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Opět slavíme Velikonoce… 
 

Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia:  

„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“ 

 

Kdyby tato věta nebyla pravdivá, byli bychom, my křesťané, ubožáci. Celé 

lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, že moc zla smí mít konečné slovo 

nad dobrem. Že pravda nakonec prohrává. Že mocní světa se mohou 

beztrestně radovat z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých 

poddaných. Že zloba nakonec zvítězí nad láskou. 

Avšak život Kristův nekončí Velkým pátkem. Je tu velikonoční ráno, 

je tu záře prázdného hrobu.  

Slavme, milí přátelé, Kristovo Vzkříšení s radostnou vírou, že jeho 

vzkříšení je také naše vzkříšení.  

 

K životu z víry a naděje vám ze srdce žehnám. 

 

P. Zdeněk Veith, farář 

 

Bohoslužby ve Svatém týdnu: 

 

Datum Svátek, slavnost Jamné Zhoř 

2. 4. Zelený čtvrtek 16:15 17:15 

3. 4. Velký pátek 16:00 17:15 

4. 4. Bílá sobota 17:00 18:30 

5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 9:15 

6. 4. Pondělí velikonoční 8:00 9:15 

  



Co nás čeká: 

3. dubna – Velký pátek, křížová cesta 

- ve 20:00 bude společná křížová cesta se zhořskou farností, sraz je 

u hájenky mezi obcemi Zhoř a Stáj 

 

15. dubna – adorační den farnosti 

- začátek v 11:00 hodin – mše svatá 

- do 16:00 bude adorace dle rozpisu 

- v 16:00 společná adorace 

- v 16:15 mše svatá na zakončení 

 

10. května – pouť 

- poutní mše svatá v 8:00 hodin 

 

29. května – Noc kostelů 

- v našem jamenském kostele proběhne Noc kostelů 

 

Poutě v okolí: 

Nadějov 3. května, mše sv. v 9:30 

Stáj 17. května, mše sv. v 9:30 

Zhoř 12. července, mše sv. bude upřesněna 

 

Oprava fary: 

- v současné době je zažádáno o stavební povolení na rekonstrukci 

fary v Jamném 

 

Letní tábor 

- pravděpodobný termín: 28. července - 1. srpna 2015 (1. - 7. třída) 

- místo: fara Heraltice 

- co vás čeká - hry, sport, vyrábění, zpívání, výlety, modlitba… 

- těší se vedoucí z farnosti Zhoř a Jamné 

 

 

 

Více informací, ohlášky, atd. na www.farnost-jamne.cz 

 

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

