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Rok Božího milosrdenství 
 

Celý život se snažíme proniknout to, jaký je Bůh. Každý 

z nás si jej přece zamiloval a je přirozené, že láska chce 

milovaného poznávat, vědět o něm co nejvíce. Pokud je 

někdo hoden milování, pak láska k němu poznáváním 

roste. V případě naši víry v Boha to tak zaručeně je. Pa-

pež František, ve své bule „Misericordiae vultus“, kte-

rou vyhlašuje Svatý rok milosrdenství, hned v úvodu při-

pomíná, že Boha lze vystihnout docela snadno. Říká totiž docela jednoduše, že 

celé  tajemství  křesťanské  víry  je  shrnuto  v  jediném  slově a to ve slově 

MILOSRDENSTVÍ. Kdo nezažil Boha jako milosrdenství, v podstatě ho nezná. 

Proto Svatý Otec vidí jako velmi důležité právě v tomto roce, který byl předzna-

menán mnoha nedorozuměními mezi národy a kulturami a tvrdostí srdce mno-

hých lidí, aby se o milosrdenství hovořilo. „Potřebujeme neustále rozjímat o 

milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší 

spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Mi-

losrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. 

Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka 

hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého v životě potká. Milosrdenství je 

cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme 

milováni navždy i přes omezení svého hříchu.“ Misericordiae vultus, čl. 2 

Nepamatuji se žádný z tzv. svatých roků, do kterých bych vstupoval s větší 

radostí, než je právě tento, který začíná 8. prosince na Slavnost Panny Ma-

rie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mou nadějí je, že skrze oči ote-

vřené na přicházející Boží milosrdenství bude mimořádným způsobem posílena  

má, a stejně tak i vaše láska k Bohu. Nezapomeňme, že Bůh nás zahrnuje sám 

sebou tím hojněji, čím více po něm prahneme. Nechtějme tady po něm něco, 

chtějme Jeho! 

otec Petr 
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Misericordiae Vultus 
vybrané články z buly papeže Františka vyhlašující Svatý rok Milosrdenství 

Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění. Milosrdenství bude vždycky 

větší než každý hřích, a nikdo nemůže klást omezení Boží lásce, která odpouští. 

Na slavnost Neposkvrněného Početí budu mít to potěšení otevřít Svatou bránu. V 

tomto případě půjde o bránu Milosrdenství, kde bude moci každý, kdo vstoupí, 

zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději. Čl. 3  

S pohledem upřeným na Ježíše a na Jeho milosrdnou tvář můžeme zachytit 
lásku Nejsvětější Trojice. Posláním, které Ježíš obdržel od Otce, bylo zjevit tajem-
ství božské lásky v jeho plnosti. „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16), prohlašuje evange-
lista Jan poprvé a jako jediný v celém Písmu svatém. Tato láska je nyní viditelná a 
hmatatelná v celém Ježíšově životě. Jeho osoba není nic než láska, nezištně se 
dávající láska. Jeho vztahy k lidem, kteří jej obklopují, vyjevují něco jedinečného 
a neopakovatelného. Znamení, která činí, zejména vůči hříšníkům, chudým, vylou-
čeným, nemocným a trpícím lidem, jsou znamením milosrdenství. Všechno v Něm 

mluví o milosrdenství. Nic v Něm nepostrádá soucit. Čl.8 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Tímto blaho-
slavenstvím se v tomto Svatém roce necháme obzvláště inspirovat. Je jasné, že 
milosrdenství je v Písmu svatém klíčové slovo, označující Boží jednání vůči nám. 
Bůh se neomezuje pouze na prohlášení o svojí lásce, ale činí ji viditelnou a 
hmatatelnou. Ostatně, láska by nikdy nemohla být abstraktním slovem. Pro svou 
povahu je konkrétním životem: úmysly, postoje a chování se ověřují v každoden-
ních činech. Boží milosrdenství je Jeho odpovědnost za nás. Bůh se cítí odpověd-
ný, přeje si tudíž naše dobro a chce nás vidět šťastnými a plnými radosti. Milosrd-
ná láska křesťanů musí mít stejnou vlnovou délku. Jako miluje Otec, tak milují děti. 

