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FA R N Í L I S T Y
adve nt a v áno ce 20 1 3

Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním.
ÚVODNÍK

PROGRAM BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
2013
V roce 304 zatkli v severní Africe skupinu křesťanů za to,
že se v neděli scházeli a slavili eucharistii. Když se Farní kostel
Klášterní kostel
prokonzul ptal Emerita, majitele domu, v kterém probíhala
Štědrý den 24.12.
shromáždění, proč těmto lidem dovolil scházet se v jeho Štědrý den 24.12.
domě, odpověděl, že jsou to jeho bratři a sestry. Prokonzul Mše sv. 24:00 „půlnoční“
Mše sv. 7:00, 15:00 pro
zdůraznil, že jim přece mohl zakázat vstoupit, ale Emeritus
děti, 22:00
odpověděl, že nemohl: „Quoniam sine dominico non Slavnost Narození Páně
Slavnost Narození Páně
possumus.“ Josef Ratzinger, tehdy ještě kardinál, tento text 25.12.
25.12.
přeložil slovy: „Protože bez Pánova dne nemůžeme žít.“ Mše sv. 7:00, 10:15
Zachovávání Pánova dne by tedy mělo být svědectvím
Mše sv. 8:45, 17:30
Živý Betlém – Masaryk.
o důležitosti víry v našem křesťanském životě.
Svátek sv. Štěpána 26.12.
Herbert McCabe v knize Zákon, láska a řeč píše, že nám. – 15:30
přikázání zachovávat sobotu a nepracovat, je namířené proti Svátek sv. Štěpána 26.12.
Mše sv. 8:45, 17:30
modloslužbě práce. Podobně jako modly vznikly prací
Svátek sv. Jana 27.12.
lidských rukou, i práce se může pro člověka stát modlou Mše sv. 7:00, 10:15
a odcizením. Ve světě, kde lidé nachází smysl svého života Svátek sv. Jana 27.12.
Mše sv. 7:00, 16:00
v práci, není důležité, co jednotlivec dělá, když nepracuje.
Člověk nepracuje, aby si odpočinul, Odpočívá, aby mohl jít Mše sv. 17:30 žehnání vína Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 28.12.
opět do práce. Není důležité, co dělá ve svém volném čase, Svátek sv. Mláďátek, muv den svého odpočinku. Důležité je, aby se v pondělí ráno čedníků 28.12.
Mše sv. 7:00
vrátil s čerstvými silami do práce. Znovu citujme McCabea:
Měli bychom se osvobodit od „barbarské“ etiky práce, Mše sv. 17:30
Svátek sv. rodiny 29.12.
která dělá z našeho zaměstnání, jestli vůbec nějaké máme, Svátek sv. rodiny 29.12.
Mše sv. 8:45, 17:30
výlučný střed našeho života a volno nám dopřeje jen tehdy,
když právě shodou okolností nepracujeme. Den odpočinku Mše sv. 7:00, 10:15 obnova Sv. Silvestr 31.12.
nás zve překonat modloslužbu práce, abychom se mohli manželských slibů v obou
Mše sv. 7:00
kostelech
svobodně klanět pravému Bohu.
Výlučnou náplní adventu kéž není jenom shánění dárků,
Slavnost Matky Boží Panny
Sv. Silvestr 31.12.
pečení a vaření a úklid v domácnosti až do úplného
Marie 1.1.
vyčerpání. Vánoce kéž nejsou krásné jen tím, co jsme Mše sv. 17:30
Mše sv. 8:45, 17:30
koupili v supermarketech. Advent ať je touhou po Vykupiteli,
Slavnost Matky Boží Panny
Vánoce
ať
jsou
radostí
z
jeho
příchodu.
Slavnost Zjevení Páně 6.1.
Marie 1.1.
(Timothy Radcliffe OP)
Mše sv. 7:00, 16:00
Mše sv. 7:00, 10:15
Roráty
Novoroční požehnání ve
Svatý Mikuláš
Především pro děti, ale nejen pro ně, jsou určeny rorátní 14:30
mše svaté v adventu. Začínají v pondělí 2. prosince Slavnost Zjevení Páně 6.1. V pátek 6. prosince přijde za
hodnými dětmi do farního
a budou bývat každé pondělí a středu vždy od 6:45 ve
kostela
po dětské mši svaté
Mše
sv.
10:15,
17:30
farním kostele. Po mši svaté bude na faře připravena pro
svatý
Mikuláš.
Zveme
děti snídaně.
všechny děti na mši svatou.
Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz
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KALENDÁŘ

