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Milí farníci, nový rok chceme otevřít novinkou a tou je farní časopis. 
Vznikl z potřeby abychom o sobě věděli a mohli se zapojit do života farnosti. 
Jak víte, nedávno jsme zprovoznili farní internetové stránky: 
http://www.farnost-solnice.net/ Víme, že nejsou pro všechny dostupné, 
proto zkoušíme tuto formu. A navíc časopis jde nabídnout i nechodícím do 
kostela, aby o nás věděli a mohli se přidat. Farnost jste Vy, proto se budeme 
snažit přizpůsobit obsah časopisu Vašim potřebám, tím Vás prosíme o 
spolupráci o pomoc, příspěvky a dobré, nové nápady. 
 

CO SE UDÁLO V MINULÉM MĚSÍCI 
 

Prosinec byl bohatý na událostí. Farní středisko Maltézské pomoci ve 
spolupráci ze základními školami v Solnici, Skuhrově a Kvasinach 
zorganizovalo sbírku „Zkuste udělat zázrak, staňte se Mikulášem“.  
Ohlas děti a rodičů byl velmi dobrý. Pracovnice Fondu  
ohrožených děti si mohly odvézt pro své svěřence  
dětské oblečení, hračky a trvanlivé potraviny. 
 Na setkáních ministrantu jsme se seznámili  
s bohoslužebním náčiním a zařízením kostela.  
Setkání se zúčastnilo 5-8 ministrantů a ministrantek. 

Na pravidelném zastavení u kafe po nedělní mši svaté a společném 
                        agape si pomalu už v Solnici zvykáme. Děkujeme všem, kteří 
                        přijímají naše pozvaní k prodloužení společenství. 
                               Setkání dětí bylo tentokrát vánoční. Kromě soutěží 
                        a vánočního biblického kvizu jsme si také popřáli  
                        k svátkům. Na setkání přišlo 17 děti , některé v doprovodu  
                        rodičů. 
  Třetí neděle adventní nám přinesla  
dvě novinky. Farní kalendář a nový lustr v solnickém  
kostele. Doufáme, že kalendář bude nabídkou  
radostnějšího života ve farnosti a lustr nám zkrášlí náš 
kostel a pomůže v aktivním zapojení ve mši svaté. 

Počasí vůbec ne vánoční nám nepřekazilo slavení Ježíšova narození. Na 
„půlnoční“ mše připutovalo do kostelů hodně lidí. I ve špatném počasí se 
vydařil skuhrovský ohňostroj po půlnoční 

Všem, kteří se podíleli na přípravě kostelů na svátky moc děkujeme. 

                               FARNÍ ČASOPIS 
                             
                                Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov 
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CO PLÁNUJEME V LEDNU 
 

MŠE SV. V DPS 2., 16., 30. 15.30 hod 
ADORACE 4., 18. 19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 11., 25. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 12., 26. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 21. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 12.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 2.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 19. 16.00 hod 
TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 6. od 9.00 
 

CO PLÁNUJEME V ÚNORU 
 

MŠE SV. V DPS 13., 27. 15.30 hod 
ADORACE 1., 15.,  19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 8., 22. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 9., 23. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 18. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 13.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 23. 16.00 hod 
 

Jako v zrcadle 
 

Jednoho dne si císař zavolal lenního pána, který byl mezi poddanými 
známý krutostí a lakotou a šířil kolem sebe hrůzu. Císař mu řekl: "Chci, aby 
ses vydal na cestu kolem světa a našel tam skutečně dobrého člověka." Pán 
se poslušně vydal na cestu a začal hledat.  
Setkal se s mnoha lidmi, rozmlouval s nimi a po dlouhé době se vrátil zpět 
do císařského paláce: "Veličenstvo, učinil jsem všechno, abych splnil, co jste 
mi nařídil, a hledal jsem opravdu dobrého člověka po celém světě. Každý je 
buď sobecký, nebo nedobrý, nebo má nějakou jinou špatnou vlastnost. 
Skutečně dobrý člověk neexistuje. Nikde na světě není k nalezení." 

