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Křest Páně
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Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním
ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním,
abychom spolu s ním i vystoupili...

Drazí bratři a sestry, kéž po celý rok 2020 nacházíme
k sobě cestu v radosti a lásce. Ať Vám Pán žehná
a provází Vás se svou nebeskou Matkou na každém
kroku.
P. Richard a redakce Fm

Duchovní slovo
Novoroční zamyšlení
Stojíme na prahu nového úseku času, nového
roku. Stále ještě v okruhu vánočním. V živé paměti máme ještě radostnou zkušenost z krásných mezilidských vztahů, které se v době vánoční, v době
dárků, přání a setkání vytvořily. Ohlížíme se s určitou nostalgií za nenávratně uplývajícím časem minulého roku a bilancujeme, zda jsme čas využili ne-
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jen pro sebe, ale i pro dobro všech. Čas je neúprosná, nezkorumpovatelná moc, před kterou jsme si
všichni, bez výjimky úplně rovni. Malí a velcí, mocní i bezmocní. Proti času se nedá ničím bojovat. Je to
známka toho, že nejsme svrchovanými pány života.
Jak si někdy chceme namlouvat. Jsou tady ale také
věci, které vyjadřují pevnost a stálost, zůstávají stejné
po staletí. Patří mezi ně i krása kulturních pokladů,
které jsme zdědili po předcích.
Vyhlížíme kupředu s nadějí a ptáme se, jak i tyto
skutečnosti života pozlatit, zkrášlit, aby přinášely pohodu. Úctou k životu, úctou k pravdě. Respekt a úctu
ke druhému člověku s jeho jinakostí. Uznávat odpuštění a smíření jako způsob řešení i nejtěžších otázek.
Možná si dnes nechce nikdo kazit náladu vzpomínáním na nepříjemné věci. Raději chceme dělat nová
předsevzetí. Dívat se optimisticky do budoucnosti.
A mít naději, že se věci změní. Naděje musí být podložená. Nemůže být jen prázdným slovem, „vždyť ono
bude zase dobře.“ Sdílíme tuto naději, ale dodáváme bude zase dobře, ale nikoliv samo sebou automaticky
s novým darem času, ale jen když se každý z nás přičiní.
Nepodléhejme dojmům, že my nic nemůžeme změnit.
Žijeme ve světě, který nás obklopuje. V rodině, v práci, ve škole, v obci. Tento náš svět můžeme změnit.
Nedávno jsme všichni prožili nádhernou pohodu Vánoc. Byli jsme svým jednáním jejími spolutvůrci. Je
třeba tyto konkrétní zkušenosti nenechat jen minulosti, ale přenášet je do konkrétního života v nastávajícím roce. To je velký program, abychom jím naplnili čas, který se nám otevírá. Tento čas, i když není
v naší moci, je v našich rukou, abychom ho naplnili dobrem, duchovními hodnotami. Každý z nás jsme
dostali veliký dar - lásku, která je Duchem Božím
rozlita v našich srdcích. Pokud jsme ji nezadupali
a na lásku nerezignovali, pak se může stát pramenem,
zavlažujícím suchopár života. Nenávist, arogance, sobectví, život nebudují, ale boří.
Tak by mohlo být předsevzetí na prahu nového
roku: „Měnit svět kolem sebe všemohoucím nástrojem, který máme k dispozici - láskou, odpuštěním,
smířením.“ Pak můžeme s nadějí vyhlížet nový rok,
že bude šťastnější. Zkusme to tedy!
Úryvek z homilie kard. Vlka
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Naše farnost dnes
Z farních matrik – prosinec 2019
Pokřtěni byli:
František Bačo
Radim Ginter
Tobias Josef Šerý
Štěpán Hrubčík
Emma Anděla Nováková
Pohřbeni byli:
Júlia Ďulíková 85 let
Marie Hrabincová 77 let
Jan Jelínek 64 let
Jaroslav Lysák 80 let
Stanislav Hudeček 72 let

