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18. 3. Pasování na čtenáře – ZŠ
Mozaika moudrosti:

23. 3. Noc s Andersenem – ZŠ

„Naučili jsme se létat jako ptáci,

Velikonoční tvoření – KD

naučili jsme se plavat jako ryby

20. 3. Křížová cesta scholičky ve 14 h.

Nenaučili jsme se žít jako bratři.“

25. 3. Křížová cesta dětí v přírodě v 9 h.

Velikonoce ve Střelné:
Zelený čtvrtek: 16.30
Velký pátek:
18.00
Bílá sobota:
18.00
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„Štěstí přátele získává, neštěstí je prověřuje.“

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Velikonocům říkáme slavnost našeho vykoupení. Poslední
slovo si spojujeme s otroctvím: někdo musí být vykoupen
na svobodu. Ale protože jsou také okovy zla, mluvíme i o
vysvobození z otroctví hříchu. To dělá Ježíš pro každého z
nás. My si rádi dosadíme alkoholika, gamblera či
posedlého člověka, kteří opravdu spoutáni jsou. Jenže i já
přece otročím – svému pohodlí, prospěchu či úspěchu,
kariéře a image. Víc než hmotný blahobyt svazuje člověka
zakládání si na sobě, naše ego. Proto potřebujeme
Velikonoce, potřebujeme osvobození, vykoupení.
OTEC STANISLAV

Cena: dobrovolný příspěvek
na podporu adoptivního chlapce na dálku z Indie
a likvidace lepry

PRANOSTIKY:
“ BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM. DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM.“

OKÉNKO DO VZPOMÍNEK:

„ZAVŘEM DVÉŘE NA PETLICI,
UŽ JDE ZIMA S CHUMELICÍ.

PŘÍBĚH BABIČKY

DO DVEŘÍ JI NEPUSTÍME,

Narodila jsem se a vyrůstala s rodiči, dědou a čtyřmi
sourozenci na Lačnovských pasekách (nedaleko osady
Račné). Do školy jsem pět let chodila do Lačnova a potom do
Horní Lidče. V létě i v zimě byly mým jediným dopravním
prostředkem nohy.
Většinou jsem chodila domů přes Lidečko s kamarádkami.
Jednou jsem se vydala sama, přestože venku hustě sněžilo.
Bylo to v lednu roku 1951. Po vyučování jsem odvážně
vykročila na cestu, která vedla přes les a chodníčkem do
údolí. Cestu jsem dobře znala, jenže počasí se velmi zhoršilo.
Sněžilo tak velice, že nastala bílá tma. V pláči jsem se
modlila a prosila Boha o pomoc. Potom jsem uslyšela štěkot
psa a vydala se tím směrem. Zbývalo přejít už jen kousek
lesa a už jsem to měla domů tak 10 minut. Vyčerpáním jsem
sotva šla a bála se, že domů už nedojdu. S posledních sil
jsem začala volat o pomoc. Naštěstí venku netrpělivě
vyhlížel tatínek, který uslyšel můj hlas a přiběhl pro mě. To
už byla úplná tma. Ze školy jsem odešla kolem jedné hodiny
a domů jsem podle rodičů přišla před pátou. Tak jsem bílou
tmou bloudila celé čtyři hodiny. Na tuto cestu nikdy
nezapomenu.
Babička Lidmila Vašků

VE SVĚTNICI ZATOPÍME.

AŤ SI V KAMNECH VÍTR HVÍZDÁ,
SHLUKNEM SE JAK V PTÁCI V HNÍZDÁCH.
KOL BABIČKY MILOVANÉ,
K NÁM SE ZIMA NEDOSTANE!“

Babička Františka

Mňamka
Velikonoční beránek
1 a ½ hrnku polohrubé mouky, 1 pr. do peč., 1 hrnek
pískového cukru, 3 vejce, ½ hrnku oleje, asi ½ hrnku mléka,
strouhaná citronová kůra, 1 vanilkový cukr.
Vejce s cukrem ušleháme, přidáme zbytek, naplníme
vymazanou, vysypanou formu a pečeme asi 50 min./180°C
Julinka

