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Vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide... Ez 37, 12

Závaly
„Neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech“, říká léty ověřené přísloví. Neštěstí se
nevyhnou ani velmi nebezpečné lidské
činnosti jako je důlní těžba. Právě tento rok jich
nebylo málo. Díky mediím snad každý věděl o závalu horníků
počátkem srpna v jihoamerickém Chile. V polovině října ho pak
následoval podobný případ v Ekvádoru a nakonec, je to deset dní,
co se podobná tragédie odehrála také v novozélandském dole.
Všechny takovéto události mají jedno společné. Okamžitě se
rozjíždí akce na záchranu všech lidí uvězněných pod závalem.
Bojuje se vždy o čas s hloubkou a tvrdostí zeminy.
Je tady ale ještě jedna věc, která se nám jeví zcela samozřejmá.
O nutnosti záchrany musí vědět také „ti dole“. Bez toho, že by
své zachránce aktivně očekávali a klepáním podávali zprávy o své
pozici, by byla záchrana jen těžko myslitelná.
Začal advent, doba, která je touhou po záchraně prostoupená.
Lidé, kteří se nechali zavalit zlem hříchu, se nachází v podobné
situaci jako horníci. Bůh dělá vše proto, aby nezůstali v tomto
stavu. I když víme, že poslal svého Syna, který se jako záchranář
spustil do hlubin hříchu, stále zůstává jeden nevyřešený problém:
jak z hlubin vyzvednout lidská srdce, která o záchranu nestojí?
Víme, že Bůh nelituje námahy, i kdyby se člověk nacházel na
nejspodnějším patře zla, a šlo o nejtvrdší horninu našeho
hříchu.
Ne každá lidská záchranná akce je úspěšná. Horníci
v novozélandském dole se nedočkali „Ekvádorského zázraku“.
Nám Bůh zatím čas dává. Je to čas adventu, čas milosti, kdy
máme záchranu hledat. Naše touha po ní je jako signální
klepání, skrze které nás Bůh určitě najde.
P. Petr Kuník
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Můj smysl života
Je tomu právě rok, co jsem dostala do náboženství za domácí úkol
napsat na kus papíru, co je pro mě smysl života…

Můj smysl života je mi darován od Pána.
Myslím, že úplně každý človíček má
možnost se chytnout jakékoliv „nitky“
a směřovat po ní až ke „klubíčku“.
Tuto sobotu jsem během pár
minut přešla z obyčejné nitky
na zlatou, o mnoho pevnější
– přijala jsem svátost biřmování! Přes půl roku jsem se moc těšila
a modlila se za přijetí Ducha svatého. Poslední týden jsem
prožívala plná nadšení z Boží milosti a s velkou touhou otevřít
srdce dokořán. Nastal den D (Dary Ducha darované do duše). A
já si až v řadě nastoupená před biskupem uvědomila, jaký to dar
chci přijmout. Vždyť tak velký dar nemůžu unést! Tu najednou
mi těhotná kmotřička pokládá ruku na rameno a biskup mě
oslovuje: „Alžběto, …“ Má ústa šeptla amen, srdce pělo Bohu
díky, oči se zaplnily slzami štěstí a já se cítila jako v 77777…
nebi!!!
Tak nějak jsem 28. listopadu 2009 prožila změnu života. Teď
cítím v srdci jistotu a lásku. Jistotu – která mi jako jediná od
malička scházela a lásku, která se nekonečněkrát prohloubila a
pomáhá mi jít za „klubíčkem“. Má „nit“ má název PRO (pomoc,
rodina, obětavost).
Chci být poslušnou a vděčnou dcerou i vnučkou, mít ruce a
uši stále nachystané v pohotovosti pro bližní. Stát se skvělou a
nezapomenutelnou sestrou všem sourozencům (vlastním i
pěstounským). Ve svém volném čase si chci odpočinout, nabrat
sílu a chválit Pána. Úsměvem dokazovat, že život je skvělý a jeho
smysl je žít pro druhé s nadšením a s vírou na vzkříšení!
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Závěrem se chci podělit o myšlenku, kterou mi odpověděl jeden
moudrý muž na otázku: „Proč jsem zrovna já na světě? Kdo mě
tady chtěl?“ Odpověď mi do teď zní v uších a v srdci: „Bůh, Bůh
všemohoucí, který již při stvoření světa o tobě věděl. Věděl, že
přijdeš na zem ve 20. století do rodiny Hrabovských! Stvořil
švestky, protože věděl, že budeš mít ráda povidla! Má pro tebe
připravenou cestu k sobě – proto jdi a miluj!“
Anna Hrabovská, II. B Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Co nic nestojí - za nic nestojí
Kdybyste se podívali do našeho “sálu“, tak byste si mohli
myslet, že vánoce vypuknou během dvou dní. Začíná se to tam
svítit, lesknout, vonět a já nad tvořením nechávám hlavou honit
různé myšlenky… nad adventem, vánocemi…přemýšlím a
vzpomínám na článek v Rodinném životě něco ve smyslu, že
tajemství plného prožitku Vánoc je dobře utajeno už v adventu.
Ale jak prožít tuto dobu přípravy a očekávání v rodině s dětmi
tak, abychom se otevřeli a naladili na tyto okamžiky, aby nás Pán,
až přijde, zastihl v plné polní…?
Tak, jak je to u nás?
Jsem vděčná za ranní roráty v Odrách, je to paráda, když
nejsme nemocní - takhle za tmy jet v autě, v Odrách nás vítá
rozzářené náměstí a pak rozžíháme svíčky v zatemnělém kostele,
jsem vděčná za skromný adventní věnec, který pomalu září víc a
víc, a těším se, že to pravé- nastrojené- přijde až o Štědrém dnu,
jsem vděčná za chvíle, kdy si večer sedneme kolem stolu a
vykládáme si nebo zpíváme nebo hrajeme hry.
Vím, že je advent někdy náročný tím, co všechno chceme
stihnout a pak následuje další „kolotoč“ vánočního slavení a
návštěv a vaření svátečních obědů a někdy by člověk byl rád „jen
tak“ a nic nedělal a vychutnával si ticho…
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Jenže, žijeme a tvoříme „domov“, budujeme vztahy. A to za
trochu té námahy stojí. Tak nám všem přeji, ať se otevřeme už
v adventu a držím palce v jeho prožití.
 Katka Kučerková