Duchovní obnova pro ženy

Bylo:
Fatimská pobožnost
Setkání Modlitebních Společenství (vedl P. Matlok)
Svěcení adventních věnečků
Rorátní mše svaté
Mikulášská nadílka
Duchovní obnova pro ženy s Markétou Klímovou
Návštěva betlémů v kostele
Půlnoční mše svaté
Koncert Brumovjanky
Mše svaté na ukončení roku
Tříkrálová sbírka
Bude:
13. 1. Fatimská pobožnost
16. 1. 18.00 hod. v orlovně - přednáška p. Aleše
Naňáka,, Zajímavé okamžiky z dějin farnosti BrumovBylnice“
18. 1. Setkání Modlitebních Společenství v Otrokovicích, vede P. Pavel Šupol
27. 1. v 9.30 hod. mše sv. ve stacionáři
 2. 2. Uvedení Páně do chrámu – Hromnice,
v 10.30 hod. představení žáků 3. ročníků, kteří se připravují k 1. svaténu přijímání
3. 2. v 7.30 hod. svatoblažejské požehnání

Mikulášská nadílka

Duchovní obnova pro ženy
7. prosince se v našem kostelíku konala „Duchovní obnova pro ženy“. Znovu jsme si připomněly, jak
je důležité se za naše děti modlit. Přede mší svatou
jsme přicházely před oltář, kde jsme vkládaly jména
našich dětí do košíčku. „Proste a bude Vám dáno,“
měly jsme si představit, že košík představuje Ježíšovy ruce. Ježíš miluje naše děti ještě více než my. Touží je ochraňovat, dychtí po jejich růstu v něm. Zasáhne však jen tehdy, když o to požádáme.
V. R.
MODLITBA ODEVZÁVÁNÍ PŘI UKLÁDÁNÍ
JMEN DO KOŠÍČKU
Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka. Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světe.
Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným
darem. Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat,
zvlášť, když jsou v těžkostech.
Vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě
vždy neuznává, ve světě, kde se mohou stát terčem
posměchu, když vyznají, že v tebe věří. Pomoz jim,
aby byly silné.
Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou
mocí.
Jsi s námi, když se smějeme, a pláčeš s námi v bolestech.
Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme,
abychom naplnily záměr, který máš s naším životem,
a splnily své povinnosti v rodinách.
Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.
Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože
víme, že odpovíš na naše prosby. Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti a že nás
povzbuzuješ, abychom ti odevzdaly své problémy.
Modlitby matek
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SMS – Setkání Modlitebních Společenství
Sobotní SMS s otcem Karlem na téma evangelizace v každodenním životě...Myslím, že to je to oč
tu jde. Žít „To“.
Tím, jací jsme a co je nám dáno do vínku. Otec
Karel četl o mnohých darech, které nám Bůh štědře dává, abychom se o ně mohli DĚLIT. Jak potěší usměvavá prodavačka, laskavá zdravotní sestra, přátelské objetí, ale také teplo, které vytváří
doma maminky a tatínkové zásobou dřeva na zimu,
buchty našich babiček, ochota, vlídnost, trpělivost,
schopnost naslouchat a všechny nám příjemné projevy Boží lásky v nás. Není třeba si je závidět, protože jsou tu pro nás pro všechny a je krásné se o ně
dělit. Spojují nás a obdarovávají právě tak, jako vánoční svátky... Tak ať nás křesťany poznají po lásce a naše každodenní evangelizace je ovocem této
lásky k bližnímu. Přirozená, opravdová a radostná.
Díky moc Bohu i otci Karlovi za jeho živý příklad
jak na „To“. Pokoj a dobro.
Nora

Setkání Modlitebních Společenství
Díky za vše
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do ranních rorátních mší, včetně chystání snídání. Také rodičům, kteří ráno stihli nachystat nejen
sebe, ale i své ratolesti. Rorátní pondělky si už nedokážeme představit bez chutných koblihů a do kurzu
se dostávají i párky.
Velké díky patří obětavcům, kteří, i přes své povinnosti doma, ještě stihli pomáhat s přípravou kostela
a mší během vánočních svátků.
P. R.

