
 
  
 Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal 
všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou 
v chlévě pomáhat svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen 
král je hoden sloužit králi světa,“ zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a 
každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám.“ „Jsi příliš 
hrubý,“ odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. 
Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem 
přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A 
Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu 
mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl. Po těch 
slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím 
duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní 
v královský palác, který by jim záviděl i Šalamoun.“ „Ty jsi zase moc 
pyšný,“ mínil anděl. Zvířata přistupovala před anděla jedno po druhém a 
vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani 
jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který 
bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: „A co můžete 
nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My 
jsme se nenaučili ničemu, jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní 
nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od 
země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým 
ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval. 
 

 Milí přátelé, možná se vám zdá, že i vy jste popoháněni svými 
povinnostmi a péčí o svou rodinu a nejednou se cítíte jako ten osel nebo 
vůl. Až vám přijdou na mysl takové a podobné myšlenky, vzpomeňte si na 
tento příběh. A tak vám přeji požehnané a radostné vánoční svátky, 
abychom se i my o letošních Vánocích učili trpělivosti a pokoře.   

 p. Matěj 
 

Co nás čeká 
Mše svaté o vánočních svátcích 

� úterý 24. 12. Štědrý den, mše svatá vigilie Narození Páně 
"půlnoční" ve 23:30; 

� středa 25. 12. slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční, 
mše svatá v 8:30; 

� čtvrtek 26. 12. svátek sv. Štěpána, mše svatá v 9:30 ve 
Zhoři a v 11:00 v Arnolci; 

� pátek 27. 12. svátek sv. Jana Evangelisty, mše svatá v 8:00; 
� neděle 29. 12. svátek svaté Rodiny, v 8:30 mše svatá s 

obnovou manželských slibů; 
� úterý 31. 12. památka sv. Silvestra, v 15:00 mše svatá na 

poděkování za uplynulý rok; 
� středa 1. 1. 2014 slavnost Matky Boží Panny Marie, mše 

svatá v 8:30; 
� neděle 5. 1. 2014 slavnost Zjevení Páně, mše svatá v 8:30. 

 

Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali se odehraje v neděli 22. 12. ve 
13:30 v kostele sv. Markéty ve Zhoři. 
 
Vánoční besídka pro děti proběhne v pátek 27. 12. od 14:00 na faře ve 
Zhoři. Zvány jsou všechny děti. Malý dárek s sebou. 
 
Vánoční vytrubování mysliveckých trubačů se uskuteční v pátek 
27. prosince 2013 v 16:00 v kostele sv. Markéty ve Zhoři. Poslechnout si 
můžete lovecké hlaholy a fanfáry, vánoční koledy, chrámovou a koncertní 
hudbu a vystoupení komorního kvartetu. Vstupné dobrovolné.  
Srdečně se na Vás těší Myslivecký spolek Nadějov – Věžnice – Zhoř 
a trubači z Vochoze. Po skončení bude malé občerstvení. 
 

Vánoční koncert Scholy od sv. Markéty a Plamínku bude v neděli 
29. prosince 2013 v 17:00 v kostele sv. Markéty ve Zhoři. Všichni jsou 
srdečně zváni. 
 

Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 4. ledna 2014. Bližší informace 
budou na plakátech. 
 



Informace z farnosti 
 

Ohlédnutí za farním plesem 

Letos tomu bylo 5 let, co jsme jako farnost uspořádali farní ples. A tím, že 
to bylo právě těch pět let, bylo zapotřebí tento „výroční ples“ něčím 
ozvláštnit. Na „schůzi“ realizačního týmu padaly různé návrhy (co si 
vzpomínám: Karel Gott, Olympic a jiní ☺). Nakonec jsme ale zůstali při 
zemi a esa v rukávu jsme si nechali až na desáté výročí. Zvolili jsme 
květinu pro každou příchozí ženu, extra bohatou tombolu (hlavní cena 
kolo) a jedno taneční vystoupení navíc. Za organizační tým mohu říci, že 
jsme byli spokojeni s průběhem i s tím, jak celý ples dopadl a doufáme, že 
zájem o farní ples neupadne, abychom mohli dojít k tomu desátému 
a abychom se všichni dočkali toho Goťáka. 

Míra K. 

Statistika za uplynulý rok 2013 

V roce 2013 bylo pokřtěno jedno dítě, uskutečnily se 3 svatby a Pán si 
povolal 9 farníků. 
 

Postřehy z cest 
Na návštěvě v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě jsme na nástěnce viděli 
několik perliček z dopisů dětí Bohu a dovolte, prosím, abychom se s vámi 
o ně podělili. 
 

Děti píší Bohu - 1 

  
 

  
 

Pro zasmání 

Ježíš, Mojžíš a pán v kostkovaném saku hrají golf. Začíná Mojžíš dá do 
míčku ránu, ale míček se zakutálí do jezírka, Mojžíš tedy přijde k jezírku 
voda se rozestoupí a Mojžíš klidně dohraje do jamky. Na řade je Ježíš. 
Odpálí míček, ten však spadne do jezírka na leknín. Ježíš přejde po vodě a 
míček odpálí a dohraje do jamky. Pán v kostkovaném saku odpálí míček, 
ten spadne do vody, tam ho chytne ryba, rybu chytne orel, orla sestřelí 
myslivec, orel pustí rybu, ryba pustí míček a ten dopadne přímo do jamky. 
Ježíš se otočí k pánovi v saku a říká: "Tati, přišli jsme si zahrát golf nebo 
machrovat.:-)  
 

Příběh pro potěchu duše (Bruno Ferrero) 

„Podle čeho poznáš, že je ve vaší rodině všechno v pořádku?“ptali se 
jedné holčičky. „Když vidím, že si tatínek s maminkou dávají pusinky,“ 
odpověděla. Rodiče by se před dětmi neměli schovávat, když se chtějí 
políbit. Děti se pokaždé, když projevují lásku, která je spojuje, cítí 
zaplaveny vřelou a radostnou důvěrou. Dobře vědí, že vzájemná láska 
rodičů je jedinou pevnou skálou, na které mohou stavět svůj vlastní život. 
 

 
 

Přejeme radostné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku jen 
to nejlepší. Další číslo plánujeme před Velikonocemi.  
                                                                                                              (BMK) 


