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 Vánoční 
zpravodaj 

Vánoce 2012 
Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže 

v Jamném 
 
 

 

 

1. Vánoční promluva 
 

Píseň Narodil se Kristus Pán, to je vánoční hymna, 

tu máme zpívat ve stoje a dobře ji znát. 

1. 

Vezměme už tu první sloku – Narodil se Kristus Pán. 

Narodil se Ježíšek, to vědí všichni, a položili ho do jesliček a zabalili do plének. 

To děťátko, které se narodilo, je Kristus a je to Pán. Ne nějaký ustrčený úředníček, který 

se bojí něco povolit výjimku, ale Pán s velkým P., který může rozhodnout, který může 

pomoci ale který také může něco chtít.  

Doby, kdy zde byli páni jsou za námi, i když mnozí by si dnes na pány hráli, ale 

nemají na to. My si myslíme, že je ve všem demokracie, ale to platí o zemi, o pozemském 

životě a o lidské společnosti. Ježíš je Pán, žádné jiné náboženství se s ním nemůže srovnat.  

2. 

Jenž prorokován jest.  

Tak to je, proroci o něm mluvili, právě to ukřižování předpověděli a ono se to stalo. 

Zase si dneska hodně lidí hraje na proroky, počítají vám, kdy bude konec světa, vydávají 

různé kalendáře. Jen jediný je prorokován, Pán Ježíš, ty ostatní neberem, i když skoro 

každý den máme různé letáky, pozvánky od všech možných proroků, ve schránce, v televizi 

i jinde. 

3. 

Člověčenství naše, ráčil vzíti na se.  

Stal se člověkem, obyčejným člověkem. A jeho učedníci vždycky měli pochopení 

s každým člověkem. Hrdí Sparťané zabíjeli nemocná novorozeňata, různým ideologům šlo 

o rasově čistou společnost, jiným zase o očištění od třídního nepřítele, a vždy na to 

obyčejný člověk doplatil.  
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Křesťanům šlo o člověka jako takového. První nemocnice, starobince, sirotčince 

a chudobince zařizovali křesťané, protože měli pochopení pro lidskou bolest, když ani Pán 

Ježíš se ji nebál vzíti na sebe. Dneska to má jiné názvy a jiné zřizovatele, ale je to vše díky 

Pánu Ježíši, který naše člověčenství ráčil na se vzíti, který se nám podobal ve všem kromě 

hříchu, na kterého také přicházely zkoušky a proto umí přicházet na pomoc těm, na které 

zkoušky přicházejí. Pro křesťana byla  vždy cizí ta slova, která nám žel zdomácněla, i když 

nejsou česká, ale pocházejí z latiny: interrupce, euthanasie, antikoncepce. 

4. 

Goliáš oloupen. 

Odborníci na starou hudbu vám řeknou, že tam původně bylo Beliáš. A každý, kdo 

se trochu zajímá o to, co Pán Ježíš učil a dělal, když vyrostl, ví, že to je název pro zlého 

ducha. Pán Ježíš přinesl na svět pokoj, pravdu a lásku, světlo a odpuštění. To víme všichni. 

Zlí duchové se proti němu postavili, a bránili mu. Nevyhráli to, on je porazil, svým 

utrpením je porazil. Oloupil je o vítězství. Člověk je vysvobozen, vykoupen z jejich moci. 

Proto se opravdu máme a můžeme radovat.  

Narodil se Kristus Pán, který vládne všem, před kterým se skloní i smrt. A proto 

opravdu Radujme se.    (Promluva Křtiny 2011) 

 

2. Organizační změny a další sdělení 
 

Otec Řehoř se stal administrátorem v kamenické farnosti, a proto pobývá na faře 

v Kamenici. V případě potřeby – telefonní kontakt na něj je 736 607 291. 

 

Od 1. prosince 2012 se změnily mše sv., den i hodiny. V neděli bude mše sv. vždy v 7:45 

a ve všední den, ve čtvrtek, v 17:00. 

 

Od nového roku budou nově „Modlitby matek“, které budou každé pondělí, na faře v 17:30. 

 

Náboženství probíhá: 

- pátek 13:00 pro mladší děti, 1. – 4. třída 

- čtvrtek 18:00 – jeden týden příprava na 1. sv. přijímání a druhý týden náboženství 

pro starší děti a mládež 

 

 

3. Pořad bohoslužeb o Vánocích a předvánoční zpovídání 
 

 

Ke svátosti smíření je možné jít ve čtvrtek 20. 12. nebo v neděli 23. 12., vždy půl hodiny 

přede mší.  
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Datum Svátek, slavnost Mše 

Po 24. 12.  Štědrý den 17:00 

Út 25. 12.  Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 7:45 

St 26. 12.  Svátek sv. Štěpána 7:45 

Čt 27. 12.  Svátek sv. Jana Evangelisty 17:00 

Pá 28. 12.  Svátek Betlémských dětí - 

Ne 30. 12.  Svátek svaté Rodiny 7:45 

Po 31. 12.  konec občanského roku 18:00 

Út 1. 1. 2013 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:30 

Čt 3. 1.  čtvrtek 17:00 

Ne 6. 1.  Slavnost Zjevení Páně (Tři Králové) 7:45 

Ne 13. 1.  Svátek Křtu Páně 7:45 

 

 

4. Další informace 
 

 zasvěcené svátky jsou 25. 12. a 1. 1.;  

 v neděli 30. 12. 20112 na Svátek svaté Rodiny je obnova manželských slibů; 

 v roce 2012 bylo v Jamném 13 křtů, 3 svatby, 5 pohřbů; 

 v následujícím roce bude opět sbírka na kostel vždy 1. neděli v měsíci. 

 
 

5. Závěrem 
 

Za plného souhlasu a pomoci otce Řehoře jsme se pokusili vydávat farní zpravodaj. Naše 

představa je taková, že by mohla během roku vyjít zhruba tři, čtyři čísla. Proto budeme rádi, 

když budete chtít jakkoliv přispět k tvorbě tohoto zpravodaje (např. nějakým zážitkem 

z různých setkání či návštěv poutních míst případně nápady, co by mohl zpravodaj dále 

obsahovat). Náměty můžete předávat na e-mail farnost-jamne@seznam.cz nebo osobně 

E+P Vackovi. Těšíme se na spolupráci. 
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