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Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy,  

u kostela Povýšení sv. Kříže 
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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.  

Radostné prožití svátku Kristova Narození a požehnané dny roku 2017. 

 

P. Zdeněk  

 

Začátky bohoslužeb o Vánocích 2016 
 

Datum Den Hodina 

24. 12.   Štědrý den 14:30 

25. 12.  Slavnost Narození Páně 8:00 

26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8:00 

Pá 30. 12. Svátek Svaté rodiny 8:00 

31. 12. Zakončení občanského roku 2015 8:00 

1. 1.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok 8:00 

Čt 5. 1.  1. čt v měsíci 16:15 

Pá 6. 1.  Slavnost Zjevení Páně 16:15 

So 7. 1.  1. sobota v měsíci 8:30 

8. 1.  Svátek Křtu Páně 8:00 
 



Po stopách sv. Pavla 

Sv. apoštol Pavel patří k našim oblíbeným apoštolům. Rádi jsme se vydali 

alespoň do některých míst, kde působil. 

Sv. Pavel se narodil v Tarsu – dnešní jižní Turecko. Je nazývám apoštol 

národů – hlásal Boží slovo všem národům a kulturám. Vyučil se stavařskému 

řemeslu. Jeho začátky křesťana byly poznamenány vášní: “Pronásledoval jsem 

Boží církev, že to přesahovalo všechny meze a snažil jsem se ji zničit,“ píše 

v Listu Galaťanům. K velkému zvratu došlo na cestě do Damašku díky 

oslnivému zjevení vzkříšeného Krista. Po svém křtu očekával, že židé po jeho 

obrácení snadněji přijmou Krista, ale zklamal se. Chtěl začít v Damašku, odkud 

však musel utíkat v koši spuštěném otvorem v hradbách.  

  S apoštoly se seznámil v Jeruzalémě, kde žil dva roky u Petra. Křesťané 

se jej pro jeho dřívější pověst báli přijmout. Pavlovy misijní cesty (3) nebyly 

bez problémů. Pavel o nich např. napsal „třikrát jsem s lodí ztroskotal, den a noc 

jsem jako trosečník strávil na širém moři, byl jsem v nebezpečí od lupičů, 

pohanů, od vlastního lidu, na moři, v námaze do úpadu, o hladu a žízni, v častých 

postech, v zimě a bez oděvu. Krom toho zažil na cestách i bití a kamenování.  

 Sv. Pavel uskutečnil v letech 45-58 velké tři cesty. 

Boží slovo hlásal na Kypru, Malé Asii, Řecku 

a na ostrovech v Egejském moři. Na cestách získával 

mnoho spolupracovníků. Byl to Barnabáš, Silas, Timotej, 

Titus i Lukáš.  

 První misijní cesta sv. Pavla vedla do severořeckých 

cest Kavala a Filippi. První pokřtěnou Evropankou 

se stala barvířka látek Lýdie, která je dnes známá jako 

sv. Lýdie, patronka barvířů. Na břehu říčky Gaggitis 

u Filipp, kde se křest odehrál, nechal sv. Pavel vystavět 

první křesťanský kostel připomínající tuto důležitou 

událost. Kostel je zasvěcený sv. Lýdii; věřící se mohou pomodlit přímo zde 

anebo u oltáře se sochou sv. Lýdie ve stínu na břehu říčku.  

 Sv. Pavel si Filippi zamiloval, ale hned při první misijní návštěvě upadl 

v nemilost a spolu se svým doprovodem byl uvržen do vězení. V noci ale přišlo 

zemětřesení, které způsobilo, že se vězení otevřelo. Žalářník, který toho byl 

svědkem, byl natolik ohromen, že se nechal obrátit na křesťanskou víru. Místo 

označované jako Pavlovo vězení jsme navštívili – nachází se v archeologickém 

areálu Filippi. Toto místo platí za jedno z nejvýznamnějších v historické části 

Makedonie.  

 V r. 51 nebo 52 navštívil sv. Pavel Korint poprvé. Během Pavlova druhého 

pobytu r. 58 zde zřejmě vznikly Listy Římanům, první a druhý List Korintským. 

V současnosti je Korint řecké město ležící při korintské šíji a má asi 37 tis. 

obyvatel. 



V raně křesťanské době při své druhé misijní cestě promluvil sv. Pavel 

v Athénách na Aeropágu. Prošli jsme část Panathénajské cesty, po které šel 

sv. Pavel na Aeropág. Pavel, který se těšil na úspěch evangelia, odcházel 

zklamán. Jen pár jich projevilo zájem, mj. Dionýz Aeropagita – svatý ochránce 

města Athény. Mezi 16. – 18. stol. zde stával i jeho kostel. 

 Navštívili jsme také Véroiu (dříve Beroa), město v Makedonii, které 

navštívil sv. Pavel při své druhé misionářské cestě. Sv. Pavel a Silas přišli 

do Beroy asi v r. 50 n. l., když museli opustit Soluň, kde je dav násilnicky 

ohrožoval. V Beroy byla židovská komunita, v jejíž synagóze oba kázali. 

