
 

 

 

Leden 2009 

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům 
skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého 

Syna.“ (Ţid 1, 1-2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nový začátek 

Před několika dny jsme se rozloučili se starým rokem, coţ mnohé z nás vede 

k rekapitulaci nad vším, co jsme proţili a započali nový rok. Tím před námi 

stojí další etapa našeho ţivota, kdy máme kaţdý plno přání, co bychom chtěli, 

aby se změnilo, a taky co bychom chtěli dokázat. 

V jednom pohádkovém příběhu králové od východu i západu slíbili, ţe mohou 

novou dobu hospodářsky zabezpečit. Zřídili obchodní dům s Boţími anděly za 

pulty. Všichni lidé se tam hrnuli, aby dostali, co postrádají. Ekolog chtěl kus 

zdravého lesa, inţenýr ţádal dobře fungující továrnu a ekonom si přál tisíce 

dobře sehraných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Andělé přijímali 

všechny ochotně, sahali do šuplíků v regálech, a kaţdému dali ţádané zboţí – 

zabalené v malém kornoutku.  

Kdyţ se někdo divil, ţe na tak velká přání jsou ty kornoutky tak malé, 

odpovídali: „My tu nevydáváme hotová přání, ale jen semena. Ta si musíte 

vypěstovat sami.“ 

Milí přátelé, toto vyprávění o naší situaci na začátku nového roku, nové doby 

má šat pohádky, ale je to realita naší ţivotní situace. 

Máme v rukou vzácné semeno nového života, a vypěstovat si ho musíme 

sami. Musíme ho zalívat svou dobrou vůlí, hnojit svou trpělivou prací, kypřit 

svým uţitečným úsilím, zahřívat a osvětlovat svou laskavostí a úsměvem. 

Stojíme na počátku nového roku a máme ve svých rukou „semeno“, o které je 

potřeba se starat. Ať naše úsilí nezůstane jen u krásných, ale bezcenných 

slibů.                                                                                                   P. Pius 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  

 
Středa 14:30 – 16:00 
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 

Úterý 14:00 – 15:30 
  
Biblické hodiny pro děti 
- fara Říčany 
 

Čtvrtek  
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
17:15 – 18:15 mladší děti 
18:30 – 19:30 starší děti 
 

 
Pátek 18:00 
Dětská mše - kostel Říčany 

(3. pátek v měsíci) 

  PPrrooggrraamm  pprroo  
mmllááddeežž  

 
Středa 16:15 – 17:00 
 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
 

Pátek od 20:00 
 
Setkání mládeže 
- fara Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle domluvy) 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

Pondělí  

15:00 Říčany DPS  – mše sv. 

Úterý 

  9:00 Říčany   – mše sv. 

14:30  Říčany DD  – mše sv. 

(1. a 3. týden v měsíci) 

Středa 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Čtvrtek 

 9:00  Říčany   – mše sv. 

Pátek 

18:00 Říčany   – mše sv. 

Sobota 

14:30  Popovičky*  – mše sv. 
16:00 Kamenice*  – mše sv. 
18:00 Říčany*   – mše sv. 

Neděle 

  8:30 Velké Popovice – mše sv. 
  9:00 Říčany, Mukařov – mše sv. 

10:15  Kostelec u Křížků – mše sv. 
11:00  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:00  Otice   – mše sv. 

(1. neděle v měsíci) 

13:00  Lipany   – mše sv. 
13:00  Tehov   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 

14:30  Všestary   – mše sv. 
(2. neděle v měsíci) 

15:00  Kunice   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 

 

* mše svaté s nedělní platností 



 Ze života farnosti 
 

 Adventní duchovní obnova v Říčanech 

Těsně před Vánocemi se na říčanské faře konala duchovní obnova, kterou vedl 

náš bývalý kaplan, nyní farář v Čechticích P.Zdzislaw Ciesielski. Přihlášeno 

bylo kolem 25 účastníků a nakonec se nás sešlo 20. Hezký počet, ţe. Farní 

kancelář byla plně obsazena a P. Zdzislaw  poloţil zajímavé otázky: 

Jaký je stav mojí duše? Umíme si odpovědět?  