Úmysly apoštolátu
1. Za opuštěné děti a za dětské oběti
jakékoli formy násilí, aby nacházely
potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni
světlem vtěleného Slova připravovali
lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost
Božímu slovu trpí příkoří, hledali
a nacházeli
pomoc
v modlitbě
a setkávání s Kristem ve svátostech.

Adventní doba
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností
a touhou po Kristu. Je to doba přípravy na slavnost
Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Božího
Syna k lidem, a tak v myšlenkách směřujeme
k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.
Symbolika adventního věnce: zelené větve znamenají
život, kruh vyjadřuje společenství s Bohem i lidmi,
plamen svíce připomíná Krista – světlo, které osvěcuje
každého člověka a čtyři svíce ukazují na čtyři adventní
neděle.

Poděkování

f a r n í k ů m 3. prosince – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Tento jezuita a misionář pocházel ze Španělska a žil v letech 1506-1552. Když
z Uherského Brodu
studoval v Paříži, bydlel s Ignácem z Loyoly. Ten mu říkával: „Chceš být
Bratři a sestry, srdečně vás všechny slavný? Nehledej slávu u lidí, ale u Boha.“ Byl u samého zrodu Tovaryšstva
zdravím ze Cvikova. Vstupem do Ježíšova a pověřen misií v Indii. Vydal se i do Japonska a tam měl úspěch.
Adventu zahajujeme nový liturgický Chystal se také do Číny, ale podlehl náhlé nemoci ve věku 46 let.
rok. Dovolte, abych vám všem 6. prosince – Památka sv. Mikuláše, biskupa
z celého srdce popřál hojnost Božích Za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným,
darů v čase předvánočním a zároveň jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných.
vám poděkoval za vaši dlouholetou 7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
přízeň. V roce 2013 jste na činnost Svatý Ambrož byl latinský církevní otec, od roku 374 působil jako biskup
v Miláně. Svými promluvami ovlivnil svatého Augustina a také ho pokřtil.
farnosti ve Cvikově přispěli rekordní
9. prosince – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
částkou a to 48.269,-Kč. Nemalý podíl hříchu
na této částce má jediný dárce, který „Já jsem Neposkvrněné početí.“ Tak se představila Matka Boží Bernardetě
do sbírky vložil v obálce 30.000,-Kč. v Lurdech čtyři roky poté, co Pius IX. roku 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna
Tomuto dárci i vám všem z celého Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu.
srdce
děkuji
a
přeji
vám 13. prosince – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
a v modlitbách vyprošuji hojnost Pocházela z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek chudým. Byla
udána jako křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Její
Božího požehnání.
poselství shrnuje výrok: „Ti, kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“
14. prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Byl to římskokatolický kněz, mnich řádu Karmelitánů a je považován za
Vánoční svátost smíření
jednoho z nejvýznamnějších španělských básníků. Básně Duchovní píseň
V naší farnosti bude v neděli
a Temná noc jsou pokládány za jedny z nejlepších děl španělsky psané poezie.
22.prosince v obou kostelech od
25. prosince – Slavnost Narození Páně
14:00 do 16:00.
Ježíšovým narozením se otevírá nebe, Bůh sestupuje mezi lidi a přináší pokoj,
který je naplněním starozákonních příslibů.
Adventem začíná ROK RODINY 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Byl to křesťanský kazatel a diakon, první mučedník křesťanství, ukamenovaný
Česká biskupská konference vyhlásila po procesu před židovskou radou jako údajný rouhač proti judaismu.
příští rok Rokem Rodiny a začínáme 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
v adventu. Ústřední akcí bude Národní
Je to učedník, kterého Ježíš nejvíce miloval. Často bývá nazýván „Janem od
pouť rodin 30.8.2014 ve Žďáru nad
Latinské brány“, je považován za nejmoudřejšího křesťana. Apoštol Pavel
Sázavou.
jednou nazval Jana spolu s Petrem a Jakubem „sloupy církve“.
Chceme se také v naší farnosti více
28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
připojit a hlouběji tento rok prožít.
Mláďátka je označení dětí, které podle evangelního vyprávění nechal v Betlémě
Proto jsme nyní od 1.12. připravili pro
zavraždit král Herodes Veliký po Ježíšově narození. Církev uctívá tyto zabité
děti deníčky, do kterých si po celý rok
děti jako mučedníky, neboť je považuje za první oběti pronásledování kvůli
budou lepit obrázky s citáty z bible za
Ježíši Kristu.
každou účast na dětské a nedělní
mši svaté. Kdo splní minimální 29. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
počet 6 nálepek za měsíc, půjde Svatá rodina v římskokatolické církvi označuje rodinu tvořenou Pannou Marií,
jeho deníček do losování o drobné svatým Josefem a Ježíšem Kristem. Je uváděná jako příklad církve pro život
všech katolických rodin. Je vzorem lásky a svornosti. V tento den se při mši
odměny.
svaté obnovují manželské sliby.
Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz
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Pozvání na kurz Obnovy v Duchu
Tříkrálová sbírka

