
      V každém čísle najdete písmeno z hebrejské „abecedy“.               

      Jod – představuje nadpozemského návštěvníka,  

                který přinese pohyb a změnu do našich životů.          YOD (Y)                                    

------------------------------------------------------------------------------------------ 

        INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: 

10. října od 10. – 19. hod. - SETKÁNÍ SCHOL v KD Lidečko 

Bohatý program (mše sv., promítání, koncert, přednáška, zábavná nabídka) 

18. října – MISIJNÍ NEDĚLE, misijní jarmark 

  8. listopadu od 14. hod. - DRAKIÁDA ve Střelné u Zvonice 

15. listopadu – MOTOKROS Střelná (připravuje se) 

Úterky v 17 hod. – zkoušky scholičky (přijďte mezi nás) 

Středy dopoledne od 9. hod. – Zadáno pro ženy, PD u kostela  
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Redakce: děti ZŠ - František, Pavel, Eliška, Julie, Johana,  

Anna, Samuel, Tereza, Veronika, Michal,  
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Cena: dobrovolný příspěvek  

na podporu adoptivního chlapce na dálku z Indie. 

 (O Stalanovi podrobně v příštím vydání). 

 

                                                   

 

                                             

                                       „Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři.      

                                                          Nezapomínejte na pohostinnost,  

                                           protože tak přijali někteří ve svém domě   

                                                          anděly, aniž to tušili.“ Žid 13.1-2            

                                                       Mladý novinář                                                       

 Jako kluk jsem chtěl vydávat   
                                                časopis. A doma se také objevilo   

                                                  první číslo. Psal a kreslil jsem   
                                                ručně, ale už si z toho téměř nic     

                                  nepamatuji. Potom jsem se zapojil 
do tvorby časopisu bohoslovců v kněžském semináři v 
Olomouci. Měl jsem na starost seriál „Kněží – básnící“, 
v němž sestra Andrea vzpomínala na otce Jana Víchu. 
Já potom představil v dalších číslech otce Libora 
Kovala, Jana Dokulila a některé další. Také v bývalých 
farnostech jsem přispíval do farních časopisů. Proto 
mám radost, že naši redaktoři z řad dětí 4. - 5. třídy se 
snaží tento časopis rozhýbat. A zvlášť, když je spojen s 
myšlenkou dobročinnosti a výtěžek z prodeje bude 
sloužit potřebným. Tak přeji čtenářům příjemné chvíle 
nad těmito stránkami a mladým redaktorům a 
redaktorkám radost z vykonané práce a mnoho 

inspirací do dalších čísel. 
                                                                                 

 1                                                            Otec Stanislav 
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Luštěnka 

1.  Zdrobněle zvon. 

2.  Den, kdy pán Ježíš vstal z mrtvých. 

3.  Zrádce Pána Ježíše. 

4.  Pták, který v noci nespí. 

5.  Patron České země. 

6.  Měsíc panny Marie. 

7.  Název ministrantského časopisu. 

8.  Název tohoto časopisu /jinak/ 

9.  Největší planeta sluneční soustavy. 

10.  Dětmi nejnavštěvovanější budova roku. 

11.  Nekalý skutek. 

12.  Jinak „tatínek“. 

13.  Známá značka traktoru. 

14.  Zvíře podobné člověku. 

15.  Náš Vykupitel. 

16.  Název známé knížky od Karla Jaromíra Erbena. 

17.  Nese dobrý strom 

18.  Hudební nástroj 

             Tajenka v polích označených číslem. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….    



 Vzpomínky babičky 

Můj příběh.   

Velmi ráda vzpomínám na své dětství. Bylo krásné a 

idylické. Moji rodiče byli velmi hodní lidé a nás, děti, 

velmi milovali.  

Jako všichni rodiče početnější rodiny, byli jsme čtyři děti, 

museli tvrdě pracovat, aby nás uživili. Maminka šla do 

práce, když mi bylo asi osm let, byla jsem ze sourozenců 

nejmladší. A moje maminka, na kterou jsem byla tak 

zvyklá, mi najednou velmi chyběla.  

Když jsem přišla ze školy, nebyl nikdo doma. Moji starší 

bratříčkové měli své zájmy, spíš „lumpárny“ a já se do 

jejich her nehodila. Bývalo mi hodně smutno. Ale brzy 

jsem si našla způsob, jak ten čas, než se rodina sejde, 

vyplnit. Měli jsme velkou zahradu a já bývala od mala 

velký čtenář. Vylezla jsem si do koruny jednoho z mnoha 

stromů a četla a četla… Všechny ty příběhy jsem 

prožívala s hrdiny v knížkách a s nimi jsem i cestovala. 