Pohovořil o spiritualitě sv. Terezie z Lisieux. Nejkrásnější záţitek pro ni byl 

úsměv P. Marie, kdyţ se k ní modlila. Také papeţ Benedikt XVI. mluvil o 

úsměvu P. Marie při navštěvě Lurd. Řekl: „ Úsměv P. Marie je Boţí úsměv.“ 

Jaká je kvalita naší lásky k Bohu? Člověk poslouchá Boţí slovo, ale chová 

se jako by Ho, Boha neslyšel. 

Moře – skála – vlny. Moře tluče vlnami na skály / to jsme my, naše srdce / 

vlny vytvářejí tlak na duši člověka – co jsem špatného udělal?  - Člověk se 

chce předvést, ale ono to nejde. Bůh je neúnavný, chce naše změny, chce, aby 

člověk byl svatý. Cílem je svatost, abychom mohli být s Bohem. Má to být – 

SLUŢBA. 

Máme být blízko Boha – srdcem. Co naše svědomí – bude či nebude se ozývat? 

Člověk, kdyţ má někoho poslouchat- musí být menší. Člověk má mít pocit 

před Bohem, ţe je a jsme úplně malí – to je pokora. 

Člověk můţe mít pocit, ţe neuspěl, ale vede to k tomu si uvědomit, ţe   člověk 

je malý. Člověk nemůţe věřit jen sám sobě. Připomenutí sv. Pavla – co říká o 

Lásce, která je shovívavá, nevychloubá se, je trpělivá. 

Proč je k nám Bůh trpělivý? Protoţe jsme se ještě neobrátili. Bůh na nás myslí 

dlouhodobě, má s námi trpělivost. 

Celý život je ADVENTEM - stále něco OČEKÁVÁME. 

Miloslava Pangrácová 

 Rozezní se naše nové varhany o Velikonocích? 

Na opravě varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech se pracuje. Moţná 



nějaké podrobnosti o průběhu oprav se dozvíme v únorovém Zvonu. Na 

opravu jsou potřeba jisté finanční částky. Kaţdý měsíc bude jedna nedělní 

sbírka vyhlášena na opravu varhan. Pokud budete chtít na opravu přispět i 

mimo sbírku, můţete své příspěvky zaslat na číslo účtu ŘK farnosti GE Money 

Bank   1000608-504 / 0600 a také je v kostele umístěna jiţ dlouhou dobu 

pokladnice ve tvaru jehlanu. 

Jistě budeme všichni rádi, aţ uslyšíme znít z nových varhan Velikonoční 

Aleluja. Děkujeme vám za vaše otevřená srdce.                                          mp 

 

Ohlédnutí za adventní duchovní obnovou 

v Kostelci u Křížků 

Adventní doba je kaţdoročně moţností pro kaţdého z nás zastavit se a 

ohlédnout se za právě se končícím rokem. Letošní adventní duchovní obnova 

v Kostelci všechny vybídla k ohlédnutí důkladnějšímu. Vedl ji totiţ P. Martin 

Duchoslav, který v Kostelci před lety působil. Několik posledních let jsme se 

s ním mohli potkat v Praze zejména v praţské katedrále, v červnu loňského 

roku se vrátil do našeho vikariátu, do farnosti v Sázavě.  

Ráda bych připomněla jednu z myšlenek této duchovní obnovy, která mě 

oslovila. Někdy nám připadá, ţe naše snaţení je marnost nad marnost, často 

se nám věci nedaří, jak bychom chtěli. Stejně tak jako to připadalo Izraelitům 

po návratu z Babylonského zajetí. Snaţili se obnovit své příbytky, ale 

zapomněli na Boha. A tak jim prorok Ageus tlumočí Hospodinova slova: „zaseli 

jste mnoho, ale sklidíte málo. Vše, co jste nahromadili, já rozfoukám …“ A 

vybízí Izraelity: „ Vystupte na horu a nanoste dříví …“ A dále: „Vraťte se 

k Bohu a začněte budovat dům .… a  od toho dne vám budu ţehnat.“ Stejně 

tak i my často na Boha zapomínáme v celoročním shonu. A tak by prorokova 

slova mohla být výzvou pro nás všechny do příštího roku. „Vraťme se k Bohu 

a začněme budovat dům!“ Dnes by tím Boţím domem měla být pro nás církev. 