svatém k prohloubení duchovního
života
Kurz trvá 10 týdnů (1x za týden večerní setkání
v sobotu na faře); setkání většinou (kromě
několika delších výjimek) trvají asi 2 hod.
Datum zahájení a přesnou hodinu vyhlásím
v kostele.
Kurz bude v naší farnosti probíhat od ledna do
března. Setkání povede P. Petr Karas, farář
z Dolních Bojanovic, se svým farním týmem.
V kurzu jde především o:
•
Připomenutí základů naší křesťanské víry
•
Prohloubení vztahu k Bibli
•
Pomoc v modlitbě nad Biblí
•
Prohloubení vztahu k Duchu svatému,
otevřenost a prosba za jeho dary
Obnovu a prohloubení vztahu ke společenství
církve celkovou obnovu a prohloubení
křesťanského života.
Kurz je možné začít „na zkoušku“ – pokud
nebude
vyhovovat,
nikdo
není
nucen
pokračovat.
Více informací o průběhu setkání dostanete na
začátku kurzu nebo u mě.
o. Josef

Vážení farníci, rodiče a děti! Blíží se tradiční Tříkrálová sbírka, která
proběhne v Uherském Brodě 3.–4. ledna 2014.
Děti, které mají zájem koledovat, se mohou prostřednictvím svých
rodičů přihlásit u koordinátora TKS, nebo mají možnost vyplnit
přihlášku v hodinách náboženství ve škole. Prosíme i dospělé
o účast na této akci, protože bude též potřeba vedoucích skupinek,
kteří jsou nápomocni k bezpečnému zajištění celé akce.
Pro koledníčky je připraveno jako každoročně bruslení na zimním
stadionu a maškarní karneval v Domě kultury v Uherském Brodě.
Kontakt na koordinátora TKS pro Uherský Brod:
Hana Nováková (Oblastní charita Uherský Brod),
e-mail: hana.novakova@uhbrod.charita.cz, mob.: 606 055 135.
Program Centra seniorů na prosinec 2013
Pátek 6.12.2013

KOUZLO BETLÉMŮ SLOVÁCKA

s Ing. Rostislavem Rajchlem. Začátek v 8:30 v malém sále DK.
Středa 11.12.2013 MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Rozjímání, mše svatá a možnost svátosti smíření s Otcem Česlavem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 13.12.2013 MODLITBA DLE NOVÉHO ZÁKONA
s Otcem Josefem. Začátek v 8:30 na faře.
Pátek 20.12.2013 VÁNOČNÍ BESÍDKA – rozloučení s r. 2013