Vánoce trochu jinak
aneb Vánoce mého dětství
Snad
každý
člověk
má
k Vánocům kladný a citový vztah.
Kouzlo Vánoc je osobité a tradice,
které je provázejí, nejsou všude
stejné. Přesto se na celém světě
shodují v jediném. Narodil se Boží
Syn, Spasitel světa. Na Vánoce
mého dětství často vzpomínám, pamatuji a nikdy nezapomenu. I
když jsme kromě oblečení, které bylo nutné, nedostávali žádné
dárky, velmi jsme se na vánoční dobu těšili. Uklízelo se,
připravovalo, nejvíce práce bylo v kuchyni. Bylo třeba namočit
houby, namlít ořechy a mák, zadělávalo se těsto. Pekly se
ořechovníky, makovníky (štrúdle) a vánočky. U nás se nepeklo
drobné cukroví. Nebylo a není to zvykem v našem kraji. Rybí
polévku, ani rybu jsme na štědrovečerním stole neměli. Zato
byly jiné krajové pochoutky.
Tatínek donesl veliký strom, který sahal až po strop. Zdobili
jsme ho s maminkou. Neměli jsme elektrická světla, ani kolekce,
ale už jsme měli salonky, i když jenom obyčejné cukroví.
Barevné skleněné baňky, to byl můj svět. Jak já jsem se těšila na
to kouzlo, když se odrážely od světla. Někdy jsme měli i svíčky.
Ty se směly zapálit jen v přítomnosti rodičů. Na Štědrý den
nebyl přikázaný půst, ale jedli jsme střídmě. Na poledne
maminka připravila polévku ze zelné vody s klínkami (nudlové
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těsto krájené do trojúhelníčků). Když už bylo všechno
navařené a uklizené, maminka rozlomila jednu vánočku, potřela
ji medem a česnekem a tatínek šel do chléva zavinšovat
zvířatům. Každému dal kousek vánočky. Čekali jsme, až tatínek
přijde od zvířátek. Přinesl do domu trochu slámy, sena a zrní.
Zavinšoval nám: „Vinšuju, vinšuju, na to Boží narození veselé
svátky, ať se jich dožijeme napřesrok taky. Sousedé hornější i
dolnější, ať jsme vždy zdrávi, ať spolu pějeme Pánu Bohu
chvály…“ Maminka rozložila slámu, seno i zrní po stole a
přidala tam i mince – to abychom byli celý rok bohatí. Potom
prostřela a zasedli jsme ke svátečnímu stolu v 18 hodin. Napřed
jsme se pomodlili a poděkovali Pánu Bohu nejen za bohatou
krmi, ale i za Ježíška, který se dnes narodil. Maminka nám
udělala na čele křížek medem – to aby nás měl každý rád, jako
včeličky med a byli jsme pilní. Potom jsme snědli jeden stroužek
česneku, abychom byli celý rok zdraví. Ten jsme zajedli medem,
oplatkou a vánočkou. Pak se podávala polévka – zelňačka
s houbami a uzeným masem nebo klobásou. Ještě bylo pražené
maso a k tomu se podával domácí chléb, spíše slaný koláč –
velmi chutný. Další chod byly bobáľky – malé kynuté buchtičky,
spařené a promíchané s kysaným zelím. Velmi dobré. Můžou se
dělat i na sladko s mákem a ořechy. Až člověk nemohl nic
jiného, i když na stole toho ještě bylo. Po večeři jsme zpívali
koledy a čekali na příchod Betlémců. To byli tři poslové, snad tři
králové a s nimi pastýři, oblečení do houní a beranic. Říkalo se
jim v nářečí guby. Tito poslové chodili od domu do domu,
koledovali a vinšovali šťastných svátků. Za to si vysloužili
nějakou tu korunu nebo něco na zahřátí. Museli to stihnout do
půlnoční mše, neboť se slušelo, aby se jí účastnili. Betlémci stáli,
guby seděli, či leželi u jesliček a vysloužené dary darovali
děťátku. Vše bylo tak nádherné. Tato atmosféra se nedá
zapomenout.
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Po půlnoční jsme doma ulehli
a tatínek oddělal z plotny u kamen
nejmenší kroužek - nářečím karičku.
Plamínek poskakoval a jeho světlo
odráželo od baněk ze stromečku překrásné
obrazce po zdech pokoje. Než jsme usnuli,
tatínek nám vyprávěl různé příběhy nebo
jsme poslouchali rádio. Linuly se z něho
koledy a my už jsme blaženě spali a ani nám
nevadilo, že jsme pod stromečkem neměli různé drahé
hračky. V pokoji bylo teplo a vůně vánočního stromečku nás
příjemně zavedla do říše snů.
Marta Matyášová