Rorátní snídaně
Poutníí zájezd do Provodova - Stacionář BrumovBylnice
Dne 5. srpna se slaví v církvi svátek Panny Marie
Sněžné. Toho dne taky v Římě večer na náměstí před
bazilikou Santa Maria Maggiore dle obnovené tradice
bude „padat sníh“ v podobě bílých okvětních lístků.
Celou akci bude doprovázet hudba a světelná show.
Obvykle se akce koná mezi 21:00 - 24:00. Dle legendy v době papeže Liberia se římský patricij Jan a jeho
vznešená manželka, kterým se nedostalo dědiců, rozhodli věnovat své statky Panně Marii. Ustavičně ji žádali a prosili, aby jim nějakým způsobem sdělila, jaké
zbožné dílo mají svými penězi podpořit. Jejich usilovná přání i modlitby blahoslavená Panna Maria blahosklonně vyslyšela a ukázala to zázračně. O nónách
srpnových [=5. srpna], když v Římě bývají ta největší horka, pokryl sníh v noci část pahorku Eskvilinu.
Téže noci Matka Boží ve snu vyzvala jak Jana, tak jeho
ženu, aby na tom místě, které uvidí pokryto sněhem,
postavili kostel a zasvětili jej Panně Marii. Tak se chtěla stát jejich dědičkou. To sdělil Jan i papeži Liberiovi, který měl téže noci stejný sen. Ten pak na prosby
kněží i lidu přišel k pahorku pokrytému sněhem a nakreslil na něj místo kostela, který byl postaven za peníze Jana a jeho manželky a později opraven papežem
Sixtem III.
Na pouť k Panně Marii Sněžné nemusíme až
do Říma. Jí zasvěcený chrám můžeme navštívit dnes
tady. Provodov-Malenisko je moc spojené z bazilikou
Santa Maria Maggiore v Římě. Dějiny mariánského
obrazu uctívaného na hlavním oltáři dnešního farního kostela nesahají sice do dávné minulosti, ale přesto nabylo toto poutní místo velké obliby. Provodov
leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických
vrších. Jméno osady vzniklo od činnosti prvních obyvatel, kteří doprovázeli pocestné a obchodníky přes
hory plné divoké zvěře a loupeživých hord.
První zprávy o poutním místě Provodov (místně
zvaném „Na Malenisku“) pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni zdravé vody, který
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se prý ukázal ve snu zbožné paní Anně Vlaštovicové,
manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad
pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735).
Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním slohu v r. 1750, který stojí dodnes. V blízkosti je nad vodním pramenem zvláštní kaplička, která
je napájená z pramene vyvěrajícího pod hlavním oltářem. V lese blízko kostela se nachází křížová cesta;
ke vstupu do kostela vede 52 schodů; nedaleko je fara
a noclehárna-útulna, která má být přeměněna v exerciční dům.
Interiér kostela má půvab v prostotě a útulnosti.
Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie
kojící, námět v našich zemích ojedinělý, ač jej znal
již byzantský starověk. Nad sakristií visí obraz Panny
Marie Sněžné; křížová cesta pochází od Emila Brendla (z r. 1947), naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně (z r. 1919); dále jsou zde sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z Assisi, sousoší
sv. Anny s Pannou Marií a sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
v presbytáři sochy sv. Cyrila a Metoděje, vzadu ve výklenku socha Panny Marie lurdské. Barevná okna
znázorňují sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
Provodovský poutní kostel zasazený do krásné přírody může oslovit jak věřícího poutníka, tak si získat
i náhodného turistu.
Některá poutní místa mají historii dlouhou stovky let, jiná se ji snaží obnovit. Lidé si na ně od nepaměti přicházejí vyprosit různé milosti a občerstvit se
nejen fyzicky, ale i duchovně. Tzv. mariánská zjevení jsou stále znovu novým podnětem k uctívání Marie na zvláštních místech. Maria je samozřejmě také
naší přimluvkyní, naší prostřednicí a naší ochránkyní. Můžeme se k ní obracet ve svých prosbách. Ona je
slyší a předkládá svému Synovi.
P. Krystian Socha MIC

