z písku na mořském břehu.

My křesťané víme, koho čekáme. Byla to láska k člověku, která 
stáhla Božího Syna z  nebe na zem. My tedy čekáme Ježíše - vtě-
lenou lásku. Naše očekávání není absurdní, má smysl. Vánoce 
budou svátky jeho příchodu. Ale nezapomeňme, že on přichází 
stále, každý den. Ve svém Slově, ve svátostech církve, ve chvílích 
tiché modlitby. Ať tyto tři věci v době adventní nechybí: četba 
Písma, svátosti, modlitba.

S přáním požehnaného Adventu 

P. Martin
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Hledáme osobnosti farnosti
V naší farnosti žije známá a uznávaná akademická ma-
lířka a restaurátorka Miroslava Trizuljaková, která bydlí 
a pracuje v Seničce. Je také členkou Unie výtvarných uměl-
ců Olomoucka a nyní se věnuje převážně restaurování vý-
znamných památek  a to zejména nástěnných maleb a fresek. 
Dále se věnuje vlastní tvorbě a spolu s manželem, akad. mal. 
Markem Trizuljakem, se podílela na některých výtvarných 
dílech. Dále se aktivně zapojila do organizace několika mezi-
národních výstavních projektů a také se zúčastnila meziná-
rodního malířského symposia. Tyto informace a ještě další 
jiné se dají zjistit na internetu. Ale já mám tu čest s ní udělat 
rozhovor do našeho Farního listu.

Chtěla bych se Vás zeptat, jak jste se k této činnosti dosta-
la. Zdali jste jako malá holčička usínala se štětcem a ráda 
malovala, nebo jste své nadání a dar od Boha, který máte, 
objevila až později?

Ráda jsem kreslila už od mala. Když se nás ptali v první tří-
dě, čím chceme být, říkala jsem, že budu malířka.

Jistě je to velmi náročná a titěrná práce, co vám pomůže 
se na takovou práci soustředit a na druhou stranu jak se 
potom dovedete odreagovat?

Jak jsem říkala, vždy jsem ráda kreslila nebo něco vyráběla. 
Tím jsem trávila hodně času, ale nyní se naopak potřebuji 
odreagovat třeba na zahradě nebo v přírodě.

Kde získáváte inspiraci ke své vlastní tvorbě?

Všude okolo, v přírodě, při práci a ve vztahu s lidmi. Hodně 
mě inspirují obyčejné věci kolem nás.

Pohybujete se často v sakrálních stavbách. Mohu být smě-
lá a zeptat se, jaký je Váš vztah k Bohu a víře?

K Bohu jsem byla vychována v rodině. Život člověka provází 
různá období, ale měla jsem štěstí na přátele a blízké lidi, 
kteří mě spíše podporovali ve víře. Hlavně jsem v nich viděla 

příklad. Viděla jsem, že musím přemýšlet více do hloubky a 
nejen si tak nějak žít.

Vašima rukama prošla spousta děl a maleb, dokonce i v 
naší farnosti. A myslím si, že jich nebylo málo. Máte se 
právem čím pochlubit. 

Nemám se čím chlubit, dělám práci, jak nejlépe umím, nebo 
lépe řečeno, snažím se o to. Musím žasnout, když vidím ob-
raz, sochu či stavbu, kterou vytvořily minulé generace. Často 
si musím říct, že to bych nedokázala.

Mohu Vás tedy poprosit? Které dílo bylo zatím pro Vás 
nesložitější?

Nejsložitější jsou někdy vztahy. Mnohdy se věci komplikují i 
přesto, že mluvíme stejnou řečí a máme stejné názory.

Bydlíte už nějaký ten pátek v nedaleké vísce Seničce. Žila 
jste vždy na vesnici, nebo až co jste poznala manžela?

