
 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2017  
A NA NOVÝ ROK 2018 

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladně (nám. Starosty Pavla) 
24. 12. 4. neděle adventní, mše ............................................................................. 10.00 h.  
 Půlnoční mše s doprovodem koled ........................................................... 24.00 h. 
25. 12. Slavnost Narození Páně,  
             mše s doprovodem Sboru sv. Mikuláše  .................................................... 10.00 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše   ................................................. 10.00 h. 
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola—pro romskou komunitu .................................... 12.00 h. 
31.12.  Svátek sv. rodiny, mše s obnovou manželského slibu ............................. 10.00 h. 
1.1. 2018 Nový rok................................................................................................. 10.00 h. 
   
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Kročehlavy (Školská ul.) 
24. 12. 4. neděle adventní, mše ................................................................................ 8.30 h. 
  Vigilie Narození Páně, mše  .................................................................... 16.00 h.  
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše .  .................................................................... 8.30 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše ….. .............................................. 8.30 h. 
27. 12.  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty ..................................................... 18.00 h. 
29. 12.  5. den v oktávu Narození Páně ................................................................ 18.00 h. 
31. 12  Svátek sv. rodiny, mše s obnovou manželského slibu ............................... 8.30 h. 
31. 12. Děkovná mše na závěr roku 2017 .............................................................. 16.00 h. 
 
Kaple sv. Floriána - třída T. G. Masaryka (pěší zóna – centrum města) 
24. 12. Vigilie Narození Páně, mše  ....................................................................... 15.00 h. 
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše …………...…………….  ............................ 18.00 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše ……… .......................................................... …..18.00 h. 
30. 12. 6. den v oktávu Narození Páně, s nedělní platností .................................... 18.00 h. 
31. 12. Děkovná mše na závěr roku 2017 ............................................................. .15.00 h. 
1.1.2018 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie  ...................................... 18.00 h. 
 
Kostel sv. Mikuláše Vrapice (konečná MHD č. 4) 
24.12., 25.12., 26.12., 31.12. a 1.1.2018  mše vždy v  ............................................. 8.30 h. 
29.12.  5. den v oktávu Narození Páně ................................................................. 14.45 h. 
 
Kostel sv. Mikuláše - Švermov - Hnidousy (konečná MHD č. 2) 
24.12.  4. neděle adventní, mše .............................................................................. 10.30 h. 
24.12.  Půlnoční mše z Narození Páně  .................................................................. 24.00 h.  
25.12., 26.12. mše vždy v  ...................................................................................... 10.30 h.  
31.12 Svátek sv. rodiny, mše s obnovou manželského slibu ............................... 10.30 h. 
1.1.2018 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie  ...................................... 10.30 h. 
 
Zámecká kaple sv. Vavřince 
28. 12. Svátek sv. Betlémských dětí, s vánočními zpěvy (Gemini musicales)....... 18.00 h. 
 

Příležitost ke svátosti smíření ve všední den je 1/2 hod. před i po bohoslužbách .  

N A D Ě J E 
 

Zlomky ze života kladenského farního 
společenství 

 

VÁNOCE 
2017 

 

RAFFAEL SANTI (1483 - 1520) 
 /Klanění (oltář Oddi)/ 



naše vánoční přání malou 
modlitbou a požehnáním pro druhé. 
V tomto duchu přijměte prosím i 
mé přání požehnaných vánočních 
svátků - ať jsou pro naši farnost 
duchovní obnovou! A do nového 
roku 2018 přijměte požehnání na 
přímluvu Matky Boží, Panny 
Marie. 
Těším se na další setkávání s Vámi 
v naší farnosti. 

Váš P. Martin 
 
Znovuotevření kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
/Nad farní kronikou/ 
  

Několik let jsem se snažila 
čtenářům farního časopisu Naděje 
přiblížit zápisy z Farní kroniky. 
Naposled to byl cyklus o 
návštěvách osobností z církevního i 
kulturního života v naší farnosti. 
Celý tento cyklus bych chtěla 
zakončit připomenutím slavnosti 
znovuotevření kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v r. 2000. 
Mnozí z vás byli tehdy ještě dětmi, 
mnozí se teprve měli narodit. My 
starší a staří, kteří jsme pamatovali 
léta pravidelných bohoslužeb v 
tomto chrámu před jeho uzavřením 
v osmdesátých letech, jsme 
očekávali tento den s nedočkavostí 
a zbožnou radostí. 
Celá první polovina toho roku byla 
zaměřena na dokončování oprav 
kostela. Pan arciděkan Jiří Neliba 
se zasloužil o přiznání 