Jako je milosrdný On, tak jsme i my povoláni být milosrdní jedni vůči druhým. Č.9 

Kdyby se Bůh zastavil u spravedlnosti, přestal by být Bohem a byl by jako 

všichni lidé, kteří se dovolávají zákona. Spravedlnost sama nestačí a zkušenost 

učí, že odvolávat se pouze na ni, hrozí jejím zničením. Proto Bůh přesahuje spra-

vedlnost milosrdenstvím a odpuštěním. Neznamená to spravedlnost znehodnotit 

nebo učinit zbytečnou, naopak. Kdo chybuje, je stižen trestem. Není to však účel, 

nýbrž začátek obrácení, aby zakusil něhu odpuštění. čl. 21 
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Datum Vánoc 
Drazí bratři a sestry, zanedlouho budeme slavit Vánoce a možná 

jste někdy přemýšleli o tom, proč slavíme slavnost Narození Páně 
zrovna 25. prosince. To zajímalo samozřejmě i mnoho vědců, a proto 
se již o toto datum zajímali.  

V minulém století se začalo živě diskutovat o tzv. inkulturaci (vnášení prvků z jedné 
kultury do druhé, který křesťanství rozhodně není cizí). Křesťané vzali nějaký pojem či 
gesto a dali mu zcela odlišný význam. Např. slovo „virtus“ znamenalo „síla, odvaha“, křes-
ťané jej začali používat jako „ctnost“, nebo křesťanům tak milá postava dobrého pastýře 
stojí na pohanském základě. Problém ale nastal zhruba před 50 lety, kdy někteří (i křes-
ťanští) vědci došli k závěru, že křesťanství vlastně nikdy nic nevymyslelo, že vše pouze 
převzalo z židovství a pohanství, a to včetně všech svátků. 

Mnohé svátky skutečně mají v základě pohanství či židovství, jak např. Velikonoce, ale 
jiné jsou typicky křesťanské. Mezi ně patří i Vánoce, které vznikly pravděpodobně v Římě, 
případně v severní Africe, a poté se ve 4. st. rozšířily na Východ. 

Ze samotného starověkého Říma se nám dochovalo několik dokumentů, které mluví o 
25. prosinci, jako o dni narození Krista. Jmenujme Depositio martyrum. Tento Římský 
„liturgický“ kalendář mučedníků z roku 336 začíná 25. prosincem, dnem narození Ježíše. 
V tomto kalendáři čteme: „VIII Kal. Ian. natus Christus in Betleem Iudee“ (8. dne před led-
novými kalendami (25. prosince) se Kristus narodil v Betlémě judském). Nic staršího z 
Říma zatím nemáme k dispozici.  

Právě kvůli těmto poměrně pozdním záznamům se vědci ptali, jak to s těmi Vánocemi 
vlastně bylo. O jejich původu bylo napsáno hodně a většinou se dočtete, že Vánoce jsou 
původem pohanské oslavy zimního slunovratu či Dies natalis solis invicti nebo, trochu 
poetičtější variantu, že se jedná slavení židovského svátku Chanukah (svátek světel), 
který se postupně začal slavit doma v úzkém rodinném kruhu. Zimní slunovrat se v Římské 
říši slavil 25. prosince, což odpovídalo tehdejšímu Juliánskému kalendáři. Někteří vědci 
poměrně sympaticky, ve spojení s oslavou slunovratu, objasňují, že od letního slunovratu, 
tedy od narození Jana Křtitele, se den zkracuje, naopak od toho zimního, od narození Kris-
ta, se den začíná prodlužovat. Tak se krásně vysvětluje evangelní úryvek: „On musí růst, 
já však se menšit.“ (J 3,30) 