Celý život bydlím na vesnici, až na období studií. Když jsme 
se s manželem vzali, rozhodli jsme se, že si opravíme dům 
po prarodičích. Byl to dům v žalostném stavu, s protečenými 
stropy a spadlou stodolou. Strávili jsme 15 roků života a sil 
při opravách, bylo to dost náročné.

Máte ještě nějaký sen, který byste si chtěla splnit, nebo co 
byste v životě chtěla zažít?

Velké sny nemám. Myslím, že je důležité žít normální život 
na svém místě, docela nenápadně. I když je pravda, že jsme s 
manželem po léta spolupracovali na duchovních, kulturních 
a uměleckých aktivitách, jejichž cílem bylo větší vzájemné 
porozumění mezi lidmi z různých zemí (převážně evrop-
ských). Ale člověk už nemá tolik sil a energie jako kdysi, tak 
jsme konání podobných věcí přenechali jiným. A potom, asi 
tak jako mnozí: trochu si odpočinout, jít třeba na procházku, 
to je něco, co opravdu nějak neumím.

Děkuji Vám za rozhovor a Váš čas. Přeji Vám pohodu v rodi-
ně, spoustu inspirace a Božího požehnání.

Vendula Koupilová
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Svatý Mikuláš
Svátek sv. Mikuláše není sice zasvěceným svátkem, ale jde 
o jednoho z  nejznámějších a nejoblíbenějších světců, se 
kterým jsou spojeny tradice v mnoha zemích. U nás chodí 
Mikuláš v doprovodu andělů a spolu rozdávají dětem něco 
dobrého. Památka  sv. Mikuláše je 6. prosince. Tento vzácný 
host nás ale navštíví o den dřív, a to 5. prosince po mši svaté. 

Mikuláš se narodil ve městě Patrasu v  Řecku kolem 
roku 280 - 286. Pocházel z křesťanské rodiny. Vypráví se, že 
když byl ještě velmi mladý, jeho rodiče zemřeli a on zdědil 
mnoho majetku. Z něho pak štědře rozdával chudým, ne-
mocným a všem, kdo se ocitli v nouzi. Dělal to tajně. V jed-
nom z nejstarších vyprávění se uvádí, že jeden šlechtic byl 
ve velké nouzi a neměl na věno pro své tři dcery. Mikuláš 
se dozvěděl, že otec poslal dívky, aby si vydělávaly peníze 
velmi špatným způsobem, proto se rozhodl pomoci. V noci 
přišel k jejich domu a do otevřeného okna vhodil třem mla-
dým ženám po jednom sáčku se zlaťáky. Dcery tak nemusely 
přistoupit na otcovo řešení, rodina unikla z dluhů a zbylo 

i na věno. Na základě zmíněného příběhu mívá u sebe sv. 
Mikuláš nejčastější  atribut - tři zlaté měšce na knize a od 
tohoto se i odvíjí tradice Mikulášské nadílky.

Byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul  štědrostí  k potřeb-
ným a také jako obránce víry před pohanstvím a zachrán-
ce nespravedlivě obviněných. Historicky doloženými daty 
jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem 
v  Myře v Turecku. Brzy potom zde začalo pronásledování 
křesťanů. Kolem r. 310 se dostal do zajetí a byl v žaláři těž-
ce trýzněn. Více se neví o Mikulášově životě a působení. Je 
známo už jen přibližné datum úmrtí, a to 6. prosince mezi 
rokem 345 a 351. Zemřel velmi starý, a protože během svého 
života vykonal mnoho dobrých věcí a dokonce skrze něj Bůh 
udělal i několik zázraků, začali ho lidé uctívat jako svatého. 

Sv. Mikuláš je nám všem vzorem v konání dobrých skutků, 
měl dobré srdce a k druhým byl milosrdný.