„Vystupme na horu a navezme dříví“. A Bůh nám jistě bude ţehnat, nejen 

v nadcházejícím roce 2009. 

Miroslava Dvořáková 



 Připravujeme ……. 
 

Kalendář na měsíc Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poděkování za vaše otevřená srdce! 

Darovali jste skoro deset tisíc na děti ţijící v bídě díky přijetí misijního 

kalendáře. Pán Bůh zaplať. 

Duchovní stavba Říčan a okolí, kterou jsme začali v adventě v roce 2008 

pokračuje. V naší mapce Říčan je nás asi sedmdesát. Kdo by měl zájem o 

vytvoření modlitebního spojení, sejdeme se pravděpodobně v lednu. Datum a 

hodina bude v nedělních ohláškách.     

Hana Zavadilová 
 

 Zveme vás na koncerty v kostele sv. Petra 

a Pavla 

 Vánoční koncert středověké a renesanční hudby předvede ţenské vokální 

společenství CANTIO v neděli 4. ledna 2009 v 16:00 hodin. 

 Vánoční zpívání sboru Gabriel si můţete poslechnout 10. ledna 2009 

v 16:00 hodin. 

Neděle 04. 01.   Slavnost Zjevení Páně 

      - mše sv. podle daného pořádku 
 
Pátek 09. 01. 19:00 Setkání mládeže školou povinné (6. - 9. třída) 
      fara Kostelec u Kříţků 
 

Sobota 10. 01. 16:00 Vánoční koncert  
– kostel Říčany (latinská Rybova mše) 

 

Neděle 11. 01.   Svátek Křtu Páně 

      - končí doba vánoční 
      - mše sv. podle daného pořádku 

    17:00 Vánoční koncert – kostel Říčany (Rybova mše) 
 

Pondělí 12. 01. 18:00 Setkání katechetů – fara Říčany 
    20:30 Setkání manželů u Moravců  
 

Pátek 16. 01. 18:00 Dětská mše sv. – Říčany kostel 

 
 



 „ Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, 

krásu uhlídáš v tento noční čas! “ Koncert s názvem „Pojďme se 

rozloučit s dobou vánoční“ se bude konat v neděli 11. ledna 2009 od 

17:00 hodin. Poslechnete si Českou mši vánoční „ Hej mistře“ od 

Jakuba Jana Ryby pod taktovkou říčanského rodáka Ing. Josefa Zichy. 

mp 

                     
Letošní Tříkrálová sbírka je povolena od 4. do 11. ledna 2009. Opět tedy 

vyjdou do ulic skupinky koledníků – „tří králů“ a moţná se zastaví právě u 

Vás doma. Vedoucí skupinky musí být starší 18 let, musí mít viditelně 

umístěnou průkazku Charity se svým číslem OP a samozřejmě OP, 

pokladnička musí být zapečetěná a opatřená razítkem Městského úřadu 

v Říčanech. Jen takto označení „tři králové“ jsou ti praví, kteří mají pověření 

naší Farní charity. V Říčanech budeme mít zapečetěnou kasičku také 

v městské knihovně a na recepci Městského úřadu. 

     Ráda bych popřála všem koledníkům, aby jim vyšlo dobré počasí pro 

tříkrálovou pochůzku a také, aby potkali co nejvíce ochotných lidí přispět do 

pokladničky. Všem pak přeji poţehnaný nový rok 2009. 

Marie Junková 

Farní charita Říčany 

 

 Dětský karneval 

I kdyţ do našeho karnevalového veselí uplyne ještě spousta času, můţete se 

těšit na 22. únor 2009. Tradičně budeme karneval pořádat s Tělocvičnou 

jednotou Sokol Říčany a Radošovice, jako vţdy v Sokolovně u nového dětského 

hřiště. Jiţ nyní uvítáme všechny ochotné pomocníky k zajištění karnevalu. 

Prosím, můţete se přihlásit na faře. Srdečně zveme malé i velké. 

mp 

Tříkrálová sbírka 



 Jaký chcete mít ZVON? 

Moţná vás málo oslovujeme s ţádostmi o příspěvky do našeho farního 

Zvonu….. 

