Co nás čeká
Pořad bohoslužeb během vánočních svátků
Datum
Štědrý den

16:00

14:30

Neděle 25. 12. 2016

Slavnost Narození Páně,
zasvěcený svátek

9:15

8:00

Pondělí 26. 12. 2016

Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

9:15

8:00

Pátek 30. 12. 2016

Svátek Svaté Rodiny, obnova
manželských slibů

9:15

8:00

Sobota 31. 12. 2016

Silvestr, zakončení
občanského roku 2016,
poděkování a prosba do
nového roku 2017

9:15

8:00

Neděle 1. 1. 2017

Slavnost Matky Boží, Panny
Marie, zasvěcený svátek.
Nový rok

9:15

8:00

Středa 4. 1. 2017

Středa po oktávu Narození
Páně

17:15

Pátek 6. 1. 2017

Slavnost Zjevení Páně,
doporučený svátek, 1. pátek
v měsíci. Žehnání vody, křídy,
kadidla a zlatých šperků

17:15

16:15

Neděle 8. 1. 2017

Svátek Křtu Páně
(končí vánoční doba)

9:15

8:00

Radostné prožití svátku Kristova Narození a požehnané dny roku 2017.
P. Zdeněk

Čas bohoslužby
Zhoř
Jamné

Sobota 24. 12. 2016

Vánoční strom
Vánoční strom je znamením života, který nám daruje Bůh. Připomíná nám
strom, o němž se zmiňuje Bible hned na začátku! Strom v ráji. Přístup k tomuto
stromu si uzavřeli lidé vlastní vinou. Ale o Vánocích se opět otevřela cesta
k Bohu. Narození Božího Syna nám opět umožňuje přístup do ráje.
Větve vánočního stromu jsou vždy zelené. Neztrácejí na podzim své jehličí
jako jiné stromy. Vánoční strom vyzařuje život, v létě jako v zimě.
"Zelená" je barvou naděje. Největší naší nadějí, nadějí všech nadějí je Ježíš,
který přichází o Vánocích k lidem. Přijmeš ho? Narodí se v tvém srdci? Pokud
mu to dovolíš, prožiješ opravdu křesťanské Vánoce. Vánoce s Ježíšem!
Takové Vánoce Ti ze srdce přeji.

Svátek

Dětská vánoční besídka proběhne ve středu 28. prosince 2016 od 16 hodin

Farní ples

na faře ve Zhoři. S sebou si vezměte malý dárek.

19. listopadu 2016 se uskutečnil již 8. tradiční farní ples. Děkujeme, že nám
zachováváte přízeň a těšíme se na rok příští, kdy se bude konat v pořadí už
devátý ples, takže si nezapomeňte v listopadu 2017 udělat čas a zase přijít :).

Koncert lovecké hudby se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince 2016
od 17 hodin v kostele sv. Markéty ve Zhoři. Všichni jsou srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční v sobotu 7. ledna 2017. Sraz
dětí je v 8:45 u fary ve Zhoři.
Využití sbírky: Z daru, který vhodíte koledníkům do kasičky, pomůže 65 %
přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní
Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % je režie sbírky.

Ohlédnutí
Poutní zájezd Klokoty a Svatá Hora u Příbrami
Dne 16. září 2016 jela zhořská a jamenská farnost na autobusový zájezd do
Klokot u Tábora a na Svatou Horu u Příbrami. Účastnilo se hodně lidí a celkem
dost nás dětí. V Klokotech se nám líbilo, akorát bylo zataženo. Měli jsme
v Klokotech mši, kterou sloužil náš pan farář. Po mši jsme měli prohlídku
kostela. Po té jsme jeli směr Svatá Hora u Příbrami. Cestou na Svatou Horu
jsme se stavili na obědě. Na Svaté Hoře bylo podobné počasí a udělali jsme si
tam i křížovou cestu. Byli jsme i vevnitř v kostele. Pak jsme se vydali nazpátek.
Všem se to líbilo a těšíme se na další zájezd.
Verča S.

Závěr z Poselství Svatého otce Františka k 50. Světovému dni míru
(1. ledna 2017)
… Jak už se stalo tradicí, podepisuji toto poselství 8. prosince, o slavnosti
Neposkvrněného Početí Panny Marie. Maria je Královnou míru. Při narození
jejího Syna andělé chválili Boha a přáli na zemi pokoj mužům a ženám dobré
vůle (srov. Lk 2,14). Prosme Pannu Marii, aby byla naší vůdkyní.
„Všichni si přejeme mír. Mnoho lidí ho každodenně buduje malými úkony
a mnozí trpí a trpělivě snášejí námahu při mnoha pokusech o jeho vytváření.“
V roce 2017 se snažme svou modlitbou a svým jednáním o to, abychom se
stali lidmi, kteří ze svého srdce, ze svého konání i ze svých slov vyhostili násilí,
a abychom vytvářeli společenství nenásilí, která se starají o společný
domov. „Nic není nemožné, pokud se obrátíme k Bohu s modlitbou. Všichni
mohou být tvůrci pokoje.“
FRANTIŠEK
Více na: http://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/p2017-mir.pdf

Příští číslo plánujeme na období před velikonočními svátky.

BMK

