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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.  

PZVFJ 

  



V tomto vydání uvádíme, jaká byla pouť do Polska, jak mladí prožili 

biřmování, jak můžeme pomoci misiím, rozhovor s naším páterem, ale 

i další podstatné, důležité informace. Na závěr přehled mší sv. o Vánocích.  

 

1. Pouť do Polska 

Naše pouť začala v pátek 19. září ve 3 hodiny ráno. Všech 107 účastníků 

se sešlo na parkovišti v Kamenici a byli jsme rozděleni do 2 přistavených 

autobusů. Otec Řehoř přivítal nejen místní farníky, ale i poutníky 

z blízkých farností, a všichni jsme naši cestu zahájili společnou modlitbou. 

Asi ve 3:30 jsme vyrazili směrem k polským hranicím. Po několika 

hodinách jsme dorazili do Osvětimi. 

Koncentrační tábor Auschwitz – 

Birkenau je hojně navštěvovaným 

místem, kde si lidé s úctou připomínají 

oběti nacismu. Během 2. světové války 

sem bylo transportováno  několik milionů 

lidí z celé Evropy. Asi 1 300 000 lidí zde 

zahynulo nejen v plynových komorách, 

ale také následkem zrůdných způsobů mučení, tvrdé práce a nedostatku 

jídla (průměrná hmotnost dospělých mužů a žen zde byla 25 – 35 kg). 

Většina z nás naslouchala slovům průvodkyně v tichosti a často 

i se slzami v očích. Zvlášť silným zážitkem pro mě byla prohlídka bloku 

č. 11, kde se nachází několik tun lidských vlasů, boty (včetně dětských 

botiček) i hračky, které si sem děti s sebou přinášely. Měli jsme také 

možnost nahlédnout do cely, kde zemřel Maxmilian Maria Kolbe (polský 

františkán, který nabídl svůj život za spoluvězně – otce rodiny, jenž byl 

odsouzen k trestu smrti vyhladověním). V roce 

1982 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. 

V těchto místech, obehnaných ostnatými 

dráty, ve kterých kdysi proudilo vysoké napětí, si 

člověk více uvědomuje, že máme stále za co 

děkovat. Žijeme v míru a ve svobodě! 

Z Osvětimi jsme se vydali na asi 

2 hodinovou cestu do Čenstochové. Zde jsme si 

prošli křížovou cestu, která je postavena podél 

hradeb tohoto poutního místa. Zastavili jsme se 

také u sochy sv. Jana Pavla II., jenž v nadživotní 

velikosti jakoby žehnal všem příchozím.   



V 18 hodin jsme se sešli, abychom společně u obrazu Černé Madony 

slavili mši svatou.  

Po mši svaté jsme se usadili do autobusu 

a přemístili se do Kalwarie Zebrzydovske, 

jež se nachází asi 9 km od Wadovic. Zde 

jsme měli zajištěný nocleh. Tento areál 

několika poutních domů, františkánského 

kláštera i poutního kostela působí jako oáza 

klidu.  

Další den byl prvním naším cílem 

solný důl ve Wieliczce. Tento důl patří k nejznámějším turistickým 

objektům v Polsku. Vznikl následkem téměř 900-leté podzemní těžby soli 

a od roku 1978 je zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO. Celkem se zde nachází asi 300 km podzemních 

chodeb. Prohlídka začínala v hloubce 64m pod zemí a končila v hloubce 

135m pod zemí. Nachází se zde kaple, jezírka, množství soch a obrazů. 

Celý prostor ozařují lustry zdobené solnými krystaly. Po skončení 

prohlídky jsme se výtahem vrátili zpět na povrch.  

Naší poslední zastávkou byl Krakov – Lagiewniky. Právě zde 

většinu svého života prožila sestra Faustyna Kowalská, která podle zjevení 

nechala namalovat obraz Božího milosrdenství a zasloužila se o šíření úcty 

k Božímu  milosrdenství. V roce 1938 zde také zemřela. Její ostatky 

i původní obraz sem neustále přichází uctívat proudy lidí. Přesto je 

to prostředí příjemného klidu a pokoje. I my jsme zde mohli pokleknout 

a modlit se.  