Císař ho tedy poslal pryč a zavolal si jiného lenního pána, o kterém se 
vědělo, že je štědrý a velkodušný, a jehož měli poddaní rádi. Císař mu řekl: 
"Příteli, chtěl bych, aby ses vydal na cesty a našel mi skutečně zlého 
člověka.“ 
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I tento pán poslechl a vydal se na cestu. Potkával se s mnoha různými 
lidmi, hledal mezi nimi a dost dlouhá doba uplynula, než se vrátil do 
císařského paláce. Oznámil císaři: " Veličenstvo, nedokázal jsem úkol splnit. 
Někteří lidé jsou neopatrní, svedení, nebo se chovají jako slepí, ale nikde 
jsem nenašel skutečně zlého člověka. I když mají své chyby, všichni mají 
dobré srdce." 

 
Zapadalo slunce, když si chudý rolník sedl na zápraží a odpočíval po 

práci v parném dni. Kolem domu vedla cesta. Šel po ní cizí člověk a 
pomyslel si. "To bude nějaký lenoch, celý den tu vysedává a o práci ani 
nezavadí." O chvíli později tudy procházel jiný člověk a hlavou mu 
proběhlo: " To bude nějaký chlípník, který vyhlíží na zápraží děvčata a 
potom jim dělá nemravné návrhy." Potom se cestou ubíral třetí člověk a 
pomyslel si: "Ten muž asi celý den pracoval a teď si užívá zaslouženého 
odpočinku."  

Ve skutečnosti toho víme málo o muži, který seděl na zápraží. Ale zato 
jsme se dozvěděli mnohé o třech kolemjdoucích - první byl lenoch, druhý 
běhal za děvčaty a třetí byl pracovitý člověk. 

Vše, co říkáš, promlouvá o tobě. Zejména když mluvíš o někom jiném. 
 

 Z knihy ŽIVÁ VODA PRO DUŠI  B. Ferrero 
 

JEŠTĚ K ČASOPISU: 
 

Zkuste navrhnout vhodný název!!!! 
 

Rádi zařadíme i vaše příspěvky, připomínky, podněty. Dejte tipy, co by 
se mělo psát! Já bych tam rád dal občas nějaká hesla z nedělních kázání, 
něco z výroků – spisů svatých,… Je to časopis NÁS VŠECH! 

Toto je narychlo spíchnuté 1. číslo.  2. bude snad narychlo spíchnuté 
lip! ☺ 

Sv. Basil Veliký:  
„…podstatu neřesti tvoří, když toho, co nám Bůh dal ke konání dobra, 

užíváme v rozporu s jeho přikázáními k něčemu zlému. Naopak ctnost, 
kterou od nás Bůh požaduje, spočívá v tom, že toho všeho budeme 
užívat v dobrém svědomí a podle přikázání Páně.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu bkryczka@volny.cz 

                        VESELÉ PERLIČKY 
- „Od kdy je Pán Bůh?“ Odpověď. „Od 25. prosince.“ 
- „Co zpívali andělé nad Betlémem?“ „Pásli ovce valaši!“ 
- „Proč nosí kněz ve vánoční době liturgické roucho 
barvy bílé?“ Protože venku napadne bílý sníh.“ 
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Povídka 
 

Neoplacené zlo 
 

Jarda s Kájou se ve škole honili po chodbách a rozbili při tom sklo ve 
dveřích.Rozhlédli se, jestli je neviděl některý učitel, a když zjistili, že 
svědkem jejich činu je jenom Eda, pohrozili mu, aby je neprozradil, a rychle 
zmizeli, aby nemuseli rozbité sklo platit. Edu napadlo, že by se mohl někdo 
o sklo pořezat, a tak se pustil do úklidu. Najednou se za ním ozval 
rozzlobený hlas: "Dones mi hned svoji žákovskou knížku!" Eda se nechápavě 
se zeptal pana učitele: "Proč?" "Nebuď ještě drzý! Rozbiješ sklo a tváříš se 
jako jelimánek! Musím rodičům napsat, jakého mají šikovného syna!" Eda 
se ho marně snažil přesvědčit, že nic neprovedl. Když mu pan učitel stále 
nevěřil, nakonec překonal Eda strach z těch dvou darebáků a prozradil, kdo 
to udělal. Pan učitel si oba kluky zavolal a zeptal se jich, jestli má Eda 
pravdu. Kluci se však nepřiznali. Jeden přes druhého křičeli, že si Eda 
vymýšlí. A tak pan učitel napsal Edovi hned dvě poznámky: Jednu za rozbité 
sklo a druhou za lhaní. Ještě k tomu připsal, kolik korun má Eda přinést 
jako náhradu za způsobenou škodu. 