Poutní kostel Provodov

Svědectví
Když jsem byla malá, tatínek byl pro mne něco
jako světýlko v ledničce. Malé děti vědí, že každý
domov má jednoho tatínka, a nevědí, co tatínkové
ve skutečnosti dělají, když se za nimi ráno zavřou
dveře.
Můj tatínek každé ráno odcházel a každý večer,
když se vracel, vypadal šťastný, že nás zase vidí. Jedině on byl schopen otevřít sklenici nakládaných kyselých okurek, když se to nikomu jinému nepodařilo.
Byl jediný, kdo neměl strach jít sám do sklepa. Občas se pořezal, když se holil, ale nikdo ho nenutil,
aby vařil; ani jsme si ho při vaření nedovedli představit. Když pršelo, byl to samozřejmě on, kdo došel pro
auto a nachystal ho ke vchodu, abychom nezmokli.
Když byl někdo nemocný, on chodil kupovat léky.
Kladl pasti na myši, prořezával růže u vchodu tak,
aby se nikdo nemohl popíchat, když šel domů. Když
jsem dostala své první kolo, šlapal spousty kilometrů
vedle mě, dokud si nebyl jistý, že už mě může pustit
samotnou. Bála jsem se všech cizích tatínků, ale svého ne. Jednou jsem mu uvařila čaj. Byla to jen sladká voda, ale on seděl na židličce, usrkával ho a říkal,
jak je ten čaj výtečný.
Vždycky když jsem si hrála s panenkami, panenka, která představovala maminku, měla spoustu práce. Zato nikdy jsem nevěděla, co by měla dělat panenka, která představovala tatínka. Tak jen říkala:
„Tak, už musím jít do práce,“ a pak jsem ji hodila pod
postel.
Když mi bylo devět, jednoho rána táta nevstal
do práce. Odvezli ho do nemocnice a druhý den zemřel. Šla jsem do svého pokoje a hledala tu panenku, která vždycky představovala mého tatínka. Našla
jsem ji pod postelí a položila jsem ji do své postele.
Můj tatínek nikdy „nic nedělal“. Neumím si vysvětlit, proč mě jeho ztráta tak zranila. Ještě dnes nevím proč.
Erma Bombeková
Hromnice - o malých obětech
Když bylo Ježíškovi 40 dní, nesla ho Panna Maria
do chrámu, aby tam byl obětován Bohu. Prvorození
byli obětováni a vykupováni na památku toho, že Bůh
ušetřil prvorozené židovské v Egyptě, kdežto prvorození egypští zahynuli. I Panna Maria obětuje Pána Ježíše nebeskému Otci, ale zcela jinak, než ostatní židovské matky. Ona přece ví, že její Syn je Vykupitel
lidí a že bude muset mnoho trpět a ona s ním, jak jí
to předpověděl Simeon: Tvou vlastní duší pronikne
meč. A třebas s bolestným srdcem, přece ráda odevzdává své Děťátko do nejsvětější vůle Boží.
To byla pravá oběť. Oběť znamená vzdát se něčeho,
co je nám drahé, aby jiní z toho měli prospěch nebo
radost. Zde Panna Maria odevzdává Ježíška, kterého
měla tolik ráda, ve prospěch našich duší.
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Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá
Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento
svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života).
Z knihy Dětským duším od Čeňka Tomíška
Co nás asi čeká?
„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě
Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“
(Nm 6,22-27)
Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme
s obavami, co přinese: Jak se bude vyvíjet situace
ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě.
Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám
totiž přislíbil svou blízkost:
Žehná nám - nabíjí nás svou životodárnou silou,
chrání nás – soustředí na nás svou pozornost,
rozjasňuje nad námi svou tvář – přijímá nás takové,
jací jsme, je nám milostivý – odpouští nám na základě milosrdenství, obrací k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné.
Dopřává nám pokoj - zbavuje nás napětí a smiřuje
v nás to lidsky nesmiřitelné, pomáhá nám uzdravovat
vztahy s druhými lidmi i náš vztah s ním.
Začněme nový rok s nadějí, že ve všem, co nás
čeká, v radostném i těžkém, bude Bůh s námi.
Převzato z vira.cz

