
 
 

Advent... Doba radosti a očekávání... Ale očekávání čeho? Nebo koho? Máme-li čtyřtýdenní dobu 
adventní, dobu příprav na Vánoce, potom jsou Vánoce určitě něčím, co za přípravy stojí, a my bychom se na 
ně měli připravovat nejen ony čtyři adventní týdny, ale po celý život. Vánoce jsou druhé největší křesťanské 
svátky a jsou plné naděje a příslibů. Bůh seslal na svět Mesiáše, kterého tak dlouho lidem sliboval, splnil své 
přísliby a dal lidem novou naději. O Vánocích vidíme malé dítě ležící na seně, které nemá nic než lásku svých 
rodičů. Malé děti jsou naprosto bezmocné, ve všem musí spoléhat na dospělého člověka, a přesto právě 
takto přišel na svět i On, Boží Syn. Potřeboval péči, ač Bůh se stará o všechny tvory. Potřeboval lásku, ač Bůh 
sám je láska. On, který vládne nade vším, k nám měl tak bezmeznou lásku, že sám sebe ponížil, narodil se 
jako bezmocné dítě, prošel lidským životem se všemi jeho strastmi, a 
nakonec se nechal zabít na kříži - to vše pro naši spásu. 
 

Ježíšův příchod na tento svět však nebyl před těmi dvěma tisíci 
lety definitivní. On slíbil, že přijde znovu, že přijde ve slávě, a Vánoce 
by nebyly úplné, kdybychom tuto skutečnost opominuli. Vánoce 
nejsou jenom slavením Ježíšova prvního příchodu, ale jsou také nadějí 
na Jeho druhý příchod. My se však často Jeho příchodu spíše obáváme, 
než abychom se na něj těšili. Je to jednak proto, že tento Jeho druhý 
příchod již bude definitivní a člověk nemá rád definitivní skutečnosti, 
jednak proto, že si uvědomujeme své nedostatky a hříchy, kterých se odmítáme vzdát a které nás od Něj 
vzdalují. On však přijde opět v Lásce, tak jako při svém prvním příchodu – už však ne jako bezbranné dítěte, 
ale jako mocný král nad nebem, zemí i peklem. Zkusme proto letos do našich Vánoc zapojit i myšlenku na 
Ježíšův příchod ve slávě. Nezůstaňme jenom u toho, že se budeme obdivovat roztomilému děťátku v 
jesličkách, které bylo zázračně počato i přivedeno na svět, ale pojďme o něco hlouběji. Zamýšlejme se nad 
tím, co nám Bůh tímto vtělením chtěl říct, zamýšlejme se nad velikostí a obětavostí Boží lásky, zamysleme se 
i nad zvykem dávat si dárky, který vznikl již tenkrát, když lidé nosili dary malému Spasiteli v jesličkách. Tak 
kéž při rozdávání dárků svým blízkým nezapomeneme také na Něj - On nechce hmatatelné dary, On touží po 
naší lásce, protože čím více Ho milujeme, tím víc může i On projevit lásku nám. 
 

Přeji všem požehnanou dobu adventní a krásné a láskou naplněné Vánoce!                                            P. Matěj 
 

Co nás čeká* 
V sobotu 22.12. od 15:00 bude možnost přistoupit ke svátosti smíření v kostele sv. Markéty ve Zhoři. 
 

Mše svaté během vánočních svátků: 
v pondělí 24. 12. Štědrý den, mše sv. vigilie Narození Páně "půlnoční" ve 23:30; 
v úterý 25. 12. slavnost Boží hod vánoční, mše svatá v 8:30; 
v středa 26. 12. svátek sv. Štěpána, mše svatá v 8:30; 
v pátek 28. 12. svátek sv. Mláďátka betlémská, mše svatá v 17:15; 
v neděle 30. 12. svátek svaté rodiny, v 8:30 mše svatá s obnovou manželských slibů; 
v pondělí 31. 12. v 15:00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok; 
v úterý 1. 1. 2013 slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá v 8:30; 
v neděle 6. 1. 2013 slavnost Zjevení Páně, mše svatá v 8:30. 