Edovi se domů moc nechtělo. Co když mu neuvěří ani maminka? 
Pomaličku se loudal k domovu. Pak si řekl: "Čím dřív to budu mít za sebou, 
tím lip!" a vzal to poklusem. Když ho maminka uviděla, kroutila udiveně 
hlavou. Dřív než stačila něco říct, začal Eda vyprávět, co se mu stalo. 
Maminka mu uvěřila, dala mu peníze na rozbité sklo a vůbec se nezlobila. 
Řekla Edovi, že je lépe ustoupit, protože dokud se ti dva kluci nepřiznají, 
pan učitel mu neuvěří. Edovi se to zdálo nespravedlivé. „Proč jsou takoví?" 
ptal se. "Nevím. Možná je nikdo nemá rád. Možná jim nikdo neřekl, že je 
důležité stát se dobrými lidmi. Víš co? Pomodlíme se za ty kluky, aby se 
polepšili“, navrhla maminka. 

Když se Eda vracel v neděli domů z návštěvy dědečka, uviděl na nádraží 
jednoho z těch dvou darebů - Káju. Seděl na lavičce a brečel. Když zahlédl 
Edu, dělal jakoby nic. Eda však šel k němu: "Co se ti stalo?" "Byl jsem u 
babičky a cestou zpátky jsem usnul a přejel zastávku. Teď nevím, jak se 
dostanu domů a nemám ani korunu na jízdenku." Když Eda viděl, jak je 
Kája nešťastný, docela zapomněl že mu ublížil. Bez váháni dal Kájovi peníze 
na cestu. Za chvíli přijel autobus a oba jeli společně domů. 
V pondělí se Kája ve škole nenápadně přitočil k Edovi a vráti1 mu peníze za 
jízdenku i za rozbité sklo. "Neříkej to Jardovi," zašeptal. Bál se, že by Jarda 
považoval jeho jednáni za zbabělost. „Tak proč s ním kamarádíš? Copak jsi 

                  ANDĚLÍČEK 
             NEJEN PRO DĚTI 
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jeho otrokem?" diví se Eda. Kája neodpověděl, jen pokrčil rameny a rychle 
zmizel, aby ho Jarda při rozhovoru s Edou nepřistihl. 
 

Jak se chovali kluci k Edovi? Proč byli zlí? - Jak jim to Eda "oplatil"? -V 
čem jednal Eda jako Pán Ježíš? -Polepšil se Kája? 

 

Nakresli obrázek jak Eda se choval, když byl nespravedlivě obviněn a 
odevzdej s. Blance nebo panu faráři. Nejkrásnější obrázek bude odměněn. 
Vyhašení výherců na únorovým setkání děti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          „Jak se jmenují ta dvě zvířata, která se obvykle kreslí v betléme?“  
                    „Osel a …“ – „Vůl“, říká jiné dítě. „Ne, to není pravda! Vůl není zvíře,  
                    vůl je nadávka!“ 
                         „Co přinesli tři králové do Betléma?“ – „Zlato, kadidlo a myrhu.“ – 
Proč přinesli zlato?“ – „Protože byl Syn Boží.“ – „Proč přinesli kadidlo?“ – „No, 
to je takový nočníček…“ 
                      „Kdo pokřtil Pána Ježíše?“ – „Ján Chrstitel.“ – „Nespletl sis to 
jméno?“ – „Ne, to je od toho, že chrstal vodu.“ 


