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1. Bible – Boží dopis člověku 
 

"Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a 
oznámit tajemství své vůle: že lidé prostřednictvím Krista, vtěleného 
Slova, mají v Duchu svatém přístup k Otci a stávají se účastnými 
božské přirozenosti. Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své 
veliké lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal 
do svého společenství."(Konstituce II. vatikánského koncilu O Božím 
slově – Dei Verbum) 
Bůh chce, abychom mu porozuměli, proto se stává člověkem a proto 
také promlouvá k nám naším jazykem. Vyjadřuje se lidsky. Proto 
můžeme říct, že Bible je jakýsi Boží dopis člověku, aby si mohl 
člověk číst a lépe chápat a rozumět, co Bůh v jeho životě chce. Dnes 
je moderní si psát e-maily nebo sms zprávy. I tak můžeme vnímat 
Bibli. Ale se zprávou mohu naložit různě. Mohu ji ignorovat, mohu ji 
přeposlat dál, mohu ji uložit a pak se k ní vrátit. Tak také může 
člověk nakládat s Božím slovem. Panna Maria nás učí Boží slovo 
uchovávat v srdci a přemýšlet o něm. Jen tak zaseté semínko Božího 
slova může klíčit a růst a přinášet v našem životě duchovní ovoce. 
Boží slovo má moc proměňovat lidská srdce, ale je třeba ho číst, 
naslouchat mu, nechat se jim inspirovat a vést.  

2. Dožínková slavnost 
 

V neděli 19. září 2010 při mši svaté v 8:30 budeme opět prožívat 
dožínky. Poděkujeme Bohu, štědrému Dárci za všechno, co se nám 
urodilo na polích a požehnáme plody letošní sklizně. Předem děkuji 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí, aby vše dobře proběhlo. 
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3. Podzimní poutě 
 

Vzhledem k tomu, že jsme na faře u sv. Jakuba zůstali tři, není 
možné v neděli sloužit nějaké mše navíc. I tak jich v neděli máme 
osm a hlavně časově by se to nedalo zvládat. Proto dochází k této 
změně. Poutě zůstanou v neděli s tím, že vždy v sobotu před poutí 
bude ve Zhoři mše v 18:00 s nedělní platností pro ty, kteří se 
nebudou moci účastnit poutní mše v některé kapli z přifařených obcí. 
Jedná se tedy o čtyři poutní mše v roce.  
 
V neděli 26. září 2010 bude v kapli sv. Václava v Nadějově poutní 
mše sv. v 9:15.  
V neděli 17. října 2010 bude v kapli sv. Vendelína v Arnolci poutní 
mše sv. v 9:15.  
V sobotu před těmito poutními mšemi bude ve Zhoři mše sv. v 18:00 
s nedělní platností. Bude to vždy v ohláškách. Děkuji za pochopení! 

4. Náboženství 
 

Výuka náboženství ve škole začne od října. Po domluvě s ředitelem 
školy bude vyučování náboženství probíhat ve čtvrtek 5., 6. a 7. 
vyučovací hodinu. V 11:10 první a druhá třída, 12:00 třetí až pátá 
třída a v 12:50 šestá až devátá třída. Děti ať mají psací potřeby, 
nějaký sešit na poznámky a desky na pracovní listy. Absenci dítěte 
v hodinách náboženství je třeba omluvit. 

5. Farní aktivity 
 

Veškeré farní aktivity – tedy setkání mladých a setkání dospělých 
začne až v říjnu. První pátek v říjnu začneme mládeží. Zaměřovat se 
tento rok budeme na Písmo svaté, v rámci přípravy na oslavy 1150 
let příchodu sv. Cyrila a Metoděje, jak nám to doporučují i naši 
biskupové. 

6. Farní ples 
 

Již druhý farní ples se uskuteční v sobotu 23. října 2010 od 19:30. 
Bylo by dobré se zas poohlédnout po nějaké tombole. Hrát bude opět 
osvědčená skupina Akord. Veškeré podrobnosti se dozvíte 
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v ohláškách. Všichni jste srdečně zváni! Vše ještě bude probráno 
s organizačním týmem. Prosím ženy, aby upekly něco málo slaného i 
sladkého k zakousnutí. Předem děkuji za pomoc a organizaci.   

7. Pomazání nemocných 
 

Svátost Pomazání nemocných bude společně udílena v neděli         
14. listopadu 2010 při mši svaté v 8:30. Zájemci se budou moci 
nahlásit v sakristii. 

8. Opravy 
 

Na faře byl během května a června upraven farní sál. Byla vyměněna 
zbylá stará okna, zbroušena a napuštěna dřevěná podlaha, vyměněna 
topná tělesa, výmalba stěn, nové židle a našité nové závěsy. Všem, 
kteří jakkoliv pomohli, a to pak i s úklidem, srdečné Pán Bůh zaplať. 
Také se vyměnila okna v kuchyni v přízemí. Celková částka za tyto 
úpravy činí 75 500 Kč. 
 

9. Perlička na závěr 
 

KUP SI LOS ! ANEB:  ŽIVOTNÍ ŠANCE 
 

Byl kdysi jeden stařec, který žil od mládí dobrým a zbožným 
životem. K stáru ale neměl nic, z čeho by mohl být živ. Padl tedy na 
kolena a modlil se takto: „Slyš mě, ó Bože! Byl jsem vždy poctivým 
člověkem. Až dosud jsem tě nikdy o nic nežádal a vždycky jsem se 
spokojil s tím, cos mi sám daroval. Teď však mám jednu jedinou 
prosbu: nech mě vyhrát v loterii!“  
Týdny ubíhaly a nic se nedělo, a tak se náš milý stařík o výhru v 
loterii vytrvale modlil dál. A pořád nic. Po několika měsících 
marných proseb pozvedl tvář k nebesům a zvolal: „Bože, dáš mi 
konečně šanci? Vždyť všechno, co po tobě chci, je výhra v loterii!“  
Tu se náhle z oblohy ozval hromový hlas: „A dáš laskavě šanci ty 
mně? Aspoň si kup los!“ 
 
(Se svolením převzato z knihy Briana Cavanaugha: „Kup si los“, vydalo Karmelitánské 
nakladatelství, www.kna.cz) 
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Něco úsměvného 
 

Pán farář se v náboženství děti ptá: „Dětičky, kdo z vás chce jít do 
nebe?“ Všechny děti se hlásí, jen Pepíček ne. Pán farář se ho ptá: 
„Pepíčku a ty nechceš do nebe?“ Pepíček odpověděl: „Ale ano, ale já 
jsem mamince slíbil, že z nábožka přijdu rovnou domů.“ 
 
Učitel matematiky říká Pepíčkovi: „Pepíčku, v jedné kapse svých 
kalhot máš deset kaček a v druhé deset. Kolik máš dohromady?“ 
Pepíček přemýšlí a nakonec učiteli řekne: „Pane učiteli, když si to 
dám dohromady, vychází mi z toho, že kalhoty nejsou moje.“ 
 
Přání do nového školního roku 
 

Do nového školního roku přejeme žákům i učitelům hodně 
úspěchů, síly a trpělivosti. Boží požehnání a inspirace Ducha 
Svatého ať vás neustálé provází. 
 

S požehnáním P. Mikuláš a P. Bohdan 
 
 
 
 

 