Ohlédnutí za festivalem „Odry 2010“
Nechci hodnotit, či někoho vyzdvihovat, kdo a jaký byl
v celém projektu duchovně-kulturní akce v našem městě. Náš
otec biskup Fr. V. Lobkowicz napsal do programových brožur
tuto myšlenku: „Letos zesnulý kardinál Špidlík SJ, přikládal
velký význam umění a vnímání krásy. Viděl v nich novou
příležitost, jak nahlížet na svět v jeho pravých hodnotách, jak
přistoupit k jeho tajemství, které zůstává skryto povrchnímu a
uspěchanému pozorovateli. Krásné je to, vysvětloval, co
poukazuje k něčemu vyššímu.“
Osobně mám velkou radost, že se „událost roku“ krásně
vydařila a za to Bohu díky. Je dobré se zmínit o mateřském
jazyce církve, to je latina. Když u nás v Odrách probíhal
zahajovací koncert festivalu 21. srpna, interpretoval své skladby
John Willmett – varhaník ze Skotska (Edinburgh). Nechtěl jsem
věřit vlastním očím, že v neděli ráno, při mši svaté hodové, o
svatém Bartoloměji, se zařadil i s manželkou mezi členy našeho
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sboru. Zpívala se korunovační mše C-dur a zároveň, i to je ta
součást svatého přijímání „AVE VERUM CORPUS“. A tu je
důležité zdůraznit znalost latinského jazyka. Člověk se může
pohybovat daleko od domova, ale v chrámech, kde uslyšíme
svou mateřštinu, se zkrátka cítíme jako doma.
Děkuji všem z naší farnosti v Odrách za pomoc finanční i
hmotnou. Jsme velice vděční za vaši solidaritu ve prospěch celé
akce. Staré české přísloví nám říká: „Když se ruka k ruce vine,
tak se dílo podaří!“
Vděčný Jenda Jakubík - senior, varhaník

PS: V případě vašeho zájmu jsou ještě k dispozici zmíněné
brožůrky k přečtení a přemýšlení.
Chorus Odry

