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Advent a Vánoce...
(Dokončení ze str. 14)

Římskokatolická
farnost Žďár 2 

4. 12. 9.30, kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na ZH

STAVĚNÍ ŽĎÁRSKÉHO BETLÉ-
MA - Program pro děti.

5. 12. 17.00, Křížová chodba fary v 
Zámku

LEGENDA O NALEZENÍ KŘÍŽE 
- Přednáška s prezentací. Akad. malíř 
Jiří Štourač: Peiro della Francesca – 
„Legenda o Nalezení Kříže“.

6. 12. 17.15, Bazilika NPM a sv. 
Mikuláše

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SV. 
MIKULÁŠI

9. - 12. 12. Fara Klášter
IKONOPISECKÝ KURZ - PRO 

PŘIHLÁŠENÉ

12. 12. 17.00 Bazilika NPM a sv. 
Mikuláše

„ZAPALME SVÍČKU“ - Mše svatá 
ke Světovému dni památky zemřelých 
dětí. Spolupořádá spolek Dlouhá ces-
ta.

16. 12. (19-21 h.)Poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého NIKODÉMOVA 
NOC - Chvíle inspirativního ticha 

18. 12. (19-20) Bazilika O. RUML: 
ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH (viz 
Koncerty)

24. 12. 21.00, Bazilika NPM PŮL-
NOČNÍ MŠE SVATÁ

25. 12. 9.00, Bazilika NPM MŠE 
SVATÁ NA HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

26. 12. 9.00, Bazilika NPM MŠE 
SVATÁ NA SVÁTEK SV. RODINY

26. 12. 17.00, Bazilika ZPÍVEJ V 
ČASE VÁNOČNÍM – (viz Koncer-
ty)

31. 12. 23.00, Poutní kostel sv. Jana 
Nep. na ZH

MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ 
ZA UPLYNULÝ ROK A PROSBA 

O POŽEHNÁNÍ V ROCE 2022

Církev
 československá husitská 

Husova kaple, Kopečná 13
8. 12. 16.00 „PŮLNOČNÍ TRO-

LEJBUS“ (viz Koncerty)
5., 12. a 19. 12. 8.30 Bohoslužby
24. 12. 21.00 „Půlnoční“ - pobož-

nost 
25. 12. 8.30 Bohoslužba
26. 12. 8.30 Bohoslužba
31. 12. 17.00 Pobožnost
2. 1. 2022, 8.30 Bohoslužba

Českobratrská církev
evangelická

Farní sbor v Sázavě a Žďáru n. S.
5. 12. 8.30, Husova 10, ZR 1
2. ADVENTNÍ NEDĚLE - Boho-

služby s vysluhováním svaté Večeře 
Páně.

11. 12. 17.00, ev. kostel Sázava
HUDBA S RADOSTÍ - Adventní 

koncert (viz Koncerty) 
12. 12. 8.30, Husova 10
3. ADVENTNÍ NEDĚLE - Advent-

ní bohoslužby.

19. 12. 8.30, Husova 10
4. ADVENTNÍ NEDĚLE - Advent-

ní bohoslužby.

19. 12. 10.00, ev. kostel Sázava
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST 

- Bohoslužby s dětmi připravovanou 
vánoční hrou. 

24. 12. 22.00, ev. kostel Sázava
PŮLNOČNÍ - Přijďte si Štědrý 

večer užít do kostela. S Betlémským 
světlem, biblickým čtením, povídkami 
a vánoční náladou.

25. 12. 8.30, Husova 10
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Boho-

služby s vysluhováním svaté Večeře 
Páně.

26. 12. 8.30, Husova 10
ŠTĚPÁN - Bohoslužby na 2. svátek 

vánoční.

31. 12. 17.00, ev. fara v Sázavě
LOUČENÍ S ROKEM 2021 - Pří-

jemné posezení a povídání o tom, co 
jsme letos zažili.

2. 1. 2022 8.30, Husova 10
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 

- Bohoslužby s vysluhováním svaté 
Večeře Páně. -lko-

Období Střelce
V pondělí 22. listopadu nám Slun-

ce vstoupilo do znamení Střelce. 
Počasí se významně ochlazuje, a 
pokud už dříve svatý Martin nepři-
nesl sníh, tak jej budeme v tomto 
období vyhlížet každým dnem. Ener-
gie v přírodě se stahuje do Země 
a stromy ztrácí poslední listí. Také 
lidé se už pomalu smiřují s podzim-
ním počasím a snaží se nepodléhat 
chmurným náladám, které se často 
na podzim dostavují, jelikož ubý-
vá světla a den se zkracuje. Někteří 
mají stále ještě „čistící období“, které 
souvisí více se znamením Štíra, ale 
postupně bychom se měli přece jen 
dopracovat do období Střelce, které 
bude trvat až do 21. prosince, tedy 
téměř do Vánoc. V tomto období už 
bychom měli mít sklizeno a nalézt 
tak kýžený odpočinek. S tím souvisí 
také uklizený dům a zbavení se veš-
kerého harampádí, aby byl dům čis-
tý. Přebytečné věci můžete darovat 
dále a udělat tím někomu radost. 
Takto bude váš dům či byt připraven 
na zimu a bude vám v něm útulno. 
Mimochodem, v čínské astrologii 
začíná zima už na začátku listopadu, 
nikoliv v prosinci, a my se v tomto 
čase začínáme oblékat do zimních 
kabátů, čepic a rukavic, ukončujeme 
zahradní práce a kontrolujeme své 
zásoby na zimu.

Střelec je znamení ohnivé, podob-
ně jako Beran či Lev. Lidé narození 

v tomto znamení jsou velmi srdeč-
ní, otevření a společenští. Potřebu-
jí mnoho svobody a milují přírodu, 
bez které si nedokáží svůj život před-
stavit. Mezi Střelci najdeme spous-
tu dobrodruhů, zahradníků, lesníků, 
ale i muzikantů, herců a učitelů. Jsou 
to lidé laskaví, ale temperamentní, 
takže své city nevydrží dlouho skrý-
vat a mohou své okolí uvést do roz-
paků svou upřímností. Velmi jim 
svědčí pravidelný pohyb na čerstvém 
vzduchu nebo alespoň pravidelné 
cvičení. Střelci mají velmi citlivá ját-
ra a také kůži, proto by si měli během 
svých častých společenských večírků 
trošku hlídat svůj jídelníček a vyhý-
bat se tučným a smaženým jídlům. 
Také alkohol jim bude časem velmi 
vadit, pokud si nezvyknou pouze na 
„zdravotní“ skleničku. U některých 
Střelců pozlobí časem kyčle nebo 
cévy, proto jim sedavé zaměstnání 
většinou nesvědčí. Z bylin je dob-
ré občas užívat řepík lékařský nebo 
smetanku lékařskou, které čistí játra 
a udržují zdravou krev. Pokud už ját-
ra skutečně pozlobí, pak je vhodné 
vyzkoušet i zeměžluč nebo benedikt 
lékařský. 

Pokud máte Střelce mezi svými 
přáteli, uděláte mu největší radost 
tím, že mu přispějete na nějaký úžas-
ný zájezd, jelikož tento člověk si více 
cení zážitků nežli věcí!

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz

Astrookénko na prosinec
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