
 

RECEPTY   :  VÁNOČNÍ MŇAMKA  :  VÁNOČKA 

 

300 ml MLÉKA 

100 g HERY 

100 g CUKRU, 1 VANILKOVÝ CUKR 

2 ŽLOUTKY, 1 VEJCE 

ŠPETKA SOLI 

400 g POL. MOUKY 

200 g HL. MOUKY 

2,5 lžičky SUŠ. DROŽDÍ 

Dobře vypracovat. Dobrou chuť!          VENDULA BLAHOVÁ, 4. tř. 

=================================================== 

Z DRUHÉHO HRNCE! 

Tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU  

28. 12. 2016 v tělocvičně v Lidečku, registrace  

od 8. h., rodinné týmy s dospělým kapitánem, kategorie: 

 mladší žáci, starší a popř. mládež, nutné přihlásit  

athanathor@seznam.cz, tel. 731023637, Info: www.cprs.cz 
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     Cena: dobrovolný příspěvek na podporu Stalana,  

                        adoptivního chlapce na dálku z Indie        

                                                                                                                                                                 
„Vděčnost je kouzelný klíč,        

                                                             který odemyká srdce pro  

                                               lásku a zamyká ho před pýchou.“                            

                                               Vánoční symboly a solidarita 

                                    Drazí čtenáři, většinou je pro                             

                                    nás samozřejmostí zapalovat           

                                 svíce na adventním věnci nebo                   

                              zdobit vánoční stromek. V jedné  

                             prezentaci jsem se mohl dovědět,               

                jak i tyto symboly byly původně spojeny s 

dobročinnými akcemi ve prospěch potřebných, 

podobně jako v čase navazující Tříkrálová sbírka.                                 

Roku 1838, na první neděli adventní, Johann Heinrich 

Wichern v Mnichově upevnil na dveře sirotčince, 

který spravoval, dřevěný věnec, na němž pak 

zapaloval svíčky. U dveří byla také pokladnička, kde 

lidé mohli přispět na opuštěné děti. Z Německa 

pochází také zvyk zdobit vánoční stromek. Šířil se 

více od 17. století a původně se stromek zavěšoval 

nad stědrovečerní tabuli vrcholkem dolů. První strom 

na veřejném prostranství u nás nechal v Brně 

nazdobit Rudolf Těšnohlídek roku 1924. Pohnutkou 

mu bylo, že před pěti lety našel s přáteli v lese 

prochladlé děvčátko. Proto i on pod stromem konal 

sbírku na pomoc opuštěným dětem. Vánoce nás tedy 

mají podle vzoru Boží lásky přiblížit jedny k druhým. 

Kéž se tak stane i o těch letošních, jejichž krásné a 

pokojné prožití všem vyprošuji. O. Stanislav Zatloukal                     

mailto:athanathor@seznam.cz


                                                                                                                        
ZVÍŘECÍ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 

Zvířata se jednou hádala o to, co je na Vánocích to nejdůležitější. 

„To je přece jasné, řekla liška, „je to husí pečínka.                              

Co by byly Vánoce bez husí pečínky?“ 

Lední medvěd odporoval: „Sníh musí být, hodně sněhu!                  

Bílé Vánoce, to je ono!“ 

Srnec ale řekl: „Vánoční stromek je nejdůležitější!                             

Bez vánočního stromku by přece nebyly pořádné Vánoce!“ 

„Ale ne s mnoha svíčkami,“ zahoukala sova, „musí být šero a 

příjemně. Vánoční nálada, to je to pravé.“ 

„A nové šaty! Když nedostanu nové šaty, nejsou to žádné Vánoce,“         

volala pávice. 