Díky Bohu a díky šikovnosti našich řidičů jsme se asi v 11 hodin 

večer v pořádku vrátili zpátky do Kamenice. Uznávám, že tato pouť mohla 

být pro někoho hodně fyzicky náročná, ale jsem přesvědčená, že si všichni 

odnášíme spoustu nezapomenutelných zážitků. Pro mě osobně byla po 

všech každodenních starostech velkým balzámem na duši.  

Nakonec bych ráda poděkovala otci Řehořovi i všem, kteří tuto cestu 

vzorně připravili. Děkuji i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou.   
                                                                                 Pavla Formáčková 

 
 
  



2. Biřmování 

V neděli 19. 10. 2014 nastal náš velký den. Po více než roční přípravě 

s naším otcem Řehořkem jsme v kostele sv. Jakuba Staršího v Kamenici 

přijali z rukou Otce biskupa Vojtěcha Cikrle biřmování - svátost 

křesťanské dospělosti.  

Před tímto slavnostním obřadem probíhala ještě řádná zkouška. 

Samozřejmě, stejně jako bychom šli čistí ke slavnostnímu stolu, tak i zde 

jsme museli odhodit naše hříchy. Den před biřmováním jsme přistoupili 

ke svátosti smíření. 

 Takto připravení a čistí jsme přistoupili se slavnostní náladou 

v 10 hodin před oltář Našeho Pána. Během mše svaté jsme obnovili křestní 

slib a za krásného doprovodu místní scholy Pazdeří přijali od Otce biskupa 

pomazání křižmem a nové jméno. Jméno, které je pro každého z nás 

jedinečné a jehož význam a skutky svatého s ním spojené bychom chtěli 

(a měli) naplňovat. Pro některé byl výběr jména záludným oříškem. 

Já jsem však měla jasno: Mým novým jménem se pro své skutky a blízkost 

Pánu Ježíši stala Marie Magdaléna, "strážná věž 

pro své blízké". Myslím, že mě žádné jiné jméno 

necharakterizuje více, než právě toto. Teď již 

zbývá ten těžší úkol - cítit přítomnost tohoto 

nového jména ve svých skutcích a činech, aby 

moje okolí i beze slov vnímalo, že i na mě 

sestoupil Duch svatý. 

Po slavnostním obřadu následovalo poděkování a předání darů jak Otci 

biskupovi, tak i Řehořkovi. Poté jsme se s oběma vyfotili a přemístili se 

spolu s kmotry do Orlovny na slavnostní oběd, při němž jsme od obou 

obdrželi malý dárek jako památku na tento den. Zde jsme se dobře najedli, 

popovídali si, rozloučili se a odešli domů slavit se svými rodinami. 

Celé biřmování byl velice nevšední a emotivní zážitek, který navždy 

zůstane vryt v mém srdci. Doufám, že Bůh bude i nadále vést mé kroky 

správnou cestou a bude mi rádcem vždy, když budu v nesnázích! 
Anita Jana Marie Magdaléna Sekničková 

 

3. Misie, Papežská misijní díla 

 „Chceme dělat jen nepatrné věci, ale s obrovskou láskou.“ (bl. Matka Tereza) 

Misie, z latinského slova missio = poslání, znamená šíření křesťanské víry 

kázáním a jinou misijní činností.   

K misiím patří též Papežská misijní díla. Papežská misijní díla 

koordinují a zajišťují misijní činnosti katolické církve ve všech 



kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je 

k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez 

ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.    

K veškeré činnosti, kterou PMD uskutečňují, potřebují peníze. 

Co dokáží vaše dary? 200 Kč ročně zachrání chudé dítě z největší bídy, 

300 Kč přispěje na záchranu dětí trpících hladem, 

500 Kč měsíčně umožní chudým kvalitní studium, 

15 000 Kč ročně podpoří studium bohoslovce. 

I naším přispěním mohou misie rozkvést. Jako 

farnost se můžeme zapojit do některých aktivit, kterým 

přispějeme misiím, např. denní modlitba desátku růžence za misie, denně 

myslet na děti světa modlitbou, adorace pro misie, atd. Též můžeme 

podpořit misie bohulibou činností – něco k snědku , např.   

• Misijní štrúdlování  - napečeme štrúdly a nabídneme je ve svém 

okolí s prosbou o dar na hladovějící či jinak trpící děti v misiích.  

