„Anděl jí řekl: „Neboj se Maria,
vždyť jsi nalezla milost u Boha.“
Lk 1,30

JE ADVENT DŮLEŽITÝ?
V semináři jsem měl na starosti
prodej knih. Jednou za týden jsme
s kolegou otvírali pro ostatní malý
obchůdek. Starší bohoslovec se ptal
jednou na adventní pohlednice. Ne ještě
vánoční, ale adventní. Teprve tehdy jsem
si uvědomil, jak je i advent svébytným
obdobím během roku. Prožijme ho tedy nejen
jako průchod, přípravu na další část.
Každý adventní den nese své požehnání, když roste naše touha
po setkání s živým Bohem.

otec Stanislav
Adventní věnec – kruh bez začátku a konce, symbol věčnosti.
Zelené větvičky – symbol naděje a života.
Fialová výzdoba – kajícnost, proměna.
Svíce – Světlo přichází na svět.
Pokud jste jej ještě nestihli vyrobit, zde je návod.
Potřebujeme 1 kruh (umělý nebo přírodní), drátek, 4 svíčky,
jedlové nebo smrkové chvojí a ozdoby.
Postup: Nastříháme si malé pěkně tvarované větvičky. Skládáme
je na kruh a obtáčíme drátkem až je celý věnec pokrytý.
Připevníme úchytky pod svíčky, přidáme ozdoby a svíčky.
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Pavlík

Advent – doba radostného očekávání.
promiň sorry
pardon

děkuji
thank you

prosím please
bitte

danke

mám tě rád
i love you
ich liebe dich

Pomozte změnit svět láskou a dobrem.

------------------------------------------------------------------ Marta----Okénko do historie.
KOSTEL PANNY MARIE NANEBEVZATÉ VE STŘELNÉ
O stavbu vlastního kostela usilovali obyvatelé obce Střelná dlouhá
desetiletí. Přání se jim částečně vyplnilo v 60-tých letech minulého
století. Tehdejší státní úřady tomu však nepřály. Přesto se jim podařilo
převážně z vlastních peněz a díky své práci kostel postavit. Využívat
ho ale nesměli. Vysvěcen mohl být až po pádu komunistického
režimu. Velikou radostí a odměnou za jejich vynaložené úsilí se stal
také zachráněný historický zvon ze střelenské zvoničky. Za války byl
zkonfiskován pro potřeby německé armády. K překvapení všech se ho
po osvobození podařilo neporušený objevit v Praze. Po opětovném
posvěcení a instalaci do věže kostela se rozezněl nad Střelnou, aby
vyzýval obyvatele k zastavení, zamyšlení a návštěvě kostelíka.
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Mája a Venda

