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Tři králové, obrázek Olgy Nové

Obětovali mu dary … zlato, kadidlo a myrhu.
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Hero-

da, hle, mudrci od východu se objevili  v Jeruzalémě a ptali se:
"Kde je  ten právě  narozený král  Židů? Viděli  jsme na východě
jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." … A hle, hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde
bylo to dítě. Když spatřili  hvězdu, zaradovali  se velikou radostí.
Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem,
klaněli  se mu a obětovali  mu přinesené dary -  zlato, kadidlo a



myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, ji-
nudy odcestovali do své země. (Mt 2,1-2.9b-12)

Naše dary Mesiáši

Milé sestry a milí bratři!

Srdečně Vás zdravíme na prahu Adventu!

Poslední adventní neděli budou pro nás naše děti hrát vánoční diva-
dlo „Kam se poděly zlato, kadidlo a myrha?“

Možná jste si už také někdy položili otázku, co s tím bohatstvím Ježíš
dělal? Nešlo o žádné symbolické dárky – mudrci přinesli, co bylo tenkrát
nejvzácnější. No, dáme se překvapit, co se od dětí dozvíme!

Mudrci,  vlastně  mágové  nebo astrologové.  Možná  pohanští  kněží
obsluhující  pozorovatelny  na  vrcholcích  zikkuratů.  Představitelé  moud-
rosti a poznání, kterých se v Ježíšově rodné zemi nedostávalo. Museli při-
jít zvenčí, aby nového Krále přivítali. Doma pro něho nikdo nic nechystal.

Moudrost je vedla k tomu, aby se poklonili Spasiteli světa. A aby mu
vzdali hold tím nejvzácnějším, co měli k dispozici.

I u nás je zvykem dávat si dárky. K narozeninám, k narození poto-
mka, k radostným životním událostem. Řídíme se obvykle pravidlem při-
měřenosti – nemusím darovat  jmění;  jde  o  to  potěšit,  vzpomenout  si.
Může to být i květina.

Jaké je  to s  dary  Ježíšovi  nebo Bohu? Vycházejme z  toho, že tzv.
„dary“ pro církev vlastně většinou slouží na zaplacení nákladů života sbo-
ru  –  oprav,  energií,  lidské  práce.  Někdy  jsou  určeny  potřebným.  Ale
chceme-li dát něco přímo Bohu, pak tušíme, že nepůjde o peníze.  „Sami
sebe přinášejte jako Bohu milou oběť.“, píše apoštol Pavel (Ř 12,1). Jakou
část sebe sama dávám Spasiteli? Co vzácného mu já ze sebe přináším,
abych se mu poklonil?

Snad nebudeme příliš předbíhat s rozuzlením vánoční divadelní zá-
pletky, když řekneme, že Ježíš, Bůh není závislý  na našich darech. Nepo-
třebuje je k životu, aby se mu jeho dílo podařilo. Především my sami si po-
třebuje prostřednictvím svých darů jemu ujasnit, kým pro nás On je. 

Ať Vám Advent a Vánoce připomenou, co je cenné.
 

Vaši pastorační pracovnice a farář

 Schůzky konfirmandů – v pátek od 17 hodin na faře.

 Mladší děti se scházejí na faře v pátek ve 14 hodin a starší
děti v pátek od 15 hodin. 

 V Kardašově Řečici se konají biblické hodiny vždy 2. úterý v
měsíci od 18 hodin u sestry Vodrážkové nebo Hanušové.

 Bohoslužby v Kamenici nad Lipou se konají 1. a 3. neděli v
měsíci od 8 hodin v modlitebně u autobusového nádraží. Ob-
starává farář Daniel Matějka z Moravče.

 Bohoslužby ve Valtínově se konají 1. a 3. neděli v měsíci v
kostele od 11 hodin. V zimním období se po domluvě ruší.

 Bohoslužby v Žirovnici se konají 2. a 4. neděli v měsíci od 8
hodin v budově městského úřadu v Cholunské ulici.
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Tříkrálová sbírka
Farní charita v Jindřichově Hradci nás požádala o spolupráci při
Tříkrálové sbírce. Skupinka koledníků se musí skládat z 1 dospě-
lého a 2 – 3 dětí (i dospělý může hrát krále). Zájemci, hlaste se ve
farní kanceláři.

Pravidelná setkání ve sboru
 bohoslužby v Jindřichově Hradci – neděle od 9,30 hodin. Zá-

roveň probíhá nedělní škola pro děti rozdělená do 3 skupin
podle věku dětí. Nejmenší děti si mohou hrát v kanceláři, ro-
diče přitom mohou poslouchat přenos bohoslužeb z kostela.

 Biblické  hodiny  –  ve  čtvrtek  v  17  hodin  na  faře.  Čteme
Evangelium podle sepsání Markova. Nabízíme odvoz.

