Umět se zastavit
Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že nemá volný čas, nebo si
ho už neumí udělat a zastavit se, porozhlédnout se a uvědomit si sebe
sama; už si netroufá zamyslet se, protože se leká zodpovědnosti. Spěch mu
dává dojem života. Ve skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před sebou
samým a odsuzuje se k pudovému životu. Není už zcela člověkem, ale
dostává se na úroveň zvířete. Ochota zastavit se je první krok, který
člověku dovolí vrátit se k sobě samému.
Máš-li strach zastavit se, může to skutečně znamenat, že máš
strach potkat sám sebe. A máš-li strach ze setkání se sebou
samým, je to proto, že už na sebe nejsi zvyklý, již se neznáš,
bojíš se svých výčitek a požadavků.
Být ochoten zastavit se znamená být připraven pohlédnout
na sebe. Nemusíš ale na sebe hledět sám. Sobě plně porozumíš a sebe
poznáš jen ve světle Božím, který tě stvořil k naplněnému životu.
Neboj se v běhu svých dní chopit všech příležitostí, které ti život nabízí,
abys přišel k sobě a setkal se s Bohem:
když čekáš na autobus,
když čekáš na semaforech,
když čekáš než se uvaří voda na kafe,
když čekáš než se ochladí láhev s mlékem pro dítě,
když čekáš u telefonu, který je obsazen.
Nezabíjej čas, je ti dán Prozřetelností Boží; Bůh je v něm přítomen, zve tě
k přemýšlení a k rozhodnutí, aby ses stal více člověkem.
(Podle M. Quista, Mezi člověkem a Bohem)
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Slavnost Božího Těla
V neděli 6. června 2010 bude v naší farnosti slavnost Nejsvětějšího Těla a
Krve Páně. V 8:30 bude mše svatá a po ní eucharistický průvod obcí
k oltářům, které si již tradičně připravujete. Průvod bude doprovázen
dechovkou. Prosím maminky, aby připravily družičky. Všem předem
děkuji za přípravu a organizaci!

Setkání kněží jihlavského děkanátu
Ve čtvrtek 10. června 2010 bude ve Zhoři setkání kněží
jihlavského děkanátu (bývá nás 12 až 15), které začne
v 9:00 koncelebrovanou mší svatou. Pro nás kněze je vždy
potěšením, když se na tuto mši lidé sejdou a povzbudí nás
svou účastí. Proto srdečně zvu všechny, kteří budou moci
přijít! Může to být i taková pěkná tečka za Rokem kněží,
který jsme mohli prožívat. Děkujeme za účast a vaše
modlitby!

První svaté přijímání
V neděli 13. června 2010 při mši svaté v 8:30 přistoupí tři děti naší
farnosti poprvé k přijetí Eucharistie. Po mší svaté bude pro ně a jejich
rodiče na faře setkání a občerstvení. V sobotu 12. června v 16:30 bude pro
tyto děti a případně jejich rodiče a příbuzné svátost smíření. Prosím o
modlitbu za ně!

60. výročí smrti P. Josefa Toufara
V sobotu 19. června 2010 budeme v Arnolci prožívat vzpomínku na
P. Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky
komunistického týrání při vyšetřování číhošťské události. Mši svatou
v 15:15 bude sloužit generální vikář Mons. Jiří Mikulášek a P. Josef
Pospíšil z Číhoště bude mít pak krátkou přednášku.

Farní den
V neděli 27. června 2010 bude farní den. Mši svatou
v 10:30 bude sloužit P. Jindřich Zdík Miroslav
Jordánek, O. Praem, toho času vojenský kaplan 4.
brigády rychlého nasazení. Pak by byl společný oběd za
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 dobrovolný příspěvek ☺ v sále u Vítků pro zájemce, kteří se zapíšou a
od 14:30 by byla přednáška P. Jindřicha na téma: Afghánistán očima
vojenského kaplana. Přednáška bude doprovázena videoprojekcí. Pak už
bude volný program. Neváhejme a udělejme si na sebe čas! Určitě to naší
farnost a nás obohatí!