Ze školních lavic
Žáci naší školy mě požádali, abych do jejich časopisu napsala něco
vtipného z našich „střelenských“, školních lavic. Ovšem to není zrovna
jednoduché, protože, pokud si to, co se ve vyučování vtipného stane,
pokud se vůbec něco takového stane, hned nezapíšete, tak to na druhý den
marně lovíte v paměti.
Paní ředitelko:"Co se Vám přihodilo, když jste stála nad žáky?"
Jednou se dívám na chlapce, jak píše do sešitu a vyděsím ho trošku
hlasitějšími slovy: „Proč píšeš úkol pro třeťáky?“ a pak zjistím, že on,
chudák malý, je třeťák!
"Hm, kdo se víc lekl?!"
Nebo když vykládáte dětem o ubývajících zásobách ropy a uhlí na naší
planetě a jedna žákyně s hrůzou v očích vykřikne: „Propána, to znamená,
že se za padesát let vrátíme na stromy? Buďte, paní učitelko ráda, že jste
tak stará a tu dobu už nezažijete!“
Tak to se moc netrefili. "Ještě někdo měl tak špatný odhad?"
Vzpomínám na dotaz: “Paní učitelko, kolik je Vám let?“ ……….“Cože,
tak málo? Já jsem myslel, že aspoň padesát!“
Tam, kde jsou žáci, tam bývají i méně či více vtipné hlášky.
Tyto hlášky produkují nejen žáci v písemných pracích a při ústním
zkoušení ale také učitelé ve vyučování nebo v poznámkách v žákovských
knížkách.
Některé hlášky, které kolují mezi lidmi, jsou už notoricky známé.
Například:
Z poznámek:
Spadl ze židle až na zem.
Dívá se na mě skrz zelené pravítko a říká, že jsem zelená.
Za zády se mi neustále směje do očí.
Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá.
Zpívá při hodině hudební výchovy.
Ani se nezeptala a usnula v hodině.
Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom.
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Z písemek:
Jan Ámos Komenský byl první československý prezident.
Při spalování nafty vzniká kyslík.
Evropa je druhý nejmenší stát naší Evropy.
Evropa je vyspělý světadíl, má největší rozvoj módy.
Chmel je pivní rostlina. Patří mezi naše exportní alkoholické zlato.
Na Ostravsku se horníci živí černým uhlím.
Ovčáci na Valašsku přepásávají ovce a dělají z nich sýry.
Sůl získáváme v ČR tak, že ji kupujeme v krámě.
Zemětřesení vznikne, když se Země bojí.

Martina Juřicová
----------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálku
Stalan Banz je patnáctiletý chlapec z Indie, stát Karnataka. Navštěvuje
10. ročník školní docházky. Je velmi inteligentní a pilný s dobrými
studijními výsledky. Podporujeme jej celou dobu školní docházky
zaplacením školného, uniformy a pomůcek, zač je velmi vděčný. Žije se
svojí maminkou a bratrem na vesnici. Vlastnili domek, zahradu a krámek
s prodejem zeleniny a ovoce. Tatínek po dlouhé nemoci, která je stála
všechny peníze i zahradu, zemřel. Žijí jen s prostředků, které jim nabídne
rodina a sousedé. Přesto si Stalan nestěžuje a vždy píše, že se jim daří
dobře. Všechny moc pozdravuje a těší se vždy na další dopis.

Marta Řeháková
---------------------------------------------------------------------------------ALEF - první písmeno hebrejské abecedy. Je symbolem
člověka, který je připraven pro dobro své i ostatních
něco udělat. Prvopočátek všeho, který ještě není vidět, proto i Bible
začíná druhým hebrejským písmenem:
BET, kterým začíná text Bible. Reprezentuje pokoj v našem
domě, který bychom měli vyhledávat a tvořit.
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„Mikuláši, Mikuláši,
ať tě čerti nezastraší!
Pojďme spolu ven,
užijme si krásný den.
A až půjdu spát,
nechám si o tobě zdát.“

Sv. Mikuláš

Eliška

Víte, že sv. Mikuláš není žádná vymyšlená postava? On skutečně žil.
Narodil se v bohaté rodině v maloasijském městě Patras. Ze svého
bohatství tajně obdarovával chudé. Říká se o něm, že pomohl z bídy
sousedovi, který měl tři dcery. Zachránil je před prodáním za
nedůstojným výdělkem na věno. V Myře při své pouti byl nečekaně
zvolen biskupem. Zemřel kolem r. 350 a byl prohlášen za svatého.
Mikulášovu štědrost si připomínají 6. 12. lidé v celé Evropě. Mikuláš
většinou s andělem a čertem obchází rodiny, školy, náměstí. Je oblečen
jako biskup, v ruce drží pastýřskou hůl, které se říká berla. Na hlavě má
mitru a v ruce košík. Všechny děti obdaruje svou nadílkou.

Terezka
--------------------------------------------------------------------------------INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA
Roráty v pátky a úterý 22. 12. (nezapomeň lampičku)
6. 12. Mikulášská besídka - v kostele po mši sv.
11. 12. Vánoce s obcí od 16. hod. – rozsvícení stromku
- jarmark výrobků dětí ZŠ a MŠ
25. 12. Vánoční pásmo dětí, v kostele od 14. hod.