Bylo to krásné.  

Celé moje dětství bylo krásné.  

Díky Vám, maminko a tatínku!      

                                            

 

                                                      Jana Pohůnková                                             2                

           RECEPTYNÁVODYUDĚLEJSIRECEPTYNÁVODYUDĚLEJSI! 

                  Mňamka  

                     Domácí pribináček 

                     1 tvaroh 

                     1 smetena ke šlehání 

                      2 vanilinové cukry 

                      Postup: Vyšlehej smetanu do tuha a přidej cukry.  

                      Potom vmíchej tvaroh a vypracuj, až vznikne         

                      hladký  krém.                                  DOBROU CHUŤ! 

                             Provoněný domov  

          Svíčka ze včelího vosku  

Potřeby:  jeden plát přírodního včelího vosku a  

jeden plát barevného na dozdobení, např. 

červeného, knot, nožík a šikovné ruce.  

Postup: Z plátu vyřežeme obdélník. Čím bude 

obdélník delší a větší, tím bude svíčka silnější a 

vyšší. Na okraj položíme knot a pomalu stáčíme a 

opatrně stlačujeme. Z barevného vosku vyřežeme 

nožíkem ozdoby a přitiskneme na svíčku. Hotové 

svíčky je vhodné zabalit do tenké potravinářské 

folie. 



S DĚTMI DO POHÁDKY 

Zvědavé kuřátko 

Na jednom statku žilo malé roztomilé kuřátko, které 
se jmenovalo Holátko. Mělo kamaráda králíčka 
Knoflíčka a sedm sourozenců. 

Jednou se kuřátko Holátko s králíčkem Knoflíčkem 
vydali na nebezpečný průzkum rybníka. Když 
přiběhli ke břehu a kuřátko Holátko uvidělo svůj 
obraz ve vodě, podivilo se…. A BÁC!!!   Spadlo do 
vody a hned volalo:,, Píp, píp, topím se, pomoc!!!“ 
Knoflíček začal panikařit a volal také o pomoc. Tu si 
vzpomněl na to, jak se spolu s maminkou modlili…   

A tak se začal modlit: ,,Andělíčku, můj strážníčku, 
pomoz nám!“ Přiletěl Anděl strážný a pomohl 
kuřátku nahoru na břeh, oba dva dostali 
napomenutí. Knoflíček a Holátko pěkně poděkovali. 
Cestou domů rozmlouvali o tom, co se stalo, a 
nemohli uvěřit, že to byl opravdu Anděl strážný. 

 

 

 

 

 

 

                                Podzim 
                           Padá listí ze stromů, 

                           na poli i u domů. 

                           Podzim, to je krásný čas, 

                           draci ve vzduchu jsou zas. 

                           Děti jásají, spěchají ven, 

                           listí padá na suchou zem.  

                           Nastalo období sklizně, 

                           všechno ovoce ze stromů mizne. 

                           Po podzimu přijde zima, 

                           děti se radují, že je to prima! 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                       Vymaluj 

                         Valašské mudrosloví: „Lehká je noša,  

 3                                   kerú nese negdo druhý“            



RECEPTY VÁNOČNÍ MŇAMKA RECEPTY VÁNOČNÍ MŇAMKA 

  Kakaové sušenky 

¼ másla, ¾ hrnku moučkového cukru, 1 ½ hrnku hladké mouky,           

1 hrnek kokosové moučky, 2 žloutky, 2 lžičky kakaa 

Postup: Do mísy dáme tuk a cukr. Vyšleháme do hladké hmoty, 

přidáme žloutky, kokos, hladkou mouku a kakao. Z těsta tvoříme 

kuličky, rozložíme na pečící papír, a přitlačíme vidličkou. Pečeme při 

160 °C asi 20 minut.                                                 Anička                                                                                                           

  Čokoládové kosové kuličky  

150 g ztuženého tuku (IVA),  200 g kokosové moučky,  1 vejce,           

3 lžíce kakaa, 1 lžíce rumu  

Postup: Rozpustíme tuk, přidáme všechny ingredience a vyhněteme 

těsto. Utvoříme kuličky a obalíme v kokosu.                         Julinka                                                                                        

Dobrou chuť! 
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                                                     „Anděl jí řekl: „Neboj se Maria,  

                                                     vždyť jsi nalezla milost u Boha.“ 

                                                                                            Lk 1,30                                                                                                  

                           JE ADVENT DŮLEŽITÝ? 