Farní pouť
V neděli 11. července 2010 bude v naší farnosti poutní slavnost
sv. Markéty. Mše sv. budou v 8:30 a v 10:30. V 14:30 bude
adorace a svátostné požehnání. Pozvěte své blízké a známe!

Opravy
Během května se upravuje farní sál. Rozhodli jsme se pro výměnu dalších
oken v sálu i v kuchyni v přízemí. V sálu se navíc upravuje podlaha
vybroušením a nalakováním. Veškerou práci provádí pan Morava
z Velkého Beranova. Věřím, že sál prokoukne a budeme se v něm rádi
scházet.
Byla také položena folie na terasu, která nahradila již velmi zvětralou
lepenku, která propouštěla vodu a tím docházelo k opadávání omítky
stropu ve vnitř. Stálo to přes 18 000 Kč.
Chystáme se na úpravu studánky ve sklepě pod farou, která je dle
odborného prozkoumání Ing. Kozákové z Jihlavy, hlavním zdrojem
vlhkosti v přízemí fary. Omítky v dolních místnostech nemá cenu
opravovat, dokud se nevyřeší problém sklepní studánky. Návrh na postup
máme, ještě bychom potřebovali udělat krok k uskutečnění tohoto záměru
a to také záleží na naší snaze a ochotě pomoci.
Moc děkuji všem, kteří se podíleli na oplocení farní zahrady a snad se
nám to podaří ještě nějak ukončit v úseku u školky. Děkuji všem za
jakoukoliv pomoc a věnovaný čas a energii.
Také chci informovat, že jsme dopláceli za elektřinu v kostele 27 140 Kč.
V podstatě celá velikonoční sbírka šla na doplatek. Za faru nám vrátili až
180 Kč ☺. Takže to nám vytáhne trn z paty. Ale jak se říká: Peníze budou
a my nebudem.
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Adopce na dálku
PERLA VALENTINA MARTINEZ VELAZGUEZ
se narodila 16.2.1999. Má 8 sourozenců. Bydlí
s rodiči a sourozenci v malinkatém domečku (2
malé místnosti bez sociálního zařízení) a ani
ten není jejich. Během posledního roku a půl
se z tohoto důvodu již 2x stěhovali. Maminka
je pomocná uklizečka ve škole a tatínek
příležitostně vyjíždí za zednickou prací jako
pomocný dělník. Ovšem jejich výdělky jsou
tak nepatrné, že nestačí pokrýt ani to
nejzákladnější a i děti musí hodně pomáhat.
Jako další pomoc k obživě mají slepici, psa,
malého vepře a mravenečníka, což je dost
podstatné. Máme tady totiž množství velkých
mravenců, kteří jsou schopni sežrat vše, co jim
přijde do cesty (i velké ovocné stromy jsou schopni očesat do holých větví
v neskutečně krátké době). Perla je ve třetím roce školní docházky a její
prospěch je velmi slabý, hlavně z důvodů, že musí stále hlídat své mladší
sourozence a pomáhat starat se o domácnost. Téměř celý den jsou totiž
doma sami bez rodičů. Tento školní rok chodí do školy odpoledne, tak
dopoledne vždy musí doma vše obstarat sama. Její starší sourozenci chodí
do školy tento rok dopoledne. (jestli chodí do školy dopoledne nebo
odpoledne záleží na volných místech ve třídě. Tady je tolik dětí, že
kapacity škol nestačí a učí se i odpolední skupina). Momentálně se chce
stát holičkou. Je bojácná, ale velmi správná, usměvavá holka. Rodiče děti
vedou k pracovitosti a respektování ostatních. Za adopci jsou nesmírně
vděčni.
S pozdravem s. Agáta, Paraguay – Aregua.
Byla odeslána částka 14 000 Kč, jako výtěžek misijního jarmarku, který
byl v naší farnosti uspořádán a za jehož organizaci patří všem zúčastněným
veliké poděkování.

Přání
Přejeme všem požehnané a pokojné chvíle prázdnin a dovolených!
P. Mikuláš a P. Bohdan
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