Obyvatelé Beroy ochotně naslouchali jejich poselství a pilně zkoumali Písmo; 

a to jim přineslo pochvalu zaznamenanou ve Skutcích 17, 11. Mnozí lidé – jak 

Židé tak Řekové se obrátili. Pavlova práce však byla předčasně přerušena 

příchodem fanatických Židů ze Soluně, kteří byli rozhodnuti dále podněcovat lid 

k násilí. Pavel odplul do Athén a v Beroi zanechal Sila a Timotea, aby se tam 

starali o novou skupinu věřících. Sv. Pavel pravděpodobně procházel Berou 

nebo jejím okolím i při své třetí misionářské cestě, 

která ho přivedla do Makedonie.  

 V Soluni v časech po přelomu letopočtu 

existovala početná židovská komunita a začali se 

zde objevovat i první křesťané. Při své misii zde 

sv. Pavel založil první církevní sbor, avšak 

zanedlouho musel Soluň opustit právě kvůli 

rozepřím s početnou židovskou komunitou. 

 Když sv. Pavel končil 3. misijní cestu, byl 

od věřících v Césarei varován před cestou 

do Jeruzaléma. V Jeruzalémě byl zatčen a dva roky 

vězněn v Césarei (58-60), kde rovněž sídlil římský prokurátor. Během tohoto 

věznění napsal Pavel List Kolosanům, Efezanům a Filemonovi. Hrozí mu 

židovský soud, a tak při své obraně využívá toho, že je římským občanem 

a odvolává se k císaři. Je poslán lodí do Říma. V Římě je Pavel jako vězeň 2 roky 

(v letech 61-63), může se však volně pohybovat, přijímat návštěvy a dokonce 

hlásat evangelium. Nakonec byl z vězení vysvobozen a měl hlásat evangelium 

v Hispánii, po čemž dlouho toužil i na Východě (Efez, Kréta, Makedonie). 

V Efezu nechal Timotea a na Krétě Tita, aby zorganizovali tamější církevní 

obce. Pak je apoštol zatčen a převezen do římského vězení. Krátce před svou 

smrtí (r. 67) napsal Druhý list Timoteovi. Byl sťat u Ostijské cesty v místě „ad 

Aguas Saloias“. Na tomto místě vyl zbudován kostel Mučednictví sv. Pavla – 

při vstupu jsou krásné sochy Petra a Pavla a nad hlavou čteme Pavlův odkaz 

římským úřadům – Civis Romanum Suum – jsem římský občan. V kostele je 

také sloup, na kterém podle tradice sťali apoštolovi hlavu. Oltářní obrazy ukazují 

mučednickou smrt sv. Pavla a také sv. Petra. 



V areálu je ještě menší kostelík nazývaný Schody do nebe. Za oltářem v cele 

strávil sv. Pavel poslední noc před popravou. V kostelíku Schody do nebe je také 

obraz s výjevem popravy sv. Zenona (tribuna) a všech jeho 10 203 vojáků, 

jejichž ostatky jsou uloženy v kryptě vedle cely, kde byl vězněn sv. Pavel. 

Všichni podstoupili mučednickou smrt r. 298 za císaře Diokleciiána.  

 Největší stavbou v areálu Tre Fontane je kostel sv. Vincence a Anastázia, 

který je součástí trapistického klášera. Právě v tomto opatství se starají o dva 

beránky. Na svátek sv. Anežky (21. 1.) je přijímá samotný papež, žehná je, jsou 

stříháni na Velký pátek a z jejich vlny jsou tkaná pália – vlněné pásy, které 

přijímají na svátek sv. Petra a Pavla nově jmenovaní biskupové. Palium 

symbolizuje jehně, které kolem krku nese Dobrý pastýř.  

 V Římě jsme navštívili další místa, která jsou spjata s přítomností apoštola 

Pavla – kostel San Paolo alla Regola – jedná se o první místo, kde v Římě 

pobýval a Santa Maria in via Lata. Je velmi pravděpodobné, že sv. Pavel strávil 

několik posledních dnů ve vězení Mamertisnkém (vedel areálu Forum 

Romanum) s maximální ostrahou a krutými 

podmínkami.  

 Sv. Pavel je pochován v bazilice sv. Pavla 

za   hradbami. V přední části mohutného prostoru 

se pod nádherným baldachýnem skrývá hrob 

sv. Pavla. V bazilice sv. Jana v Lateránu je stříbrný 

relikviář – zde se nalézá hlava sv. Pavla.  

 Sv. Pavle, pomáhej nám, abychom i my 

dokázali překonávat překážky tam, kde jsme. 
Ludmila Nováková 

 

 
Pro zasmání 

Ráno po svatbě v Káni Galilejské... Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich 

se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště "přejásaný a přepitý" muž prosí: "Já mám 

takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu…" Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když 

vtom všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."  

 

Hádají se věřící, nevěřící a žid o to co je nejrychlejší. Věřící říká, že je to 

myšlenka. Nevěřící říká, že je to světlo a žid říká, že je to průjem. Věřící 

s nevěřícím se ptají proč průjem? Žid říká: než jsem stačil pomyslit, než jsem 

rozsvítil a zbytek si domyslete.  

 

 
www.farnost-jamne.cz 

http://www.farnost-jamne.cz/