Drakiáda na Veselí
Dne 3. října se na Veselském kopci uskutečnila drakiáda.
Kromě nás Veseláků se zúčastnily rodiny z Oder a okolí.
Drakiáda byla zahájena pouštěním draků. Soutěžili jsme: komu
nejvýš vyletí drak, o
nejrychlejšího draka a
také
o
draka
nejbarevnějšího.
Pak jsme šli ke
Klézlům, kde bylo
vyhodnocení. Opekli
jsme si párky a zahráli
různé hry s Ivou
Jasnou.
Dáša Šrámková
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Stále se něco děje
Dne 17. 10. 2010 bylo na Veselí
zase rušno. Tentokrát se slavila
oslava 170. výročí
posvěcení
Veselského
farního
kostela
Nejsvětější Trojice. Slavnostní mše
sv. se zúčastnili tři kněží: P.
Zdenko Vavro, P. Petr Kuník a
jako host P. Bohuslav Novák.
Bohoslužba
byla
zahájena
slavnostním průvodem kněží a
ministrantů od hlavního vchodu
kostela
směrem
k
oltáři,
doprovázena fanfárami, které hrála
kapela Oderanka. Hlavním celebrantem mše byl P. Bohuslav
Novák, který byl patřičně přivítán. Poté následovala bohoslužba
slova: 1. čtení četla paní Dagmar Šrámková (maminka), 2. čtení
četla paní Kateřina Klézlová. Po evangeliu měl Mons. Bohuslav
nádhernou promluvu. Jakmile byly dočteny přímluvy, začala
bohoslužba oběti. Při ní se kněží střídali v modlitbě nebo se
modlili všichni najednou. Svaté přijímání podával P. Bohuslav.
Na konci mše svaté kněží děkovali různým lidem. Po slavnostní
bohoslužbě bylo připraveno před kostelem pohoštění. Po obědě
jsme se ještě jednou sešli v kostele na svátostné požehnání.
Vojtěch Šrámek ml.

Vážení sportovci!
Pozvolna se blíží konec roku a já jsem si dovolil vás pozvat
na další ročník našeho děkanátního basketbalového turnaje.
Turnaj se uskuteční v sobotu 26. března 2011. Bude se opět
konat v městské sportovní hale, v době od 9 do 14 hodin.
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Vím, že řada z vás jsou aktivní sportovci a máte další
povinnosti. Proto vás o turnaji informuji již hodně dopředu. Jak
to zatím vypadá s herní přípravou? Nejspíš začneme trénink až
po novém roce. Nejpraktičtější asi bude sejít se dvakrát na
velkých trénincích (o sobotách nebo nedělích) přímo ve
sportovní hale. Doufám ve váš zájem o turnaj, a že se všichni
zase sejdeme na palubovce.
Sportu zdar a basketbalu zvlášť!
Josef Skalka

Setkání maminek „Modliteb Matek“
Když se maminky vrátily z konference MM v Brně, byly jsme
zvědavé, jak to tam probíhalo. Takže
jsme se domluvily a setkaly u modlitby
v Odrách na faře a pak jsme si sedly u
čaje a vykládaly o Brnu a MM jako
takových.
Musím říct, že množství maminek,
které se setkaly na faře bylo úžasné.
V modlitbách to byla síla…jednota…a
přitom vím, že nezáleží na počtu, ale na
touze…a vím, že by nás tam chtělo být ještě víc. Část našeho
srdce potřebuje být doma - v rodině, část chce na MM být. Co je
správné? Odevzdat dilema Pánu a pak se rozhodnout jít nebo být
doma a tak mně došlo, že jsme zas u toho, že smyslem MM je
naprosté ODEVZDÁNÍ se- našich dětí…v modlitbě….
Ve „Valmezu" je 10 modlitebních skupinek. Zapojeno je 65
maminek – babiček. Někdy jsou smutné, že mladé maminky
jsou víc zapojené v jiném hnutí…, ale mně se strašně líbí ta
svoboda a to neposuzování, že by se na ty mladé dívaly skrz
prsty… Maminky - babičky cítily touhu modlit se za své děti a
modlí se… v modlitbách nerozhoduje kdo nebo kolik se nás
schází, ale upřímná touha se za děti modlit. Není třeba slov, dané
modlitby nás vedou…
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Chtěla bych Vás povzbudit. Můžete se domluvit dvě maminky
- babičky a můžete se scházet v čase, který vám vyhovuje - ráno,
před obědem, odpoledne… záleží jen na touze, vycházet si
vstříc…a nic není špatně.
A ještě jedno obdarování jsem si ze setkání odnesla. Měly
jsme v kapli na faře zatopeno, že prý, aby nám nebyla zima.
Jenže mě to přišlo jako ruka maminčina, která se stará, aby
dětem bylo teplo a dobře….
Tak se mějte hezky a klidně se zeptejte, kdybyste něco
potřebovaly přiblížit.
Katka Kučerková

