
 
 

  
„…aby nás zachránil.“ 
Nastává čas vánoční a křesťanští kazatelé jsou na chvíli vřele vítáni v médiích, 
aby lamentovali nad komerčním chápáním svátků, do uší uštvaných 
hospodyněk tichým hlasem velebili "pokoj v duši" a doporučovali "čas na 
rozjímání". Málokdy se však dozvíme, o čem vlastně by člověk měl o Vánocích 
rozjímat.                                                                                                                                                  

Už za několik chvil usedneme k štědrovečernímu stolu. A tou štědrostí 
na stole si budeme připomínat štědrost Boha vůči nám lidem. Budeme si 
připomínat ten největší a nejštědřejší dar, jaký kdy Bůh dal. Budeme si 
připomínat narození Božího Syna, Ježíše Krista. Vírou se budeme držet 
zaslíbení, že Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel, aby nás zachránil pro věčnost s Ním. 
A my Mu za to chceme děkovat, chceme Ho oslavit. A chceme se z toho 
radovat. A nejen o Vánocích…  

Radostné prožití svátku Kristova Narození a požehnané dny nového 
roku 2016. 

P. Z. V., farář 
 

Co nás čeká 
 

Koncert lovecké hudby 

V pondělí 28. prosince 2015 od 17 hodin se v kostele sv. Markéty ve Zhoři 

uskuteční koncert lovecké hudby.  

 

Dětská vánoční besídka 

Ve středu 30. prosince 2015 se od 16 hodin na faře ve Zhoři uskuteční vánoční 

besídka pro děti. S sebou si vezměte malý dárek.  

 

 
 

Tříkrálová sbírka 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká 
republika.  Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech 
republiky. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme 
rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2016 
můžeme uspořádat už pošestnácté. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu 
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
V naší farnosti se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 9. ledna 2016.  
 

Pastorační rada 

Pastorační rada je poradní orgán duchovního správce farnosti. Jejím 
úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od ekonomické rady je její 
zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované.  

V pastorační radě by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé 
stavy a povolání i věkové skupiny. Přiměřený počet členů pastorační rady je 
volen farníky. Aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 
let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry. Více informací naleznete 
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například na internetových stránkách Pastoračního střediska brněnské 
diecéze. 

Volby do pastorační rady naší farnosti se uskuteční během postní doby 

v roce 2016. Nominuje se třeba 15 lidí, ze kterých si voliči vyberou asi 7 lidí. 

Nominovaní musí mít trvalé bydliště na území naší farnosti a mít minimálně 

15 let. Volit může každý od 15 let. 
 

Farní ples 
21. listopadu tohoto roku se uskutečnil farní ples s pořadovým 

číslem 7. Opět velmi pěkná účast a z mého pořadatelského pohledu velmi 

pěkná atmosféra, kterou doplnila velmi pěkná taneční i „baletní“ vystoupení. 

Tak tedy již naposledy v těchto řádcích spojení velmi a pěkný: Velmi pěkně 

děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili a na viděnou a shledanou na 

8. tradičním farním plese 19. 11. 2016.                                         pořadatelé plesu 
 

Rok milosrdenství 
Svatý rok byl zahájen 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016. 

Bližší informace si můžete najít na těchto internetových stránkách: 
http://www.biskupstvi.cz/2015-12-07-materialy-pro-svaty-rok-milosrdenstvi 
Naleznete zde například překlad buly papeže Františka Miseriocordiae vultus, 
list papeže k Svatému roku milosrdenství, kalendář událostí s účastí papeže a 
svaté brány v ČR. 
 

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství: 

Pane Ježíši Kriste, 
učil jsi nás být milosrdnými, 
jako je milosrdný nebeský Otec, 
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled 
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, 
cizoložnici a Marii Magdalénu 
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 

přiměl Petra plakat, když tě zradil, 
a zaručil kajícímu zločinci ráj. 
Dej, ať každý z nás 
slyší tvá slova určená samařské ženě, 
jako bys je říkal nám: 
„Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 
Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, 
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 
byli podrobeni slabosti, 
a tak mohli soucítit s těmi,  
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha 
a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 
aby se Svatý rok milosrdenství 
stal rokem Hospodinovy milosti 
a aby tvá církev s obnoveným nadšením 
mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 
a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, 
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 

 

Příští číslo plánujeme před velikonočními svátky.                                     BMK    
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