                                  V semináři jsem měl na starosti            

                                prodej knih. Jednou za týden jsme        

                               s kolegou otvírali pro ostatní malý       

                             obchůdek. Starší bohoslovec se ptal     

                       jednou na adventní pohlednice. Ne ještě    

                     vánoční, ale adventní. Teprve tehdy jsem  

                        si uvědomil, jak je i advent svébytným                   

                            obdobím během roku. Prožijme ho tedy nejen   

jako průchod, přípravu na další část.  

Každý adventní den nese své požehnání, když roste naše touha 

po setkání s živým Bohem. 

                                                                                  otec Stanislav 

Adventní věnec – kruh bez začátku a konce, symbol věčnosti. 

 Zelené větvičky – symbol naděje a života.                         

Fialová výzdoba – kajícnost, proměna.                                          

Svíce – Světlo přichází na svět. 

Pokud jste jej ještě nestihli vyrobit, zde je návod.  

Potřebujeme 1 kruh (umělý nebo přírodní), drátek, 4 svíčky, 

jedlové nebo smrkové chvojí a ozdoby. 

Postup: Nastříháme si malé pěkně tvarované větvičky. Skládáme 

je na kruh a obtáčíme drátkem až je celý věnec pokrytý. 

Připevníme úchytky pod svíčky, přidáme ozdoby a svíčky.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               Pavlík                          



        Advent – doba radostného očekávání. 
 

                                                       děkuji                             prosím  please 
promiň  sorry                             thank you                                   bitte 
    pardon                                                 danke 

 
                                                                                                                          

 

   

 

mám tě rád 

    i love you          

ich liebe dich            Pomozte změnit svět  láskou a dobrem. 

------------------------------------------------------------------Marta----- 

Okénko do historie. 

KOSTEL PANNY MARIE NANEBEVZATÉ VE STŘELNÉ 

O stavbu vlastního kostela usilovali obyvatelé obce Střelná dlouhá 

desetiletí. Přání se jim částečně vyplnilo v 60-tých letech minulého 

století. Tehdejší státní úřady tomu však nepřály. Přesto se jim podařilo 

převážně z vlastních peněz a díky své práci kostel postavit. Využívat 

ho ale nesměli. Vysvěcen mohl být až po pádu komunistického 

režimu. Velikou radostí a odměnou za jejich vynaložené úsilí se stal 

také zachráněný historický zvon ze střelenské zvoničky. Za války byl 

zkonfiskován pro potřeby německé armády. K překvapení všech se ho 

po osvobození podařilo neporušený objevit v Praze. Po opětovném 

posvěcení a instalaci do věže kostela se rozezněl nad Střelnou, aby 

vyzýval obyvatele k zastavení, zamyšlení a návštěvě kostelíka. 

                                                                                                        Mája a Venda      

                                    PŘÍBĚH ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Na adventním věnci hořely čtyři svíčky…Okolo bylo úplné 

ticho. Tak ticho, že bylo slyšet, jak si svíčky začaly potichoučku 

povídat. 

První zašeptala: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych svítila, ale 

lidem na mně nezáleží, netouží po pokoji. Naopak, oblíbili si 

sváry a hádky a vyhánějí mě ze svých příbytků.“ Světlo svíčky 

sláblo, až zhaslo. 

Druhá svíčka plápolala zářivým plamenem: „Jmenuji se VÍRA a 

chtěla bych svítit všem lidem na cestu. Ale oni mnou opovrhují, 

protože jsem už zbytečná, nemoderní. Prý mají lepší „svídidla“, 

nechtějí chránit můj plamínek.“ Průvan zhasl i druhou svíci. 

S chvějícím hlasem se ozvala třetí svíce: „Mé jméno je LÁSKA. 

Mnozí si mě nevšímají, jiní mnou opovrhují. Říká se, že 

potřebují něco napínavého, vzrušujícího, fantastického, 

zábavného. Svíčka zablikala a zhasla.  

V tom vešlo do pokoje dítě. Hledělo na zhasnuté svíčky a 

s pláčem se zeptalo: „Proč nesvítíte?  Kdo vás zhasl?“ 

Na to se ozvala čtvrtá svíce: „Neboj se! Pokud jsem tu já, nikdy 

není pozdě! Jmenuji se NADĚJE. Ode mě můžeš zapálit ostatní 

svíčky.“ 

Dítě vzalo hořící svíčku a zapálilo ostatní svíce…..             