Sestry a bratři, milí přátelé,  
rád bych Vás touto cestou pozdravil 
před vánočními svátky.  
Přejeme si vzájemně šťastné a 
veselé nebo požehnané Vánoce. V 
prosinci a na začátku ledna tato 
slova opakujeme velmi často, 
někdy možná spíš mechanicky. Kéž 
jsou tedy naplněna svým smyslem, 
ale řekněme odstupňovaně. Ono 
štěstí je přeci jen maličko pohanská 
záležitost starých Řeků a Římanů 
(ona "fortuna"). Veselí můžeme 
prožívat různě od povrchního 
křepčení až po hlubokou radost 
Ducha Svatého, kterou zažijeme 
jako dar Dítěte z Betléma (jak 
zpíváme v jedné starobylé koledě 
"Čas radosti, veselosti světu nastal 
nyní"). A to už se blížíme k 
vlastnímu, spíše křesťanskému, 
chápáni svátků jako těch Pánem 
požehnaných dní, které nejsou jen 
připomínkou vzdálené minulosti, 
ale i přítomných dní vánočního 
oktávu. Samotné slovo Vánoce v 
našem jazyce jasně neodkazuje na 
samotnou skutečnost Narození 
Páně (na rozdíl od například 
románských jazyků - Nativitas, 
Natale, Navidad - kde je obsah 
jasný; jedná se o narození). Ale 
jistě všichni křesťané vědí, co slaví 
a jistě to tuší i ti, kteří by se 
věřícími nenazvali, totiž skutečnost, 
že se věčné Boží Slovo, sám Syn 
Otce stal člověkem, malým 
Ježíšem, narozeným v chudobě 
betlémských jesliček. Kéž je každé 
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Mikuláše, letos s vůní středověkých 
písní 
 
28. 12. Kladno, zámecká kaple sv. 
Vavřince, od 17 hod. koncert, v 18 
hodin mše sv. 
Vánoční písně českého středověku, 
aneb dávné zpívání k Božímu 
narození – vánoční koncert  
v krásné zámecké kapli, účinkuje 
soubor Gemini musicales. Na 
koncert bude od 18 hod. navazovat 
vánoční bohoslužba. 

L. Harigelová 
 
Obsah: 
 

Sestry a bratři, milí přátelé ............ 2 
 

Znovuotevření kostela  
Nanebevzetí Panny Marie ............. 2 
 

Malé světlo v temnotách ............... 4 
 

Příběh našeho betléma .................. 5 
 

Co se líbí na ZŠ Maltézských  
rytířů osmákům a deváťákům ....... 5 
 

SOUMRAK SE POZDVIH  
ZE SNA......................................... 6 
 

Nabídka kurzu pro snoubence  
a manžele .....................................  7 
 

MILUJ! ......................................... 7 
 

Vánoce, Vánoce přícházejí … ...... 7 
 

Církevní MŠ Radost ...................... 8 
 

Mikuláše, 18 hod. 
Bohoslužba a následný varhanní 
koncert k příležitosti žehnání nově 
opravených varhan.  
Zazní hudba převážně z období 
baroka v provedení kladenských 
varhaníků a dalších hudebníků naší 
farnosti. 
 
10. 12. Kladno, kaple sv. Floriána, 
16 hod. 
Adventní koncert souboru Gemini 
musicales s žehnáním nového CD 
středověké hudby s názvem Poutní 
cestou. V programu zazní sólové i 
vícehlasé adventní písně z pozdně 
středověkých manuskriptů za 
doprovodu dobových nástrojů, jako 
jsou šalmaje a gemshorny, varhanní 
portativ či harfa. 
 