• Misijní jarmark – vyrábíme, modelujeme, zavařujeme, pečeme, jak 

nejlépe umíme. Vše nabídneme ve farnosti s prosbou o dar na misie. 

• Misijní koláč – napečeme koláče a jiné dobroty; zapojíme nejlépe 

celou farnost. Získané prostředky z nabídky těchto dobrot opět 

podpoří potřebné projekty pro chudé.  

Veškeré potřebné informace získáte na www.missio.cz 
Vackovi 

 

4. Spolčo 

Nevím, jestli jste zaznamenali, že se od začátku září schází mladí 

z farnosti. Jde o holky a kluky od 15 let. Potkáváme se každou sobotu 

od 19 hodin na faře. Vytváříme zde společenství, kde společně čteme Bibli, 

přibližujeme si svaté, povídáme si o věcech, které nás trápí, a podporujeme 

se ve víře. Snažíme se přiblížit k Bohu. Nezapomínáme ani na zpívání, 

vždyť větší polovina nás chodí do scholy. Samozřejmě nechybí legrace 

a zábavné hry. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, vůbec se nebojte 

a přijďte se alespoň podívat. Rádi vás uvidíme :) 
Za spolčo Verča 

   

http://www.missio.cz/


5. Rozhovor s páterem 

V naší farnosti máme od září nového kněze. Je jím P. Zdeněk Veith. 

Protože je zde teprve krátký čas, chtěli jsme ho poznat i z jiných stránek, 

a tak jsme se zeptali na pár otázek. Doufám, že tímto alespoň částečně 

uspokojíme Vaši zvědavost. 

 

1. Máte oblíbený citát, nebo motto? 

„V srdci církve, své Matky, budu láskou.“ Sv. Terezička 

 

2. Jakou hudbu posloucháte, moderní, nebo klasickou?    

Když už, tak poslouchám spíš hudbu moderní. Je mi bližší. Poslouchám to, 

co je kvalitní, uklidňující, povznášející. Mám rád Enyu a také skupinu 

Abba. To je hudba, která patří k mému mládí. Kdo je však podle mě 

nepřekonatelný, je Karel Gott. Druhý takový se už nenarodí… Pokud se 

jedná o hudbu křesťanskou, tak miluji zpěvy z Taize. A  John Michael 

Talbot je extratřída v soudobé křesťanské hudbě. Když ho poslouchám, 

jsem někde jinde… 

A pak mám rád zpěv lidu při našich bohoslužbách. Ne nějaké 

kuňkání, ale skutečný zpěv. V tempu, radostný a hlasitý. A když slyším 

v kostele (jak tomu bývalo ve farnostech, které jsem dříve spravoval) 

českou státní hymnu, tak mně běhá mráz po těle. Bývám dojatý… 

 

3. Co Vás v poslední době potěšilo? 

Že všude jsou věřící. Nejen staří, ale i mladí. Že církev není jen „klub 

důchodců.“ A že jsou lidé, kteří jsou obětaví a pomáhají knězi. Že i dnes 

jsou mezi námi lidé s milujícím srdcem. Kéž všichni v naší farnosti 

pochopí, že naším povoláním je milovat! 

 

4. Máte rád knihy? Jaká je Vaše oblíbená kniha, nebo autor? 

K souvislé četbě knihy se dostávám horko těžko. Spíš brouzdám 

po internetu a pročítám materiály s duchovní tématikou. Když už sáhnu 

po nějaké knížce, pak od Tomáše Halíka. 

 

5. Zajímalo by mě, proč jste se stal knězem? Po vzoru bratra? 

Neuvažoval jste spíše o dráze zpěváka? 

Proč jsem se stal knězem? To je tajemství Božího povolání. „Povolal ty, 

které on (Ježíš) sám chtěl“, čteme u sv. Marka. Nerozumím tomu, prostě, 

Bůh to tak chtěl. A často se ptám, proč zrovna mě zavolal do služby? 

Vyrůstal jsem ve věřícím prostředí a žitá víra mých rodičů, blízkých 



a kněží, se kterými jsem se setkával, tedy dobrý příklad, to mě přivedlo 

k oltáři. A touha žít pro druhé… Často jsem si také říkával: „když mohli 

jiní, proč ne ty?“ 

 

6. Rychlá auta a adrenalin, kromě toho, máte i jiné koníčky? Třeba 

sport? 