Věřte ale, ţe budeme mít radost z kaţdého příspěvku, který nám zašlete. 

Můţete napsat o svých dojmech z různých cest, dovolených a poutí.  

Můţete napsat i svoje duchovní zamyšlení nad otázkami, které vám procházejí 

hlavou.   

Můţete napsat o nových knihách, které vás zaujaly. 

Můţete napsat i o koncertech, filmech, které se vám líbily. 

Můţete se s námi rozdělit i se svými výchovnými zkušenostmi, co se vám 

podařilo – nepodařilo. Moţná nějaké humorná příhoda by byla povzbuzením i 

pro ostatní. 

Napište nám, co byste ve Zvonu chtěli mít. 

Jistě jsem všechny nápady ke psaní nevyčerpala, a tak doufáme, ţe v příštím 

Zvonu budeme moci zveřejnit alespoň jediný příspěvek. 

Těšíme se                                                                                                  mp  

 Sekce pro vzdělávání 

 

 Páteční semináře - zamyšlení  

S velkými obavami jsme před rokem - v prosinci 2007 uspořádali první 

páteční seminář. Byla to troufalost, jakým pověřením se mám já, teologicky 

nevzdělaný (a zdá se ţe, i nevzdělatelný) laik odváţit předkládat celé farnosti 

nějaké rozumy? Vše zachránila pomoc Dr. Lacinové, otce Lukáše, Jakuba 

Sirovátky a dalších hodných lidí, Vaše častá a četná přítomnost a shovívavost 

k nedostatkům. Díky Vám všem. 

A nyní za sebou máme několik večerů různé úrovně, ale připravované vţdy se 

snahou, aby si návštěvníci odnesli nějaká fakta, nějaké základní informace o 

něţ se budou moci opřít ve svých dalších úvahách, v rozhovorech mezi sebou 

nebo s těmi svými blízkými, jimţ je naše víra cizí, neznámá, nepochopitelná či 

jinak vzdálená. Snaţíme se v první řadě o objektivní informace, posílení ve víře 

není prvotním programem těchto seminářů, ale mohlo či mělo by vyplynout 



jako případný následek - pozvaným hostem nám zprostředkovaných 

aktualizovaných poznatků upřímně a objektivně zjištěných současnou vědou.  

- Prosím pomozte nám zvyšovat úroveň těchto večerů zpětnou vazbou. 

Sdělte nám, který večer Vám dal nejvíce, a který Vás naopak zklamal, co byste 

chtěli změnit či doplnit a moţná, moţná někdo z Vás buďto sám nebo zná 

někoho, kdo se hluboce zabývá nějakým pro farnost zajímavým tématem a o 

své poznatky by se mohl podělit.  

- Prosím pomozte nám rozšířit okruh účastníků, posuďte sami vhodnost 

pro kaţdé jednotlivé ohlášené téma a doporučte: tu mladým lidem ze svých 

rodin, tu zase svým křesťanskou víru nepraktikujícím bliţním – sousedům, 

spolupracovníkům, přátelům….                                                                 

 

 Páteční semináře na faře v Říčanech  

Pro 1. pololetí roku 2009 chystáme následující program pravidelných – 1x 

měsíčně – pátečních minipřednášek /seminářů/ , tradičně v 19:00 hodin na 

faře v Říčanech. Termíny ještě nejsou potvrzeny, o lednovém termínu se 

dozvíte - upřesnění z ohlášek, nástěnek a hlavně z  emailové pošty. Pokud 

pozvánky e-mailem nedostáváte a chtěli byste, napište mi prosím na adresu: 

david.cernohorsky@eppendorf.cz 

O termínu pro další měsíce se pak vţdy dozvíte v aktuálním Zvonu. 

Leden  16.1.  (nepotvrzeno) sv. Pavel a co víme o jeho lidské osobnosti 

Únor  20.2.  Liturgie mše sv. – postoje, gesta symboly – interaktivní  

    seminář aneb vše, co jste chtěli vědět a báli jste se zeptat. 