Petra Obšelová

Nikdo nemůže žít bez jistoty, že dojde odpuštění
Naděje je Boží dar. Máme o ni prosit. Tkví nejhlouběji v srd-
ci každého člověka, aby svým světlem mohla osvěcovat pří-
tomnost, často znepokojovanou a zatemňovanou mnohými 
zármutky a bolestmi. Neustále potřebujeme upevňovat ko-
řeny své naděje, aby přinášela plody. Na prvním místě jde o 
jistotu Boží přítomnosti a Božího soucitu, a to navzdory zlu, 
kterého jsme se dopustili. V našem srdci neexistuje místo, 
kam by Boží láska nemohla dosáhnout. Kde je člověk, který 
pochybil, tam je ještě více přítomno Otcovo milosrdenství, 
aby vzbudilo lítost, odpuštění, smíření a pokoj.

Zdroj: www.radiovaticana.cz (Svatý Otec/Homilie ze dne 
6.11.2016)

Něco, co nelze uchopit, ale po čem toužíme už od chvíle, 
kdy vykoukneme na tento svět. Nelze ji konkrétně získat ani 
za veškeré bohatství světa, přesto ji můžeme nalézt u těch 
nejchudších na Zemi. Jistota. V  životě máme všichni bez 
rozdílu, jen jednu společnou jistotu: to, že nebudeme žít věč-
ně. Ale s malým, leč podstatným, dodatkem: na tomto světě. 
To, jakou cestou se budeme ubírat na tomto světě, zásadně 
ovlivní náš život po smrti. Nikdy však není pozdě cokoliv 
změnit k lepšímu! Musíme jen začít jednat.

Blíží se Advent a s ním nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 
Snad každý doma gruntuje, umývá okna, peče, shání dárky… 
jen aby to bylo, jak se patří vzorně připraveno. Mnozí jsme 
k tomu byli doma vedeni rodiči, prarodiči. Do jisté míry je to 
v pořádku, ale nic se nemá přehánět. Když už chceme mít na-
klizeno, neměli bychom zapomínat ani na úklid v nás. V na-
šem srdci, naší duši. Snad v každé rodině se najde nějaké to 
„špinavé prádlo“, které neustále přeskládáváme, odkládáme  
a nebo ho přehodíme na někoho jiného. Ale ono tam pořád 
je. My o něm víme, a dokud s  tím něco neuděláme, bude 
nám tam pomalu, ale jistě zavánět. A bude to čím dál horší. 
V lepším případě na nás nezůstane nit suchá, v tom horším 
budeme muset jít stejně s kůží na trh. Pro začátek stačí, když 
začneme každý u sebe. Není to snadné, sama to dobře znám. 
Jsme jen lidé a máme sklon k prokrastinaci (výrazná a chro-
nická tendence odkládat plnění povinností a úkolů, zejména 
těch nepříjemných, na pozdější dobu). Odpuštění a láska je 
lékem na každou bolest.  Čím více rozdáme, tím mnohoná-
sobně víc se nám vrátí. Snad i na nás čeká jistota odpuštění 
u Boha, až dojdeme do cíle své životní pouti. Nikdo však 
nevíme, jak dlouhou cestu máme ještě před sebou…

Anna Jahodová
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28 denní výzva pro manžele 
Adventní kalendář pro manžele 

Pokud se nebojíte a máte chuť, zapojte se! Na každý den 
je nějaký úkol, jeden den pro ženu, druhý den pro muže a 
v neděli je vždy úkol společný.  

Manželství je jako křehká nádoba, o kterou se musí starat 
vždy oba manželé, aby se nerozbila a byla vždy až po okraj 
naplněna láskou, pochopením a úctou k  tomu druhému. 
Jsou dny naplněné láskou a rodinou pohodou, pochopením 
a tolerancí, ale přijdou i dny kdy se objeví hněv, nepochopení 
a neshody. A jak předcházet dnům, které mohou tu křehkou 
nádobu rozbít? Na to už musí přijít každý pár sám. Pokud to 
sami nedovedete, nestyďte se a využijte třeba pomoci Centra 
pro rodinný život na arcibiskupství v Olomouci,  kde vám 
poradí odborníci. 