Dnes budu tvým hostem
Mezi největší slavnosti ve farnosti
patří první svaté přijímání. Není to jen
krásná a dojemná podívaná, ale
především jedinečná cesta každého
chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této
cestě vnitřního zrání je třeba děti
doprovázet. Začali jsme proto přípravu na přijetí svátosti
Smíření a Eucharistie již koncem září.
Naše setkání, která se konají paralelně s obvyklou výukou
náboženství, jsme postavili na metodice s názvem: „Dnes chci
být tvým hostem“ (podle evangelního příběhu o Zacheovi). Tato
příručka se používá od roku 1989 v Bavorsku a za pomoci
metod tzv. „celistvé výchovy“ uvádí děti do vztahu s Boží
Synem, který přišel člověka pozvat do blízkého společenství se
svým Otcem.
Tato příprava si klade za cíl propojit dětem jejich dosavadní
životní zkušenost s Ježíšovým evangeliem. Proto se nejedná o
výuku katechismu v klasickém smyslu, ale o prožití biblických
příběhů, skrze které nás Bůh oslovuje.
Chci poděkovat celé skupince mých spolupracovníků, kteří
měli odvahu se s knězem do tohoto náročného díla pustit, kteří
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nešetří své síly a darují dětem svůj drahocenný čas. Chci
poděkovat
také
samotným
rodičům,
kteří
přijali
spoluzodpovědnost za přípravu svých dětí tím, že se vybraných
setkání účastní a s dětmi o probraných tématech doma hovoří a
dále je podle možností rozvíjejí.
Mezi dětmi z našich farností, chystajících se ke stolu Páně,
najdete 8 děvčat a 6 chlapců. V kostele vám budou představeni
na svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.
P. Petr Kuník

katecheze ve farním sále

Ze života
Dívali jsme se s Martínkem na Desatero Božích přikázání a
snažili jsme se mu to vysvětlit. Nicméně se dlouho nedařilo, aby
správně vyslovoval 3. přikázání. Neustále mu tam naskakovalo
POMSTI, abys den…
U 9. přikázání zas říká: Tati, to se týká tebe…
A po sobotní večerní mši se děti natáhly, že si budou číst.
Martin si vybral kreslený komiks: „Ježíš - Král slávy“ a Kačka:
„Peníze jsou moji přátelé“.
Pozdravují Kučerkovi
11
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Milí přátelé, po mnoha týdnech svědomité práce vám mohu
s radostí oznámit: Vstoupili jsme do širého světa internetu a
konečně také máme své webové stránky. Co to znamená? Snad
v první řadě to, že zde najdete v sobotu večer vždy aktuální
pořad bohoslužeb a podstatné části ohlášek. Můžete sledovat
pozvánky na farní akce, ale také se dozvíte, co se děje jinde.
Prohlédnete si fotky z dění ve farnosti oderské i těch okolních.
Připravují se základní údaje o všech kostelích a kaplích, nad
kterými máme správu, spolu s obrazovou přílohou. Také si
můžete posílat vzkazy přes návštěvní knihu nebo si prohlédnout
zajímavé odkazy.
Pokud projevíte zájem, sami můžete na tomto webu
publikovat své články nebo nabídnout přesměrování na své
vlastní stránky. V neposlední řadě si můžete zdarma zřídit emailovou schránku s doménou @farnostodry.cz
Vše bude postupně doplňováno a aktualizováno, takže vás
prosím o trpělivost. Již v této chvíli zde najdete přehled
bohoslužeb v děkanátě Bílovec i Nový Jičín a také vánoční
bohoslužby u nás. Tak ať se vám líbí, stačí jen zadat:

www.farnostodry.cz
P. Petr Kuník

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. Uvádíme časy, ve kterých bude možné si na
železničních zastávkách betlémské světlo zažehnout:
12
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čtvrtek 23. 12. 2010
Suchdol n/O
Mankovice
Odry
Loučky
Jakubčovice n/O
Heřmánky

15,00
15,18
15,26
15,41
15,45
15,52

18,24
18,16
18,09
18,05
18,01
17,53

Více informací na www.betlemskesvetlo.cz

prohlídka betléma v oderském kostele:
kostel zpřístupněný veřejnosti
24. 12. 10.30 – 12.00
25. 12. 13.00 – 17.00
26. 12. 13.00 – 17.00

Svátost smíření před Vánočními svátky
Odry
Mankovice
Veselí
Pohoř
Dobešov
Tošovice
Klokočůvek
škola

o. Marek
P
Z
P
P
Z
Z
P
P
Z
Z, P

neděle

19. 12.