26. 12. Kladno – Hnidousy, kostel 
sv. Mikuláše, 16 hod. 
Vánoční koncert sboru sv. 
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opravu kostela darem v hodnotě 
téměř jednoho milionu korun.  
Za hlaholu zvonů začal slavnostní 
obřad promluvou pana kardinála. V 
ní připomenul, že se kostel znovu 
otevírá právě v roce 100:výročí 
jeho postavení. Dne 7.července 
1900 jej vysvětil tehdejší pražský 
arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště. 
Poté hovořil pan arciděkan Neliba, 
který se zmínil o tom, že komunisté 
hodlali kostel zbourat nebo z něj 
udělat skladiště. Boží prozřetelnost 
však zapůsobila, že zlo padlo a 
kladenští věřící mají opět svůj 
stánek. Při pobožnosti slova se pan 
kardinál obrátil k věřícím s výzvou, 
aby právě oni byli živým božím 
chrámem, aby byli duší tohoto 
chrámu. 
Po vyznání víry začal obřad svěcení 
oltáře. Otec kardinál se u oltáře 
pomodlil zásvětnou modlitbu a 
pomazal jej svátostným olejem. 
Položil na oltář dýmající kadidlo, 
které symbolizovalo modlitby 
věřících, stoupající k Bohu. Pak 
spolu s kladenským vikářem 
zahalili oltář plátny a rozsvítili na 
něm svíce. Teprve poté se v kostele 
rozsvítila všechna světla a mše 
svatá pokračovala bohoslužbou 
oběti. Bylo podáno na sedm set 
svatých přijímání. Na závěr 
podekoval pan vikář Jiří Neliba 
nejprve Bohu a Panně Marii a 
potom všem, kteří se jakkoli 
přičinili, aby byl kostel znovu 
otevřen, tedy všem sponzorům a 

mimořádného příspěvku od 
městského úřadu ve výši jeden a 
půl milionu Kč, také věřící přispěli 
svými dary podle možností, takže 
se podařilo dokončit nejdůležitější 
práce ke stanovenému dni. Pater 
Neliba byl v těch dnech stále v 
kostele, kde organizoval práce a 
dojednával konkrétní maličkosti. 
Od první květnové soboty byly 
každý týden pořádány brigády 
věřících na úklidu kostela, několik 
farnic ušilo nové alby pro 
ministranty, jiné připravovaly 
květinovou výzdobu a další zase 
pohoštění. Konaly se zkoušky 
ministrantů, zvoníků, pořadatelů a 
kostelníků. 
V onen slavný den, 3.června, bylo 
od rána krásné slunečné počasí. Již 
půl hodiny před začátkem obřadů 
byl kostel zaplněn asi 1200 – 1500 
věřícími. V předních lavicích seděli 
čestní hosté, zástupci městského a 
okresního úřadu, kultury a 
ekumeny. Za zpěvu věřících 
vstoupil do chrámu hlavním 
vchodem průvod, v němž kráčelo 
32 ministrantů, 2 jáhni a 20 kněží, 
jako poslední pan kardinál Miloslav 
Vlk, doprovázený kladenským 
farářem P. Jiřím Nelibou. Mezi 
kněžími byli mezi jinými P. 
Jaroslav Ptáček z Unhoště, P. 
Bořivoj Bělík z Rozdělova, P. Josef 
Hřebík ThLic, P. Josef Andrejčák, 
P. František Houška OFM. 
Přítomen byl i kněz z Irska, P. 
Gerard Mc Greevy, který přispěl na 
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Touto cestou vám chci napsat pár 
řádek o cestě, kterou mně v Duchu 
sv. Matky Terezy vede Pán Ježíš. 
Před rokem jsem nastoupila do 
práce jako asistentka prevence 
kriminality. Mým úkolem je 
pohybovat se mezi lidmi 
vyloučenými ze společnosti. 
Procházela jsem ulicemi Kladna, 
Libušína a starých Kročehlav. Při 
těchto obchůzkách jsem často 
vnímala bezmocnost, zoufalství a 
samotu těchto ubohých lidí. 
Jednou jsem procházela spolu 
s kolegyní z práce ulicemi starých 
Kročehlav. Den byl velice chladný 
a mrazivý. Na jednom místě v křoví 
jsme uviděli starou opelichanou 
matraci. Zeptala jsem se své 
kolegyně: „Je to možné, aby tady 
někdo spal a přebýval?“ 
Odpověděla: „Přebývá tam mladý 
chlapec.“ Pocítila jsem ve svém 
srdci bolest. Uvědomila jsem si, že 
ten chlapec potřebuje pomoc. 
Bohu díky za to, že mi ho Pán po 
několika dnech poslal do cesty. 
Když jsem ho poznala, dali jsme se 
do řeči. Pocítila jsem jeho úzkost, 
strach a bezmoc. V té chvíli jsem si 
byla jistá, že toto bude moje 
povolání. Být světlem v temnotách. 
Je skoro jeden a půl roku, co jsem 
v kontaktu se spolčem, které 
založila rodina Nelibových. K nim 
jsem přišla s myšlenkou pomáhat 
lidem v nouzi. Napadlo mně, že 
bychom mohli rozdávat teplou 
polévku.  