Nejvíce zastánců má ovšem teorie o Dies natalis solis invicti, kdy se slavil den narození 
Neporaženého slunce, zavedené roku 274 císařem Aureliánem jako lokální kult, který se 
ovšem v Říši příliš nerozšířil. Tato hypotéza, která vznikla až v18. století, má ale několik 
zásadních nesrovnalostí. Přirovnávání Krista ke slunci se již sporadicky vyskytuje u někte-
rých starokřesťanských autorů, když se mluví o stejném dnu, 25. březnu, kdy vzniklo slun-
ce (a tím také celý svět), a byl počat Kristus. Dalším důležitým bodem je nepřesné spojení 
„Neporaženého slunce“ se „sluncem spravedlnosti“. Autoři této teorie tvrdí, že křesťany 
inspiroval pohanský svátek k vysvětlení verše z knihy proroka Malachiáše. Termíny se ale 
neshodují a je velmi nepravděpodobné, že by staří křesťané toto vysvětlení zamýšleli.  
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Je tato hypotéza opravdu udržitelná? Pojďme se podívat do křesťanských spisů, tento-
krát i mimo Řím. První křesťanské generace nezanechaly žádné písemné zprávy o naroze-
ní či smrti Ježíše, a první svědectví tak pocházejí z 2. století. Tehdejší křesťané chtěli vě-
dět, jestli tradice, kterou slaví, je pravdivá, a jak vlastně byl vypočítán den narození našeho 
Pána. Vycházejí z informací ohledně sčítání lidu (Lk 2,1-2) a ohledně počátku Ježíšovy 
činnosti (Lk 3,1-2), kde jsou poměrně zajímavé časové údaje, ze kterých se dá mnoho 
vyčíst (na což tu, bohužel, není prostor). Svatý Justin pak přidává (±100-165), že se Ježíš 
narodil v jeskyni (což mohl teoreticky slyšet ještě od někoho, kdo znal apoštoly). I další 
autoři píšou o Ježíšově narození, ale nikdo neudává přesné datum. Jiní patrističtí otcové 
přijali jiný model pro zjištění Kristova narození, který vede k určení přesného data, tedy 25. 
prosince. Tento model je popsán v africkém spisu De solistitiis et aequinotiis a také vy-
chází z evangelií. Prosincové datum vypočítává na základě zvěstování narození Jana Křti-
tele. Podle různých zkoumání na základě objevených dokumentů v Kumránských jesky-
ních se došlo k závěru, že Zachariáš měl službu v Chrámě (Lk 1,9) prvního tišri (židovský 
měsíc), který židé slavili v období podzimní rovnodennosti. Když ke konci září připočteme 
devět měsíců, dostaneme se na konec června, kdy si připomínáme narození Jana Křtitele. 
Z biblického příběhu o Navštívení Panny Marie u Alžběty jistíme, že Maria šla za Alžbětou, 
když byla v šestém měsíci těhotenství, a tudíž Ježíš mohl být počat na konci (25.) března. 
Křesťané pak jednoduše dopočítali, že Ježíš se narodil na konci prosince.  

Prvním nepřímým důkazem toho, že se Vánoce slavily 25. prosince, je kázání sv. Au-
gustina, kde mluví o Donatistech. Tito heretici odmítali slavit svátek Zjevení Páně, ale 
slavili Vánoce. Před tímto rokem se tedy už v církvi Vánoce slavily právě 25. prosince. 
Narození Páně slavili i další heretici, ariáni, odsouzení na Nicejském koncilu v roce 325. 
Kdyby Vánoce přijala církev později, než došlo k těmto rozkolům, jistě by ji to její protivníci 
vyčítali. Nic takového ale v jejich spisech nenajdeme.  

Existují ale i starší záznamy týkající se Vánoc. Svatý Hippolyt (±170-235) ve svém 
komentáři na knihu Daniel sepsanou kolem roku 202 uvádí, že Ježíš se narodil ve středu 
25. prosince. Sv. Hippolit dále potvrzuje, že křesťané mluvili o vtělení Krista (Zvěstování), 
ke kterému mělo dojít 2. dubna, přesně 266 dní (délka těhotenství) před 25. prosincem. 
Stejné prosincové datum také uvádí v Chronografiai z roku 221 římský historik Sextus 
Iulius Africanus. Africký autor Pseudo-Cyprián ve spisech De Pascha computus (O vy-
počítávání data Velikonoc) z roku 243, spojuje stvoření slunce (tedy počátek světa) 
s Ježíšovým početím a píše: „Jak obdivuhodná a božská je Pánova prozřetelnost, že v 
onen den, kdy bylo stvořeno Slunce, se také zrodil Kristus, pátý den před dubnovými ka-
lendami (25. března), čtvrtého dne v týdnu (středa), jak správně pověděl prorok Malachi-
áš…“ Křesťané věřili, že založení světa, Kristovo početí a umučení nastalo ve stejný den. 
K tomu připočetli devět měsíců a opět vychází datum Ježíšova narození na 25. prosinec. 

Jestliže známe písemné zmínky o přesném datu Ježíšova narození, musíme také 
s předpokládat, že se o tomto datu mluvilo dříve. Ústní tradici ale nikdo neprozkoumá. Kdy 
přesně křesťané začali slavit Vánoce, se ale asi nikdy nedovíme.  

Z Říma zdraví otec František Staněk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

pak opravdu dodá odvahu. Kolem 
"nahozeného" tématu se pak rozvíjí 
poměrně živá diskuze podložená růz-
nými zážitky a zkušenostmi z vlast-
ních rodin a vztahů. 

