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Od adventu
po Tři krále

(Dokončení ze str. 12)
(Active-SVČ)
13. 12. (15.30-17) DDM Horní 2
VÁNOČNÍ DÍLNA - Vyrobte si 

vánoční přání nebo ozdobu.

(Family Point)
14. 12. 9.30, RC poliklinika
VÁNOČNÍ DRÁTKOVÁNÍ - 

Tvořivá dílna s Mirkou Pelarovou.

(Knihovna M. J. Sychry)
15. 12. 14.00, odd. pro děti a mlá-

dež
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TVOŘI-

VÁ DÍLNA - Pořádá Asociace rodi-
čů a přátel zdravotně postižených 
dětí - klub Úsměv.

(ZUŠ Františka Drdly)
14. 12. 17.30, Městské divadlo
KONCERT TANEČNÍHO OBO-

RU ZUŠ - Tanečnice představí veřej-
nosti nové choreografie.

(Kultura Žďár n. S.)
28. 12. 19.30, Dům kultury
DISCO V - Tradiční vyhlášená dis-

kotéka.

(Senioři ČR)
30. 12. 18.00, velký sál sokolovny.
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ 

- Hraje skupina DRINK Jaroslava 
Šimka.

(Active-SVČ)
21. 12. (15-17) DDM Horní 2
O VÁNOČNÍHO KAPRA - Stře-

lecká soutěž v kategorii dětí i dospě-
lých. Děti do 10 let hází šipkami na 
terč, ostatní střílí ze vzduchovky na 
10 m.

(Active-SVČ)
28. 12. 15.00, Active club, Dolní
VÁNOČNÍ SQASHOVÝ TUR-

NAJ – Sportovní akce pro děti. -lko-

Mikulášský podvečer má pro Gábi-
nu vůni dětství a tajemna. Vzpomí-
ná, jak vždy napjatě čekali s bráchou 
u okna, zda na ně Mikuláš nezapo-
mene. Dnes je desítky kilometrů od 
domova. Po maturitě zůstala ve zdra-
votnictví a právě dokončuje „vošku“. 
Za celou dobu studia nechyběla při 
mikulášské nadílce v centru pro mat-
ky s dětmi. 

Blonďatá dívka je přímo předurče-
na pro roli anděla. 

„Tak, holky, já pádím,“ volá Gabča 
do šatny, kde se hlouček rohatých 
spolu s důstojným Mikulášem vzá-
jemně odstrojuje z masek. „Ale že se 
to letos povedlo, co,“ směje se Gabča 
a vybaví si vykulené dětské oči. Přes 
andělské šaty navléká teplý kabát. „A 
fakt nechceš počkat, hodíme tě autem,“ 
nabízí spolužačka.

„Ne, vždyť to mám kousek. Ale vez-
měte mi křídla,“ směje se Gábi a 
podává kámoškám nedílnou součást 
své nadpozemské postavy. Za oknem 
se začínají snášet těžké vločky. „Jo, a 
odlíčím se taky až doma. Tak čau,“ ky-
ne davu a spěšně na andělskou hvěz-
du nasazuje čepici.

První kroky v panenském sněhu. 
Gabča si užívá vrzající zvuk. Ulice 
zvláštně ztichly, jen z dálky občas 
cinknou zvonky opožděných miku-
lášských part...

„Ty, dědo, nemám vajíčka. Zítra 
chci dělat lívance. Nedošel bys ještě do 
obchodu?“ zkouší babička a mile se 
na svého muže usměje. Brzy spo-

lu oslaví diamantovou svatbu. Děda 
lívance moc rád, zvláště ty s mali-
novou marmeládou. Popadne kabát 
a čepici, do kapsy strčí hadrovku. 
„Hned jsem tu,“ zavolá do kuchyně.

Muž šlape sněhem. Mikulášský 
večer. Kolikrát sám v mládí dělal 
Mikuláše svým dětem. Po chvilce se 
vrací s křehkým nákupem. Najed-
nou mu podklouznou nohy a zatočí 
se svět...

Gabriela jde zasněženou ulicí a uží-
vá si zvláštnost chvíle. V dálce na 
chodníku zahlédne něco tmavého. 
Hned jí to dojde a rozeběhne se. 

„Pane, slyšíte mne?“ Sklání se nad 

zesinalou tváří. Jazyk nezapadl, dý-
chá, je to dobré, kontroluje celá 
roztřesená. Dívka loví mobil a volá 
záchranku. Sundá čepici, aby lépe 
slyšela dispečera.

Děda přichází k sobě. „Anděl, ty jsi 
anděl?“ ptá se zmateně. „Já jsem Gab-
riela, praštil jste se do hlavy, pane,“ 
odpovídá dívka. Ale to už se muž 
opět propadá do bezvědomí. 