také městskému a okresnímu úřadu 
za jejich příspěvky. Dík patřil i 
všem řemeslníkům, kteří na opravě 
kostela pracovali a také architektu 
Zetovi, autoru oltáře a ambonu. 
Ke všeobecné radosti se svou 
promluvou připojil i Otec kardinál. 
Projevil naději, že kostel, stojící 
uprostřed města, se může stát 
důležitou součástí nejen církevního, 
ale i veřejného dění, že může 
podněcovat ke spolupráci města a 
křesťanů. 
Po skončení bohoslužby byli 
všichni přítomní pozváni na 
zahradu arciděkanství, kde jim bylo 
nabídnuto občerstvení. Měli tak 
možnost sdělit si své dojmy, podílet 
se na vzájemné radosti a pohovořit 
si i s přítomnými kněžími a pane 
kardinálem. 
Na závěr bych připojila několik 
slov převzatých přímo z listiny, 
sepsané k zasvěcení nového oltáře: 
Ať Bůh, který chce všechny lidi 
přitáhnout k svému Synu,  
který byl vyvýšen na oltář kříže,  
naplní nebeskou milostí své věrné, 
posiluje je svátostným pokrmem, 
kdykoli se kolem něho shromáždí 
a působením Ducha svatého 
upevňuje jejich jednotu,  
aby byl vždy jemu zasvěceným 
lidem. 
Tento odkaz by měl platit do 
dnešních dnů pro nás všechny. 

M. Hamanová 
 
Malé světlo v temnotách 
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Náš syn však slzičku ukápnul do dlaně, 
pak ručkou zatřepal ven z okna, 

do stráně. 
V místech, kam v slza ta v krůpějích 

dolétla, 
podívej, Josefe, naše poušť rozkvetla. 

Lada Stará  
 
Pozvánky na adventní a vánoční 
hudební (a duchovní) akce 
2. 12. Kladno – Dubí, kostel sv. 
Jana Křtitele, 18 hod. 
Adventní mše při svíčkách se 
staročeskými rorátními zpěvy v 
poutním kostele sv. Jana na Dříni 
s hudebním doprovodem sboru sv. 
Mikuláše. Kostel bude osvětlen 
pouze svíčkami, doporučujeme vzít 
si s sebou lucernu či lampičku na 
čtení textů písní. 
 
5. 12. Kladno, náměstí Starosty 
Pavla, 16.30 hod. 
Staročeské roráty zazní také z pódia 
na náměstí Starosty Pavla, kde 
soubor Gemini musicales 
doprovodí příjezd sv. Mikuláše na 
koních. 
 
6. 12. Kladno, náměstí Starosty 
Pavla, 16.30 hod. 
 Také následující den vystoupí  na 
pódiu na náměstí St. Pavla v rámci 
městského programu „středověkých 
střed“ soubor Gemini musicales, a 
to s programem adventní hudby 
českého středověku. 
 
8. 12. Kladno – Vrapice, kostel sv. 

Školka usiluje i o spolupráci 
s farnostmi, třeba každoroční účastí 
na Noci kostelů.  
Jednou ročně k nám zavítá vzácná 
návštěva – pan biskup Václav 
Malý. Setkání je to milé a příjemné. 
Letos na podzim jsme měli 
možnost užít si návštěvu ještě o 
kousek vzácnější. To když se na 
nás přijel podívat pan kardinál 
Dominik Duka.  
O děti je naší mateřské školce 
postaráno nejen po stránce 
duchovní, ale je tu velká snaha 
zabezpečit je i po stránce 
materiální, abychom obstáli 
v konkurenci mnoha dalších 
kladenských školek. Příkladem této 
snahy je třeba rekonstrukce školní 
zahrady, vybudování nového 
pískoviště a instalace nových 
prolézaček, které mohou děti 
nadšeně užívat už skoro půl roku.  
Nezbývá než doufat, že Církevní 
mateřská škola Radost bude mít 
každoročně dostatečný přísun žáků, 
aby mohla i nadále vychovávat 
malé křesťany, nebo aspoň lidi 
s křesťanstvím sympatizující.  