Rychlá auta, rychlá jízda, to je ono…Když jsem byl mladší, jezdil jsem jak 

bez rozumu. Teď už jsem „normálnější“. Vážím si svého života i života 

druhých. Za volantem hodně přemýšlím, nejraději jezdím sám. Při jízdě 

mě napadají někdy docela dobré myšlenky, které pak třeba ztvárním 

při kázání. Teď mám v pořadí asi třicáté vozidlo. Vždy jsem míval jedno 

hlavní a pak nějakou ojetinu pro zábavu, 

na pocuky.  Ta zábava je však trochu drahá… 

K padesátinám mi bývalí farníci dali větší sumu 

peněz, tak jsem si koupil SUV, po kterém jsem 

vždy toužil, a udělal si radost. Jsme na světě 

přece jen jednou a navíc, auto používám 

většinou ke „služebním“ účelům, tedy 

pro druhé…    

Sport pasivně sledují v televizi a zbytečně moc to prožívám 

a cuchám si nervy. Když fotbalová Sparta projede nějaký zápas, jsem 

z toho nějakou chvíli zdrblý. A hokejová Dukla mi zrovna nějakou velkou 

radost také nedělá. Aktivně lyžuji (sjezd-rychlost), ale kopečky u nás mě 

moc nebaví. Raději vyjíždím za hranice. Někdy sednu i na kolo a v zimě 

si jdu zabruslit.  Aktivně jsem hrával hokej. 

 

7) Jaká jsou vaše přání do budoucna?  

Abychom se všichni měli moc rádi, život si nekomplikovali a viděli 

na tom druhém jen to dobré. Abychom tvořili jedno společenství 

v opravdové lásce. 

 

Děkuji 
Veronika Nováková     

 

  



6. Co nového v naší farnosti 

Uvádíme pár nových, důležitých informací od pátera: 

 

Kontakt na kněze: 

R. D. Mgr. Zdeněk Veith 

Bydliště: Velký Beranov 230, 58821 Velký Beranov 

Telefon: 604 746 420  

Email: veith.z@seznam.cz 

 

Příležitost ke svátosti smíření: 

Vždy ve všední den přede mší svatou, převážně v týdnu před 1. pátkem 

v měsíci. Jinak vždy na požádání. V zimních měsících z praktických 

důvodů se zpovídá na faře, v letních měsících v sakristii. 

 

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. 

 

Sbírky: 

V neděli kolem 15. v měsíci se konají sbírky na opravu fary v Jamném. 

Sbírka vždy bude ohlášena předem. Dá-li Bůh a celé nebe, začátkem roku 

zažádáme o dotaci. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom začít 

s rekonstrukcí fary v roce 2015. Za zdar celého díla je třeba modlit se! 

Finanční příspěvky je možné zasílat na účet farnosti: 

Č. účtu: 258 583 805/0300 

 

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. 

 

 

mailto:veith.z@seznam.cz


1. soboty v měsíci: 

V 8 h program první soboty 

V 8,30 h mše svatá 

 

Úmysly mší svatých: 

Je pěkné, že nezapomínáme ve mších svatých na naše zemřelé. 

Nepotřebujeme však milosti od Boha 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 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 

 

 

  



7. Další informace, pravidelné aktivity 

 

• Modlitby matek – každé pondělí v 17:30 na faře 

• schola – každý pátek po mši svaté v 17:15 na faře 

• spolčo, setkávání mládeže – každou sobotu v 19 hodina na faře  

• každý pátek je mše svatá pro děti  

• 1. pátek v měsíci – adorace po mši svaté 

• 1. sobota v měsíci – 8:00 program 1. soboty, 8:30 mše svatá 

(z pastoračních důvodů možné změny začátku)  

• sobota 6. prosince – 16:15 mše svatá pro děti a po ní „přijde svatý 

Mikuláš“ (zároveň je to 1. sobota v měsíci) 

• ve všední dny přede mší svatou možnost přijetí svátosti smíření 

na faře (v zimním období) 

• vždy kolem 15. v měsíci bude sbírka na opravu fary (dopředu 

ohlášena) 

• v adventní době bude oznámeno setkání s lektory (na faře) 

• naše farnost má nové webové stránky, které zřídil Marek Tlačbaba, 

děkujeme.  

www.farnost-jamne.hys.cz 

 

 

8. Mše sv. o Vánocích 

 

Datum Svátek, slavnost Bohoslužba 

St 24. 12. Štědrý den 14:30 

Čt 25. 12. Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 8:00 

Pá 26. 12. Svátek sv. Štěpána 8:00 

Ne 28. 12. Svátek sv. Rodiny 8:00 

St 31. 12. konec občanského roku 8:00 

Čt 1. 1. 2015 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:00 

 

• vánoční sbírky budou na opravu fary v Jamném.  