---------------------------------------------------------------------                           

                     ALEF - první písmeno hebrejské abecedy. Je symbolem  

                             člověka, který je připraven pro dobro své i ostatních 

něco udělat. Prvopočátek všeho, který ještě není vidět, proto i Bible 

začíná druhým hebrejským písmenem: 

                     BET, kterým začíná text Bible. Reprezentuje pokoj v našem                                        

                                             domě, který bychom měli vyhledávat a tvořit. 



SOUTĚŽ   -  EXKURZE  -   VÝLET  

FRANTIŠEK, PAVLÍK A MÍŠA VE ZLÍNĚ 

 

Chtěla bych se ohlédnout za výjimečnou událostí  z minulých dnů, 

kterou měli možnost prožít naše děti ze Střelné. 

Tou událostí byla soutěž ve všeobecných biblických otázkách, která 

byla zaměřena na Matoušovo evangelium. 

Spolu s p. katechetkou Martou do Zlína na církevní školu na Jižní 

Svahy vyrazili, Michal s Pavlem a František. Sešlo se asi padesát 

dětí z různých škol, které měly chuť soutěžit. Všichni tři chlapci 

dosáhli pěkného bodového ohodnocení. Nejdříve probíhal test z 

Písma svatého o dvaceti otázkách. Prvních šest úspěšných se utkalo 

v ústním rozstřelu, kde například nechybělo ani vyhledávání a 

orientace v Bibli. Do tohoto rozstřelu postoupil Pavel s 

Františkem. A Michal s p. katechetkou fandili a povzbuzovali o 

stosedum. Výsledek se dostavil, protože ogaři vybojovali první 

místo. Juchůchů! Za tu velkou radost a úspěch poděkovali P. Marii 

pomocnici křesťanů v novém kostele na Jižních svazích, ve kterém 

je provedl místní pan farář. Měli možnost také shlédnout jeho 

zajímavé okolí a podzemí, kde je komunitní centrum.  Hned u 

vchodu  je upoutala kamenná socha Dona Boska v životní velikosti. 

Čas strávený společně  a na tomto  duchovním místě, podle jejich 

výpovědi, byl pro všechny pěkným zážitkem. Sešlo se tolik dětí a 

dospělých, kteří rádi slyší slova: ČTĚME BIBLI TAM TO 

VŠECHNO JE! 

Naši chlapci pak prožili radostně zbytek dne naplněný dalším 

bohatým programem. A tak velké díky soutěžícím, pořadatelům i 

otcovi Stanislavovi. 

                                                                Stanislava Šerá 

 

                                                 

                                                 „Mikuláši, Mikuláši, 

                     ať tě čerti nezastraší! 

     Pojďme spolu ven,  

                      užijme si krásný den. 

     A až půjdu spát, 

                  nechám si  o tobě zdát.“          

Sv. Mikuláš                                              Eliška                                

Víte, že sv. Mikuláš není žádná vymyšlená postava? On skutečně žil. 

Narodil se v bohaté rodině v maloasijském městě Patras. Ze svého 

bohatství tajně obdarovával chudé. Říká se o něm, že pomohl z bídy 

sousedovi, který měl tři dcery.  Zachránil je před prodáním za 

nedůstojným výdělkem na věno. V Myře při své pouti byl nečekaně 

zvolen biskupem. Zemřel kolem r. 350 a byl prohlášen za svatého. 

Mikulášovu štědrost si připomínají 6. 12. lidé v celé Evropě. Mikuláš 

většinou s andělem a čertem obchází rodiny, školy, náměstí. Je oblečen 

jako biskup, v ruce drží pastýřskou hůl, které se říká berla. Na hlavě má 

mitru a v ruce košík. Všechny děti obdaruje svou nadílkou.                                                          

   -----------------------------------------Terezka------------       
INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA:INFOLINKA 

            Roráty v pátky a úterý 22. 12. (nezapomeň lampičku) 

  6. 12. Mikulášská besídka -  v kostele po mši sv.  

11. 12. Vánoce s obcí od 16. hod. – rozsvícení stromku 

                                                       - jarmark výrobků dětí ZŠ a MŠ        

25. 12. Vánoční pásmo dětí v kostele od 14. hod.                         

                                                                                            Johanka                                                                                                              

 



Ze školních lavic 

 
Žáci naší školy mě požádali, abych do jejich časopisu napsala něco 

vtipného z našich „střelenských“, školních lavic. Ovšem to není zrovna 

jednoduché, protože, pokud si to, co se ve vyučování vtipného stane, 

pokud se vůbec něco takového stane, hned nezapíšete, tak to na druhý den 

marně lovíte v paměti. 

