Advent
"Adventus" znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá
"ADVENT". Toto označení pochází z latinského
slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se
zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Co bylo a co nás čeká v prosinci
1. 12. 2018 Zpívání na setkání Starších a
nemocných obyvatel Prahy 13
1. 12. 2018 JARMARK od 14.00 do 17.30
hod.
2. 12. 2018 Prodej adventních věnců během
mší svatých v Komunitním centru
5. 12. 2018 Divadlo Na koleně s představením
Čert a Káča
5. 12. 2018 Přijde k nám Mikuláš
14. 12. 2018 CMŠ Srdíčko
uzavřena

-

mimořádně

Přerušení provozu v CMŠ Srdíčko
Každoročním prožíváním adventu a slavením
adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo
na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do
atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho
druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do
svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v
jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od
12. do 13. století se stal advent začátkem nového
liturgického roku, který do té doby začínal
Vánocemi.
/Převzato z www.vira.cz/

Církevní mateřská škola Srdíčko bude uzavřena
od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 včetně.
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425
www.cms-srdicko.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
Děkujeme všem dárcům,
kteří finančně přispěli v letošním roce 2018
CMŠ Srdíčko na její provoz.

4
12. prosince 2018
Vážení rodiče a přátelé školy,
především bych chtěla moc poděkovat všem, co
se zapojili do příprav Jarmarku, i těm, kteří se
Jarmarku zúčastnili. Výtěžek Jarmarku putoval
na účet CMŠ Srdíčko ve výši 51 457 Kč. Moc
děkujeme!
Prosíme
všechny
rodiče,
aby
si
zkontrolovali platby za „školkovné“. Pokud
jste v aplikaci v tomto měsíci na nule, je to
správně. Pohlídejte si, aby Vám nešly žádné
platby na rok 2019 v tomto roce a stejně tak si
pohlídejte, aby Vám nezůstal v tomto roce 2018
dluh. Vystavit potvrzení na slevu na dani Vám
můžeme jen na zdaňovací období 2018 – tedy
na částku, kterou jste nám zaslali na účet, a to
jen ve výši stanoveného „školkovného“, které
jste měli v tomto roce zaplatit.
Velmi se Vám omlouváme se způsobené
komplikace kvůli uzavření mateřské školy
dne 14.12.2018. Nestalo se tak naší vinou.
Bohužel špatně funguje kotelna a je nutný učinit
zásah do jejího chodu. Tato oprava se nedá
odložit. A lepší termín se nám s firmou
nepodařil vyjednat.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků
v rodinném kruhu. Využijte možnosti se na
chvíli zastavit a být spolu. Pro děti je velmi
důležit vnímat, že jsou milovány a že na ně
máte čas.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Mikuláš ve školce
Ve středu 5. prosince k nám zavítal sv.
Mikuláš. Paní učitelky připravily v každé třídě
pro děti krátkou legendu o sv. Mikulášovi, během
které za dětmi Mikuláš přišel. Přinesl dětem
drobné dárky v podobě ovoce a zdravé
„svačinky“.
Krátce o životě svatého Mikuláše
Je uctívaným světcem, patronem rybářů a
námořníků,
ochráncem
před
povodněmi.
Narodil se zámožným rodičům. Byl velmi zbožný
a po smrti otce dědictví rozdával potřebným. Jeho
dobročinnost byla prozrazena a on ze skromnosti
odchází do Svaté země.
Při návratu z návštěvy svatých míst se velmi
mladý stává biskupem v Myře. Od té chvíle ještě
více slouží Bohu i lidem. Zastává se vdov,
chudých, nemocných, nevinně pronásledovaných.
Známe např. obdarování dívek, záchranu lodi,
osvobození tří nevinně odsouzených i zázračné
rozmnožení obilí v době hladu.

Krásné a poklidné prožití
doby adventní,
požehnané a láskou naplněné

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se opět zapojíme do
Tříkrálové sbírky tentokráte ve spolupráci
s Farní charitou Stodůlky.

vánoční svátky
a mnoho dobra
do nového roku 2019
Vám přejí všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčka

V prvním týdnu v lednu bude tedy možné
odevzdat své příspěvky do zapečetěných
kasiček, které budou ve třídách Motýlků a
Veverek. Stejně tak i děti a paní učitelky budou
chodit koledovat během dopoledne, pokud se
bude chtít připojit, je možné. Vaše účast je
vítána!

Tříkrálový průvod v Praze
V neděli 6. ledna 2019 od 14.30 hodin
14.30 kostel sv. Tomáše, Josefská ul. Praha 1
 požehnání kardinála Dominika Duky
koledníkům
15.00 Malostranské náměstí – Karlův most –
Mariánské náměstí – Staroměstské náměstí
 průvod v čele s třemi králi na
velbloudech
16.00 Staroměstské náměstí
 Jakub Jan Ryba: česká mše vánoční

Umírá v polovině 4. století. Jeho ostatky byly
v roce 1082 přeneseny z Myry do města Bari v
jižní Itálii. Zde mu byl postaven nádherný chrám.
Zdroj:
http://www.jenikov.net/view.php?cisloclanku=2008120001

Tříkrálový průvod pořádá Arcidiecézní charita
Praha za podpory Hl. m. Prahy