A straka k tomu zakrákala: „Ovšem, a šperky, prsteny, náramky, 

řetízky, nejlépe s diamanty. Pak jsou to pravé Vánoce!“ 

„A co vánočky? A cukroví?“ zabručel medvěd. „To je přece hlavní     

věc, a také perníčky. Bez těch bych se radši Vánoc vzdal.“ 

„A kde zůstala rodina?“ řekla kachna. „Až když se všichni moji milí   

kolem mne shromáždí, pak jsou teprve Vánoce.“ 

„Ne,“ přerušil ji jezevčík. „Udělejte to jako já: pořádně spát, spát, 

spát! To jediné je to pravé o Vánocích, jednou se pořádně vyspat!“ 

A do toho najednou zabučel vůl: „Bůůů!“ Osel ho totiž pořádně 

nakopl kopýtkem. „Ty, volku, vůbec nemyslíš na dítě?“                                                                                      

 

 

Vůl sklopil zahanbeně hlavu a řekl: „Dítě, no jasně,                                    

to dítě – to je přece na Vánocích to hlavní!“  

A za chvíli se osla zeptal: „Ty, oslíku, řekni mi, vědí to vůbec 

také lidé?“                                                 (Bajka, neznámý zdroj) 

 

 

 

 

     

 

 

      

     ZE VZPOMÍNEK BABIČKY FRANTIŠKY 

„Zavřem dvéře na petlici, už jde zima s chumelicí. 

Do dveří ji nepustíme, ve světničce zatopíme. 

At´si  v kamnech vítr hvízdá,  

shluknem se jak ptáci v hnízdách.  

Kol babičky milované, k nám se zima nedostane!“ 

 



 

pozvání              pozvání                pozvání              pozvání 

24. 12. NA „PŮLNOČNÍ“ ve 20 h. 

25. 12. VÁNOČNÍ PÁSMO SCHÓLY v 15 h. 

  7. 1.  TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ v 9 h. od kostela 

 

                  MALÝ SVÍCÍNEK NA VÁNOČNÍ STŮL 

 

Připravíme si: 1 pohár na deserty, kousek polystyrénu, jutovou 

pentli,  různé přírodní materiály na výzdobu (šišky, žaludy, svazek 

celé skořice, kávová zrna, větvičky z jehličnanů) a jednu svíčku. 

Do poháru namačkáme polystyrén, naaranžujeme pentle a tavící 

pistolí přilepíme i přírodniny. Doprostřed připevníme svíčku. A už 

je to hotovo. Můžeme přidat i perličky.  

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                               ADVENT:                                                                                                   

  Štědrý večer na krajíčku, sedáme si na vějičku 

                  vánočnímu úklidu. Pavouk ať si klidně stýská,  

                  hlavně, že se třpytí, blýská bez poskvrny celý dům.  

           Víme přece, co se sluší! Dlužíme však úklid duši. 

 



                                                                                                                          

                      PŘESMYČKY – NAJDI ZNÁMÉ SVĚTCE 

KuiLáMš ……………/biskup, jmění rozdával sám nepoznán/  

BoaBRAR ………………../ani věž nezabránila, aby se   

                                       křesťankou stala/ 

EUicL ……………/světlo Kristovy lásky nesla chudým/ 

ŘinaETKa ………………/krásná a duchaplná, mučení     

             ostnatým kolem se nezalekla, Ježíši se zasnoubila/ 

TiMnar………………..  /rozdělil se i o svůj plášť/ 

 

 

 

 

                                       

                                                   

 

                                      

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Uhodneš správně tajenku? 

 

 



 

SLAVÍME VÁNOCE 

Vždycky, když si dva lidé odpustí, jsou Vánoce. 

Vždycky, když někomu pomůžete, jsou Vánoce. 

Vždycky, když se někdo rozhodne žít lépe, jsou Vánoce. 

Vždycky, když se narodí dítě, jsou Vánoce. 

Vždycky, když zkusíš dát svému život smysl, jsou Vánoce. 

Vždycky, když se díváte na druhé očima lásky, jsou Vánoce. 

Vždycky, když se člověk otevře Bohu, jsou Vánoce. 

Přejeme, aby ve všech srdcích, rodinách, domovech 

byly Vánoce.                                                                    

 

                            Milý Ježíši, 

             Děkujeme, že v naší zemi je mír. 

        Těšíme se na svátky tvého narození. 

       V tyto dny budeme mít mnoho dárků. Dej, 

     abychom si toho vážili a oslavovali tě. 

                               Tvoje děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