Milí farníci, pokud pro Vaše blízké sháníte
smysluplný vánoční dárek za příznivou cenu,
máme pro Vás tip. Předplaťte jim časopis
Rodinný život. Časopis vydává Centrum pro
rodinný život v Olomouci už od roku 1990. Je
orientován na křesťanskou rodinu. Zaměřuje
se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi
manžely, na duchovní život rodiny, život v
neúplné rodině, seniorský věk apod. Cena
ročního předplatného je 195 Kč. Rádi Vašim
obdarovaným zdarma zašleme vánoční
dárkový certifikát. Objednávky můžete učinit
na telefonním čísle 587 405 250, na e-mailu
cmarova@arcibol.cz nebo skrze internetový
formulář
na
webových
stránkách
www.rodinnyzivot.eu

s Otcem Josefem a Otcem Zdeňkem.
Ochutnávka přineseného cukroví, výměna receptů.
Začátek v 8:30 na faře.
Pondělí 30.12.2013 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
se sv. růžencem s p. Zdenou Šulekovou.
Začátek v 8:30 v kapli na Charitě.
Připomínáme si:
1. 12. Světový den AIDS
10. 12. Mezinárodní den lidských práv
A co dál v lednu 2014?
Změna začátků programů vždy v 9:00!

Oslava patrocinia farního kostela
Zveme vás do farního kostela na společnou
oslavu patrocinia tohoto kostela v pondělí
9. prosince. Mše svatá bude v 16:00, hlavním
celebrantem bude P. Pavel Pacner, probošt
kapituly u sv. Václava v Mikulově. Po mši svaté
přejdeme
ve
světelném
průvodu
k Mariánskému sloupu, kde se pomodlíme
zásvětnou modlitbu k Panně Marii.
Mše svatá bude také ve farním kostele
dopoledne v 10:15.
Mše sv. v 17:30 už nebude.

Pátek 3.1.2014
NAŽIVO…

BETLÉM

Prohlídka sbírky rodinných
betlémů p. Mahdalové
Odchod od Charity v 9:00.
Pátek 10.1.2014
MODLITBA DLE NOVÉHO
ZÁKONA II
s Otcem Josefem. Začátek
v 9:00 na faře.

Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz
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Prosinec v centru pro rodinu
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu
maminek s dětmi SVATOJÁNEK který se koná každou středu
vždy od 9:00 do 11:30 hod v Centru pro rodinu na klášteře. Je
připraven program pro děti, zpívání, povídání a jednoduché
tvoření. Maminky se mohou pomodlit, vzájemně se sdílet
o radostech i strastech rodičovství, inspirovat se a načerpat klid
a pohodu. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK,
a to vždy ve středu od 8:30 na faře.
MODLITBY OTCŮ: Otcové z farnosti zvou další muže ke
společné modlitbě každý čtvrtek po mši svaté v 18.30 na faře.
kontaktní osoba: František Bílek, frantisekbilek@seznam.cz
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ve čtvrtek
dopoledne nebo v pátek odpoledne ke zpovědi do klášterního
kostela, nebo si potřebujete zařídit něco na úřadech či jít k lékaři?
Zavolejte nám a my vám je v Centru pro rodinu na klášteře
pohlídáme. Příspěvek za hlídání je 20,- Kč za půl hod. a za
každou další půl hod 10,- Kč.
Hlídání nabízíme i ve svátky, kdy je dopoledne mše sv. Stačí
předem zavolat a domluvit se.
POPORODNÍ TĚLOCVIK– nabízíme cvičení maminkám po
porodu. Cvičení se koná každé úterý od 17:00 hod v sále kláštera.
Cena za 1 hodinu je 50,- Kč. V době cvičení je možné nechat si
pohlídat své dítě v herně CPR. Příspěvek za hlídání 20,- Kč. Kvůli
omezené kapacitě je potřeba se na cvičení přihlašovat předem
pomocí formuláře na stránkách CPR nebo kdo tuto možnost nemá
zasláním SMS. Bližší informace poskytne paní Marcela Stašová
tel. 732 182 294
PŘIPRAVUJEME:
V době jarních prázdnin 3. - 7. 3. 2014 připravujeme pro děti
příměstský tábor.
O těchto a dalších chystaných aktivitách a termínech se více
dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele a na
našich webových stránkách www.cprub.webnode.cz
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: cprub@seznam.cz
Adorace v kapli sester
Sestry zvou na adoraci do kaple v neděli
1. a 15.12. od 18.30-19.30.