K. Havlíková 
 

PODÍVEJ, JOSEFE 
 

Podívej do jeslí, jak spí, náš synáček. 
Všiml sis, Josefe, on nikdy nepláče? 

Jen jednou v očích se slza mu 
zachvěla, 

Ach Bože, Josefe, co já v ní viděla! 
Zdálo se, úzkostí srdce že pukne mi. 

Můj Bože, proč bolest putuje po Zemi? 
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V tomto kalendářním roce oslavila 
kladenská církevní školka již 
25. výročí své existence. Za tu 
dobu jí prošlo úctyhodné množství 
dětí. Některé z nich se do ní dnes 
opět vracejí – ať už v podobě 
rodičů, kteří sem přivádějí své děti, 
nebo jako jejich učitelé.  
Není to tak dávno, co do této 
školky přijel kůň. Bylo v době 
svátku svatého Martina a všechny 
děti ve školce dostaly možnost 
prohlédnout si svět z koňského 
hřbetu. Každý den sice děti 
nemívají tak intenzivní zážitky, ale 
o zábavu není nouze. Denně se jim 
věnují čtyři paní učitelky a jedna 
asistentka ve dvou věkově 
smíšených třídách. Děti si hrají, 
chodí na procházky, učí se 
básničky a písničky, jako v každé 
školce. Ale protože je naše školka 
církevní, dostává se dětem i něčeho 
víc. Každý měsíc se seznamují se 
životem Pána Ježíše a svatých. 
K tomu je vedou paní učitelky. Do 
školky také jednou měsíčně 
dochází pan farář. Letos je to otec 
Martin Chleborád, následující rok 
to bude pater Jaroslav Kučera.  
A aby snad život ve školce neupadl 
do stereotypu, narušují každodenní 
běh události jako Sněhulákový den, 
Rytířský (a Princeznový) den, 
každoroční návštěva u hasičů nebo 
červnový Pirátský den. A 
samozřejmě mše svatá na závěr 
konce školního roku na Církevní 
základní škole Maltézských rytířů.  

reklama nás masíruje celý podzim. 
Jak vnímat „správně“ onen čas? 
Nevím, každý ho prožívá jinak. 
Úklidem, výrobou adventních 
věnců a ozdob, nákupem dárků, 
pečením cukroví, modlitbou, 
rozjímáním, stavbou Betléma, 
návštěvou přátel a příbuzných, 
setkáním na adventních trzích u 
svařeného vína … 
Občas se v křesťanském tisku 
objeví úvaha, že věřící prožívají 
advent a Vánoce hlouběji, 
opravdověji, nehoní se jen za 
materiálními požitky. Ale každý má 
jinou představu, jak potěšit své 
blízké. Pozvou je do uklizeného 
bytu, předloží vlastnoručně 
upečené cukroví, věnují dárky, 
které s láskou a pečlivostí kupovali 
nebo vyrobili. Je to málo? Nevěřící 
nenavštěvují  pravidelně 
bohoslužby, nemodlí se za své 
blízké, ale prožívají a předávají 
vánoční poselství jiným způsobem. 
Vždyť i Betlémské světlo přivážejí 
do našich kostelů a domácností 
skauti, z nichž věřících je menšina. 
A přesto toto poselství lásky a 
naděje svou hodnotu neztrácí. 
Proto ponechme každému jeho 
způsob prožití adventu i Vánoc. 
Vždyť je-li někdo jiný než já, není 
lepší nebo horší. Je jiný. 
Přeji Vám hezké prožití adventu i 
času vánočního … 