Koncert trubačů se bude konat ve čtvrtek 27. 12. 2012 v 17:00 v kostele sv. Markéty ve Zhoři. 
Vánoční besídka pro děti bude v pátek 28. 12. od 15:45 na faře ve Zhoři. Každý účastník ať si donese jeden 
malý dáreček. 
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5. 1. 2013. 

http://23.30.hod/
http://8.30.hod/
http://17.15.hod/


Zájezd na Lomeček 
 V sobotu 6. 10. nás vyrazil plný autobus s otcem Matějem na pouť do Milevska a Lomce u Vodňan. 
Po příjezdu do Milevska nás v nejstarším premonstrátském klášteře na jihu Čech postaveném v letech 
1184 - 87 přivítal otec Mikuláš. Hned nás čekala mše svatá, kterou celebroval pan opat Michael Josef 
Pojezdný. Konala se tam totiž dětská diecézní pouť. Po krásné mši v bazilice Navštívení Panny Marie jsme si 
prohlédli celý areál premonstrátů. Jelikož nebylo času na zbyt, tak 
jsme přejeli na oběd do Sepekova a pak jsme se přesunuli do 
poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Poutavou 
přednášku o celém areálu měla sestra Kongregace Šedých sester 
III. řádu sv. Františka, který je nedaleko. Hlavní dominantou 
zdejšího kostela je původní monumentální oltář. Je to zmenšená 
napodobenina Berniniho papežského oltáře z chrámu sv. Petra 
v Římě, tzv. baldachýnový typ (svatostánek je zavěšen nad oltářním 
stolem) - prostě nádhera! Od roku 1988 se zde konají pravidelné 
Mariánské poutě vždy 1. sobotu v měsíci.   Škoda, že jsme nemohli zůstat. Čekala nás totiž ještě daleká cesta 
domů. Matěji, děkujeme za krásnou sobotu. 

farníci – účastníci zájezdu :-) 
 

CANTATE DOMINO Polná 2012 
  V sobotu 20. října 2012 se v Lidovém domě v Polné konalo Cantate Domino - tradiční přehlídka 
křesťanských mládežnických a dětských pěveckých souborů. Z naší farnosti jsme stejně jako v loni vyslali 
naši "malou scholu" pod vedením Máci a Jitky. Po náročných zkouškách děcka v Polné zazpívaly několik 
písniček s velkým úspěchem, ale hlavně s radostí a k oslavě Boží. Díky všem. 

                                                                                                                                     Ála Mutlová 
 

Ohlédnutí za farním plesem 
Letošní farní ples je minulostí, proto jsme se zeptali napříč všech generací návštěvníků plesu, jak hodnotí  již 
4. ročník této farní akce.  
 

Dne 10. 11. 2012 byl 4. farní ples ve Zhoři. Chtěla bych jen krátce říct: „ a zase se povedl!“ Bylo to 
setkání, kde se sešli rodiče, děti i vnuci. Všichni se bavili a pěkně si zatancovali. O hezký zážitek se postarali 
naši mladí. Při taneční ukázce předvedli, že rytmus a tanec mají v těle. Díky, bylo to perfektní, všem se to 
moc líbilo. Poděkování patří všem, co zajišťovali všechno kolem zdárného průběhu plesu; ať tombola, 
občerstvení, program atd., všem, co se zúčastnili plesu. Díky za pěkně prožitý večer a těšíme se na příští ples 
v roce 2013.  PS: Staří chodí špatně, ale radí dobře: tak příště přijďte mezi nás!                                                                             

Ludmila Zavadilová 
 

Farní ples: Dobrá hudba, příjemné prostředí. Povedené taneční vystoupení i legrace. Množství 
hodnotných cen, zábava při jejich losování. Celkově skvělá organizace. Jsem rád, že jsme tam byli.                                                                                                                      

 Václav Vacek st. 
 

Farní ples hodnotím velice kladně, jak organizaci, tak celkovou atmosféru v sále. Obzvláště tombola 
byla více než bohatá a ceny předčily naše veškerá očekávání:). Nemohu opomenout ani občerstvení, kapelu 
a vůbec všechno. Bylo to bezva a těšíme se na příští rok. 

                                                                                                                          Magda Boháčková 
 

Já hodnotím tento čtvrtý farní ples velice kladně. Především to, jak organizační tým tuto akci 
zorganizoval. Věřím, že toto musela být velká dřina. Překvapila mě bohatá tombola i hlavní ceny, hudba od 
skupiny Magdalena, předtančení taneční skupiny i občerstvení. Doufám, že tato tradice bude pokračovat i 
v dalších letech. :-)                                                             

 Jirka Klusáček ml. 
 

Děkujeme všem za příspěvky do zpravodaje. Ještě bychom chtěli upozornit na farní webové stránky, kde 
také najdete spoustu informací, fotek a pozvánek na různé akce i mimo naši farnost. Další číslo zpravodaje 
plánujeme před velikonocemi. Přejeme klidné prožití vánočních svátků.                     BMK                                                                                                                            
                                                                                  * Dle situace mohou nastat změny bohoslužeb a plánovaných akcí! 


