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Advent a Vánoce 
 

V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější 
než všechna temnota. Proto na adventním věnci 
postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od 
neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, které 
obrací naši pozornost ke Světlu, které každému člověku 
daroval Bůh: Ježíš Kristus. 
 

Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu 
svatém se mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše 
je od Boha nabídnuto všem lidem. 
Slavit advent tedy znamená mít účast na touze po příchodu Božím a na 
obrácení, které tento příchod vyžadoval. Prožíváme při tom stále víc a víc, 
jak se k nám Bůh blíží v našich temnotách. 
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec 
spravedlnosti, vítězný věnec života (2Tim 4,8; Zj 2, 10). 
 

Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho oddělují. 
Přibouchli jsme si je vlastní vinou. 
A protože už nejsme schopni sami přijít k Bohu, přichází 
Bůh ve svém Synu k nám. Stává se člověkem, rodí se v 
chlévě jako bezmocné děťátko. 
Bůh přichází do našeho ztemnělého světa, do temnoty a 
chladu stáje, do temnoty a chladu našeho života, aby se 
v něm stal světlem, které hřeje, oživuje a dává naději, 
která nás přenáší i přes různá úskalí a bolesti našeho bytí. 
Ježíš říká: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, 

nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12) Proto 
připravme své srdce k přijetí tohoto Božího světla. 
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Předvánoční zpověď 
 

Svátost smíření budete mít možnost přijmout v sobotu 
19. prosince 2009 od 15:00 do 16:30. Přijde na 
výpomoc ještě jeden kněz, prosím, využijte této 
příležitosti. Možnost zpovědi je také vždy půl hodiny 
před mši svatou.  
  

Bohoslužby ve vánoční době 
 

Čtvrtek 24.12.– Štědrý den – půlnoční mše svatá – 24:00 bude obětována 
za všechny živé i zemřelé dobrodince kostela a farnosti 
Pátek 25.12. – Hod Boží vánoční – 8:30 
Sobota 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 8:30, Arnolec – 10:30 
Neděle 27.12. – Svátek sv. Rodiny – 8:30 (při mši zpívá sbor z Urbanova) 
V 15:00 bude  na faře vánoční besídka pro děti. 
Středa 30.12. – mše sv. – 17:15 
Čtvrtek 31.12. – mše svatá na poděkování Bohu – 15:00  
 

Poděkujeme za uplynulý rok a vyprosíme si požehnání do 
nastávajícího nového roku. Na konci bohoslužby bude výstav 
Nejsvětější Svátosti, zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme 
Tebe…“ a po něm bude svátostné požehnání. Tím poděkujeme 
také za dobrodiní, která jsme mohli prožít během jubilejního 
roku, kdy jsme si připomínali 150. výročí naší farnosti. 
 

Nový rok 2010 
 

Pátek 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8:30 
Neděle 3.1. – 2. neděle po Narození Páně – 8:30  
                     ve 14:00 – adorace a svátostné požehnání 
Středa 6.1. – Slavnost Zjevení Páně, (Tří králů) – 17:15 
Pátek 8.1. – mše sv. – 17:15 
Sobota 9.1. – Arnolec v 17:00 (při mši „Rybovka“ – Chrámový sbor Polná)   
Neděle 10.1 – Svátek Křtu Páně – 8:30  
             
Končí vánoční doba a začíná první část liturgického mezidobí. 
 

* Na svátek Svaté Rodiny bude obnova manželského slibu. Proto prosím, 
aby manželé byli na mši pokud možno vedle sebe. 
* Na slavnost Zjevení Páně se bude při mši sv. žehnat voda, křída                
a kadidlo. 
Kdo by měl zájem o požehnání svého domu, můžeme se domluvit. 
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   Sbírky na opravy ve farnosti 
 

Vánoční sbírky při půlnoční, na Hod Boží vánoční a na sv. Štěpána budou 
věnovány na potřeby kostela a farnosti, zvláště na opravy, které proběhly 
nebo ještě proběhnou. Největší pravidelné výdaje jsou na elektřinu a plyn. 
Za kostel platíme čtvrtletní zálohu 10 310 Kč a za faru 2 890Kč. Za plyn 
na faře platíme měsíčně 3 690 Kč. Sbírky o nedělích činí cca 10 000 Kč 
měsíčně.  
  

Poohlédnutí za jubilejním rokem 
 

Prožité události: V tomto jubilejním roce naší farnosti jsme se 
zaměřili spíše na upevňování našeho farního 
společenství v podobě různých události, jako byla 
duchovní obnova (pod vedením otce Tomáše) 
spojená s farním odpolednem, setkání rodáků 
(pořádala obec Zhoř), poutní slavnost sv. Markéty 
spojená s výstavou o naší farnosti, o kterou byl 
veliký zájem, slavení 80. výročí posvěcení kaple sv. 
Václava v Nadějově nebo farní ples, který byl, 

alespoň podle odezvy, velmi úspěšný. Všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do příprav a obohatili tyto akce svou obětavostí, patří 
veliké poděkování. Jistě byla zajímavá soutěž k Roku sv. Pavla, do které 
se někteří z vás zapojili a získali i pěkné ceny. Také ne méně významnou 
událostí je, že letos naše schola vydala první nazpívané CDčko, o které byl 
velký zájem. Podzim byl ve znamení významných návštěv: Svatý otec 
Benedikt XVI . v naší zemi a především v Brně, kam jsme se vydali 
někteří (60 lidí) z naší farnosti autobusem a prožili jsme nezapomenutelné 
chvíle a návštěva otce biskupa Vojtěcha v naší farnosti při příležitosti 
udělení svátosti biřmování třinácti mladým z naší a třem z farnosti Jamné.  

Co se týká prací a oprav: Podařilo se zhotovit novou hřbitovní 
bránu, kterou financovala obec Zhoř, za což jí patří poděkování. Malou 
hřbitovní branku jsme platili jako farnost. Dále došlo k výmalbě presbytáře 
v kostele a výměně osvětlení. Do lavic byly zhotoveny nové podsedáky, u 
kterých je dobré dbát na to, aby i soused mohl na něm sedět a nemusel 
sedět na holé, studené desce. Co se týká fary: Byl instalován v patře nový 
kuchyňský nábytek a nové stoly v sálu. Došlo také k výměně oken a dveří 
na schodišti, které již značně poznamenal zub času.  
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Mám především radost z těch různých setkání, která nás a naše 
vztahy obohacují. Děkuji všem a přeji Boží požehnání. 
  

Poutě v naší farnosti v roce 2010 
 

Nadějov – sv. Florián – neděle 2. května – 10:30 
Stáj – sv. Jan Nepomucký – neděle 16. května – 10:30 
Zhoř – sv. Markéta – neděle 11. července – 8:30 a 10:30 
Nadějov – sv. Václav – neděle 26. září – 10:30 
Arnolec – sv. Vendelín – neděle 17. října – 10:30 
Případné změny budou včas oznámeny. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční přání 
 

Všem farníkům přejeme radostné a pokojné prožití svátků 
Narození Páně a vyprošujeme hojnost Božího požehnání, zdraví 
duše i těla a ochranu Matky Boží po celý příští rok. 
    
            

Vaši kněží Mikuláš a Bohdan 