 

 

  

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


9. Aktualita: 

Z hrobu byly vyzvednuty ostatky pátera Josefa Toufara  

 

Z hromadného hrobu na pražském hřbitově v Ďáblicích byly vyzvednuty 

ostatky, které mohou patřit umučenému knězi Josefu Toufarovi. Ostatky 

nyní budou zkoumat antropologové, 

výsledky mají být známy do půl roku. 

Exhumace je nutná pro Toufarovo 

blahořečení. Proti exhumaci se už dříve 

ohradilo Sdružení bývalých politických 

vězňů. Kněze obvinila komunistická státní 

bezpečnost ze zinscenování takzvaného 

číhošťského zázraku, v únoru 1950 zemřel 

na následky mučení. 

"Exhumace proběhla 8. listopadu 

2014 a vyzvednuté ostatky budou dále 

antropologicky analyzovány," uvedla 

pražská radní Vorlíčková s tím, 

že identifikace ostatků ze společných hrobů je vždy obtížná. Ostatky, které 

nebudou patřit knězi, budou pohřbeny v rakvi. Exhumace je společnou 

akcí hlavního města a královéhradecké diecéze.   

Sdružení bývalých politických vězňů se obává, aby exhumací 

knězových ostatků nebyl snížen význam ostatních obětí komunismu 

uložených v hrobě. Naopak Konfederace politických vězňů České 

republiky s ním souhlasila a vyjádřila přesvědčení, že se tím nenaruší úcta 

ke všem ostatním obětem komunismu, jejichž pozůstatky se nacházejí 

v blízkosti těch Toufarových. 

Exhumace je součástí procesu, který katolická církev zahájila loni 

a na jehož konci by mohl být Toufar blahořečen a později i svatořečen. 

Podle Tomáše Petráčka, kterého hradecký biskup Jan Vokál pověřil 

kauzou Toufarova blahořečení, je exhumace nutná a přeje si ji i Toufarova 

rodina, která o ni usilovala už v letech 1968 a 1992. 

Státní bezpečnost obvinila kněze Toufara poté, co se v prosinci 1949 

v číhošťském kostele při jeho kázání údajně několikrát pohnul kříž 

na oltáři. Dodnes neobjasněný úkaz se prý později ještě opakoval. 

Vyšetřovatelé chtěli, aby se kněz přiznal, že pohyb kříže zinscenoval. 

Toufar byl zatčen a zemřel následkem mučení 25. února 1950 v Praze, 

bylo mu 47 let. 

  



10. Křížovka na závěr 

 

Kdy byla svatořečena Anežka Česká? 

 

1. 

      
    

     2. 

      
  

      3. 

   

            

    4. 

 

                  

   5. 

   

                  

 6. 

 

                  

   7. 

   

            

    8. 

      
          

  9. 

     

        

    10. 

     

            

  11. 

     

              

 12. 

      
  

      13. 

     

    

        

 

1) Kolik bylo nejbližších Kristových přátel? 

2) Kde se Abrahám narodil? (počet písmen ve slově) 

3) Jméno jednoho ze tří zvonů v jamenském kostele? 

4) Jak se jmenuje současný papež? 

5) Kněžiště jinak? 

6) Země, kde žil Pán Ježíš? 

7) Svátky narození Krista? 

8) Jiný výraz pro bibli? 

9) Zpěv mezi čteními? (při mši sv.) 

10) Období přípravy na Vánoce? 

11) Babička sv. Václava? 

12) Kolik je v ČR (arci)diecézí? 

13) Kolikátého slavíme slavnost sv. Josefa? 

 
 

 

 

O čem byste se rádi příště dočetli? Můžete nám dávat podněty. E+P Vackovi, farnost-

jamne@seznam.cz 

mailto:farnost-jamne@seznam.cz
mailto:farnost-jamne@seznam.cz

