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našem putování, ale my jsme vytrvalí a konečně stojíme před dalším cílem. A tím 
je bazilika sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, a vítá nás sv. Zdislava ochrán-
kyně rodin. Dojati jsme se modlili u jejího sarkofágu, umístěného v podzemí a 
prosili za její ochranu pro nás i naše rodiny. S úctou jsme prošli též místa, kde jsou 
pohřbeni dobrodinci chrámu a významné osobnosti dominikánského řádu. A téměř  
v podvečer nás očekává poslední místo – severočeský Filipov. Opět je to  bazilika, 
tentokrát  Panny Marie, pomocnice křesťanů. Čeká na nás paní kostelnice, která 
zasvěceně hovoří o zázraku zjevení panny Marie a následném uzdravení nemocné 
osoby. A opět modlitba, píseň na rozloučenou a prosba za šťastný návrat domů. 
Vracíme se sice o něco déle, než předpokládal plán cesty, ale viděli jsme i noční 
Prahu. A závěrem zbývá poděkovat. Především vedoucí zájezdu pí. Janě Káškové 
za organizaci, Otci Jaroslavovi za duchovní vedení a panu řidiči za bezpečnou 
jízdu. A ostatním doporučit, aby příště neváhali a stali se též " účastníky zájezdu".  
Marcela. 
 
Farnost Mladá Vožice ve spolupráci s Městem Mladá Vožice, ZŠ a MŠ v Mladé 
Vožici  zvou veřejnost  na 
  

Vánoční pozvání 
1. 26.12. v 15.00 Setkání dětí u jesliček o svátku sv. Štěpána v  kostele sv. Martina 
v Ml. Vožici, vystoupení dětí z farnosti a dětí hudebního souboru Mgr. Kuklové 
 
2. 28.12. v 11. 00  Obnova manželského slibu na svátek sv. Rodiny 
 
3. 31.12. Silvestr na faře celodenní akce s výletem na  Malý Blaník  odchod v 8.00 
z fary a večerní program na faře od 18.00 
 
 
 

 Podpořte prosíme aktivity farností svojí účastí 
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Farnost Mladá Vožice ve spolupráci s Městem Mladá Vožice, ZŠ a MŠ v Mladé 
Vožici vás zvou na 
 

Adventní koncerty 2014 
 
1. Otevírání Adventu 30. 11. v 15.00 koncert Žesťového souboru TakKvintet  pod 
vedením Richarda Mlázovského v kostele sv. Martina, následuje rozsvícení ad-
ventního stromu na náměstí s programem  dětí. 
 
2. Adventní koncert dětí ZŠ v Mladé Vožici  7. 12. v kostele Všech Svatých v Ja-
nově 
 
3. Adventní koncert dětí z Mateřské školy v Mladé Vožici 14. 12. v kostele sv. 
Martina 
 
4. Adventní pásmo o P. Marii  21. 12. Ve mši sv. od 11.00 v podání profesorky Evy 
Matoškové-Růžkové a paní Marcely Marešové 
 
5. Celodenní otevření kaple P. Marie na Hradě 24. 12. Od 8.00 roráty, Betlémské 
světlo, překvapení pro děti. 
Začátky koncertů jsou vždy v 15.00 kromě posledního 
Vstupné dobrovolné na provoz kostela 
Světlo svíce nás vede k pravému Světlu 
    Advent a doba nástupu zimního počasí se zkracujícími dny slunečního svitu nás 
přivádí k zimní rovnodennosti. Den se opět začne prodlužovat a světlo bude znovu 
triumfovat nad tmou. Toto vítězství není okamžité, ale přichází postupně nenápad-
ně. Biblicky Advent nás přivádí k pravému Světlu, kterým je Kristus. Čtyři advent-
ní neděle se stále rostoucím počtem rozsvícených svící nás přivádějí až k vánocům. 

Čtvrtletník  Advent a Vánoce 

Mladá Vožice Smilovy Hory  
Nová Ves Vrcholtovice 
Šebířov Hlasivo 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
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Podobně jako světlo nám ukazuje na cestu, abychom v temnotě nezabloudili, stejně 
tak i slovo adventních průvodců nás přivádí ke Slovu samotnému. Předchůdce Páně 
Jan Křtitel ve své pokoře a skromnosti ukázal na přicházející „Slovo“ a byl ochoten 
poslat své věrné za tímto Světlem. Jedním ze znaků přicházejícího Božího králov-
ství je hlásání Slova Páně v každé situaci a v každé době, ať je to vhod či nevhod. 
Jan byl takovým hlasatelem a současně odvážným mužem hájícím pravdu a odsu-
zujícím lež. Pokud bychom neznali pravdu nebyli bychom schopni rozpoznat opak. 
Druhým významným průvodcem Adventu je Ježíšova Matka Maria. Její slovo „A ť 
se mi stane podle tvého slova“ je znamením bezvýhradnosti s jakou se sklání před 
„Slovem“ a současně se dává se vším jejím vlastnictvím do služeb plánu záchrany 
člověka. Advent není jen časem podzimu, ale je časem nového začátku, který mů-
žeme opakovaně nastartovat. 
Přeji vám všem požehnaný advent naplněný vírou ve vítězství světla nad tmou. P. 
JK 