Johanka
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RECEPTY VÁNOČNÍ MŇAMKA RECEPTY VÁNOČNÍ MŇAMKA

Kakaové sušenky
¼ másla, ¾ hrnku moučkového cukru, 1 ½ hrnku hladké mouky,
1 hrnek kokosové moučky, 2 žloutky, 2 lžičky kakaa
Postup: Do mísy dáme tuk a cukr. Vyšleháme do hladké hmoty,
přidáme žloutky, kokos, hladkou mouku a kakao. Z těsta tvoříme
kuličky, rozložíme na pečící papír, a přitlačíme vidličkou. Pečeme při
160 °C asi 20 minut .
Anička

Čokoládové kosové kuličky
150 g ztuženého tuku (IVA),
lžíce kakaa, 1 lžíce rumu

200 g kokosové moučky,

1 vejce,

Postup: Rozpustíme tuk, přidáme všechny ingredience a vyhněteme
těsto. Utvoříme kuličky a obalíme v kokosu.
Julinka

Dobrou chuť!
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ – S MARIÍ DO BETLÉMA

NÁVOD NA VYTVOŘENÍ CESTIČKY: (A PŘINES DO BETLÉMA)

Políčko neděle vybarvi červeně – pokud půjdeš na mši sv.
Políčko pátek /úterý/ vybarvi žlutě – pokud půjdeš na roráty
Políčko všedních dnů vybarvi zeleně – pokud uděláš
někomu radost, dobrý skutek

František

Vánoční píseň skupiny BTM
Tiše snáší se sníh,
kraj tak tajemně ztich‘.
Vánoční třpyt a v něm jas,
radostí přichází čas.

V srdci vděčnost a mír,
Jasní se každý stín.
Pán Bůh chce dary své dát,
Otevři, máš-li jej rád.

POKOJ

LÁSKU
RADOST

SPOKOJENOST
DO KAŽDÉ RODINY

PŘÍBĚH ADVENTNÍCH SVÍCÍ
Na adventním věnci hořely čtyři svíčky…Okolo bylo úplné
ticho. Tak ticho, že bylo slyšet, jak si svíčky začaly
potichoučku povídat.
První zašeptala: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych svítila, ale
lidem na mně nezáleží, netouží po pokoji. Naopak, oblíbili
si sváry a hádky a vyhánějí mě ze svých příbytků.“ Světlo
svíčky sláblo, až zhaslo.
Druhá svíčka plápolala zářivým plamenem: „Jmenuji se
VÍRA a chtěla bych svítit všem lidem na cestu. Ale oni
mnou opovrhují, protože jsem už zbytečná, nemoderní. Prý
mají lepší „svídidla“, nechtějí chránit můj plamínek.“
Průvan zhasl i druhou svíci.
S chvějícím hlasem se ozvala třetí svíce: „Mé jméno je
LÁSKA. Mnozí si mě nevšímají, jiní mnou opovrhují. Říká
se, že potřebují něco napínavého, vzrušujícího,
fantastického, zábavného. Svíčka zablikala a zhasla.
V tom vešlo do pokoje dítě. Hledělo na zhasnuté svíčky a
s pláčem se zeptalo: „Proč nesvítíte? Kdo vás zhasl?“
Na to se ozvala čtvrtá svíce: „Neboj se! Pokud jsem tu já,
nikdy není pozdě! Jmenuji se NADĚJE. Ode mě můžeš
zapálit ostatní svíčky.“

Dítě vzalo hořící svíčku a zapálilo ostatní svíce…..
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SOUTĚŽ - EXKURZE - VÝLET
FRANTIŠEK, PAVLÍK A MÍŠA VE ZLÍNĚ
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