Velikonoční píšťalka z vrbového průtku (pískání pro radosť)
Uřežeme 15 cm dlúhý vrbový klacík, na jednom konci kolmo
seřežeme. Naproti uděláme šikmý řez (V). Průtek začneme
oklepávat po celém obvodu, aby se uvolnila kůra. Zářezem kolem
dokola přibližně ve dvou třetinách kůru prořízneme. Jak kůra povolí,
(zkúšáme krúcením), asi dva centimetry od okraje opatrně vyřežeme
zářez, o který sa vzduch rozrazí a píská. Z kraje můžeme šikmo
seřezat spodní část, aby se nám píšťalka v puse pohodlněji držala.
A možem pískat.
Pavlík

OD TŘÍ KRÁLŮ DO VELIKONOC
Na slovíčko tři králové …

5. Chodí s tebou nějací kamarádi?
Ano chodí. Všichni jsme dobří kamarádi. Vždycky se
těšíme na společné vyrábění korun a zážitky při
koledování.

V naší obci se ke tříkrálové sbírce váže kus historie a tak
jsme neváhali a pozvali na slovíčko některé koledníky.
Zkusíme to od začátku.

6. Co tě přivedlo ke koledování?

1. Jak dlouho koleduješ?

7. Kde ses dozvěděl o koledování tří králů?

Chodím už několik let. Moment, spočítám to podle kin. (:

Maminky se nás jednou zeptali, jestli bychom nechtěli
koledovat. Tak jsme to zkusili.

A já už po čtvrté.
2. Co tě na koledování zaujalo?
Setkávám se s milými lidmi, vybírám peníze pro potřebné a
je přitom plno zábavy.
3. Měli jste nějaký zajímavý zážitek?
Ano klouzali jsme se na ledě, vždycky jsme dostali spoustu
dobrot a bylo super, když nám někteří lidé pomáhali zpívat.
4. Bylo potřeba zvláštní přípravy?
Čas přípravy byl zábavný. Domlouvali jsme skupinky,
oblečení, učili jsme se zpívat, dostali jsme zvláštní
požehnání od otce arcibiskupa i o. Stanislava.

Zavolali nás kamarádi a výzva udělat něco dobrého.

8. Baví tě to?
Baví nás na tom, že můžeme dělat lidem radost a
přinášet jim a do jejich bytů Tříkrálové požehnání.
Na slovíčko přišli:

Pavel, Julča, Franta, Michal, Maruška, Anička a Johča

Písmeno z hebrejské abecedy
Znamená vlídnost. Ukazuje člověka, který běží za jiným
člověkem, aby mu pomohl. Izraelité byli v době soudců
odkázáni na vzájemnou pomoc, která je chránila před
nepřáteli.

Poznej postavu

....……………………

2. Byl to obr přes dva metry vysoký a velmi silný, jeden
mladík ho však v boji zabil prakem.
Kdo je to?

………………………..

4. Byla tetou Pána Ježíše. Jejím mužem byl Zachariáš.
Poznala, že k ní přišla matka Vykupitele.
Kdo je to?

…………………………

5. Římský úředník, prokurátor provincie Judsko měl
právo odsoudit k smrti. Pocházel z Pontu.
Kdo je to?

…………………………

společné hry mají rády,
radují se z drobností,

I když stojí, nebo pláčou,
třídu obíhají s káčou,
vždy je na nich dobře znát
kdo je jejich kamarád!

Eliška

..……………………..

3. Měl obrovskou sílu ve vlasech. Když mu jeho snoubenka
tajně vlasy ostříhala, sílu ztratil. Měl osvobodit Izraelity
od Filištínů.
Kdo je to?

Děti, když jsou kamarádi,

někdy skáčou radostí.

1. Jeho původní zaměstnání: rybář. Byl prvním papežem.
Třikrát zapřel Pána Ježíše.
Kdo je to?

KAMARÁD

František