POZVÁNKA NA ŽIVÝ BETLÉM
Přijměte pozvání na Živý Betlém, který si pro vás
připravily děti, ale i dospělí z naší farnosti. Začátek
bude na Masarykově náměstí, kde proběhne hlavní
část programu. Pak se přesuneme do farního
kostela, kde si můžete poslechnout vánoční koncert
folklorního souboru Rozmarýn. Začátek na náměstí
v 15:30. Jste všichni srdečně zváni.
Pozvánka na duchovní obnovu
Chceme vás pozvat na adventní duchovní obnovu,
která se uskuteční v sobotu 7. prosince
v prostorách kláštera. Začátek je v 9:00, v průběhu
dne budou tři přednášky, oběd bude zajištěn, mše
svatá bude sloužena v 16:00. Je potřeba se
závazně přihlásit do tabulky buď v Glorii nebo
v
obou
kostelech.
Duchovní obnovu povede P. Karel Moravec.
FARNÍ PLES
Již nyní vás srdečně zveme na XII. Farní ples, který
se uskuteční v Domě kultury 8. února 2014. Opět
máme příležitost setkat se mezi sebou a pobavit se
jako jedna velká farní rodina. K tanci a poslechu
bude hrát dechová hudba Šohajka z Dolních
Bojanovic. Vstupenky se budou
prodávat
v prodejně Gloria za 20 Kč a místenka za 100 Kč
od 2. ledna 2014.
Velmi vás prosíme o dary do tomboly, které můžete
po Novém roce přinášet na faru nebo do Glorie.

Matka Boží v Loretánských invokacích
Zveme vás na výklad loretánských litanií
s promítáním v neděli 15. prosince v 16:00 ve
farním kostele. Prezentuje národní asistent pro
Rytířstvo Neposkvrněné – br. Bohdan Heczko OFM
Conv.

Pokladnička v Glorii

Pokřtěni byli:
Jiří Gazdík
Nikola Schenková
Lenka Zavrtalová
Leontýna Jiřina Gračková
Leontýna Marie Petříková

*23.7.2013
*24.7.2013
*22.6.2013
*26.8.2013
*26.9.2013

Oddáni byli:
Karel Hřib
Katrin Hermanová

Uherský Brod
Uherský Brod

Jindřich Slinták
Marie Pinďáková

Uherský Brod
Šumice 370

V měsíci říjnu jste do pokladničky v Glorii věnovali celkem 1 946
Kč. Na misie na Ukrajinu posíláme 1 000 Kč a na konto LL 1 000
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Ve farnosti jsme se rozloučili:
Růžena Šmídová
Božena Šobáňová
Jaroslav Petrůj
Františka Šišáková
Marie Trtková
Václav Cahel
Anna Skálová

Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz
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Aktuality z Katolické základní

úterý 21. ledna

školy
Den otevřených dveří 2013
Přijměte, prosíme, pozvání na Den otevřených dveří naší školy,
který proběhne v úterý 3. prosince 2013 od 8.00 do 17.00 hodin
v prostorách budov na Jirchářské ulici – I. stupeň i Na Výsluní –
II. stupeň.
Žáci a učitelé II. stupně mají pro Vás připraven Projektový den, ve
kterém nebudou chybět přednášky, výuka koled, vystoupení FS
Holúbek, ochutnávka vánočního cukroví, výstava žákovských prací,
adventní aktivity, ale také chemické pokusy.
Na I. stupni můžete navštívit Adventní dílničky – dopoledne budou
tvořit děti se svými učitelkami, popř. ochotnými maminkami ve
třídách a odpoledne společně s vychovatelkami ŠD za pomoci
starších žáků či rodičů. V jídelně I. stupně si také budete moci
prohlédnout vítězné práce soutěže „Dotvoř logo KZŠ“.
Srdečně jsou proto zváni všichni, kdo mají chuť společně
strávit předvánoční čas a k tomu si ještě něco hezkého s dětmi
vytvořit nebo se něco nového a zajímavého dozvědět. Nebojte
se proto s sebou vzít i své přátele a známé.
Těšíme se na Vás a počítáme s Vámi!
Pozvánka na Kateřinský jarmark a Misijní
bazárek
Jako každý rok tak i letos, najdete na Kateřinském jarmarku v pátek
29. listopadu 2013 na Masarykově náměstí stánek Katolické
základní školy v UB, ve kterém si můžete zakoupit výrobky našich
žáků
a
tím
přispět
na
misijní
aktivity.
Podpořit misijní dílo budete mít možnost i na Misijním bazárku
o 3. neděli adventní – 15. prosince 2013 před kostely v Uherském
Brodě
a
Újezdci
po
všech
mších
svatých.
Těší se na vás prodejci z řad žáků, rodičů, pedagogů a přátel
Základní katolické školy Uherský Brod, kteří vás s úsměvem
obslouží a tím snad také přispějí k vašemu pohodovému prožití
uspěchaných
předvánočních
dní.
Děkujeme.