Možná nám tato výzva pomůže k  tomu, abychom si 
uvědomili, že láskou, úctou a pochopením bychom ve 
vztahu neměli šetřit.

Neděle 27/11 spolu – Jděte večer na krátkou procházku 
jenom ve dvou, nemusíte mluvit, jen se chytněte za ruce a 
snažte se být hrdí na to, že máte jeden druhého.

28/11 muž - Dovol své ženě nahlédnout do toho, co děláš 
v práci. Stačí jen deset minut, povídej si s ní.

29/11 žena - Dnes si najdi na manželovi tři důvody k ocenění 
a pochval ho. Buď konkrétní a upřímná.

30/11 muž – Středa je polovina týdne, řekni večer své ženě, 
že jsi rád, že je.

1/12 žena – Nezapomeň ráno říci manželovi, aby se mu 
dařilo v práci, nebo aby měl pěkný den.

2/12 muž - Nabídni ženě svou pomoc a udělej si na to 
alespoň hodinu čas.

3/12 žena - Dnes manželovi projev něžnost dotykem a 
nebraň se ani dalšímu pokračování.

Neděle  4/12 spolu – Pokuste se dnešní adventní večer 
prožít spolu (s dětmi) jinak než obvykle. Rozsviťte svíčky na 
adventním věnci, společně se pomodlete, vypněte televizi, 
přidejte písničku, zahrajte si pexeso nebo Člověče, nezlob se, 
přečtěte něco z Bible, povídejte si...

5/12 muž - Ženy mají rády rozhodné muže. Vymysli na 
dnešek pro manželku půlhodinový večerní program - 
přečti jí zajímavý článek, pozvi ji někam, vezmi ji znovu na 
procházku.

6/12 žena - Nabídni dnes manželovi volno od nějaké obvyklé 
sobotní činnosti (nákup, úklid, údržba domu, hlídání dětí, 
vaření).

7/12 muž - Zkus dnes (s dětmi) připravit večeři - i kdyby 
to byl jen namazaný chleba se sýrem a se salámem plus 

zelenina a něco k pití. Nachystejte a pak ukliďte stůl tak, aby 
žena mohla jen přijít a najezená odejít.

8/12 žena - Promysli, jakými slovy nebo způsobem 
poděkovat manželovi, že se stará o rodinu, chodí do práce...

9/12 muž - Stálo by za to přinést domů jen tak kytku, kdyby 
mrzlo, bude jistější kvalitní čokoláda.

10/12 žena - Uvař dnes manželovi k večeři oblíbené jídlo a 
nevyžaduj od něj žádnou pomoc.

Neděle 11/12  spolu – Napište si navzájem krátký dopis 
o tom, jak se pořád ještě jeden druhému líbíte, co na sobě 
navzájem oceňujete a proč si jeden druhého vážíte.

12/12 muž -  Nabídni ženě masáž zad a hlazení bez dalších 
úmyslů.

13/12 žena - Nabídni manželovi, že mu splníš nějaké přání 
a čekej, co vymyslí.

14/12 muž - Nabídni dnes opět odvážně manželce svoji 
pomoc s čímkoli na celé dvě hodiny. Opravdu to dodrž!

15/12 žena - Buď dnes přímluvcem za svého muže, modli 
se víckrát během dne za jeho všední starosti, potíže, za jeho 
únavu i odpočinek, naději i spásu.

16/12 muž - Buď dnes přímluvcem za svou ženu, modli se 
za ni víckrát během dne, za její starosti, strach, námahu i 
trápení, radosti i spásu.

17/12 žena - Nabídni dnes muži volný večer - pro koníčky, 
kamarády - a nevyčítej mu pozdní návrat.

Neděle 18/12  spolu – Dnes se častěji držte za ruku, u stolu, 
venku na procházce, nebo doma na gauči.