Z historie
Rok 1968 – pokračování
Bolestně se všech věřících dotkla zpráva, že kamenný kříž u silnice k Návojné je v rozvalinách. Stalo se to
v noci ze soboty 16.11. na neděli 17.11. Zbyl jen podstavec se střední porušenou částí s letopočtem 1857.
Kříž byl z pískovce a byl už velmi zvětralý, takže pádem se horní část úplně roztříštila. Věc byla dána VB
k vyšetření, ale far. úřad nikdy nedostal výsledek šetření. Jen podle stop těžkého nákladního auta v terénu před křížem a kolem něho se soudí, že z hlavní silnice tam až ke kříži zajelo těžké auto, které pří couvání za tmy narazilo do kříže a tak jej vyvrátilo. Náhodně? Svévolně? Jeho obnovení je zadáno sochaři Janu
Bařinkovi z Brna.
Brumovská pouť svatováclavská měla letos jiného
slavnostního kazatele. Byl jim dp. P. Alois Fojtů, dominikám m.s. z Val. Klobouk, který v poslení chvíli
nahradil nemocného P. Františka Ďulíka. K svátku sv.
Václava obdržel farní úřad pozoruhodný dar 10 zahradních laviček á 220,- Kč. Dar je od JZD – Brumov,

přidružená výroba při příležitosti prvního vysvěcení této pobočky, jako parková výzdoba okolí chrámu
Páně (i hřbitova) a mají našim farníkům sloužit k svátečnímu odpočinku.
I přesto, že farní úřad dostal od nadřízených úřadů
(kapitulní konsistoře a ONV – církevní oddělení) povolení, že se pořízení nových kostelních lavic zařazuje
do plánu r. 1968, k provedení nedošlo. Dřevařský podnik – stolařská provozovna ve Štěpáně – pracovali
přípravně: sváželi modřínové dřevo a ve své sušičce je
sušili. A farní úřad zase sháněl peníze, takže k 31.12.
stav všech sbírek a darů činil 119.393,- Kč. Z toho výrobnímu podniku posláno zálohou 79.119,- Kč na materiál a ostatek 40.274,-Kč uložen na běž. účet mimořádného hospodaření.
V kostele bylo sezdáno 37 manželských dvojic
a k tomu 5 delegováno jinam, celkem bylo 42 svateb,
pokřtěno 86 dětí a pohřbeno 51 farníků. Svatých přijímání podáno 13.620.