M. Kordíková 
 
Církevní mateřská škola Radost  
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zelenou. Holky z osmičky a devítky 
udělaly návrhy.  První jsem dostala 
po hodince - jednoduchý, 
praktický, s nápadem...ideální pro 
to, aby na něm mohli všichni 
pracovat. Pustili jsme se do práce. 
Zvětšili jsme postavy, vyřízli je, 
potom jsme brousili ( a to už nám 
pomáhali i sedmáci a šesťáci) a 
pustili se do barev. Pan Kittlerr, 
který vede pracovky, s klukama 
začal přemýšlet, jak vyrobí jesličky 
a stáj...a už jsme začali shánět 
materiál. Poprvé jsem pocítila 
výhodu našich internetových 
stránek (www.zsmr.cz). Požádali 
jsme rodiče a sklep plný materiálu 
jsme měli do týdne. A i kluci mohli 
začít... 
    Dnes máme za sebou téměř 3 
měsíce práce - postavy jsou téměř 
domalované, pracuje se na střeše. 
Celý betlém nás spojuje, máme 
radost z každého dalšího kroku. 
Těšíme se na adventní slavnost 21. 
prosince. Máme sice "jen" Marii a 
Josefa, ale to nevadí. Za anděly, 
pastýře a mudrce půjdou děti z 
prvního stupně (to jim neříkejte - 
ještě to nevíJ) 
   S Boží pomocí náš betlém rozzáří 
okolí naší školy a kostela. Přijďte 
se podívat na naši adventní 
slavnost, jste vítáni! 

A. Salátová 
 
Co se líbí na ZŠ Maltézských  
rytířů osmákům a deváťákům 
• jsou tady v pohodě spolužáci a dá 

Ženy navařily velký hrnec polévky 
a vyšly s ní do ulic. 
Chci vám říci, že to není jen o 
teplém jídle, ale hlavně o lásce 
k bližnímu. Chci, aby pocítili, že 
nejsou sami v jejich utrpení. 
Dostali jsme se tak daleko, že nám 
pomáhají a spolupracují s námi pan 
velitel policie Krupka a všichni 
asistenti prevence kriminality. 
Tímto vás prosím a oslovuji bratří a 
setry v Kristu, kdo cítíte v srdci, že 
nepatříte k těm co odsuzují, ale jste 
těmi, kdo chtějí pomáhat. 
Prosím kontaktujte mne Jarušku 
Navarrovou (tel: 605 882 846) nebo 
Renatku Nelibovou (604 368 378). 
Přispět můžete oblečením, 
trvanlivými potravinami nebo 
finančním darem. Můžete se taká 
připojit k vaření a rozdávání jídla. 

S láskou vaše setra Jaruška N  
 
Příběh našeho betléma 
...začal v minulém školním roce, o 
jarních prázdninách. Několik rodin 
se vydalo do Příchovic, kde je 
centrum pro katolickou mládež. Za 
vesnicí, uprostřed lesa byl betlém 
životní velikosti - stáj, Marie, Josef, 
v jesličkách Ježíšek (panenka, se 
kterou si děti hrály), osel, nic víc. 
Jeden tatínek si dělal legraci, kdo si 
tam místo toho volečka stoupne. A 
já se dívala a věděla...to je pro naši 
školu. 
    V září jsem zašla za paní 
ředitelkou, pak za Otcem 
Chleborádem a dostali jsme 

 5 



lidi z okolí, v osmé a deváté třídě 
dokonce žáci akce sami plánují 
(sv. Václav, sv. Mikuláš) 

• tato škola je jedinečná, neměnila 
bych 

• líbí se mi skvělá parta, průšvihy 
jsou přiměřené 

• učitelé a jejich vztah k nám, 
hezky se k sobě chováme, 
rozumíme si, tělocvik je hodně 
fajn, školní výlety 

• holky mají zakázáno malovat a 
oblékat se neslušně 

• líbí se mi škola, že není jako 
obyčejná 

• máme rodilého mluvčího AJ 
• třídní můžeme individuálně říct, 

co se nám nelíbí 
• není nás mnoho ve třídách 

(výhoda malých tříd) 
• líbí se mi matematika 
• dobré zákazy 
• spojení třídy 8 a 9 (AJ, PČ, VV, 

TV) 
• líbí se mi, že není ve škole šikana 
• dobrá třída 
• otevřenost 
• žákům je dobře vysvětlováno 

učivo (většinou:)) 
 Žáci ZŠ Maltézských rytířů 
 
 

SOUMRAK SE POZDVIH  
ZE SNA 

 

Soumrak se pozdvih ze sna, 
klín země objímá, 

kde Duch se v tělo vtěsnal 
a v chlévě usíná, 

se s nimi mluvit 
• máme tady hřiště, kam můžeme 

chodit  o přestávky i o odpoledku 
s deváťákama, což je super, 
protože je tam vždycky sranda 