Ani neví, proč to udělá. Snad pro 
štěstí. Gabča sundá z čela svoji 
andělskou hvězdu a vloží ji starému 
pánovi do kapsy.

 
„Tak, pane Karásku, měl jste pořád-

né štěstí,“ říká při vizitě primář. „Na 
Mikuláše večer pěkně mrzlo. Vy snad 
máte anděla strážného,“ dodává muž 
v bílém plášti. „A víte, pane doktor, že 
jo,“ směje se děda. Když lékařům líčí 
útržek paměti, že se nad ním skláněl 
anděl, ti se jen po sobě výmluvně 
podívají. „Odpočívejte a bude to dob-
ré,“ loučí se vizita.

Muž znejistí: „Byl to jen sen?“ 
Chvíli si v nemocnici poleží. Váno-

ce jsou za dveřmi a starý muž se těší, 
až přijedou mladí. Zvláště je zvědav 
na pravnoučátka. 

Radostně vítá syna ve dveřích 
nemocničního pokoje. 

„Tak, snad mám všechno,“ ujišťuje se 
děda. Ještě trochu vrávorá. Ze zvyku 
se plácne po kapsách. Najednou ně-
co nahmatá. Vyloví andělskou hvěz-
du. „Tak přece,“ usměje se. Ale jen 
tak sám pro sebe.

 Lenka Kopčáková

Andělská hvězda - adventní povídka

Zde je přehled svátečních pořadů, 
mší a bohoslužeb ve žďárských far-
nostech. S ohledem na aktuální epi-
demiologickou situaci však nejsou 
změny vyloučeny.

Římskokatolická
farnost Žďár 1

20. 12.(9–12; 14-18 h. více zpo-
vědníků)

23. 12. (16–18 h.) kostel sv. Pro-
kopa

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘE-
NÍ

23. - 26. 12. (8-18) kostel sv. 
Prokopa

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – Sym-
bol pokoje a lásky. Pro světlo slav-
nostně zažehnuté v Betlémě si lze 
přijít během čtyř dnů.

Denně (8-18 h.) Farní kostel sv. 
Prokopa 

24. – 26. 12.; 1.- 2. 1. a 8. - 9. 1. 
2022 (9-17 h.) Filiální kostel Nej-
světější Trojice

NÁVŠTĚVA KOSTELNÍCH 
BETLÉMŮ

25. 12. 14.30, kostel sv. Prokopa
DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK 

- Program s dětským divadlem a 
zpěvem scholy.

24. 12. ŠTĚDRÝ DEN, kostel sv. 
Prokopa

� 16.00,  Vigilie slavnosti Nar-

ození Páně - Mše sv. pro rodiče 
s dětmi. Doprovází dětská schola 
od sv. Prokopa.

� 17.15, Troubení z věže
� 22.00 Půlnoční mše svatá – 

Slavná mše sv. Václav Jan Kop-
řiva Missa pastoralis in D (chrá-
mový sbor sv. Prokopa a orchestr 
učitelů ZUŠ)

25. 12. SLAVNOST NAROZE-
NÍ PÁNĚ, kostel sv. Prokopa 

� 7.30 Mše svatá 
� 10.00 Slavná mše sv. - Václav 

Jan Kopřiva Missa pastoralis in 
D (chr. sbor sv. Prokopa a orchestr 
učitelů ZUŠ) 

� 18.00 Mše svatá - Dětské pás-
mo u jesliček

� 14.30 Dětské divadlo a zpěv 
dětské scholy.

26. 12. SVÁTEK SV. RODINY, 
kostel sv. Prokopa

� 7.30 Mše sv. s obnovou 
manželských slibů

� 10.00 Mše sv. s obnovou 
manželských slibů

� 18.00 Mše svatá

31. 12.SVÁTEK SV. SILVEST-
RA I., kostel sv. Prokopa

� 16.00  Mše sv. na poděková-
ní s prosbou o Boží pomoc do 
Nového roku

1.1. NOVÝ ROK – SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ, P. MARIE, kostel 
sv. Prokopa

� 7.30 Mše svatá
� 10.00 Slavná mše sv.
� 18.30 Mše svatá

6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ, kostel sv. Prokopa

� 8.00 Mše sv. s žehnáním kadi-
dla, vody a křídy 

� 18.00 Slavná mše sv. s žehná-
ním kadidla, vody a křídy 

9. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, 
kostel sv. Prokopa

(končí doba vánoční)
� 7.30 Mše sv.
� 10.00 Mše sv.
� 18.00 Mše sv.

 (Pokračování na str. 16)

Advent a Vánoce ve farnostech

PRVNÍ svíce na letošním adventním 
věnci již hoří. 
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