
 

 
 

Advent nám staví před náš duchovní zrak výzvu Božího slova: 
„Choďme v Hospodinově světle! " (Iz 2,5); „Veďme počestný život jako ve 
dne… oblečte se v Pána Ježíše Krista… „ (Řím 13,13-14a); „Bděte tedy, 
protože nevíte, který den váš Pán přijde… „ (Mt 24,42). 

 
             Myslím si, že stačí jedna zpráva 
ze světa v rozhlase, v televizi anebo na 
internetu, a člověku hned může být ze 
všeho zle, smutno. Nejen války, nejen 
vyhrůžky, ale ta záplava nenávisti mezi 
lidmi, to bloudění za štěstím, zlá vůle, 
nebezpečná hloupost některých lidí, 
ale i ty zkažené životy, morální krachy, 
bezvýchodné situace… A tak se ptám: 
je vůbec na co se těšit? Je reálné něco 
dobrého očekávat? Až do takové 
skepse je možné dojít. Skepse ale není 
jediná možná špatná cesta. Je přece 
možné vrátit se do mládí, oddat se 

snění o tom, jaké to bylo, když jsme byli malí, vyrobit si kousek takového 
minulého štěstí. Anebo se uzavřít do sebe, nechtít nic vědět, žít si v sobě pro 
sebe. Je též možné Boží slovo vzít vážně a vzít ho jako slovo plné života, síly, 
naděje, slovo ukazující cestu. O to se v adventu pokusme. A nejen 
v adventu… 
 
Požehnané dny celého nového církevního roku.  

        PZV 

Co nás čeká 
 

30. listopadu 2014 – 1. adventní neděle, mše svatá v 9:15. Možnost 

požehnání adventních věnců. 
 

Čtvrtek 4. prosince 2014 v 17:15 mikulášská dětská mše svatá. V pátek 5. 12. 

mše svatá nebude. 
 
 

Mše svaté o vánočních svátcích 

� středa 24. 12. Štědrý den, mše sv. Narození Páně v 16:00; 

� čtvrtek 25. 12. slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční, mše svatá 

v 9:15; 

� pátek 26. 12. svátek sv. Štěpána, mše svatá v 9:15; 

� neděle 28. 12. svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků, mše svatá v 9:15 

ve Zhoři a v 10:30 v Arnolci; 

� neděle 29. 12. svátek Svaté rodiny, v 9:15 mše svatá s obnovou 

manželských slibů; 

� středa 31. 12. v 9:15 mše svatá na poděkování za uplynulý rok; 

� čtvrtek 1. 1. 2015 slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá v 9:15; 

� pátek 2. 1. 2015 dětská mše svatá v 16:15; 

� neděle 4. 1. 2015 slavnost Zjevení Páně, mše svatá v 9:15; 

� úterý 6. 1. 2015 Zjevení Páně, Tři králové. 
 

Koncert Jakuba Pustiny bude 26. prosince 2014 ve 14 hodin v kostele sv. 

Markéty ve Zhoři. 
 

Koncert lovecké hudby se uskuteční v neděli 28. prosince 2014 od 17:00 

v kostele sv. Markéty ve Zhoři. Vstupné dobrovolné.  
 

Vánoční besídka pro děti bude v pátek 2. ledna 2015 v 15 hodin na faře ve 

Zhoři. Malý dárek s sebou. 
 

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 10. ledna 2015. Více informací bude v 

kostele. 
 



Ohlédnutí 
 

Krátké ohlédnutí za farním plesem 
Dne 15. listopadu 2014 se opět konal tradiční farní ples, který zahájil 

otec Zdeněk Veith a popřál všem hezkou zábavu. 
K tance i poslechu hrála kapela Akord. Návštěvnost byla skvělá, 120 

účastníků i z farnosti Jamné. Tombola byla bohatá - výborně připravená. 
Všem nám zpestřilo vystoupení žen z Bílého Kamene a našich mladých 
farníků - hezké pokoukání. Během celého večera bylo na všech stolech 
rozmanité občerstvení, které také přispělo k dobré náladě a hezky prožitému 
večeru. Všem, kteří se na organizaci a přípravě podíleli (tombola, hudba, sál, 
tanečky, upečení dobrot a dárcům tomboly) patří velký dík. 

Jiřina Skryjová, Nadějov 
 

Letošní již 6. farní ples byl jako tradičně velmi zdařilý. Přišla spousta 
lidí, myslíme si, že takových lidí místní sál ještě nezažil. Během celého večera 
jsme si užívali vynikajícího občerstvení, skvělé hudby a neméně výborné 
nálady. Také nás čekalo krásné taneční vystoupení, tentokrát na písně 
skupiny ABBA a bohatá tombola. Celý večer probíhal více než příjemně. 
Děkujeme organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém 
průběhu tradičního farního plesu. 

Krejčovi, Zhoř 

Informace z farnosti 
 

Sňatky: 
Domluvit s knězem 3 měsíce předem. V den sňatku snoubenci musí mít 
platný OP. Pokud jsou pokřtěni v jiné farnosti, přinést si odtud potvrzení o 
křtu. Nesmí být starší jak půl roku. Příprava probíhá individuálně. 
 

Křest dětí: 
Z pastoračních důvodů se koná většinou mimo mši svatou. O křest dítěte 
žádá alespoň jeden z rodičů. Tam, kde je opodstatněná naděje, že dítě bude 
ve víře vychováváno, tam se křtí vždy! Termín křtu domluvit s farářem místa 
asi měsíc předem. Příprava probíhá individuálně. 
 

Pohřby:  
Termín konání církevního pohřbu si pozůstalí domlouvají osobně s farářem 
místa nebo telefonicky. Pokud si budou přát pozůstalí konání pohřbu 
v sobotu, pak výhradně v dopoledních hodinách. 

 

Sbírky: 
O 1. neděli v měsíci se konají sbírky na opravu kostela.  
 

Úmysly mší svatých: 
Je pěkné, že nezapomínáme ve mších svatých na naše zemřelé. 
Nepotřebujeme však milosti od Boha i my, dosud žijící? Úmysly mší svatých 
mohou být např. tyto: 

-za dar víry a lásky v rodinách 

-za dobrou volbu životního partnera, povolání atd. 

-za manžele, kteří procházejí vztahovou krizí   

-za děti a mládež naší farnosti 

-za kněze ve farnosti 

-za dobrodince a přátele 

-za nemocné 

-za odvrácení válek a mír ve světě 

-za politiky a státníky 

-za církev, papeže, biskupy, kněze a jáhny 

-za dary Ducha sv. 

-Na poděkování Bohu a Panně Marii s prosbou o další pomoc a 

ochranu 

-Na poděkování za dar života 

-Za lásku a svornost v naší farnosti 

-Na poděkování za rodiče… 

-Na poděkování za úrodu 

-Na dobrý úmysl 
 

Kontakt na kněze: 604 746420 

Bydliště: Velký Beranov 230, 58821 Velký Beranov. 

E-mail: veith.z@seznam.cz 

 
 

Přejeme radostné a klidné prožití vánočních svátků. Další číslo plánujeme na 
jaře. 

                                                                                                     BMK 