Zveme veřejnost 

Adventní Roráty 2014 

Denně kromě neděle od 1. 12. v 7.00  (v sobotu od 8.00) 

1. Pátek     5.12. Setkání po rorátech pro členy živého růžence 

2. Sobota   6. 12. -Děti s rodiči 

3. Sobota  13. 12. - Biřmovanci a mládež společně s celou farností odjezd v 7.00 

do Čihošti za svědectvím mučedníka víry P. Toufara. V roce 1949 došlo k dodnes 

vědecky nevysvětlenému jevu pohybu křížku, který P. Toufar neviděl. Přesto byl 

zatčen a ubit k smrti, protože odmítal přiznání k něčemu, co neviděl. Na tomto 

zločinu se podílely špičky tehdejšího režimu. Naše svoboda byla draze vykoupena 

životy a zdravím mnoha lidí bez ohledu na náboženské přesvědčení. 

4 . Sobota  20. 12.-  Roráty pro společenství rodin, členovy živého růžence. 

5. Úterý     23.12. – Zakončení rorátů s posezením u vánočky na faře 
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Co to jsou roráty? 

Historicky i biblicky se vztahují k příchodu Ježíše Krista na naši zem. Významné 

historické osobnosti předpovídali novou  mesiánskou dobu, která nastala s přícho-

dem Ježíše Krista. Slovo Advent znamená Příchod a vztahuje se v naší době na 

Kristovo narození, které si připomínáme o vánocích. Duchovní přípravou jsou 

roráty. Jedná se o modlitby, zpěvy a četbu Písma sv. Středem lidských dějin je 

Kristus. „Já jsem Alfa i omega, já jsem počátek i konec, já jsem první i poslední“. 

"Kdo nemá čas na vztah k sobě, bližnímu a k duchovním hodnotám nemá čas na 

nic." 

"V adventní době jsem udělala víc práce když jsem chodila na roráty než když jsem 

byla doma." ...svědectví účastnice rorátů... 

 
Naše cestování. 
Začátkem října pořádala naše farnost poutní zájezd po Mariánských místech sever-
ních Čech. A nejen tam. Jak popsat všechno co jsme viděli stručně a zajímavě? 
Byla nás skupina  20 lidí. Zájezd jsme zahájili návštěvou sázavského kláštera. Při-
vítala nás úžasná architektura, žebroví chrámu vzpínající se k nebesům. Místa, 
kudy procházely dějiny naší státnosti, šířila se odtud vzdělanost, psaly se kroniky i 
životopisy svatých. Mše sv., která byla jen naše, pro nás, jistě byla velmi emotivní 
pro každého z nás. Dalším zastavením byla Stará Boleslav. Opět místo pro náš 
národ posvátné. Palladium země české - modlitba k Matce Boží za ochranu našeho 
národa. To byla i naše vroucí prosba z tohoto místa. A pak už cesta do Bozkova, 
místa Panny Marie, Královny hor. Překvapilo nás, jak od naší poslední návštěvy 
byl opraven kostel i fara, která slouží jako poutní dům pro poutníky. V odpoledních 
hodinách jsme navštívili též Boskovské dolomitové jeskyně. Viděli jsme krásnou 
krápníkovou výzdobu i největší pozemní jezero v Česku, s opravdovou ještě křišťá-
lovou vodou. Po krásném vyspání jsme pokračovali návštěvou sklárny v Železném 
Brodě. Bylo zajímavé vidět, jak z obyčejné skleněné trubky vznikají pod šikovný-
ma rukama sklářů tak krásné věci. Viděli jsme, že šikovné české ruce stále existují. 
A putujeme dále. Naším cílem jsou Hejnice, bazilika Navštívení Panny Marie. Toto 
místo bylo jedním z nejvýznamnějších mariánských míst v Rakousku - Uhersku. K 
Panně Marii s malým Ježíškem v náručí putovaly zástupy pro uzdravení a požeh-
nání. Bazilika je od r. 2001 Mezinárodním centrem duchovní obnovy. A jedeme 
dále. Cestu nám sice komplikují různé zákazy a příkazy ke změně směru jízdy v 