 Kavárnička 1. čtvrtek v měsíci. Otevřeno od 9,30, začátek od
10 hodin, konec v 11,30 hodin. Nabízíme odvoz.

 Třicátníci vždy 1. pátek v měsíci od 20 hodin podle domluvy
po domácnostech. 

 Mládež v pátek od 19 hodin na faře.

Zimní a jarní kalendárium 

30. 11. - 1. 12. Deskovečer(y) v Českých Budějovicích.
30. 11. Výroba adventních věnců na faře od 14 hodin.
1. 12. Večeře  Páně v  J.  Hradci,  v  17  hodin  koncert  Ja-

koubka v Zahrádkách.
8. 12. 15 hodin ekumenická bohoslužba na zámku.
15. 12. Po bohoslužbách společné psaní  dopisů Amnesty

International.
22. 12. Dětská vánoční hra „Kam se poděly zlato, kadidlo a

myrha“.
24. 12. V 16 hodin štědrovečerní bohoslužby, ve 22 hodin

předpůlnoční divadlo mládeže „Vánoce na Josefa“.
25. 12. Boží hod, večeře Páně, Žirovnice, J. Hradec, Valtí-

nov.
29. 12. Služby Boží J. Hradec.
1. 1. Novoroční služby Boží J. Hradec.
20. 2. Od 19 hodin přednáška Ing. Vojtěcha Razimy „Šan-

ce  Kverulanta  v  boji  s  papaláši“,  konferenční  sál
Muzea Jindřichohradecka

11. 3. Od 16,30 hodin přednáška Josefa Bartoška o Indii v
Městské knihovně

22. 3. Od 19 hodin „Rapový večer s Jonášem Motlíkem“
26. 3. Od 19 hodin „Literární večer autorského čtení Pet-

ra Pazdery Paynea“



Kavárnička
Kavárnička na faře funguje vždy první čtvrtek v měsíci. 5. 12. poví-
dání o betlémech.

Večeře Páně
Dny, kdy budeme slavit  Večeři  Páně při  dopoledních bohosluž-
bách, jsou: 1. 12. (Jindřichův Hradec), 25. 12. (Žirovnice, Jindři-
chův Hradec, Valtínov), 1. 1. (Jindřichův Hradec).

Spolek Zikaron
22. prosince v 18 hodin bude slavnostním rozsvícením první svíce
s  požehnáním  připomenut  židovský  svátek  světel  Chanuka u
památníku obětem šoa na Zakosteleckém náměstí. Svátek připo-
míná zázrak při  vysvěcení jeruzalémského chrámu po vítězném
povstání Judy Makabejského. Tehdy prý vydržel hořet svícen  po
celou dobu vykonávání očistných obřadů, ačkoli  v něm byl olej
pouze na jeden den. I letos bude hořet naše chanukia po celých
osm dní na památku této události. Na oslavu zázraku s olejem se
po  celou  chanuku  jedí  mastná  a  smažená  jídla.  Proto  zveme
všechny večer po rozsvícení prvního světla na malé mastné ob-
čerstvení a společné posezení.

Spolek Zikaron ve spolupráci s YMCA
PAMATUJ!
YMCA Jindřichův Hradec a spolek Zikaron zvou na vzpomínkovou
akci k uctění památky obětí holocaustu - v pondělí 9. 3. 2020 od
16 hodin - společný zpěv jindřichohradeckých pěveckých sborů na
náměstí Míru. Od 16.30 hodin pak program pokračuje v kostele
CČSH (Kostelní 188 - bývalá synagoga) přednáškou Michala Kitty
„Antisemitismus“.

Fair Tradeový obchůdek
V Adventu Vás o nedělích zveme po bohoslužbách k nákupu do
obchůdku  se  zbožím  ze  zemí  tzv.  Třetího  světa,  jejichž  zakou-
pením podporujete rodiny tamních výrobců. Ve Fair Tradeu plyne
celý zisk producentům, ceny nejsou určovány velkými společnost-
mi ani navyšovány přeprodáváním produktů. Důraz je kladen na
ekologii a férovost.

Marathon psaní dopisů Amnesty International
V neděli 15. 12. budeme po bohoslužbách opět společně psát do-
pisy ve prospěch lidí nespravedlivě stíhaných.

YMCA Jindřichův Hradec
12. ples YMCA Jindřichův Hradec
se  koná  v  sobotu  18.  1.  2020 od  19  hodin  v  KD Střelnice.  Je
vhodný i pro rodiny s dětmi - do 21.30 je program dětem přizpů-
soben. 
DeskovkY pro dospělé
každou 3. neděli od 17 do 21 hodin v YMCA centru. Všichni jsou
zváni!
Na sídlišti Vajgar funguje YMCA Centrum (v areálu 5. ZŠ, vchod od
Trojstřediska).  Nabízí  různá setkání  místním dětem i  dospělým.
Zveme i Vás! Více na www.ymca-jh.cz.


