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1. Bůh se stal člověkem 
 

Svatý Pavel v listu Efesanům píše: „Napodobujte Boha, jako jeho 
milované děti…“(Ef 5,1). Jak může člověk napodobovat Boha? Je to 
vůbec možné? Vždyť se také píše v Janově evangeliu: „Boha nikdo 
nikdy neviděl…“(Jan1,18) Ovšem svatý Jan pak pokračuje: 
„jednorozený Syn, ten o něm podal zprávu.“ A tady můžeme nalézt 
odpověď na otázku, zda člověk může napodobovat Boha, když ho 
nevidí. Bůh se stal člověkem – „Slovo se stalo tělem a přebývalo 

mezi námi.“ (Jan1,14) Stalo se tak 
narozením Božího Syna, Ježíše Krista, na 
jehož příchod čekáme a připravujeme se 
adventní dobou. Proto slova svatého Pavla o 
napodobování Boha nejsou tak úplně 
nepochopitelná a nesmyslná. Naopak 
při pohledu na Boží Dítě Ježíše, ale také pak 
na dospělého Mistra a Pána, který zve lidi 
k následování, vnímáme, že právě tajemství 
vtělení je důvodem k napodobování a 

následování Ježíše v našem životě. Bůh tímto způsobem konkrétně 
promluvil a ukázal nám příklad, abychom ho mohli následovat. Proto 
může autor listu Židům vyzvat křesťany: „Mějte oči upřeny na 
Ježíše…“(Žid 12,2) Adventní a vánoční doba nás tedy vybízí 
k onomu upření našeho vnitřního zraku, zraku našeho srdce na Boha, 
Božího Syna. Tento pohled může vést k postupné proměně našeho 
srdce i života.  

                 (Zamyšlení P. Mikuláše) 
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2. Předvánoční zpovídání 
 

Předvánoční svátost smíření bude ve Zhoři v sobotu 18. prosince 
2010 od 15:00 – 16:30 hod. Přijde na pomoc ještě jeden kněz, 
prosím, abyste využili této možnosti. Jinak zpovídám vždy půl 
hodiny před každou mší svatou.  

3. Bohoslužby ve vánoční době 

Pátek 24.12 – Půlnoční mše svatá obětovaná 
za živé a zemřelé dobrodince našeho kostela a 
farnosti – 24:00 
Sobota 25.12. – Slavnost Narození Páně – 
Hod Boží vánoční – 8:30 
Neděle 26.12. – svátek Svaté Rodiny –  8:30 
Odpoledne v 15:00 na faře vánoční besídka 
pro děti. 

Středa 29.12. – památka sv. Tomáše Becketa, mučedníka – 17:15 
Pátek  31.12. – památka sv. Silvestra, papeže – 15:00  
Poděkujeme za uplynulý rok a vyprosíme si požehnání do 
nastávajícího nového roku. Na konci mše sv. bude výstav 
Nejsvětější Svátosti, zazpíváme chvalozpěv „Bože, chválíme 
tebe…“ a po něm bude svátostné požehnání. 
17:00 mše sv. v Arnolci 

Nový rok 2011 
 

Sobota 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8:30 
Neděle 2.1. – Slavnost Zjevení Páně, (lidově Tří králů) – 8:30  
Středa 5.1. – 17:15  
Pátek 7.1. – 1. pátek v měsíci – 17:15 
Neděle 9.1 – Svátek Křtu Páně – 8:30  
Končí vánoční doba a začíná první část liturgického mezidobí. 
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* Na svátek Svaté Rodiny bude obnova manželského slibu. Proto 
prosím, aby manželé byli na mši vedle sebe. 
 * Na slavnost Zjevení Páně se bude při mši sv. žehnat voda, křída a 
kadidlo. Případné zlaté šperky, které si přinesete, budou také 
požehnané. 

4. Poutě v naší farnosti v roce 2011 
 

Sv. Florián – Nadějov – neděle 1. května – 9:15 
Sv. Jan Nepomucký – Stáj – neděle 15. května – 9:15 
Sv. Markéta – Zhoř – neděle 17. července – 9:30 
Sv. Václav – Nadějov – středa 28. září – 10:30 (státní svátek)??? 
Sv. Vendelín – Arnolec – neděle 23. října – 9:15 
Případné změny budou včas oznámeny. 
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Spal v jeslích, které patřily někomu jinému...  
 
Spal v jeslích, které patřily 
někomu jinému. 
Přes jezero se plavil v člunu, 
který patřil někomu jinému. 
Jel na oslátku, které patřilo 
někomu jinému. 
Byl položen do hrobu, který 
patřil někomu jinému. 
Učinil to proto, aby se o 

všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o 
své místo u Boha Otce. 
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl 
věčný život, život v hojnosti. 
 

Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoliv bohatý, stal 
se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 
(2Kor 8,9) 
 

5. 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 

 
 