14.30 – 15.30

pondělí
středa
středa
pondělí
neděle
neděle
sobota
sobota
pondělí

20. 12.
22. 12.
22. 12.
21. 12.
19. 12.
19. 12.
18. 12.
18. 12.
20. 12.

15.00 – 16.45
07.00 – 08.00
16.30 – 18.00
16.00 – 17.30
po mši svaté
po mši svaté
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
13.30 – 14.30

V sobotu 18. 12. v 9.00 hod. bude velký, předvánoční úklid
kostela.
Zveme na setkání včeliček, které se uskuteční v úterý 8. února
2011 v 17.00 hod. v sále na faře v Odrách.

13

Ročník 2010

28. XI. 2010

Číslo: 3

Nejbližší poutní slavnosti:
Dobešov, kostel sv. Mikuláše, sobota 4. prosince 2010
v 16 hodin mše svatá.
Zveme děti a mládež na „společné putování za sv. Mikulášem“
na Dobešov. Sraz v 8. 30 hod na faře v Odrách.

Jeden dárek navíc
Vstoupili jsme do doby adventní, ve které se
připravujeme na slavnost Narození Božího
Syna. Na znamení radosti a vděčnosti z Božího
daru se i my lidé o Štědrém dnu navzájem
obdarováváme. Na světě jsou však lidé, které
nemá ani kdo ani čím obdarovat. Proto vznikl
projekt „Jeden dárek navíc“ – dárek pro chudé
děti v misiích formou finančního příspěvku. Co
je k tomu potřeba? Jen se rozhodnout, zda a jakou částku daruji,
tu zabalím a přinesu 24. 12. do kostela při otvírání betléma.
Darované peníze budou odeslány slečně Radce, která působí
jako misionářka v Nepálu. Ta se postará o to, aby se finanční
prostředky dostaly opravdu je těm nejpotřebnějším.
Za vaši štědrost a ochotu pomoci již teď upřímné Pán Bůh
zaplať.
PS: Nepál je pátou nejchudší zemí světa. Lidé v horách jsou
odkázáni jen na vlastní zdroje obživy a přístup do města je pro
ně velmi obtížný. Misijní stanice zajišťují lidem jídlo, oblečení a
základní vzdělání.
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Vánoční bohoslužby
P
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

neděle

Odry
Tošovice
Mankovice
19. 12. Dobešov

7.00
17.00
8.00
9.30

20. 12.
21. 12. Odry
nemocnice
22. 12.
Mankovice
23. 12. Odry
Odry otev. Betléma
24. 12.
Mankovice
Dobešov
25. 12. Odry
Pohoř
Mankovice
26. 12. Veselí

6.30
15.30
18.30
7.00
15.00
20.30
8.00
9.30
11.00
8.00
9.30

27. 12. Odry
28. 12. Odry
nemocnice
29. 12.
Mankovice
30. 12. Odry
Odry
31. 12.
Odry adorace
Dobešov
01. 01. Odry
Veselí
Mankovice
02. 01. Tošovice
Klokočůvek

17.00
8.00
15.30
18.00
17.00
8.00
19.00
8.00
9.30
11.00
8.00
9.30
11.00

18. 12.

15

Z
Mankovice
Klokočůvek
Odry
Veselí
Pohoř
Odry

7.00
18.30
8.00
9.30
11.00
17.00

Odry

8.00

Veselí
Odry
Mankovice
Veselí

19.00
24.00
8.00
9.30

Odry
Tošovice
Klokočůvek

8.00
9.30
11.00

Odry

Veselí
Mankovice
Pohoř
Mankovice
Odry
Odry
Veselí

8.00

16.00
17.30
8.00
9.30
18.00
8.00
9.30
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Bible v kresbách
Oni krále vyslechli a dali se na cestu.
A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí.
Mt 2, 9-10
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