Z liturgie
12. 1. 2020 svátek Křtu Páně
,,Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího,
jak na něj sestupuje.“
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mt 3,13-17
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se
dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych
měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však na to řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba,
abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl mu. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle
otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval
hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“
Ozvěna slova:
Svět, ve kterém žijeme, je plný zla, hříchu. Je přesycený tím, co před Bohem neobstojí, to víme dobře.
A svět, to jsme my, lidé.
Ti, kteří přicházeli za Janem k Jordánu, aby se
od něj nechali pokřtít, si přáli, aby jejich hříchy
odnesla řeka. Do tohoto proudu vstupuje také Ježíš. On, Boží Syn, vstupuje zcela do našeho lidství,
tedy i do proudu lidských hříchů. Vstupuje do zástupu hříšníků a nechá se od Jana pokřtít. V jednom se
však od nás – hříšníků, liší. Je člověkem, na kterého
důsledky zla a hříchu působí, ale zůstává tím, kdo
sám na hříchu podíl nemá. Je milovaný Syn, v němž
má Otec zalíbení a hlásí se k němu právě ve chvíli,
kdy Ježíš stojí uprostřed hříšníků. To je nesmírná naděje.
Svět je dnes plný zla a hříchu. Koryto Jordánu by
se vylévalo ze svých břehů, kdyby celé lidstvo vstou-
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pilo do jeho vod pro své očištění. Však i dnes se tak
děje. I dnes do tohoto řečiště vstupuje Ježíš a s ním
ti, kdo mu patří. Jako Ježíš stojí v řečišti hříchu jako
Boží Syn, tak i my můžeme být přítomni v řečišti zla
jako Boží děti, a to s oprávněnou nadějí, že se k nám
Bůh přihlásí, jako se přihlásil ke svému Synu.

Jak ukrátit zimní dlouhé večery

kněžstvím. Původně chtěl studovat Bibli, získávat
lidi pro Ježíše Krista a předávat jim radostnou zvěst.
A čemu po letech dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám, jež se starají o květinovou výzdobu kostela. Petici věřících, protože si některé z nich dovolil
požádat, aby přišli ke zpovědi. Vyčerpávajícímu schůzování a papírování i stěží skrývanému pohrdání…
Jak z tohoto vězení ven? Prostě se jednoho dne vytratí z dosahu všech. Co přesně podnikne? A co to udělá s jeho okolím?

Třeba pěknou knížkou?
Doporučujeme:

Úmysly apoštolátu modlitby

Stormie
Autor: Stormie Omartian
Autorčino dospívání bylo poznamenáno fyzickým
i psychickým týráním, což ji dohnalo k okultismu,
drogám a tragickým vztahům. Jen krok od sebevraždy sdílí s námi bod zlomu a vypovídá o svém uzdravení. Nádherný příběh o tom, jak může Bůh vyvést život ze smrti.
Pan farář má krizi
Autor: Jean Mercier
Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta,
přichází postupně o všechny iluze spojené se svým

Evangelizační úmysl: Modleme se, aby křesťané,
lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré
vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl: Za věřící různých církví – ať
na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

Mše sv. v Sidonii
18. 1. Za Zdenku Fojtíkovou
 25. 1. Za rodiče Janu a Aloise
Kostkovy
1. 2. Za Aloisii Minářovu
(1. výročí)
 8. 2. Za Antonína Vaculku, synovce Vlastíka
a Kryštofa

Nìco pro zasmání
 Ptá se kamarád: ,,Splnilo se ti někdy nějaké
přání z dětství?“
,,Jedno, když mě otec tahal za vlasy, tak jsem si
přál být plešatý….“
 Modlí se malý chlapeček: ,, Andělíčku, můj
strážníčku, přenes prosím tě všechny vitamíny
ze zeleniny a ovoce do čokolády, bonbónů a hranolků!“
 Víte, jak pomocí vody získat světlo? Stačí
umýt okna.
 ,,Už jsi se oženil nebo si pořád vaříš sám?“
ptá se jeden, když se po delší době setkal s přítelem. ,, Obojí… “
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Tříkrálová sbírka - sobota 4. ledna 2020

Návštěva dětí z MŠ Brumov-Bylnice na faře
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Úmysly mší sv. na měsíc leden - únor 2020
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Farní měsíčník
k vydává římskokatolická farnost v Brumově-Bylnici, PSČ 763 31, tel.: 577 330 326. Neprodejné. Náklad 700 výtisků.
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