Setkání se tak pro nás stalo po-
vzbuzením a utvrzením, že hodnoty, 
které uznáváme, Boží řád, který nás 
životem provází je stále tou správnou 
a jedinou cestou, po které stojí za to 
jít. V dnešním světě, kdy se na nás 
tlačí různé výchovné teorie a život 
bez řádu napomáhá spíše k rozpadu 
vztahů a rodin.  

Držet se úcty, věrnosti, vychovávat 
děti se srdečnou důslednosti a praco-
vat na osobním příkladu je to největší 
IN. Nikdo nám nesliboval, že to bude 
vždy jednoduché, ale slíbená odmě-
na bude věčná. 

Kateřina Jakubíková 
 

Manželská setkání 
Jinými slovy "manželata", na které 

bych ráda pozvala i ty váhající, nebo 
ty, kteří o tom dnes čtou poprvé. 
Scházíme se jednou za měsíc v čase, 
kdy už nejmenší děti dobré chůvy či 
babičky uložily ke spánku, děti školou 
povinné se právě ukládají samy a těm 
nejstarším studentům začíná dochá-
zet, že dobře 2 hodiny mají dům sami 
pro sebe! To kdyby chtěli překvapit 
třeba generálním úklidem. 

Sejdeme se vždy u některé z rodin 
a máme tak i dobrou příležitost ne-
chat se vtáhnou do atmosféry každé 
domácnosti. Stůl, u kterého se schá-
zíme, není nikdy prázdný. Každý při-
nese něco k ochutnání a poslední 
dobou to vypadá jako krásná oslava 
našeho setkání. 

Duchovní slovo spojené s Božím 
slovem si pro nás vždy připraví o. 
Petr a ještě se nestalo, že by v nás 
nezanechalo něco hlubšího k zamyš-
lení. Když nás chce o. Petr probudit 
ze zahleděnosti do běžných denních 
povinností, tak nám nabídne úkol, 
připravit si nějaké téma. Tím se člo-
věk alespoň na chvíli vrátí zpět do 
školních lavic a zapřemýšlí, jak se 
vlastně psaly referáty. Výhodou je, že 
někteří už doma máme docela dobré 
kritiky, kteří jsou v referátech zběhlí a 
nestydí se říct: "Mami, takhle ne. 
Zkus to znovu a jinak. A říkej to více 
svými slovy. Nečti to pořád!" To vám  
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Akce Jednoty Orel Odry 
Jednota Orel Odry letos zorganizovala spoustu 

akcí. Jednou z prvních byl jednodenní výlet 
s tématem Avatar podle stejnojmenného filmu 
režiséra Jamese Camerona o jarních prázdni-
nách. Výletníci putovali na Veselský kopec, bě-
hem cesty plnili různé úkoly, hráli hry a vzdorovali nepříliš hezkému počasí. Celý 
výlet byl zakončen mší svatou ve Veselském kostele Nejsvětější trojice. 

Ve spolupráci s KDU-ČSL se v květnu konala další akce. A nemyslím nic jiného 
než Vyrábění dárků pro maminky v rámci Dne matek. Každý, kdo přišel, vyrobil 
pro svou maminku něco hezkého. 

K oslavě konce školního roku a začátku letních prázdnin Jednota ve spolupráci 
s farností Odry pořádala táborák na farní zahradě. Účastníci si mohli opéct pá-
rek, chleba, nebo cokoliv jiného, nebo si zahrát fotbal. 

Největší akcí Jednoty Orel Odry byl Letní tábor ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
Tábor byl na téma „Trosečníci na pustém ostrově“. Cílem bylo si během pěti dnů 
vyrobit pomyslnou loď. Náplní dne byly soutěže, úkoly, hádanky a také noční hry. 
Poslední večer vedoucí připravili stezku odvahy přes les.  

Další letní událost si oderští Orli vymysleli na konec srpna, a to Sportovní od-
poledne na Pohoři. Tímto bych chtěl poděkovat obci Pohoř za pronájem hřiště a 
ostatních prostor. Hrál se volejbal, kuličky, skákalo se z místa do dálky, střílelo se 
ze vzduchovky. Když se setmělo, tak dostal hlavní slovo pan Josef Skalka, při již 
tradičním Astronomickém večeru. Tento rok byl ovšem trochu jiný. Po prezenta-
ci fotografií pořízených pomocí velkého teleskopu pan Skalka vytáhl menší teles-
kopy a všichni jsme se přesunuli na hřiště, odkud jsme mohli pomocí teleskopů 
pozorovat hvězdy a planety. 