• máme s druhákama a třeťákama 
tutorské čtení a je hezký, když jdu 
do školy a zdravím se s tím 
mladším dítětem 

• škola je dost prostorná a čistá 
(prostorná opravdu není :)) ) 

• žáci tu mezi sebou problémy 
nemají a když už ano, máme tu 
učitele a asistenty, o které se 
můžeme opřít a všechny 
problémy se docela rychle vyřeší 

• nedokážu si představit strach "co 
udělá učitel" nebo "moc se bojím 
jít do školy" 

• tato škola je vyjímečná 
komunikací žáků a učitelů mezi 
sebou, různými projekty a hlavně 
spoluprací (tento rok (2017) se 
skoro celá škola podílí na výrobě 
betléma) 

• líbí se mi přístup učitelů k žákům, 
je tu skvělý kolektiv, 
prostředí...no, prostě je to tu super 

• líbí se mi, jak si pomáháme 
• kamarádství, sranda 
• ve škole se mi líbí přátelská a 

veselá nálada (myslím, že je 
tvořena tím, kdo se ve škole 
nalézá, neboli lidmi), učitelé se 
snaží držet hesla škola hrou, je 
omezen počet dětí ve třídě a děti 
jsou svým způsobem vybírány), 
dále se mi líbí, že škola pořádá 
různé akce, do kterých zapojuje i 
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ledna do dubna určíme po dohodě 
s účastníky. 
Zájemce prosíme, hlaste se nám 
buď osobně v kostele, nebo 
telefonem 312 312 954 nebo e-
mailem david@lpp.cz. Naše 
webové stránky: www.lpp.cz. 

D. a M. Prentisovi 
 
 

MILUJ! 
 

Prosinec. 
 Ze spaní zazpíval pták. 

Znamení přečetl Baltazar, mág, 
vyryl si hvězdu a vydal se na cestu 
do vůní kadidel, půlnočních šelestů. 

Ze tmy ho oslovil myrhový keř: 
„Miluj!” 

„Jdi v naději.” 
„V děťátko věř.” 

Lada Stará  
 
Vánoce, Vánoce přícházejí … 
Tato písnička provázela v mém 
dětství celý advent i dobu vánoční. 
Zněla z rozhlasu, z televize, zpívali 
jsme ji ve školce i ve škole. A slovo 
advent znali jen ti, kteří chodili do 
kostela.  
Nyní slovo advent už není tabu, 
zapalujeme svíčky na adventním 
věnci, navštěvujeme adventní trhy i 
koncerty.  
Je to doba očekávání narození 
Ježíše Krista. A také příprava na 
svátky, které má ráda většina lidí – 
věřících i nevěřících. V obchodech 
hrají koledy, vánoční výzdoba je 
kolem nás  už od začátku listopadu, 

kde beránci se pasou, 
kde pramen vyvěrá. 
Kéž zasaženi krásou 

jsme toho večera. 
Kéž zasaženi krásou 
jsme toho zázraku, 

tou pokorou a spásou, 
my, lidé soumraku. 
Lada Stará  

 
Nabídka kurzu pro snoubence a 
manžele 
V příštím roce si připomínáme 50. 
výročí vydání encykliky Humanae 
vitae. Papež Pavel VI. v ní shrnul 
církevní učení o správném řádu 
sdělování lidského života. 
Encyklika vyšla v době rozmachu 
hormonální pilulky a byla, a 
v některých kruzích dosud je, 
nepopulární a odmítaná, protože 
přináší výzvy k předmanželské a 
manželské čistotě a k přirozené 
regulaci početí. 
Její výzvy jsou dodnes aktuální, 
zvlášť, když se ukazuje, jaká 
nebezpečí a jaké bolesti s sebou 
přináší dnešní společnosti odmítání 
Božího řádu v manželství a rodině. 
Křesťanské manželství má být 
obrazem vztahu Krista k církvi 
v úplném sebedarování a 
vzájemném přijímání. Tomu je 
každá antikoncepce překážkou. 
Chceme proto připomenout výročí 
Humanae vitae nabídkou kurzu 
symptotermální metody sledování 
plodnosti. Kurz má čtyři části po 
dvou a půl hodinách v měsíčních 
intervalech. Termíny setkání od 
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