19/12 muž - Kup dobré víno a něco slaného k tomu. Povídej 
si večer se svou ženou, jen se ptej a naslouchej, neraď!

20/12 žena - Dej manželovi do kapsy nebo přibal ke svačině 
nějakou dobrotu, překvapení či láskyplný vzkaz. 

21/12 muž - Nabídni dnes svou mužnou pomoc, vezmi si 
na starost děti a dovol ženě, aby si udělala volno jenom pro 
sebe.

22/12 žena - Snaž se celý den šetřit síly a večer být přítulnější 
a milá na svého muže než jindy.

23/12 muž – Nabídni ženě, že jí splníš nějaké přání a čekej, 
co vymyslí.

Štědrý den 24/12 spolu - Dnes se vyhýbejte slovu „vždycky, 
nikdy, pokaždé, pořád a furt“, naopak každý použijte pětkrát 
vůči sobě navzájem slovo „děkuji“ a „promiň“.

Vendula Koupilová
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Toulky po naší arcidiecézi
Kostel sv. Michala v Olomouci

S blížící se dobou vánoční, bych vám chtěla představit nejen 
blízký kostel, ale také akci, která se v něm bude konát a 
mohla by se líbit vám i vašim dětem.

Tento kostel se nachází blízko, a to na Žerotínově náměstí v 
Olomouci. Jistě už tušíte, o který se jedná. A kdo ne, tomu 
to hned prozradím. Dříve zde stávala kaple zasvěcená arch-
andělu Michaelovi, kterou dostali dominikáni od Václava I. 
A jelikož se jim dařilo, mohli si dovolit z kaple vybudovat 
gotický kostel. Ten byl vysvěcen roku 1251. Bohužel „díky“ 
švédským válkám kostel utrpěl mnoho škod a tak byl stržen 
a na jeho základech byl postaven nový kostel, tentokrát ba-
rokní. Ten začali budovat r. 1676 a byl dokončen a posvěcen 
12. května 1707. Dvorským dekretem byl ale klášter zrušen. 
Aby byl kostel zachráněn, stal se farním a z kláštera fara a 
kněžský seminář, který byl dostavěn do dnešní podoby. Ano, 
mluvíme o kostelu sv. Michala.

Kostel je považován za vůbec první kopulovitou stavbu 
severoitalského typu na Moravě. Stavitelem byl Giovanni 
Pietro Tencala, který je také autorem baziliky Panny Marie 
na Svatém Kopečku. Kostel je specifický třemi kopulemi na 
ose kostela, které představují Nejsvětější Trojici. V první ko-
puli je na fresce znázorněn Bůh Otec jako Stvořitel, v  po-
slední Bůh Syn s  vítězným křížem a v  prostřední symbol 
Ducha Svatého holubice jako láska spojující Otce a Syna. 

Kostel se tedy skládá ze tří kopulí, stejně jako jsou tři osoby 
a jeden Bůh.

Varhanní skříň je sice barokní, ale varhanní stroj je z roku 
1960 z Krnova - koncertní nástroj. V kostele se také objevuje 
znak dominikánů - pes s hořící pochodní v zubech. Výklad 
tohoto znaku je takový, že matka sv. Dominika měla sen, ve 
kterém nesl pes pochodeň a její syn nesl svou kazatelskou 
službou světlo evangelia po Evropě.

Nad svatostánkem je kopie obrazu Quida Reniho, znázor-
ňující sv. archanděla Michaela, jak sráží satana do pekelné 
propasti. Pod výjevem je na svatostánku beránek, který leží 
na knize se sedmi pečetěmi jako symbol Krista. Po stranách 
obrazu sv. Michaela jsou čtyři pozlacené sochy velkých cír-
kevních učitelů západu: zleva sv. Řehoř Veliký, sv. Augustin, 
sv. Ambrož a sv. Jeroným.

Ke zvonům do zvonice vede celkem 75 schodů. Současný 
soubor zvonů je již třetí, poté, co byl kostel 64 let bez nich.