V září byla v rámci pouti Panny Marie ve skále uspořádána Pěší pouť. Brzy 
ráno se poutníci sešli u oderského kostela, dostali požehnání na cestu a vyrazili. 
Na poutní místo dorazili tak, aby stihli slavnostní mši svatou. 

Jednou z posledních akcí byla podzimní Drakiáda na veselském kopci. Všichni 
účastníci nejdřív na louce pouštěli papírové draky, a potom se dění přesunulo na 
zahradu rodiny Klézlovy, kde byl táborák a občerstvení, za což jim moc děkuji. A 
tak jako každý rok se hrál velice kvalitní fotbal. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pracovali na těchto akcích, všem 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jejich realizacích i všem účastníkům. 

Vojtěch Šrámek ml. 
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Situace před Třicetiletou válkou 
Císař Rudolf II. (1576-1612), který roku 1583 přesídlil do Prahy díky nedůvěře 

ke své vlastní rodině, se stával stále více nedůvěřivým a stahoval se do ústraní. 
Postupem času, kdy se u něj stále častěji vyskytovaly deprese a nakonec propukl i 
syfilis, se věnoval více astrologii než vládě, kterou přenechával svým rádcům či 
některým příbuzným.  

Během vlády tohoto císaře narůstala v monarchii nespokojenost. Protestantské 
stavy vytvořily v roce 1608 vojenský spolek, tzv. Unii, katolíci zareagovali v roce 
1609 tzv. Ligou. Pod nátlakem českých stavů podepsal císař Rudolf 9. července 
1609 tzv. Majestát, který vydal o měsíc později také pro Slezsko. Protestanté tedy 
mohli svobodně vyznávat svou víru či stavět nové kostely. Tímto opatřením císař 
v podstatě umožnil šíření protestantismu v Čechách. Pro Moravu nic podobného 
nevydal (Morava získala příslib náboženské tolerance již roku 1607, kdy v ní 
v podstatě vládl Rudolfům bratr Matyáš). 
 

Kostel a farnost před Třicetiletou válkou 
V Odrách se roku 1610 ujímá farářského místa již desátý protestantský pastor 

Johann Oswald z Litovle. Tento „velmi učený a houževnatý kazatel“ založil pro-
testantskou matriku, která popisuje dobu od roku 1610 do roku 1628. Za tohoto 
pastora vyvstal problém s čarodějnictvím. Johann Oswald dokonce v roce 1611 
zapsal do matriky: „Na Pondělí svatodušní pochována byla Peschlinová, která byla 
u čarodějníka, jíž jsem chtěl vyobcovati, ale právě za mé nepřítomnosti a proti mé 
vůli byla uložena na Božím poli (hřbitově).“ 

Protože pastorační práce stále přibývalo, vykonávali společně s pastory svou 
službu v Odrách také diákoni. V roce 1612 již Johann Oswald v Odrách nepůsobil, 
protože matriku vedl diákon Christophorus Prauss. V témže roce byl na příkaz bis-
kupa a kardinála Ditrichštejna uzavřen oderský kostel od 24. června do 24. srp-
na, kdy byl na svátek svatého Bartoloměje znovu zpřístupněn. Důvodem 
k uzavření chrámu se stala příhoda, kdy měl být po návštěvě nemocného zastře-
len pod Dolní branou katolický kněz z Lipníka. 

Jedenáctým pastorem se stal roku 1613 Mathäus Salzer, který zde působil do 
roku 1616. V té době rovněž vrcholí státoprávní spory týkající se Opavska. Tyto 
spory definitivně vyřešil Rudolfův nástupce na císařském stolci Matyáš, který roz-
hodl tak, jak to nečekali ani Moravané, ani Slezané, a tím méně Opavští stavové. 

Historie farnosti Odry   
Dějiny 1600 - 1700 
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Císař Matyáš prohlásil 28. prosince roku 1613 Opavsko, do té doby moravské, 
za součást Slezska (proto jsou celé Odry i některé další moravské vesnice zapsá-
ny do Slezských zemských desek v Opavě). 