Březen 20.3.  Dějiny celibátu ……aneb o čem se někdy hodně mluví a  

   málo se o tom ví 

Duben 17.4.  Eucharistie – interaktivní seminář 

Květen 22.5.  zatím není úplně jisté, ale pokusíme se o veskrze 

Mariánské téma, připomenout si proč pěstovat úctu k Panně Marii a v jakém 

vztahu k samotnému Jeţíši  (uf, slova se těţko hledají, ani to nedokáţi 

správně napsat). 

Na podzim pak jiţ v trojdílném cyklu – září, říjen, listopad – jiţ snad konečně 

mailto:david.cernohorsky@eppendorf.cz


dojde na ona ostatní náboţenství – ţidy, muslimy, budhisty a případně další. 

Kromě této základní kostry přednášek se budeme příleţitostně snaţit vkládat 

nějaká aktuální, řekněme lehčí témata – např. k aktuálním svátkům, 

poznatky ze ţivota některých světců apod. 

 

 Interaktivní semináře – připravte se 

Rádi bychom vyzkoušeli pro nás něco nového. Seminář by v tomto případě byl 

v obráceném pořadí. Nejprve by na pořad přišly dotazy. Pak bychom se my – 

návštěvníci semináře na ně snaţili formulovat odpovědi. Pozvaný host, 

odborník na probírané téma by teprve potom, jaksi na závěr, učinil svoji 

přednášku, ve které by milosrdně a s láskou shrnul naše odpovědi, co v nich 

bylo správné a co ne, a doplnil by opomenuté. Vše shrnul a uzavřel. Aby 

taková forma semináře mohla úspěšně proběhnout, prosíme Vaše dotazy 

obdrţet předem (to zase s laskavým ohledem na pozvaného hosta), pokud 

moţno emailem, nebo nouzově i jakoukoliv jinou formou. Bude to pokus, ale 

mohl by být zajímavý. 

A řečeno s klasikem – úroveň tohoto večera asi můţete zachránit uţ 

jenom Vy.  Tak posílejte dotazy! A nebojte se a přijďte. 

David Černohorský 

 
 

 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

 List sv. Pavla Kolosanům 

 Evangelium v Kolosech jedné z nejbohatších římských provincií (v Asii) kázal 

Epafras, který sv. Pavla informoval o problémech v této obci. List psal Sv. 

Pavel v Římě (v letech 61 – 63) nebo v Efezu, který byl hlavním městem 

provincie (v letech 54 – 56). Do listu jsou začleněny i nové formy (hymnus a 

další – viz dále). 

 

Úvodní formule (1,1-2) jako obvykle přání milosti a pokoje. Navazuje 

díkuvzdání (1,3 – 8) 



I. hlavní část (1,9 – 2,23) -  poučení (Pavlovský indikativ)  

 První částí je modlitba – přímluva (1,9 – 1,11) na ni navazují chvály na 

Kristovu vládu a jeden z nejstarších starokřesťanských hymnů – vlastně 

vyznání víry (1,12 – 23). V další části Pavel píše o apoštolské sluţbě a kázání 

tajemství zjeveného Bohem (1,24 – 2,5) a pokračuje návodem jak ţít nový ţivot 

v Kristu, o Kristově svrchované vládě, odmítá bludaře a jejich lidská 

(omezující) nařízení (2,6 – 23). 

II. hlavní část - povzbuzení (Pavlovský imperatativ) 

Zde je popsán ráz (návod) nového ţivota (3,1 – 4,6) – katalog hříchů (neřestí), 

které je třeba umrtvovat (smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, 

která je modlosluţbou) ale i ctností (soucit, dobrota, skromnost, pokora a 

trpělivost) a pravidla vzájemného spoluţití – řád křesťanské domácnosti 

(vztahy v rodině i k okolnímu světu a nutnost vytrvalé modlitby). 

Závěr – pozdravy, poselství a vzkazy (4,7 – 17). Nakonec (4,18) je dovětek 

psaný osobně Pavlovou rukou.   

Dr. F. Reichel 

 Vybráno z knihy… 

 Max Kašparů: Věroměr 

Provazochodec 

Křesťan je člověk na cestě. Cílem všech cest je Bůh, který k sobě povolává 

člověka prostřednictvím manţelství, kněţství, řehole, nebo svobodného ţivota. 

Odpovědět na takové volání znamená vydat se na cestu k Němu. 