V případě, že byste chtěli zajít na mši sv. do tohoto krásného 
kostela, máte možnost celý pracovní týden v 16:00. V sobotu 
v 9:00, v neděli v 7:30 a jestliže máte rádi dlouhý spánek, také 
v 9:00.

Na začátku mého článku jsem vám slíbila tip na Vánoce. 
Tady je - od Štědrého dne až do 6. ledna bude v tomto kostele 
probíhat výstava betlémů z celého světa. Možnost návštěvy 
je od 9:00 do 17:00.

Ludmila Štafová

Doporučujeme
Ostrov aneb Svatý hříšník či hříšný svatý?

Režisér: Pavel Lungin

Tento film zve k nahlédnutí do typické východní spirituality, 
křesťanství a nepřetržité „Ježíšovy modlitby“, trvalého poká-
ní, mnišského života a podivných darů a výstřelků „jurodi-
vých“ starců, „bláznů pro Krista“. Na tomto pro nás západní 
křesťany nejspíše trochu cizím pozadí se však odehrává hlu-
boce lidský a zároveň silně duchovní příběh líčící celoživotní 
zápas o vyrovnání se s vinou, proniknutý soucitem s utrpe-
ním prostých lidí.

Plyne čas a naplňují se dny mnicha Anatolije, hlavní posta-
vy filmu, dny jeho pokání a zázraků. Duši ctihodného, ale 
i jurodivého mnicha rozvrátí příjezd nečekané návštěvy… 
Anatolij je přinucen rekapitulovat dosavadní život. Jak má 
nyní vnímat své svědomí, Boha a dary, jež mu byly propůj-
čeny? A jak je to s mojí vlastní vinou, často nesnesitelně tížící 

a možná nepřiznaně nesenou až na kraj hrobu? Je hříšnost 
spojitelná se službou? Slabost se svatostí? Vady charakteru 
s Božími dary? Tyto a mnohé další otázky se honí člověku 
hlavou při sledování tohoto jedinečného filmu.

Jistě mi ten, kdo tento film viděl, dá za pravdu, že je silně 
emotivní, opravdu stojí za shlédnutí. Je to pohled na pravo-
slavnou víru, na její vnímání. Poté, co jsem se na film zhlédla,  
přišlo mi líto toho, že často řešíme zbytečnosti, rozčilujeme 
se nad maličkostmi a nevnímáme potřeby světa, rodin a těch 
nebližších. Je to už 2 roky co jsem film viděla, a přece na něj 
nezapomenu, a první co mě napadne je myšlenka, jak jsme 
maličcí a Bůh tak mocný a dobrý.

Večery budou dlouhé, zkuste se na tento film podívat mís-
to jednoho dílu nekonečného seriálu, v kterém nic neuteče. 
Naopak film Ostrov vás jistě osloví i obohatí.

Vendula Koupilová
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Pro šikovné ruce
 Andělíčci z papíru na Vánoční stromeček

Vánoce se nám přiblížily, a protože se na ně všichni těšíme, 
začínáme se na ně připravovat, ve svých srdcích i domovech. 
Dnes si tedy s námi můžete vyrobit jednoduché ozdoby na 
stromeček. Je to jednoduchá rychlá ozdoba, u které se dobře 
relaxuje.

Budeme potřebovat: kousky dekorativních papírů, nit, vatu, 
sušené květiny, dřevěné korálky o průměru cca 10mm, tavicí 
pistoli.