Ačkoliv vlastníci oderského panství, páni ze Zvole (a následně i pánové 
z Pražma), patřili k vyznavačům protestantismu, zdá se, že malému zbytku katolic-
kých věřících nebránili v projevech víry, jak dosvědčuje dvanáctý pastor, Georg 
Blum, který sice umožnil křest malé katolické dívky, ale do matriky napsal: „N. B. 
scandalum, toto dítě je susceptore pastore (s utrpením pastýře) pokřtěno mnichem 
z fulneckého kláštera.“ 

o. František Staněk 
 

Chystané akce 
Sobota 5. prosince - Celodenní výlet pro děti a mládež na Dobešov za svatým 
Mikulášem. Sraz bude na faře v 8.30. S sebou přezůvky na faru, svačinu, teplé 
oblečení. Pro výletníky je na Dobešově zajištěna polévka. Mše svatá v 17 hodin, 
zveme i rodiče. 
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Neděle 27. prosince - Svatojánský košt v 18 hodin na faře v Odrách. Téma: Vína 
oceněná medailí. Předprodej vstupenek od 6. 12. 2015, Marek Skalka. 
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Betlémské světlo 
Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích 
světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě.  

Pokoj ve mně – pokoj s tebou“ 

Duchovní hudba v chrámu sv. Bartoloměje o Vánocích 2015 
k výročí Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815) 
 

Čtvrtek 24. prosince ve 24:00 hodin – Slavnostní půlnoční mše 
sv., Jakub Jan Ryba – II. Česká Mše Půlnoční „Pane náš smiluj se“ 
 

Pátek 25. prosince v 19:00 hodin – Tradiční Vánoční koncert 
Jakub Jan Ryba – Česká mše Vánoční „Hej, Mistře“ 
 

Účinkují: Chrámový sbor, sóla a orchestr Chorus Collegium Odry 
 

Sobota 30. ledna 2016 - VI. farní ples v Mankovicích. Začátek v 19:00 hodin, 
k tanci i poslechu budou provázet s noblesou z doby první republiky kapela Staré 
časy (jistě přidají i kousky z dob nedávno minulých, možná dojde i na „Jahody mra-
žený“) Přijďte si zatančit, setkat se s přáteli, či jen tak pobýt. O občerstvení je po-
staráno. Těší se na Vás a zvou pořadatelé MO KDU-ČSL a farnost Mankovice. 
 

Na příští rok připravujeme taneční kurz v klasických tancích pro páry. Zatím 

jsme ve fázi domlouvání termínů, ale můžeme již prozradit, že máme přislíbený sál 

v Mankovicích a hodiny tance by probíhali v nedělních odpoledních hodinách, nej-

pravděpodobněji na přelomu února a března 2016.  
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Pletýnky se slaninou  ( 12 kousků) - recept od paní Petry Chrástkové 
20 g droždí 
1 lžičku krupicového cukru 
400g polohrubé mouky 
sůl 
2 vejce 
50 ml oleje 
12 dlouhých plátků anglické slaniny 
mouku na vál a olej na vymázání plechu 
 

Droždí rozdrobíme do 50 ml vlažné vody a promícháme s cukrem. Kvásek 
necháme na teplém místě vykynout. Polohrubou mouku smícháme se špetkou 
soli a prosijeme ji do mísy. Přidáme vzešlý kvásek, 1 vejce, přilijeme olej a ješ-
tě asi 100 ml vlažné vody. Vypracujeme těsto, které necháme na teplém místě 
zhruba 30 min. kynout. Těsto dáme na pomoučený vál a dobře je prohněteme, 
až je vláčné a pružné. Pak je rozkrojíme na stejně velké kousky a rukama vy-
tvarujeme válečky (bagetky) asi 12 cm dlouhé. Zbylé vejce rozšleháme, bage-
tky jím potřeme a každou pevně ovineme plátky anglické slaniny. Plech potře-
me olejem, bagetky na něj rozložíme a opět necháme asi 20 min. kynout. Vyky-
nuté kousky pečeme v předehřáté troubě při teplotě 200°C přibližně 25 min.. 
Po upečení je necháme vychladnout (nejlépe na kovové mřížce). 

Připravuje Jana Vymětalová 

RECEPTY NA DOBROTY,  
KTERÉ SE OBJEVILY NA AKCÍCH FARNOSTI 

Turnaj ve stolním tenise 
Sportovci! Blíží se pomalu konec roku a já bych chtěl 
stručně upozornit, že naše Jednota Orel Odry, spolu s 
farností, jako každoročně chce uskutečnit turnaj ve stol-
ním tenise. Jeho termín předpokládám v únoru nebo za-
čátkem března příštího roku. Tímto Vás, osvědčené hrá-
če, hráčky a také nové zájemce, již dopředu zvu! Předpo-

kládám, že se turnaj uskuteční některou sobotu, v tělocvičně církevní školy.                                                 
Josef Skalka 
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