 

Paní ředitelko:"Co se Vám přihodilo, když jste stála nad žáky?" 

Jednou se dívám na chlapce, jak píše do sešitu a vyděsím ho trošku 

hlasitějšími slovy: „Proč píšeš úkol pro třeťáky?“ a pak zjistím, že on, 

chudák malý, je třeťák! 

"Hm, kdo se víc lekl?!" 

 

Nebo když vykládáte dětem o ubývajících zásobách ropy a uhlí na naší 

planetě a jedna žákyně s hrůzou v očích vykřikne: „Propána, to znamená, 

že se za padesát let vrátíme na stromy? Buďte, paní učitelko ráda, že jste 

tak stará a tu dobu už nezažijete!“ 

Tak to se moc netrefili. "Ještě někdo měl tak špatný odhad?" 

Vzpomínám na dotaz: “Paní učitelko, kolik je Vám let?“ ……….“Cože, 

tak málo? Já jsem myslel, že aspoň padesát!“  

 

Tam, kde jsou žáci, tam bývají i méně či více vtipné hlášky. 

Tyto hlášky produkují nejen žáci v písemných pracích a při ústním 

zkoušení ale také učitelé ve vyučování nebo v poznámkách v žákovských 

knížkách. 

Některé hlášky, které kolují mezi lidmi, jsou už notoricky známé. 

Například:  

 

Z poznámek:  

Spadl ze židle až na zem. 

Dívá se na mě skrz zelené pravítko a říká, že jsem zelená. 

Za zády se mi neustále směje do očí. 

Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá. 

Zpívá při hodině hudební výchovy. 

Ani se nezeptala a usnula v hodině. 

Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito. 

Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom. 

 

Z písemek: 

Jan Ámos Komenský byl první československý prezident. 

Při spalování nafty vzniká kyslík. 

Evropa je druhý nejmenší stát naší Evropy. 

Evropa je vyspělý světadíl, má největší rozvoj módy. 

Chmel je pivní rostlina. Patří mezi naše exportní alkoholické zlato. 

Na Ostravsku se horníci živí černým uhlím. 

Ovčáci na Valašsku přepásávají ovce a dělají z nich sýry. 

Sůl získáváme v ČR tak, že ji kupujeme v krámě. 

Zemětřesení vznikne, když se Země bojí. 

 

                                                                                Martina Juřicová 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Adopce na dálku 

Stalan Banz je patnáctiletý chlapec z Indie, stát Karnataka. Navštěvuje 

10. ročník školní docházky. Je velmi inteligentní a pilný s dobrými 

studijními výsledky. Podporujeme jej celou dobu školní docházky 

zaplacením školného, uniformy a pomůcek, zač je velmi vděčný. Žije se 

svojí maminkou a bratrem na vesnici. Vlastnili domek, zahradu a krámek 

s prodejem zeleniny a ovoce. Tatínek po dlouhé nemoci, která je stála 

všechny peníze i zahradu, zemřel. Žijí jen s prostředků, které jim nabídne 

rodina a sousedé. Přesto si Stalan nestěžuje a vždy píše, že se jim daří 

dobře. Všechny moc pozdravuje a těší se vždy na další dopis.                                                                      

                                                                               Marta Řeháková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADVENTNÍ KALENDÁŘ – S MARIÍ DO BETLÉMA 

 

 

NÁVOD NA VYTVOŘENÍ CESTIČKY:  

 

Políčko neděle vybarvi červeně – pokud půjdeš na mši sv. 

Políčko pátek /úterý/ vybarvi žlutě – pokud půjdeš na roráty 

Políčko všedních dnů vybarvi zeleně – pokud uděláš někomu 

radost, dobrý skutek 

                                                                                                                         

                                                                  

                               František         

 

Vánoční píseň skupiny BTM 

 

Tiše snáší se sníh, 

kraj tak tajemně ztich‘. 

Vánoční třpyt a v něm jas, 

radostí přichází čas. 

 

V srdci vděčnost a mír, 

Jasní se každý stín. 

Pán Bůh chce dary své dát, 

Otevři, máš-li jej rád.  

                                                                                    

                                                                                          

 

 

 

             POKOJ 

 

                                                       LÁSKU 

RADOST                                                                                 SPOKOJENOST 

                                   DO KAŽDÉ RODINY 
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