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Pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou
Jak se tak člověk loučí s rokem minulým
a připravuje na rok příští, snaží si zavčasu
zajistit nový kalendář. Ten starý, hustě popsaný, už brzy vyklidí na stole své místo
a přenechá vládu novému. Už se na něj
opravdu těším, protože někoho šikovného
napadlo připravit tam na každý týden jeden
kreslený vtip z křesťanského prostředí.
Říkal jsem si, že se vydržím nedívat a nesmát se dopředu, ale moc se to nepovedlo,
Jan Heralecký
protože při zapisování plánů mé oko přeci jen ujelo vedle. Potkal jsem ale jednoho, který si všech 52 týdnů bez jakýchkoliv zábran prolistoval. Hned mi také
hlásil, který patří k těm nejlepším. Nachází se vlastně až na předposledním
listu, protože je ryze vánoční. Nemohu, než se s vámi o něj podělit.
Pan farář na závěr půlnoční pronáší s milým úsměvem k plnému kostelu tato
slova: „Přeji všem radost z příchodu Spasitele na svět a těm, kteří tu zase celý
rok nebudou, přeji pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou.“
V úvodu tohoto kalendáře říká otec Max Kašparů, že není humor jako humor.
Ten první, který se dá nazvat veselý či rozpustilý, vyvolá jen úsměv na tváři
a záhy mizí. Ten druhý, skutečně radostný a laskavý, má moc vyvolat také
úsměv na srdci a tam už zůstane. Uvědomil jsem si, jak tato pravda souvisí
s pointou zmíněného vtipu, kterému se nejspíše nebudou moc smát ti, kterých
se týká, tedy tzv. „jednoročáci“. Ale my můžeme. Proč? Protože jsme
v narození Spasitele objevili svou skutečnou radost. Možná se nám na Vánocích jako takových nic nezdá vtipné, ale řeknu vám, že kdybychom poprosili
například nějakého protokoláře, tedy člověka, který dohlíží nad řádem a důstojností návštěv králů, aby se podíval, jak to vypadalo při klanění u betlémské stáje, nejspíš by se za břicho popadal. Musel by říci, že Bůh má smysl pro humor.
Tento jemný humor Vánoc, který se setká s ryzí lidskou vírou, dokáže vyvolat
úsměv na srdci a radost z něj nemizí s prvním posilvestrovským dnem. Naopak, pevně k nám přilne, aby nás provázela každý den příštího roku a vedla
nás stále blíže a blíže k milujícímu Bohu.
otec Petr Kuník
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Třešňový kompot
Už mnohokrát mě Pán přesvědčil
o své blízkosti a zároveň skvělém
smyslu pro humor, a ani tentokrát
nezůstal pozadu.
Je to něco málo přes dva měsíce,
co se nám narodil Adam. Byla jsem
druhý den v porodnici, už dvě noci
jsem téměř nespala, hormony pracovaly… a náhle se ozval jakýsi dozvuk
„těhotenských chutí“ – kdo by neměl
představu, jedná se o nekontrolovatelný příval touhy po konkrétním chuťovém požitku, který v některých případech vede téměř k hysterii a je
možné jej uspokojit pouze požitím
právě té laskominy, která byla předmětem tohoto přání. A já dostala
strašnou chuť na třešňový kompot!
Po obědě mi sestra na pokoj přinesla jídelní lístek s výběrem na následující dva dny. U jedné z variant
sobotního jídla bylo připsáno:
„kompot“ a já jen tak z legrace nahodila směrem k sestře otázku, jestli
ten kompot náááhodou nebude třešňový, že ten bych si dala, (cha cha).
Sestra se jen pousmála a odpověděla mi s jistotou v hlase, že za celou
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dobu, co v této
porodnici pracuje, ještě takový
kompot nikdy
k obědu nebyl.
Tím moje naděje
zhasla, já si nechala zajít chuť a myšlenky na sladké zavařené třešně jsem
zahnala daleko od sebe.
Uběhly téměř dva dny a přiblížil se
čas oběda. Adámek v postýlce klidně
spinkal, tak jsem vyrazila do jídelny
pro připravené teplé jídlo. Na talíř mi
naložili maso a kaši, a pak sestra začala nabírat do malé skleněné mističky kompot. A já nemohla uvěřit svým
očím! TŘEŠŇOVÝ KOMPOT!!! Na
můj dotaz mi sestry odpověděly jen
tolik, že od začátku měsíce je jiný
dodavatel jídla do nemocnice
a v jídelníčku se objevují i některé
pokrmy, které tu až dosud nebyly.
Musela jsme se začít smát!
A tak Ti díky, Pane, že nám
svoji blízkost někdy dokazuješ
i v maličkostech!!!
Alena Dratnalová

Hlíváček
U snídaně dávám klukům na lžičku sirup Hlíváček. Chutná jim, a tak už se
na něj těší. Otevírají si lahvičku se sirupem, každý má svou, a já nalévám sirup
na lžičku. Než jej naleji, už olizují sirup z vršku. Snaží se svým jazýčkem vybrat,
co zůstalo na stěnách. „Proč to olizujete, když mám pro vás plnou lžičku!?“
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Když jsem nad tím později přemýšlela,
napadlo mě: Bůh má pro nás připravenou
také plnou lžíci dobrot, zatímco my se spokojíme s pouhým vylizováním vršku.
Petra Chrástková