Zápis do 1. třídy
na školní rok
2014/2015
Potřebné informace a dokumenty získáte
na školních stránkách nebo přímo v kanceláři školy.
web: www.kzsub.cz

Zaměstnanci KZŠ

email.: kzsubrod@gmail.com
Okrskové kolo recitační soutěže školních družin
Ve středu 13. listopadu 2013 na svátek sv. Anežky se 7 dětí z naší
školní družiny setkalo společně s dalšími 92 úspěšnými recitátory ze
školních družin celého uherskobrodského okrsku na Domě dětí
a mládeže v Uherském Brodě, kde se konalo okrskové kolo recitační
soutěže ŠD, které organizovala naše ŠD.
I přes velkou konkurenci si děti z naší školy odnesly hned čtyři
diplomy, které udělaly velkou radost nejen jim, ale i nám všem.
V kategorii 1. tříd získala Maruška Hrubošová Cenu poroty, Michal
Bartoš si odnesl 1. místo v kategorii II. tříd, v kategorii III. tříd byl Petr
Dleštík ohodnocen 2. místem a Amálie Burešová si v kategorii
4. a 5.tříd vyrecitovala krásné 3. místo.
Všem zúčastněným dětem za jejich odvahu a píli děkujeme. Stejně
tak jejich rodičům, kteří je v této činnosti podpořili.
Vychovatelky ŠD

Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz

5

farní listy | prosinec 2013
Předškolička – nabídka pro předškoláky a jejich
rodiče
Milí budoucí prvňáčci,
pomalu (nebo rychle? ) se blíží den, kdy zasednete do školních
lavic. Aby pro vás školní prostředí nebylo neznámé, abyste poznali
nové kamarády a hlavně – abyste se měli na co těšit připravili jsme
pro vás několik setkání v Předškoličce. Setkání se konají vždy od
16.00 do 17.00 hodin v budově I. stupně na Jirchářské 823 (bývalá
Židovna).
Srdečně zveme i vaše rodiče.
20. 11. 2013 – Tajuplná škola
18. 12. 2013 – Půjdem spolu do Betléma
15. 1. 2014 – Setkání s matematikou
19. 2. 2014 – Kouzelná písmenka
19. 3. 2014 – Protáhneme se
23. 4. 2014 – Kreslíme a malujeme
21. 5. 2014 – Příroda kolem nás
Těší se na vás paní učitelky KZŠ
První setkání v Předškoličce
První setkání v Předškoličce na téma „Tajuplná škola“ je za námi :). Děti měly možnost si i s rodiči prohlédnou celou
školu včetně jídelny, kde na ně čekalo sladké překvapení. Věříme, že si děti tento odpolední čas užily a těšíme se,
že se uvidíme i na předvánočním setkání, které se koná 18. prosince 2013 a nese název „Půjdem spolu do
Betléma“. Jak už název napovídá, nebude chybět
zpěv koled, ale také tvoření, které určitě udělá
radost nejen dětem, ale také jejich blízkým. Jsou
opět srdečně zvány všechny děti, které brzy
zasednou do školních lavic, i jejich rodiče.

ADVENTNÍ VEČER
Dětský folklorní soubor Holúbek a Katolická ZŠ
vás srdečně zvou na ADVENTNÍ VEČER, který
se uskuteční v sobotu 7. prosince 2013 v 18:30
ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě.
V komponovaném programu společně vystoupí
Holúbek I, Holúbek II, Hradišťánek, taneční obor
ZUŠ Uh. Brod, dramatický obor ZUŠ Bojkovice
a Jiří Hrubý – varhany.
Vstupné dobrovolné.

Webové stránky farnos : www.farnostuherskybrod.cz
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