Ustřihneme si dva kusy papíru o velikosti asi 6x13 cm. Oba 
papíry složíme do klasické harmoniky. Skládáme podél krat-
ší strany. Sklady by měly být jemné asi 5mm široké. Jednu 
harmoniku svážeme v horní části nití a pak spodní část 
roztáhneme to tvaru sukničky. Druhou v polovině přehne-
me, převážeme a kraje roztáhneme, aby nám vznikla křídla. 
Křídla přeložíme přes sukničku a přilepíme tavnou pistolí. 
Pak přilepíme dřevěný korálek jako hlavičku. Kolem krku 
obtočíme nit a přichystáme si očko na zavěšení. Na hlavičku 
opatrně dolepíme vlásky z vaty. Dozdobíme sušenou květin-
kou, nebo můžeme udělat celé vlásky jen ze sušených květů. 
Domalujeme očička, nebo jakkoliv dozdobíme podle vlastní 
fantazie. Na závěr přelakujeme lakem na vlasy. To nám po-
může, aby se vlásky z vaty zafixovaly a také se na papíře a 
sušených květinách nebude tak držet prach.

Druhá varianta: Vezmeme si hrneček na čaj, obkreslíme si 
kolečko na papír a vystřihneme. Kolečko přepůlíme a pře-
střihneme. Z poloviny pak slepíme kornoutek. Přilepíme 
hlavičku, křidélka poskládaná jako harmoniku, vlásky. 
Přivážeme kolem krku nit k zavěšení a máme hotovo.

Tip na závěr:  Kdo nemá tavnou pistoli (nebo se mu nechce 
vytahovat kvůli pár kapkám lepidla) úplně postačí koupit 
jen jednu náplň do tavné pistole. Je to tubička dlouhá 10 až 
20 cm a stojí asi 4 koruny. Zapalte si svíčku a špičku lepidla 
chviličku podržte nad plamínkem. Lepidlo se hned roztaví a 
můžete lepit. Andílky můžete udělat ve větší velikosti a pou-
žít je třeba na ozdobu vánočních přáníček.

Přeji poklidné předvánoční tvoření

Veronika Dlabalová
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Pro chytré hlavy
Ahoj holky, ahoj kluci, už se konečně blíží ta část roku, na 
kterou se snad všichni nejvíc těšíme, možná hned po hlav-
ních prázdninách. Teď, když začal padat první sníh, se tě-
šíme, až poprvé někoho zkoulujeme a už jen čekáme, kdy 
dostaneme dárky od Ježíška. N  esmíme však zapomenout, 
zvláště teď v adventní době, že máme očekávat něco mno-
hem důležitějšího. Co, to zjistíš, když vyluštíš následující 
osmisměrku.

Metoděj Koupil ml.



Pozvánky 
Adventní pásmo nejen s varhanami

kostel Senice, neděle 04. 12. 2016 v 16:00

Návštěva sv. Mikuláše

kostel Senice, pondělí 05. 12. 2016 po večerní mši sv. (17:00)

Setkání seniorů

fara Senice, středa 07. 12. 2016 v 16:00

Setkání pastorační rady

fara Senice, čtvrtek 08. 12. 2016 v 19:30

Roráty pro děti, ministranty, skuty, skautky a schólu

kostel Senice, sobota 17. 12. 2016 v 8:00,

snídaně hned po rorátech na faře v kuchyni

Zlaté vánoční zpívání s jarmarkem

kostel Senice, neděle 18. 12. 2016 od 16:00

vystoupí děti ze Základní školy Senice na Hané a schola od 
sv. Maří Magdaleny

Zdobení vánočních stromů v kostele

kostel Senice, čtvrtek 22. 12. 2016 od 16:00

Děti dětem
Milé děti, máme tu listopad a začíná nám adventní doba. Čtyři svíce jako čtyři týdny adventu. Věřím, že máte každý doma 
adventní věneček a byla by škoda, ani jednou ho nezapálit a nepomodlit se u něho s celou rodinou. Pozvěte všechny doma, 
třeba i babičku a dědu. Na obrázku jsou dva adventní věnce. Vašim úkolem je najít 10 rozdílů.  Potom si ho klidně můžete i 
vymalovat.

Tak si vezmi tužku a honem do práce.

Dominika Doláková ml.
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