Před kaţdou cestou, ať je dlouhá nebo krátká, je nutná příprava a dodrţování 

pravidel. 

K této cestě, na kterou se vydáváš jako provazochodec, potřebuješ takových 

pravidel sedm. Pokud je dodrţíš, dojdeš k cíli. 

První pravidlo: Uvaţ pořádně lano na své straně! 

Silné lano, po kterém se vydáš na cestu, musí být nejen napnuté, aby mělo 

svou stabilitu, ale také musí být řádně uvázané na obou stranách. 

Pokud jde o jištění na straně Boţí hory, tam si můţeš být jistý. Protoţe tě Bůh 

má rád a nechystá na tebe nikdy ţádnou past, uvazuje konec lana pevně a 



bezpečně. Záleţí tedy na tobě samotném, jak připevníš konec provazu na své 

hoře.  

Uvaţ a uvaţ, tedy uvaţuj a uvaţuj. 

Špatné rozhodnutí, to je nejen tvoje zbrklé rozhodnutí, povrchní zkoumání 

východiska na tvé hoře, ale také nedůvěra a strach. Pokud nás Bůh povolal, 

dává nám na cestu i sílu. 

Je-li z tvé strany lano přivázáno ledabyle, nemůţeš obviňovat Hospodina, kdyţ 

se ti při tvé cestě lano rozváţe…Často se tak stává, ţe Bůh je obviňován 

z toho, co si zavinil sám člověk. 

Ne má, ale Tvá vůle se staň… 

Bojíme se vložit ruku do dlaní Božích? 

Hana Zavadilová 

 VZKAZ Z BRNA 

V Brně Lesné je na sídlišti nová farnost a také Duchovní centrum P. Martina 

Středy. Svou činnost chtějí rozšiřovat, a tak jako kaţdá farnost potřebují 

peníze. Nabízí však zcela specifickou cestu, jak jim pomoci: 

Ţádají o zbytky valut ze zemí, které zavedly EURO – Belgie, Finsko, Francie, 

Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, 

Řecko, Slovinsko, Španělsko a nyní i nejnověji SLOVENSKO. 

  A také můţete darovat zrušené mince naší měny – 10 haléřové, 20 haléřové, 

a 50 haléřové. 

Pokud můţete, předejte na faru v Říčanech nebo naším kněţím. 

Dr. F. Reichel 

 

 Humor v církvi povolen 
 

 Smích je zdravý… 
 

 „Jean, prší před hlavním vchodem?" Jean: „Ano, pane." Lord: „Tak půjdeme vedlejším." 
 

 „Jean, běţte zalít trávník!" „Ale Pane, vţdyť prší!?" „Nevadí, vezměte si deštník!" 
 
 „Jean, kde jsou děti . . . ? V lednici vaše lordstvo...! A nebude jim tam zima...? Ne! Zavřel 

jsem dveře.“ 



 „Jean, podejte mi okno, chci se podívat do zahrady.“ 

 
 Potkají se dva lordi a jeden říká: „Já jsem tak bohatej, ţe bych si mohl koupit celej svět!" 
„Ale já ti ho neprodám!" 

 
 

 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 
 

 1.)                 

 2.)                      

3.)                     

     4.)              

 5.)                   

    6.)             

   7.)                   

  8.)                  

9.)                   

   10.)               

 
 

1.) Římský prefekt Judska, odsoudil Jeţíše Krista. 

2.) Syn Zacharjáše a Anny. 

3.) Tradiční lidové označení svátku Uvedení Páně do chrámu (2.2.). 

4.) Jména tří králů: ______ + Melichar +Baltazar. 

5.) Město, ve kterém ţil v mládí Jeţíš Kristus. 

6.) Město, kde Jeţíš vykonal svůj první zázrak - proměnění vody ve víno při svatební 

hostině. 

7.) Název historického území na Blízkém východě. Původní označení je Kanaán či Země 

izraelská. 

8.) Judský král, před jehoţ záští utekla Jeţíšova rodina do Egypta. 

9.) Slavnostní shromáţdění Boţího lidu. 

    10.)  Náboţenské vyznání víry. 

 

Tajenka: ________________________ 

Iveta Pešatová 
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