Oslava svatého Huberta
V neděli 4. listopadu se uskutečnila bohoslužba
k poctě sv. Huberta v polích farnosti Dobešov. Sešli
jsme se odpoledne u kříže na křižovatce v Dobešově.
Po úvodní modlitbě a kytarových písních jsme se vydali k sakrálnímu místu. Přes mlžné počasí i občas
vysvitlo slunce. Asi po půl hodině se objevil samorost
stromu s plastikou svatého Huberta i zapálenou svící
od některého již předchozího ctitele.
Otec víceděkan pronesl velmi zajímavou promluvu
o životě světce. Bohoslužbu slova jsme ukončili písněmi. S krásným duchovním zážitkem jsme se pak vraceli na vyhřátou dobešovskou faru, kde nás čekal výborný guláš z divočiny.
Chtěl bych poděkovat, nejen za sebe, Jirkovi Schindlerovi za úpravu sakrálního prostoru, ale také za zajištění divočiny, kterou dále Jarek Hrabovský proměnil ve výborný guláš.
Doufám také, že oslava svatého Huberta, patrona lesa a dalších dober spojených s jeho jménem, bude pokračovat i v dalších letech.
Svatý Huberte,
oroduj za nás!
Josef Skalka
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Adventní obnova
Milí přátelé, musím se s vámi podělit o velkou radost. Na letošní duchovní
obnovu v Adventu se mi podařilo, za dobu co jsem v Odrách až napotřetí,
pozvat otce Jiřího Ramíka, který zde kaplanoval před neuvěřitelnými 20 lety.
V současné době slouží věřícím v Opavě při konkatedrále Panny Marie. Věřím,
že jeho slova budou pro nás velkým obohacením a pamětníci si mohou ověřit,
jak vypadá kněžské zrání. Rozhodně si tuto akci nenechejte ujít.
o. Petr Kuník

Rorátní mše svaté
Tyto specifické bohoslužby spojené s Adventem, se budou
v Odrách konat od 4. prosince vždy v úterý a ve středu
v 6.30, a také v sobotu v 7.00. Letos si budeme číst o prvních jesličkách postavených svatým Františkem v italském
městečku Greccio. Myslím, že toto vyprávění zaujme děti
i dospělé. Pro ty nejmenší jsou připraveny malé lampičky s bezpečnou žárovkou. Po bohoslužbě zveme děti i rodiče na tradiční snídani. Prosím proto opět
dobrovolníky, především z řad maminek a babiček.
o. Petr Kuník
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Večer chval v Odrách
Na tuto modlitební akci pořádanou ve spolupráci s animátory bíloveckého
děkanátu zveme v sobotu 22. prosince v 19 hodin do oderského kostela.
Po mši svaté nabídneme občerstvení na faře s možností přespání přespolních.
Marek Skalka

Košt vína už nebude svatojánský
Zdravím všechny milovníky vína a cimbálové muziky. Píšu
zde ohledně svatojánského koštu. Od tohoto roku košt nebude v prosinci, ale přesouvá se na květen, na svátek patrona
vinařů sv. Urbana, a stává se z něj tak košt svatourbanský.
Tato změna je především z organizačních důvodů. Připravit tuto akci s takovým počtem lidí není jednoduché, a vánoční svátky by měly
být především svátky klidu a pohody prožité v rodinném kruhu. Prosím proto
o pochopení a zachování přízně. Místo a přesné datum konání svatourbanského koštu se včas dozvíte. Myslím si, že tento termín bude vyhovovat více lidem, a rovněž počasí by mohlo být příjemnější. Právě vymýšlíme téma a program, a věřím, že se budete mít na co těšit.
Jan Skalka ml.

Betlémské světlo
Stalo se milou tradicí, a letos je tomu již 30 let, že skauti rozvážejí
před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. Heslo letošního ročníku Betlémského světla zní: „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu
lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.
Josef Klézl
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Jeden dárek navíc
Letos budeme věnovat výnos z košíku položeného u betléma
na „Cestu 121“, projekt, který pomáhá už několik let nemocným
a přestárlým kněžím v českých a moravských diecézích. Jedním
ze spolupracovníků toho projektu je otec Zdenko Vavro, který je také garantem
této sbírky a již dopředu děkuje za vaši štědrost.

Pojďte s námi koledovat
Sraz koledníků bude v sobotu 5. ledna 2019 v 9:00 hodin
v Denním stacionáři Charity Odry na Hranické ulici. Koledování není omezené věkem! Potřebujeme malé koledníčky i
starší, dospělé i seniory, protože v každé skupince musí být minimálně jeden
člen starší 15 let (s sebou občanský průkaz). Královský kostým můžete mít
svůj, nebo Vám plášť i korunu půjčíme. Občerstvení pro koledníky zajištěno!
Když nám dáte vědět předem, že přijdete, budeme moc rádi.
Těšíme se na Vás! Pracovníci Charity Odry.
kontakt: Jiří Rosenstein, tel. 733 308 562, email: jiri.rosenstein@odry.charita.cz

Recept na dobrůtku
Jablečný dort
Co budeme potřebovat:
75 dkg jablek, 15dkg cukru krystal, 6 dl vody
2 vanilkové pudinky, 1 balíček piškotů
marmeláda, šlehačka, dortová forma
Postup:
Jablka oloupeme, nakrájíme nadrobno a vaříme s cukrem v 4 dl vody asi 15
minut. Uvařená jablka rozmixujeme ponorným šlehačem. Ve 2 dl vody rozmícháme vanilkové pudinky, které nalejeme do jablek a necháme přejít varem.
Do dortové formy dáme na dno piškoty, na ně nalejeme vrstvu jablečné hmoty,
na to piškoty slepené marmeládou (mohou být i jen piškoty) a nakonec zalejeme jablečnou hmotou. Dort necháme vychladnout do druhého dne. Podáváme
ozdobené šlehačkou.
Jana Vymětalová
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